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SILABUS MATAKULIAH 
   Revisi : 2 

   Tanggal Berlaku : September 2012 

 

A. Identitas 

1. Nama Matakuliah  : A14.17642/ Manajemen Skenario Film Animasi 

2. Program Studi  : Desain Komunikasi Visual-S1 

3. Fakultas   : Ilmu Komputer 

4. Bobot sks  : 2 SKS 

5. Elemen Kompetensi : MKK 

6. Jenis Kompetensi  : Desain Grafis 

7. Alokasi waktu total : 14 X 100 Menit  

 

B. Unsur-unsur Silabus 

 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Pokok Bahasan/Materi Strategi Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Referensi Evaluasi 

• 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 

100 menit 1, 2 Melakukan tanya jawab 

pemahaman mahasiswa tentang 

cakupan Manajemen Skenario 

Film Animasi 

 

Mahasiswa 
memahami struktur 
cerita dalam 
skenario. 
 

• Mahasiswa mampu 
menjelaskan struktur 
cerita dalam skenario. 

• Mahasiswa mampu 
menjelaskan konsep 
beginning, middle, 

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 

100 menit 1, 2 • Melakukan tanya jawab 

pemahaman mahasiswa 
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Pokok Bahasan/Materi Strategi Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Referensi Evaluasi 

dan end dalam 
skenario, dan 
membedakan tiap 
bagian. 

 

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 8 
sequence structure. 

• Ceramah 
• Menggunakan media LCD, 

papan tulis, notebook 
• Praktik 

100 menit 1, 2 • Melakukan tanya jawab 

pemahaman mahasiswa 

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 

100 menit 1, 2 • Melakukan tanya jawab 

pemahaman mahasiswa 

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 

100 menit 1, 2 • Melakukan tanya jawab 

pemahaman mahasiswa 

• Memberikan tugas analisis 

skenario 

Mahasiswa dapat 
memahami 

• Mahasiswa mampu 
mendeskripsikan tipe 

a. Penjelasan spatial 
connection. 

• Ceramah 
• Menggunakan media LCD, 

100 menit 1, 2 • Melakukan tanya jawab 
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Pokok Bahasan/Materi Strategi Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Referensi Evaluasi 

hubungan antar-shot 
dalam 
memvisualisasikan 
adegan. 

koneksi antar-shot. 
• Mahasiswa mampu 

menentukan tipek 
koneksi antar-shot. 

b. Penjelasan temporal 
connection. 

c. Penjelasan tipe koneksi 
antar-shot. 

papan tulis, notebook 
• Praktik 

pemahaman mahasiswa 

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 

100 menit 1, 2 • Melakukan tanya jawab 

pemahaman mahasiswa 

Ujian Tengah Semester 

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 

100 menit 1, 2 • Melakukan tanya jawab 

pemahaman mahasiswa 

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 

100 menit 1, 2 • Melakukan tanya jawab 

pemahaman mahasiswa 

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 

100 menit 1, 2 • Melakukan tanya jawab 

pemahaman mahasiswa 

• Memberikan tugas 

pembuatan transisi dalam 

film animasi pendek 

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. 

• Ceramah 
• Menggunakan media LCD, 

papan tulis, notebook 
• Praktik 

100 menit 1, 2 • Melakukan tanya jawab 

pemahaman mahasiswa 
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Kompetensi 

Dasar 
Indikator Pokok Bahasan/Materi Strategi Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 
Referensi Evaluasi 

d. Penjelasan u-shape. 

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 

100 menit 1, 2 • Melakukan tanya jawab 

pemahaman mahasiswa 

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 

100 menit 1, 2 • Melakukan tanya jawab 

pemahaman mahasiswa 

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 

100 menit 1, 2 • Melakukan tanya jawab 

pemahaman mahasiswa 

Ujian Akhir Semester 

 

Daftar Referensi   
1.  Wajib   :  1. Slide materi Film Animasi II 

   2. Tarmo Rajaleid, Editing Theory, http://www.tlu.ee/~rajaleid/Basic_Editing_MA_2014/Editing_Theory_Fall_2014.pdf, 2014 
2. Pendukung  : How to Format a Screenplay - Compliments of Final Draft, Inc. - www.finaldraft.com 

 

Disusun oleh : Diperiksa oleh : Disahkan oleh : 

Dosen Pengampu 

 

 

 

 

Toto Haryadi, M.Ds 

Penanggungjawab Keilmuan 

 

 

 

 

Toto Haryadi, M.Ds 

Program Studi 

 

 

 

 

Ir. Siti Hadiati Nugrahani, M.Kom, Ph.D 

Dekan 

 

 

 

 

Dr. Abdul Syukur 

 


