
A. NAMA MATAKULIAH   :  Media Interaktif  
1. KODE / SKS   :  A22.53508 /  2 SKS 
2. SEMESTER   :  3 (Tiga) / Ganjil 
3. STATUS MATAKULIAH  :  Peminatan Teeknologi multimedia dan 

Game 
4. MATA KULIAH PRASYARAT  :  Desain Komunikasi Visual III 
5. DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH  :   

Di mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar tentang desain dan pembuatan 
aplikasi multimedia dimana pengguna dapat mengendalikan dan berperan 
secara aktif dalam menjalankan aplikasi.   
  

B. SILABUS MATAKULIAH  
Mata kuliah Media Interaktif berupa mata kuliah praktek yang materinya meliputi : 
konsep interaktif, pembuatan elemen multimedia dan pembuatan elemen interaktif.   
 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa diharapkan :  
a. Memahami konsep multimedia interaktif. 
b. Memahami dan mampu membuat aplikasi multimedia interaktif. 
c. Memiliki wawasan tentang aplikasi multimedia interaktif. 
d. Menghasilkan ide dan inovasi berkaitan dengan multimedia interaktif.  
e. Mempunyai keterampilan dalam mengembangkan multimedia interaktif. 

 
D. OUTCOME PEMBELAJARAN:  

Hasil dari pembelajaran ini adalah :  
a. Aplikasi multimedia interaktif. 
b. Gagasan dan inovasi dalam aplikasi multimedia interaktif. 
c. Keterampilan dan kreativitas mahasiswa dalam pengembangan media interaktif 

secara teknis dan desain. 
 

E. METODE PEMBELAJARAN DAN ALOKASI WAKTU  

 
Kegiatan di dalam laboratorium (2 SKS  = 14 pertemuan):  
a. Pembelajaran Konsep, Diskusi dan praktek =   14  pertemuan 
c. Ujian (UTS dan UAS)    =     2  pertemuan 
 Total     =   16  pertemuan  
  
Yang dimaksud dengan 1 SKS adalah 50 menit. 1 kali pertemuan adalah 2 SKS (100 
Menit). 
  

F. ATURAN PERKULIAHAN 

Peserta kuliah wajib mengikuti perkuliahan minimal 75% (11x mengikuti perkuliahan) 
dari jumlah pertemuan dalam satu semester sebagai persyaratan untuk dapat 
mengikuti ujian akhir. Mahasiswa yang tidak memenuhi batas kehadiran minimal 
mengikuti ketentuan yang berlaku di akademik. Peraturan perkuliahan yang lain 
akan dijelaskan di kontrak kuliah yang disampaikan oleh dosen pada pertemuan 
pertama di kelas. Setiap peraturan dalam kontrak kuliah harus ditaati dan tiap 
pelanggaran akan mendapatkan hukuman baik pengurangan nilai maupun diskors 
dari kegiatan perkuliahan, sesuai dengan kebijakan dosen pengampu. 

 
 



 
G. RENCANA KEGIATAN BELAJAR MINGGUAN (RKBM) 

Minggu 
ke 

Topik (Pokok Bahasan) Metode Pembelajaran 

1 Kontrak kuliah dan preview materi, 
konsep interaktif dan multimedia  
 
 

� Tutorial 
� Konsultasi dan diskusi. 
� Latihan 

2 Pengenalan software (Adobe Flash), 
pembuatan elemen multimedia : gambar 
dan teks 
 
 

� Tutorial 
� Konsultasi dan diskusi. 
� Latihan 

3 Pembuatan elemen multimedia : animasi 
(1) 

� Tutorial 
� Konsultasi dan diskusi. 
� Latihan 
 

4 Pembuatan elemen multimedia : animasi 
(2) 

� Tutorial 
� Konsultasi dan diskusi. 
� Latihan 

 

5 Pembuatan elemen multimedia : 
memasukkan video dan suara  

� Tutorial 
� Konsultasi dan diskusi. 
� Latihan 

 

6 Latihan pembuatan animasi dengan tema 
tertentu dan pembahasannya 

� Tutorial 
� Konsultasi dan diskusi. 
� Latihan 

 

7 Latihan pembuatan animasi sesuai 
dengan contoh yang diberikan dan 
pembahasannya 

� Tutorial 
� Konsultasi dan diskusi. 
� Latihan 

 

8 Ujian Tengah Semester   

9 Pembuatan elemen interaktif : 
pengenalan script 

� Tutorial 
� Konsultasi dan diskusi. 
� Latihan 

 

10 Pembuatan elemen interaktif : pembuatan 
tombol  

� Tutorial 
� Konsultasi dan diskusi. 
� Latihan 

 

11 Pembuatan elemen interaktif : pembuatan 
menu 

� Tutorial 
� Konsultasi dan diskusi. 
� Latihan 

 
 

12 Pembuatan elemen interaktif : 
pengendalian movie  

� Tutorial 
� Konsultasi dan diskusi. 
� Latihan 



 

13 Pembuatan elemen interaktif : 
pengendalian suara dan video  

� Tutorial 
� Konsultasi dan diskusi. 
� Latihan 

 
 

14 Pembuatan elemen interaktif : desain 
antarmuka interaktif  

� Tutorial 
� Konsultasi dan diskusi. 
� Latihan 

 
 

15 Latihan pembuatan elemen-elemen 
interaktif dan menyatukannya dalam 
bentuk aplikasi multimedia interaktif 

� Tutorial 
� Konsultasi dan diskusi. 
� Latihan 

 

16 Ujian Akhir Semester  

 

H. PENJABARAN RKBM 
1. Kuliah minggu 1 

Pokok Bahasan : Kontrak kuliah dan preview materi, konsep interaktif dan 
multimedia. 
Sub pokok bahasan : 
a. Penilaian. 
b. Absen. 
c. Keterlambatan dan ijin tidak masuk. 

 
2. Kuliah Minggu 2 

Pokok bahasan : Pengenalan software (Adobe Flash), pembuatan elemen 
multimedia : gambar dan teks. 
Sub pokok bahasan : 
a. Pengenalan antarmuka Adobe Flash. 
b. Penggunaan tool yang tersedia untuk menggambar dan menulis. 

 
3. Kuliah Minggu 3 

Pokok bahasan : Pembuatan elemen multimedia : animasi (1) 
Sub pokok bahasan : 
a. Animasi Frame by Frame 
b. Shape tweening   

 
4. Kuliah Minggu 4 

Pokok bahasan : Pembuatan elemen multimedia : animasi (2) 
Sub pokok bahasan : 
a. Motion tween. 
b. Masking. 
c. Motion guide. 

 
5. Kuliah Minggu 5 

Pokok bahasan : Pembuatan elemen multimedia : memasukkan video dan suara. 
Sub pokok bahasan : 
a. Import video dan suara. 
b. Pemberian efek video dan suara. 



  
 

6. Kuliah Minggu 6 
Pokok bahasan : Latihan pembuatan animasi dengan tema tertentu dan 
pembahasannya. 

  
7.  Kuliah Minggu 7 

Pokok bahasan : Latihan pembuatan animasi sesuai dengan contoh yang 
diberikan dan pembahasannya 

 
8.   Kuliah Minggu 8 

UTS (Ujian Tengah Semester) 
 

9. Kuliah Minggu 9 
Pokok bahasan : Pembuatan elemen interaktif : pengenalan script. 
Sub pokok bahasan : 
a. Pengenalan ActionScript 2.0. 
b. Penggunaan fungsi dasar dalam script.  

 

10. Kuliah Minggu 10 
Pokok bahasan : Pembuatan elemen interaktif : pembuatan tombol. 
Sub pokok bahasan : 
a. Simbol berupa button/tombol.  
b. Script dalam tombol. 

 

11. Kuliah Minggu 11 
Pokok bahasan : Pembuatan elemen interaktif : pembuatan menu.  
Sub pokok bahasan : 
a. Merancang menu. 
b. Script yang digunakan dalam menu. 

 

12. Kuliah Minggu 12 
Pokok bahasan : Pembuatan elemen interaktif : pengendalian movie. 
Sub pokok bahasan : Script dasar untuk pengendalian movie.  
 

13. Kuliah Minggu 13 
Pokok bahasan : Pembuatan elemen interaktif : pengendalian suara dan video. 
Sub pokok bahasan : 
a. Pengendalian suara menggunakan script. 
b. Pengendalian video menggunakan script. 
 

14. Kuliah Minggu 14 
Pokok bahasan : Pembuatan elemen interaktif : desain antarmuka interaktif. 
Sub pokok bahasan : 
a. Mengkombinasikan elemen interaktif yang sudah dibuat. 
b. Mendefinisikan peralatan input yang akan digunakan oleh user 

(keyboard/mouse) 
 

15. Kuliah Minggu 15 



Pokok bahasan : Latihan pembuatan elemen-elemen interaktif dan 
menyatukannya dalam bentuk aplikasi multimedia interaktif 

16. Kuliah Minggu 16 
UAS (Ujian Akhir Semester) 

 

KOMPONEN PENILAIAN  
 1. Tugas   : 40 % 
 2. Ujian Tengah Semester : 30 % 
 3. Ujian Akhir Semester  : 30 % 

  4. Standar konversi nilai yang direncanakan:  
   A : 85 – 100  

   B : 70 – 84 
   C : 60 – 69 
   D : 50 – 59 
   E : 0 – 49 

 
BAHAN, SUMBER INFORMASI DAN REFERENSI : 

1. Multimedia : Making It Work 8th Edition, oleh Tay Vaughan. 
2. Flash 8 – Projects for Learning Animation and Interactivity, oleh Robert 

Hoekman, Jr. dan Rich Shupe. 
3. Interactive Media and Learning : Realizing the Benefits, oleh Sandra Cairncross 

dan Mike Mannion. 
4. Interactive Multimedia In Education and Training, oleh Sanjaya Mishra dan 

Ramesh C. Sharma. 
5. Gestalt Theory in Interactive Media Design, oleh Lisa Graham 
6. Dasar Pemrograman Flash Game, oleh Wandah.  
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