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Deskripsi Mata kuliah  : Dalam mata Kuliah ini mahasiswa dibekali kemampuan untuk mampu menganalisis skenario untuk dieksekusi menjadi film 

animasi. Setiap peserta kuliah diharapkan mampu merancang produksi film animasi berdasarkan analisis skenario. 
 

Standar Kompetensi  : Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa mampu menganalisis skenario serta mampu merancang format dan produksi 
film animasi berdasarkan skenario 

 

Perte
muan 
ke : 

Kompetensi Dasar Indikator  Pokok Bahasan/Materi Aktifitas Pembelajaran Rujukan 

1 • Mahasiswa memahami 

rancangan proses belajar 
mengajar dan tujuan mata 

kuliah. 
• Mahasiswa memahami 

elemen skenario. 
 

• Mahasiswa memahami 

aturan dan kebijakan 
perkuliahan. 

• Mahasiswa mampu 
merencanakan kegiatan yang 
akan dilakukan selama 
perkuliahan diselenggarakan. 

• Mahasiswa mampu 

menjelaskan definisi 
skenario. 

a. Sosialisasi kontrak kuliah 

b. Penjelasan dan definisi 

skenario. 

c. Format skenario. 

 

• Ceramah 

• Menggunakan media LCD, papan tulis, 
notebook 

• Praktik 

1, 2 

2 Mahasiswa memahami struktur 
cerita dalam skenario. 
 

• Mahasiswa mampu 

menjelaskan struktur cerita 
dalam skenario. 

• Mahasiswa mampu 

menjelaskan konsep 
beginning, middle, dan end 

dalam skenario, dan 
membedakan tiap bagian. 

a. Penjelasan konsep beginning, 
middle, dan end dalam 
skenario. 

b. Penjelasan teori 3 act story 
structure. 

c. Penjelasan plot point. 
 

• Ceramah 

• Menggunakan media LCD, papan tulis, 
notebook 

• Praktik 

1, 2 

3 Mahasiswa memahami struktur 
cerita dalam skenario. 

 

• Mahasiswa mampu 
menjelaskan struktur cerita 
dalam skenario. 

• Mahasiswa mampu 

a. Penjelasan teori 8 sequence 
structure. 

• Ceramah 
• Menggunakan media LCD, papan tulis, 

notebook 

• Praktik 

1, 2 
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menjelaskan konsep 
beginning, middle, dan end 

dalam skenario, dan 
membedakan tiap bagian. 

4 Mahasiswa memahami struktur 
cerita dalam skenario. 

 

• Mahasiswa mampu 

menjelaskan struktur cerita 
dalam skenario. 

• Mahasiswa mampu 
menjelaskan konsep 
beginning, middle, dan end 

dalam skenario, dan 
membedakan tiap bagian. 

a. Penjelasan teori hero’s 
journey 

 

• Ceramah 

• Menggunakan media LCD, papan tulis, 

notebook 
• Praktik 

1, 2 

5 Mahasiswa memahami isi 
cerita dalam skenario 

 
 

• Mahasiswa mampu 

menganalisis elemen dalam 
skenario. 

• Mahasiswa mampu 
mendefinisikan tokoh dalam 

cerita. 
• Mahasiswa mampu 

mendefinisikan konflik dalam 

cerita. 
• Mahasiswa mampu 

mendefinisikan resolusi 

dalam cerita 

a. Penjelasan elemen dalam 
skenario. 

b. Penjelasan teknik analisis 
skenario. 

 
 
Tugas I: 
Menganalisis skenario 

 

• Ceramah 

• Menggunakan media LCD, papan tulis, 
notebook 

• Praktik 

1, 2 

6 Mahasiswa dapat memahami 
hubungan antar-shot dalam 
memvisualisasikan adegan. 

 

• Mahasiswa mampu 
mendeskripsikan tipe koneksi 

antar-shot. 
• Mahasiswa mampu 

menentukan tipek koneksi 
antar-shot. 

a. Penjelasan spatial connection. 
b. Penjelasan temporal 

connection. 

c. Penjelasan tipe koneksi antar-
shot. 

• Ceramah 
• Menggunakan media LCD, papan tulis, 

notebook 
• Praktik 

1, 2 

7 Mahasiswa dapat memahami 
hubungan antar-shot dalam 
memvisualisasikan adegan. 

Mahasiswa dapat menjelaskan 
dan menentukan elemen dalam 
shot. 

a. Penjelasan teori 6 elements of 
the shot. 

b. Penjelasan teori 5 types of 

edit. 

• Ceramah 
• Menggunakan media LCD, papan tulis, 

notebook 
• Praktik 

1, 2 

 
UJIAN TENGAH SEMESTER 

 

8 Mahasiswa dapat kontinuitas 
dalam editing film animasi. 

Mahasiswa dapat membagi 
pengeditan film berdasarkan 
tahapan-tahapan dalam aturan 

pengeditan. 

a. Penjelasan continuity editing. 
b. Penjelasan six rules of editing. 
 

• Ceramah 
• Menggunakan media LCD, papan tulis, 

notebook 
• Praktik 

1, 2 
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9 Mahasiswa mampu 
menentukan perspektif yang 

baik dalam pengambilan 
gambar. 

Mahasiswa mampu memahami 
teori line of actions untuk 

menentukan perspektif yang 
baik dalam pengambilan 

gambar. 

a. Penjelasan teori line of 
actions. 

b. Penjelasan teori 180 degree 
rule. 

c. Penjelasan teori 30 degree 
rule. 

• Ceramah 
• Menggunakan media LCD, papan tulis, 

notebook 

• Praktik 

1, 2 

10 Mahasiswa mampu 
menentukan transisi antar-
adegan dalam film. 

Mahasiswa mampu 
mendefinisikan tipe transisi dan 
menentukan transisi yang baik 
sesuai aturan transisi. 

 

a. Penjelasan teori blinking of an 
eye. 

b. Penjelasan aturan cut. 
c. Penjelasan tipe transisi 

 
Tugas III: 

Menentukan transisi dalam 
skenario film animasi pendek 

• Ceramah 

• Menggunakan media LCD, papan tulis, 
notebook 

• Praktik 

1, 2 

11 Mahasiswa mampu 
menentukan pengaturan 
kamera. 

Mahasiswa mampu menentukan 
pengaturan posisi kamera yang 
tepat untuk pengambilan 

gambar. 
 

a. Penjelasan pengaturan 
kamera untuk adegan dialog. 

b. Penjelasan teori letter shape 
and camera plot. 

c. Penjelasan l-shape. 

d. Penjelasan u-shape. 

• Ceramah 
• Menggunakan media LCD, papan tulis, 

notebook 
• Praktik 

1, 2 

12 Mahasiswa mampu 
menentukan pengaturan 
kamera. 

Mahasiswa mampu menentukan 
pengaturan posisi kamera yang 
tepat untuk pengambilan 

gambar. 
 

a. Penjelasan pengaturan 
kamera untuk adegan dialog. 

b. Penjelasan teori letter shape 

and camera plot. 
c. Penjelasan a-shape. 
d. Penjelasan o-shape. 

• Ceramah 
• Menggunakan media LCD, papan tulis, 

notebook 
• Praktik 

1, 2 

13 Mahasiswa mampu 

menentukan pengaturan 
kamera. 

Mahasiswa mampu menentukan 

pengaturan posisi kamera yang 
tepat untuk pengambilan 

gambar. 
 

a. Penjelasan pengaturan 

kamera untuk adegan dialog. 
b. Penjelasan teori letter shape 

and camera plot. 
c. Penjelasan ll-shape. 

• Ceramah 

• Menggunakan media LCD, papan tulis, 
notebook 

• Praktik 

1, 2 

14 Mahasiswa mampu 
menampilkan informasi 

melalui pengeditan film. 

Mahasiswa mampu menentukan 
perspektif yang baik untuk 

menampilkan informasi secara 
tepat. 

 

a. Penjelasan batasan durasi 
dalam penyampaian 

informasi. 
b. Penjelasan test screenings. 
 

• Ceramah 
• Menggunakan media LCD, papan tulis, 

notebook 
• Praktik 

1, 2 
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