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BUKU PENDAMPING DESAIN MEDIA INTERAKTIF

Assalamu’alaikum, Wr.WB.

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, hidayah dan
inayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan E – Book / Jobsheet / Lembar Kerja
Matematika ini sebagai salah satu buku pelengkap dan buku kerja siswa SMK ISLAM PB.
SOEDIRMAN

I tingkat XII (duabelas) semester 5 dan 6 untuk Kompetensi Keahlian

MULTIMEDIA
E – Book / Jobsheet / Lembar Kerja ini di susun untuk pembelajaran siswa secara aktif,
inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan, yang dilengkapi dengan soal-soal/penilaian
pengetahuan, ketrampilan maupun sikap, untuk persiapan pemberian pembelajaran yang
mencakup materi mulai dari KD 3.1 sampai 3.12 dan KD 4.1 Sampai KD 4.12 dalam bentuk
buku kerja. Adapun keluasan dan kedalaman materi disesuaikan dengan alokasi waktu dan
kemampuan siswa SMK Islam PB. Soedirman 1 pada umumnya.
Kami berharap dengan ditulisnya Buku Pendamping ini akan memperlancar Kegiatan
Belajar Mengajar (KBM) di sekolah, karena anak akan dituntut untuk lebih banyak aktif dengan
berbagai stimulus dan menganalisa informasi apa yang telah disampaikan oleh kami sebagai guru
mata pelajaran.
Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kritik dan sarannya kepada semua pihak
baik teman seperjuangan maupun sekolah.
Wa’alaikumsalam, Wr.Wb.
“ALHAMDULILLAH”
MAN JADDA WAJADA
SIAPA BERSUNGGUH-SUNGGUH AKAN BERHASIL
AMIN.
Jakarta, 2 Juli 2020
Pengarang

Novi Dwi Indarini, S.Si, M.Pd

ii Rev : 02

No : F.02.55

Kur 2013

BUKU PENDAMPING DESAIN MEDIA INTERAKTIF

SAMPUL .........................................................................................................................................i
KATA PENGANTAR ................................................................................................................... ii
DAFTAR ISI ................................................................................................................................ iii
KD 3.1 dan 4.1. MULTIMEDIA BERBASIS HALAMAN WEB DAN MEDIA
INTERAKTIF … ......................................................................................................................... 1
A. Konsep Dasar multimedia Interaktif ........................................................................................ 1
B. Website Multimedia Interaktif ................................................................................................. 3
C. Multimedia Berbasis Web . ...................................................................................................... 2
D. Elemen Multimedia. ................................................................................................................. 3
E. pengembangan website multimedia . ........................................................................................ 6
KD 3.2 dan 4.2 DESAIN/PERANCANGAN ALUR UNTUK MULTIMEDIA BERBASIS
HALAMAN WEB DAN MEDIA INTERAKTIF …… ............................................................ 11
A. Flowchat Multimedia Interaktif............................................................................................... 11
B. storyboadr Multimedia Interaktif............................................................................................ 12
C. komponen storyboadr. ............................................................................................................ 13
KD 3.3 dan 4.3 PRINSIP-PRINSIP DESAIN USER INTERFACE ............................. 14
A. perkrmbangan teknologi ......................................................................................................... 15
B. Prinsip desain userface ........................................................................................................... 16
KD 3.12 dan 4.12 EVALUASI PRODUK MEDIA INTERAKTIF .......................... 17
A. Perkembangan Teknologi ....................................................................................................... 17
B. Prinsip Desain User Interface ................................................................................................ 18

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................................... v
VERIFIKASI BUKU PENDAMPING .........................................................................................vi

iii Rev : 02

No : F.02.55

Kur 2013

BUKU PENDAMPING DESAIN MEDIA INTERAKTIF

Buku Pengayaan Matematika Kelompok Mata Pelajaran Wajib Untuk Siswa SMA / MA / SMK /
MAK Kelas XI. (2014). Jakarta: CV Arya Duta.
Kasmina, & Kusna, A. (2015). SPM Matematika untuk SMK / MAK. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Mitra Mahir Trampil Smart Matematika Untuk SMA / MA / SMK Semester 2. (2014). Jakarta:
MAK Grafika.
Suparmin, Sofiana, F., & Triyanto. (2015). Matematika Untuk SMA / MA / SMK Kelas XI.
Surakarta: Mediatama.

iv Rev : 02

No : F.02.55

Kur 2013

BUKU PENDAMPING DESAIN MEDIA INTERAKTIF

VERIFIKASI BUKU PENDAMPING SISWA
Mata Pelajaran

: Desain Media Interaktif

Kompetensi Keahlian

: MULTIMEDIA

Kelas

: XII ( duabelas )

Nama Penyusun

: Siti Anisya

Rev : 02

No : F.02.29

KOMPONEN

KESESUAIAN
(√)
S

SARAN PERBAIKAN

TS

Kelas
Kata Pengantar
Daftar Isi
Isi/Materi
Daftar Pustaka
*) SS
S
TS

: Sangat Setuju
: Setuju
: Tidak Setuju

Mengetahui,
Waka Bid. Kurikulum

Jakarta , 8 Juli 2020
Pengarang

NOVI DWI INDARINI, S.Si, M.Pd
NRP. 04.0805

SITI ANISYA
NRP. 20.1434

v Rev : 02

No : F.02.55

E-BOOK DESAIN MEDIA INTERAKTIF KELAS XII

Kur Terintegrasi Du/di

BAB 1. MULTIMEDIA BERBASIS HALAMAN WEB DAN MEDIA
INTERAKTIF
KOMPETENSI DASAR
3.1. Memahami konsep multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif
4.1. Mendemontrasikan konsep multimedia interaktif berbasis halaman web dan media
interaktif
MATERI PEMBELAJARAN

A. Konsep dasar Multimedia Interaktif
Produk multimedia bedasarkan karaktersitiknya terbagi menjadi 2 kategori yaitu
multimedia linier dan multimedia non linier. Multimedia linier meruoakan produk
multimedia yang dimulai dari awal menuju akhir dengan sedikit atau tanpa interaksi
dengan pengguna contoh: televise, filem ,majalah, koran. Sedangkan multimedia non
linier adanya kontrol dengan pengguna.
Dari definisi diatas maka kunci utama dari multimedia interaktif adanya pengguna yang
bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan system secara baik. Yang mengabungkan
antara komponen komponen multimedia dengan Bahasa pemrograman srhingga hasil yang
didapat, dapat berinteraksi dengan pengguna. Multimedia dibagi menjadi komponen
komponen multimedia yang perlu di ketahui adalah teks, foto, seni grafis, video, suara,
dan animasi.
1. Level interaktifitas Dalam pembelajaran berbasis computer:
 Umpan balik, merupakan tingkat interaktif yang paling rendah
 Manipulasi, meliputi perubhan secara real time atau trasformasi informasi sebagai
tangapan atas tindakan pengguna.
 Adaptasi meliputi tanggapan yang disesuaikan dengan kebiasaan pengguna
sebelumya.
 Komunikasi, diwujukan dengan lingkungan pembelajaran online dinamis yang
fleksibel.
2. Model multimedia interaktif
 Model tutorial
 Model drill and practice merupakan model yang tidak memuat materi tetapi
langsung praktik sesuai dengan materi yang diperoleh.
3. Model simulasi merupakan model yang di sesuaikan dengan kenyataan yang
sebenarnya dihadapi oleh pengguna dengan tujuan untuk memperoleh pengertian
global tentang proses.
4. Model instructional games merupakan model yang berisi tentang tata cara menjalakan
prosedur, menjlankan proyek media interakrif.
5. Model hybrid merupakan gabungan dari 2 atau lebih model multimedia interaktif.
6. Model socratic merupakan model yang berisi percakapan atau dialog antara pengguna
dengan computer dalam natural language.
7. Model inquiry merupakan suatu system sebggai pangkalan data dan dapat
dikonsultasikan dengan pengguna.
8. Model informational menyajikan informasi daklam bentuk data daftar atau tabel.
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B. Website multimedia interaktif
Konsep adalah suatu yang dipahami atau abstrasi suatu ide atau gambaran mental.
Multimedia interaktif berbasis halam web adalah memahami pemafaatan computer untuk
membuat dan mengabukan teks, gambar, suara, video, dan animasi dengan mengabukan
perangkat perangkat tertentu yang dapat memungkikan pengguna melalukan navigasi,
berinteraksi dan komunikasi baik berbasis halaman web maupun media interaktif.
Multimedia berbasis web mengandung lebih dari satu jenis media biasanya suara, video,
atau, animasi. Di samping teks dan gambar.
Keuntungan dan kerugian menggunakan web berbasis multimedia.
1. Keuntungan.
a. Dapat mengatasi berbagai gaya belajara
b. Belajar dengan system visual
c. Belajar secara auditori
d. Kinestetik perserta didik
e. Bahan lebih menarik dan menyenangkan
f. Banyak ide ide lebih mudah untuk menyampaikan .
2. Kekurangan
a. Waktu dan biaya pengembangan
b. Kompatibilitas dan waktu download untuk multimedia berbasis web.
Sebenarnya word wide web pada awal diluncurkan pada tahun 1989 yang didesain
bukan untuk multimedia tetapi untuk pengiriman dokumen berformat HTML dengan
menambahkan gambar dan ilutasi garis
Aplikasi multimedia interaktif berbasis HTML 5 memiliki kelebihan yang luar biasa
antara lain :
 Lebih mudah dikembangkan
 Mudah di update
 Aksesr informasi lebih mudah
 Lebih murah dan lebih powerful
 Happy platform
 Bisa digunakan secara offline
C. Multimedia berbasis web adalah situs web yang mengandung lebih dari satu jenis media
biasanya suara, video, atau animasi, di samping teks dan gambar. Situs Multimedia sering
mengandung unsur-unsur yang berinteraksi dengan pengguna secara langsung,mengontrol
pengiriman suara atau klip video, memanipulasi objek 3D, bermain game, dll. Komputer
cepat dan koneksi internet broadband membuat multimedia berbasis web jauh lebih layak
daripada di masa lalu.
1. Kategori Multimedia
Multimedia dapat di definisikan menjadi 2 kategori, yaitu Multimedia Content
Production dan Multimedia Communication.
a. Multimedia Content Production adalah penggunaan beberapa media (teks, audio,
graphics, animation, video dan interactivity) yang berbeda dalam menyampaikan
suatu informasi atau menghasilkan produk multimedia seperti video, audio, musik,
film, game, entertaintment, dll. Bisa juga dikatakan sebagai penggunaan beberapa
teknologi yang berbeda yang memungkinkan untuk menggabungkan media (teks,
audio, graphics, animation, video, dan interactivity) dengan cara yang baru untuk
tujuan komunikasi. Dalam kategori ini media yang digunakan adalah :
1) Media teks/tulisan
2) Media audio/suara
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3) Media video
4) Media animasi
5) Media gambar
6) Media Interaktif
7) Media spesial effect
b. Multimedia Communication adalah penggunaan media (massa), seperti televisi,
radio, media cetak dan internet untuk mempublikasikan / menyiarkan /
mengkomunikasikan material periklanan, publikasi, entertaintment, berita,
pendidikan, dll. Dalam kategori ini media yang digunakan adalah :
1) TV
2) Radio
3) Film
4) Media Cetak
5) Musik
6) Game
7) Entertainment
8) Tutorial
9) Internet
2. Beberapa fungsi web multimedia :
a. Informasi pengiriman: Foto produk, klip video, animasi untuk menyampaikan
konsep, dll
b. E-commerce: Foto produk, sampel film dan musik, dll
c. Dapat menggunakan virtual reality (VR) untuk menyampaikan tiga dimensi
pandangan produk, rumah dijual, dll
d. Hiburan: Game online, klip video, musik online, kegiatan interaktif, dll
e. Pelatihan berbasis web (WBT): Menyampaikan instruksi melalui Web
3. Keuntungan dan Kerugian Menggunakan Web berbasis Multimedia
a. Keuntungan
 Dapat mengatasi berbagai gaya belajar
 Belajar dengan sistem visual
 Belajar secara Auditori
 kinestetik peserta didik
 Bahan lebih menarik dan menyenangkan
 Banyak ide-ide lebih mudah untuk menyampaikan
b. Kekurangan:
 Waktu dan biaya pengembangan
Kompatibilitas dan waktu download untuk multimedia berbasis WebSecara
umum, image atau grafik berarti still image seperti foto dan gambar. Manusia
sangat berorientasi pada visual (visual-oriented), dan gambar merupakan
sarana yang sangat baik untuk menyajikan informasi. Semua objek yang
disajikan dalam bentuk grafik adalah bentuk setelah encoding dan tidak
mempunyai hubungan langsung dengan waktu.
D. Elemen Multimedia
1. Teks
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Digunakan untuk memasok konten dasar, serta untuk menambahkan menu berbasis
teks dan hyperlink.
Jenis font yang digunakan :
a. Serif: lebih mudah dibaca, digunakan untuk tubuh besar teks
b. Sans serif: digunakan untuk judul, judul, spanduk halaman Web
Hal-hal yang harus diperhatikan dengan teks :
Tipografi yang berbeda dapat menyampaikan perasaan yang sangat berbeda dan
tayangan
Penting untuk memilih ukuran font yang sesuai
Ketika penampilan teks konsisten adalah diperlukan-seperti logo-gambar grafis
yang digunakan sebagai pengganti
2. Gambar atau grafis
Merupakan representasi digital dari foto, gambar , grafik , dan gambar visual lainnya.
Sangat bermanfaat untuk mengilustrasi informasi yang akan disampaikan terutama
informasi yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata.
Jenis-jenis grafik seperti bitmap yaitu gambar yang disimpan dalam bentuk kumpulan
pixel, yang berkaitan dengan titik-titik pada layar monitor.
Digitized picture adalah gambar hasil rekaman video atau kamera yang dipindahkan
ke komputer dan diubah ke dalam bentuk bitmaps. Hyperpictures, sama seperti
hypertext hanya saja dalam bentuk gambar.
Secara umum, image atau grafik berarti still image seperti foto dan gambar. Manusia
sangat berorientasi pada visual (visual-oriented), dan gambar merupakan sarana yang
sangat baik untuk menyajikan informasi. Semua objek yang disajikan dalam bentuk
grafik adalah bentuk setelah encoding dan tidak mempunyai hubungan langsung
dengan waktu. multimedia umum, image atau grafik berarti still image seperti foto dan
gambar. Manusia sangat berorientasi pada visual (visual-oriented), dan gambar
merupakan sarana yang sangat baik untuk menyajikan informasi. Semua objek yang
disajikan dalam bentuk grafik adalah bentuk setelah encoding dan tidak mempunyai
hubungan langsung dengan waktu Gambar yang tersedia dalam berbagai bentuk yaitu :
a. GIF : Sebuah format grafis umum digunakan untuk Web page garis gambar seni.
Cirinya adalaha :
1) Mendukung 256 warna , meskipun dapat menggunakan palet warna yang lebih
kecil sesuai kebutuhan
2) Dapat transparan
3) Dapat terjalin
4) Menggunakan file kompresi lossless
5) Beberapa gambar GIF dapat dikombinasikan untuk membentuk animasi GIF
b. Format PNG : dirancang khusus untuk digunakan dengan gambar halaman Ciricirinya adalah :
1) WebKompresi lossless , dan dengan efisiensi yang lebih dari GIF
2) Dapat menggunakan palet warna atau warna sejati
3) Tidak bisa animasi
c. Format JPEG : mendukung true color dan umumnya digunakan untuk foto
dimasukkan ke dalam halaman.
Ciri-cirinya adalah
1) Web bisa progresif
2) Menggunakan file kompresi lossy
3) Jumlah kompresi ditentukan ketika file tersebut disimpan
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Tidak jarang suatu situs hanya menampilkan gambar berupa Thumbnail, karena
proses loading file grafis dapat memakan waktu yang lama. Thumbnail adalah
gambar dengan ukuran lebih kecil, dalam hal bentuk dan kapasitas, yang
merupakan perwalikan dari gambar aslinya. Jika ingin menampilkan gambar
sebenarnya, cukup klik saja gambar thumbnail ini. Misalnya pada saat
melakukan pencarian gambar di Google, maka hasil pencarian akan berupa
kumpulan thumbnail yang ukurannya kecil.
3. Animasi
Animasi adalah simulasi gerakan yang dihasilkan dengan menayangkan rentetan frame
ke layer, Frame adalah satu gambar tunggal pada rentetan gambar yang membentuk
animasi. Konsep dari animasi adalah menggambarkan sulitnya menyajikan informasi
dengan satu gambar atau sekumpulan gambar. Demikian juga tidak dapat
menggunakan teks untuk menerangkan informasi.
Animasi seperti halnya film, dapat berupa frame-based atau cast-based. Frame-based
animation (animasi berbasis frame) dibuat dengan merancang setiap frame tersendiri
sehingga mendapatkan tampilan akhir.
Cast-based animation (animasi berbasis cast) mencakup pembuatan kontrol dari
masing-masing objek (kadang disebut cast member atau actor) yang bergerak
melintasi background. Hal ini merupakan bentuk umum animasi yang digunakan
dalam game dan object-oriented software untuk lingkungan Window.
Animated GIF : Sekelompok gambar GIF disimpan sebagai file GIF animasi ,
dimasukkan ke
dalam halaman Web , yang ditampilkan berurutan untuk
mensimulasikan gerakan
4. Audio
Semua jenis suara termasuk musik , suara yang diucapkan , efek suara. Dapat direkam
menggunakan mikrofon atau alat MIDI , disimpan dalam CD , atau di-download dari
Internet. Sering dimainkan ketika sebuah peristiwa terjadi pada halaman Web atau bila
pengunjung mengklik linkStreaming audio digunakan untuk mempercepat pengiriman.
Format file audio yang umum termasuk wav, mp3, midi.
5. Video
Dimulai sebagai aliran kontinu informasi visual , yang kemudian dipecah menjadi
gambar terpisah ( frame ) saat video direkam. Dapat memerlukan sejumlah besar
ruang penyimpanan. Data video, seperti data audio , biasanya dikompresi. Video
streaming digunakan untuk file besar.
Format file video umum termasuk avi, mp2, mp4 .
6. Situs web desain
adalah istilah umum yang digunakan untuk mencakup bagaimana isi web konten
ditampilkan, (biasanya berupa hypertext atau hypermedia) yang dikirimkan ke
pengguna akhir melalui World Wide Web, dengan menggunakan sebuah web browser
atau perangkat lunak berbasis web. Tujuan dari web design adalah untuk membuat
website—sekumpulan konten onine termasuk dokumen dan aplikasi yang berada pada
server web/ server. Sebuah website dapat berupa sekumpulan teks, gambar, suara dan
konten lainnya, serta dapat bersifat interaktif ataupun statis.
Pertimbangan Cermat yang harus diperhatikan:
a. Fitur Yang memerlukan Browser tertentu
b. Fitur Yang memerlukan: sedikit digunakan plug-in
c. Ukuran bahasa dari konten halaman, perangkat Yang berbeda, browser, dan
resolusi xp mempengaruhi bagaimana halaman Web ditampilkan.
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d. Perhatikan ukuran file gambar
e. Gunakan Link ke audio, video
f. Gunakan audio streaming Dan video
7. Flow chart, page layout, dan storyboard
Digunakan untuk merancang struktur dan tata letak situs.
Flowchart menunjukkan bagaimana halaman situs website dapat terhubung satu sama
lain.
Layout Auditan menampilkan basic layout pada halaman web.
Storyboard menggambarkan isi urutan animasi atau komponen multimedia yang lain.
8. Navigasi
Navigasi adalah petunjuk posisi dan arah perjalanan. Di dalam dunia web, navigasi
dianggap penting agar user yang sedang berada di dalam halaman tertentu tidak
tersesat dan mudah menemukan halaman-halaman lain dalam website Anda.
Biasanya, pada sebuah website, navigasi tertampil pada menu dan link yang
terstruktur. Seringkali, saat kita membuka sebuah website, kita merasa kesal karena
tidak mendapatkan halaman website yang dicari dikarenakan navigasi yang ruwet dan
tidak jelas.
Langkah-langkah untuk membuat navigasi yang baik dan benar :
a. Menentukan konsep
b. Letak Navigasi
c. Nama Menu harus jelas dan singkat
d. Menu dan links harus eye-catching
e. Konsisten
f. Petunjuk bagi pengunjung
g. Sitemap dan link pada setiap halaman
E. Pengembangan Website Multimedia
1. Membuat situs Web
2. Terjadi setelah situs ini dirancang
3. Bisa dilakukan di rumah atau outsourcing
Tiga langkah dasar yaitu :
 Membuat elemen multimedia termasuk video editing software, audio editing
software, image editing software
 Membuat situs Web Menggunakan tag HTML untuk menunjukkan di mana efek
dan elemen termasuk dalam halaman Web
 Beberapa tag dipasangkan Komputer dan browser yang digunakan masih
menentukan bagaimana halaman Web akan menampilkan Pengujian, penerbitan,
dan pemeliharaan situs

a) Jenis-jenis bahasa pemograman
1) XML - Extensible Markup Language
Extensible Markup Language ( XML ) adalah bahasa markup yang dirancang
KHUSUS untuk penyampaian informasi melalui World Wide Web , seperti
HTML. XML mampu mendefinisikan sebuah dokumen berstruktur hirarki
dengan elemen-elemen yang tersarang sepenuhnya dalam elemen lain. , dan
dengan sebuah elemen tingkat teratas yang dikenal sebagai elemen root.
Contoh dokumen XML :
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a. DATA PROVIDER
b.
LAYANAN PROVIDER
Tujuan desain XML adalah:
 XML harus dapat digunakan secara langsung di Internet.
 XML harus mendukung secara luas berbagai aplikasi.
 XML harus kompatibel dengan SGML.
 Program yang memproses dokumen XML harus mudah dibuat.
 Jumlah fitur opsional pada XML harus dibuat seminimum mungkin,
idealnya nol.
 Dokumen XML harus jelas dan mudah dipahami manusia.
 Desain XML harus formal dan singkat.
 Dokumen XML harus mudah dibuat.
b) XHTML
XHTML adalah sebuah kombinasi dari HTML dan XML (Extensible Markup
Language) & merupakan bentuk sempurna (dalam arti, lebih ketat dan bersih
dibandingkan HTML). Tujuan XHTML adalah menggantikan HTML.
XHTML adalah bentuk HTML yang didefinisikan sebagai aplikasi XML yang
berarti XHTML berisi semua elemen dalam HTML 4.01 dikombinasikan dengan
sintaks XML.
XHTML adalah bahasa markup sebagaimana HTML, tetapi dengan gaya bahasa
lebih baik.
XHTML merupakan versi HTML yang memenuhi persyaratan XML dan
merupakan sebuah dokumen HTML dan XHTML menjadi standar internasional
dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh W3C (World Wide Web Consortium).
c) Dynamic HTML (DHTML)
Dynamic HTML (DHTML) adalah suatu istilah untuk membuat halaman web
yang interaktif dan dinamis dengan mengkombinasikan bahasa pemrograman
HTML, CSS, Javascript, dan Document Object Model, jadi DHTML bukanlah
suatu bahasa pemrograman.
Berbeda dengan HTML yang memiliki kemampuan untuk mengolah dan
menghasilkan halaman web sebelum ditampilkan, cara kerja DHTML adalah
mengijinkan bahasa pemrograman untuk diubah menjadi variabel pada setiap
pendefinisian bahasa pemrograman halaman web yang menghasilkan efek
perubahan tampilan serta fungsinya setelah halaman web ditampilkan.
d) Wireless Markup Language (WML)
WML adalah bentuk sederhana dari HTML namun merupakan bentuk dasar dari
XML. WML digunakan untuk membuat halaman yang nantinya akan ditampilkan
pada browser WAP. Halaman pada WML disebut sebagai DECKS yang
merupakan set pembentukkan dari CARDS.
Contoh sebuah struktur sederhana dari WML adalah:
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.3//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.3.xml">
<wml>
<card id="" title="">
<p align="">
</p>
</card>
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</wml>
e) SVG (Scalable Vector Graphics)
SVG (Scalable Vector Graphics) merupakan suatu format gambar Vector yang
berbasis Open XML untuk membentuk gambar 2 dimensi termasuk animasinya
dalam format XML (eXtensible Markup Language).
SVG digunakan untuk membuat grafik dengan mendefinisikan vector, yang akan
digunakan dalam halaman web.
SVG menghasilkan grafik yang tidak akan berkurang kualitasnya sebagai akibat
proses zoomming maupun resizing.
Elemen dan attribut dalam SVG dapat dianimasi
f) Scripting Language
Bahasa skrip atau bahasa skripting )adalah bahasa pemrograman komputer yang
diinterpretasikan secara khas dan dapat diketik langsung dari keyboard oleh
pengguna.
Skrip berbeda dengan program, karena program harus dikonversi terlebih dahulu
secara permanen menjadi berkas biner tereksekusi (yaitu nol dan satu) sebelum
dijalankan.
Skrip tetap dalam bentuk aslinya dan diinterpretasikan perintah per perintah setiap
kali dijalankan.
Skrip diciptakan untuk mempersingkat proses tradisional suntingan-kompilasitautan-jalankan (edit-compile-linking-run).
g) AJAX
AJAX adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu pendekatan dalam
merancang dan mengimplementasikan aplikasi web. AJAX merupakan singkatan
dari Asynchronous JavaScript and XML. Istilah ini pertama kali diperkenalkan
dalam sebuah artikel oleh Jesse James Garrett dari Adaptive Path, sebuah
perusahaan web desain berbasis di San Francisco.
Tujuan utama dari AJAX adalah untuk membuat aplikasi web berfungsi seperti
aplikasi desktop.
h) VRML
VRML (virtual reality modeling language) adalah sebuah bahasa pemograman
yang di ciptakan khusus membuat objek-objek 3Dimensi. objek-objek yang dibuat
dengan VRML akakn memiliki 3 buah dimensi panjang, lebar, dan kedalaman,
sehingga dapat dipandang dari setiap sudut.
Beberapa aplikasi VRML yaitu :
 Arsitektur digunakan untuk membuat bangunan mirip aslinya, di mana nda
ingin menjelajahi setiap[ sudut bangunan seperti mengunjungi langsung.
 Bisnis bagi uahawan VRML adalah ajang bagus untuk membuat promosi
produknya dalam 3 dimensi.
 Hiburan anda dapar berekreasi di komputer anda melalui VRML ini.
 Homepage kini sudah banyak poerusahaan menggunakan VRML untuk
membuat webpage atau homepage-nya jauh menarik.
 Ilmu pengetahuan Anda bisa membuat sebuah anatomi tubjuh 3D yang dapat
diputar0putar, membuat struktur molekul, tata surya planet-planet , dan
sebagainya.
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Militer saat ini di bidang militer VRML digunakan untuk meletakan daerahdaerah operasi militer , yang nantnya digunakan untuk meletakkan pasukan,
atau bahkan digunakan sebagai panduan untuk smart missile (peluru kendali ).
 Pendidikan bisa digunakan sebagai sarana pendidikan yang efisien.
 Rekayasa VRML digunakan untuk membuat atau merekayasa suatu rancangan
seperti mobil, banguann pesawat terbang.
i) MHTML
MHTML adalah istilah lebih singkat untuk MIME HTML, format archive web
page yang digunakan untuk mengikat resource. Secara tipikal direpresentasikan
dengan link external, seperti image, animasi Flash, Java applet, audio file, dan
sebagainya, bersama dengan kode HTML menjadi sebuah file tunggal. Format ini
terkadang juga dirujuk sebagai MHT.
j) Website authoring software
Situs web authoring software digunakan untuk membuat halaman web dan situs
web yang lengkap
misalnya Dreamweaver, Microsoft Expression Web.
Tombol toolbar, menu, dll untuk membuat dan memformat halaman
Laporan HTML yang sesuai secara otomatis dihasilkan
Memungkinkan Anda untuk membuat sebuah situs web kohesif secara
keseluruhan, bukan hanya setiap halaman
Memungkinkan Anda untuk dengan mudah meliputi bentuk dan konektivitas
database untuk interaksi yang lebih dinamis dengan pengunjung serta membantu
alat pembangunan lainnya, seperti tes untuk link rusak dan tes aksesibilitas
Pengujian, penerbitan, dan pemeliharaan situs
Hyperlink harus diklik untuk memastikan mereka membawa pengguna ke lokasi
yang tepat
Setiap tindakan kemungkinan yang bisa terjadi dengan elemen animasi harus diuji
Mengoreksi setiap halaman atau layar dengan hati-hati
Pertimbangkan "stress test"
Memperbarui konten dan memeriksa link secara teratur
Halaman Web XHTML dapat diperiksa dengan XHTML validator
k) GReader adalah sesuatu yang di gunakan untuk memberikan atau bisa juga
membawa sebuah hal. Jadi artian secara keseluruhan Konsep Multimedia itu ialah
pemahaman tentang pemanfaatan komputer dalam pembuatan dan penggabungan
dari bagian teks, gambar, suara, video, dan animasi yang dapat membuat
sipemakai dalam menggunakan atau berhubungan baik secara web ataupun media.
Artian Multimedia menurut beberapa ahli yang ada antara lain, ialah:
Menurut Vaughan, Multimedia ialah suatu gabungan dari suara, teks, gambar,
animasi, dan juga video yang diberikan dengan memakai barang elektronik seperti
komputer dan lain-lain.
Menurut Rada, Multimedia mengacu kepada gabungan berbagai media yang ada.
Heinich, russel,Molenda, dan Smaldino. Menurut mereka Multimedia tertunjuk
kepada bermacam gabungan dari dua atau lebih susunan media yang ada di dalam
bentuk informasi atau program.
Berdasarkan pengertian dari para ahli tersebut GReader dapat kita jelaskan bahwa
Multimedia tersebut merupakan gabungan antara bermacam media seperti teks,
gambar, audio, dan tanggapan yang digunakan untuk memberikan suatu pesan atau
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informasi yang ada dari si pengirim di berikan kepada si penerima sebuah
informasi tersebut.
Multimedia ini terbagi menjadi dua jenisGReader yaitu Mulitimedia linear dan
Multimedia Interaktif.
a. Multimedia linear merupakan multimedia yang tidak sama sekali
menggunakan suatu alat untuk mengontrol yang akan dilakukan oleh pemakai,
contohnya ialah TV dan Film.
b. Multimedia Interaktif merupakan kebalikan dari Multimedia Linear itu sendiri,
pada intinya Multimedia ini memiliki dengan suatu alat untuk mengontrol dan
dapat di gunakan oleh pemakai itu sendiri, sehingga membuat pemakai
tersebut bisa memilih tujuan selanjutnya. Contohnya ialah Aplikasi Game dan
lain-lain.
Multimedia interaktif ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:
 Hierarchyal,pengguna mempunyai pilihan terhadap topik yang bisa menjadi
sub topik
 Non-linear, membiasakan pengguna untuk bebas dalam pergerakan untuk
bisa melihat isi mater itu dengan cara berkomunikasi terhadap komputer
tersebut

10

Rev : 03

No : F.02.55

E-BOOK DESAIN MEDIA INTERAKTIF KELAS XII

Kur Terintegrasi Du/di

BAB 2. DESAIN/PERANCANGAN ALUR UNTUK MULTIMEDIA BERBASIS
HALAMAN WEB DAN MEDIA INTERAKTIF
KOMPETENSI DASAR
3.2. Memahami (desain/perancangan alur) untuk multimedia berbasis halaman web dan media
interaktif
4.2. Membuat (desain/perancangan alur) untuk multimedia berbasis halaman web dan media
interaktif
MATERI PEMBELAJARAN

A. Flowchat Multimedia Interaktif
Flowchat adalah bagian-bagian yang mempunyai arus yang menggambarkan langkahlangkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Untuk multimedia interaktif flowchat
menggambarkan secara langsung alur dari proyek yang dibuat. Mulai dari awal program,
input, proses, output, dilanjutkan dengan keluar dari program.
Site map sangat berguna bagi proyek multimedia interaktif karena berupa daftar isi dan
menjelaskan apa yang akan terjadi ketika pengguna berinteraksi. Struktur navigasi adalah
urutan alur informasi dari suatu aplikasi multimedia. Dengan menggunakan struktur
navigasi yang tepat maka suatu aplikasi multimedia mempunyai suatu pedoman dan arah
informasi yang jelas.
· Bentuk-bentuk yang digunakan Dalam flowchart

·

Struktur navigasi proyek Multimedia antara lain:
1. Linier
Navigasi yang dilakukan secara berurutan, sehingga pengguna melakukannya satu
persatu secara berurutan. Jika satu halaman di klik maka akan muncul halaman
selanjutnya begitu seterusnya.
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2.

Hierarki
Navigasi cabang pohon yang merupakan linear dengan percabangan

3.

Nonlinear
Navigasi yang dilakukan secara bebas tanpa melalui jalur yang telah ditentukan.
Pengguna dapat bergerak bebas tanpa ada pembatasan.

4.

Komposit
Navigasi ini dapat bergerak bebas(non linier) tetapi terkadang ada pembatasan
navigasi linear.

B. Storyboard Multimedia Interaktif
Storyboad atau disebut juga kerangka grafis digunakan untuk mendiskripsikan proyek
multimedia interaktif dengan detail menggunakan kata-kata dan sketsa untuk setiap
tampilan layar, suara, pilihan navigasi, pilihan warna dan gradasi yang tepat, isi teks,
atribut dan font, bentuk tombol, style, umpan balik/respon.
Storyboard juga dapat di artikan sebagai naskah yang di sajikan dalam bentuk sketsa
gambar yang berurutan, berguna untuk memudahkan pembuatan alur cerita maupun
pengambilan gambar.
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Fungsi umum dari storyboard yaitu sebagai suatu konsep dan ungkapan yang kreatif
dalam menyampaikan ide atau gagasan. Pada storyboard juga seseorang dapat
menambahkan arahan-arahan seperti arahan audio, letak, atau arahan informasi lainnya.
Fungsi storyboad Multimedia interaktif adalah:
a) Untuk menjelaskan flowchart
b) Sebagai pedomaan atau acuan bagi animator, programmer, narrator dan tim yang lain
c) Merupakan dokumen tertulis
d) Bahan pembuatan manual book/ petunjuk penggunaan
Ketentuan- ketentuan umum storybort multimedia interaktif adalah
1) Gambar yang disiapkan diserai ddengan penjelasan dan narasi
2) Pembuatan storyboart diawali dengan gambar virtual
3) Narasi digunakan untuk melengkapi hal sulit yang tidak bisa diawali dengan bentuk
visual
4) Bahasa lisan yang digunakan terutama yang dibaca oleh narrator
5) Gunakan struktur kalimat yang sederhana
6) Gunakan symbol yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua orang
7) Gunakan gambar Dalam bentuk yang menarik serta komposisi yang tepat dan mudah
dipahami.
C. Komponen Storyboard
Komponen-komponen penyusun storyboard interaktif antara lain:
1) Sketsa atau gambaran layar, halaman atau frame.
2) Warna, penempatan dan ukuran grafik, jika perlu.
3) Teks asli, jika ditampilkan pada halaman atau layar.
4) Warna, ukuran dan tipe font jika ada teks.
5) Narasi jika ada.
6) Animasi jika ada.
7) Video jika ada.
8) Audio jika ada.
9) Interaksi dengan pengguna jika ada.
10) Dan hal-hal yang perlu diketahui oleh staf produksi
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BAB 3. PRINSIP-PRINSIP DESAIN USER INTERFACE
KOMPETENSI DASAR
3.3. Menerapkan Prinsip-prinsip desain user interface pada multimedia berbasis halaman web
dan media interaktif
4.3. Membuat user interface pada multimedia berbasis halaman web dan media interaktif
MATERI PEMBELAJARAN

A. Perkembangan teknologi pada saat sekarang ini sudah menghasilkan perkembangan yang
cukup besar terhadap kehidupan. Perkembangan ini mempengaruhi kegiatan pembelajaran
dibangku sekolah pada bidang teknologi informasinya. Teknologi informasi ini
berpengaruh dalam pengaksesan pelajaran yang tergolong cepat tergantung
penggunaanya. Kondisi inilah yang mempengaruhi pendidikan saat ini.
Di dalam penggunaan teknologi tersebut akan terjadi hubungan atau komunikasi yang bisa
dibilang dengan User Interface (Antarmuka Pengguna). Secara definisinya User interface
itu merupakan komunikasi yang terjadi antara si pengguna dengan suatu sistem di
dalamnya. User interface design ialah peralatan yang berhubungan langsung dengan
komputer yang terarah dan pengalaman dari si pengguna.
Tujuan dari user interface design ini yaitu membuat efek secara sederhana dan efektif.
Desain ini dapat dipakai dalam hal pendukungan kegunaannya.
User interface ini bertugas dalam penerimaan informasi, memberikan informasi,
penginputan data, penampilan suatu sistem dan juga memberikan tata cara yang membuat
pemakai bisa paham dengan yang dikerjakan.
User interface juga bermanfaat dalam menerjemahkan informasi antar pengguna dengan
sistem yang memungkinkan komputer dapat berguna.
Dalam pendesainan interface atau antarmuka ini memiliki beberapa prinsip yang dibilang
cukup penting, antara lain:
1. Prinsip-prinsip desain user interface pada multimedia interaktif
Desain interface dapat digunakan sebagai pendukung kegiatan dengan tujuan utama
membua efek secara sederhana dan efektif. User interface desain identic dengan
peralatan yang berhubungan langsung dengan computer yang terarah dan pengalaman
dari end user yang bersangkutan.
a. Perkembangan user interface
Tujuan user interface diantaranya membuat tampilan lebih efisien, mampu
menyesuaikan antar muka dengan tugas, memberikan arus balik yang tepat kepada
end user serta memperbaiki produktifitas dan pengetahuan seseorang. Beberapa
generasi user interface antara lain sebagai berikut:
1) System berkelompok
Antarmuka system berkelompok dinyatakan sebagai generasi pertama user
interface dengan tampilan yang masih sederhana. Semua perintah interface ini
memerlukan perantara sebelum hasil keputusan dicetak.
2) Baris arahan (system perkongsian)
End user berinteraksi pada penggunaan antarmuka baris arahan dengan cara
menyusun arahan-arahan tertentu dengan baris demi baris. System yang
awalnya menggunakan antar muka baris arahan berupa mesin yang dikenal
dengan tele type (TTY) seperti pada system DOS dan UNIX.
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3) Sistem layar
Antarmuka jenis ini menggunakan penghubung berupa layar CRT dan plasma.
4) GUI
Merupakan sebuah interaksi secara manipulasi langsung dimana end user
berinteraksi dengan perwakilan-perwakilan visual obyek melalui mouse atau
piranti-piranti pointer yang lain. Point and click, drag and drop dan
menggerakkan objek merupakan ciri-ciri utama dalam antar muka end user
bergrafik.
5) Generasi masa depan
Interface ini lebih berorientasi ke obyek dan lebih menitik beratkan pada
penambahan unsur animasi obyek dan audio, termasuk didalamnya unsur 3D
pada antar muka modern dalam pembentukan diseputar dunia maya. Interaksi
yang diguanakan mayoritas berbentuk Bahasa dan penggunaan input.
Tujuan dan manfaat desain user interface
Tujuan penggunaan desain interface adalah membuat interaksi end user dengan cara
sederhana dan seefisien mungkin dimana end user berinteraki dengan computer
menggunakan tampilan antarmuka yang ada pada layar computer.
Secara mendasar, terdapat dua kategori dalam user interface yaitu sebagai berikut.
a. GUI dalam menggunakan unsur-unsur multimedia seperti gambar, suara dan video
untuk berinteraksi dengan end user akhir.
b. Teks based yang menggunakan rumus (syntak) yang sudah ditentukan dalam
memberikan perintah

B. Prinsip desain user interface
Beberapa prinsip utama dalam pendesainan interface memiliki antara lain sebagai berikut.
1. User compatibility
Antarmuka merupakan cara masuk ke sebuah sistem. Designer harus mengumpulkan
berbagai ragam dari si pemakai karena sifat pemakai tidak sama yang harus
disesuaikan, karena perancang ini harus menyesuaikannya dan tidak mementingkan
secara pribadi.
2. Product compatibility
Aplikasi yang sesuai dengan sistemnya pada interface berbeda dengan sistem yang
manual yang menghasilkan hasil yang lainnya. Hal itu tidak dimaukan dari perusahaan
karena dengan aplikasi ini dapat menjaga produk yang akan dihasilkan
3. Task compatibility
Aplikasi yang membantu para pemakai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pemakai
akan mendapati pemilihan dan pemikiran yang mudah.
4. Work flow compatibility
Sistem manual yang terdapat langkah kerjanya dalam hal penyelesaian tugas. Dengan
work flow compatibility ini bisa memudahkan pengguna dalam percepatan tugasnya.
5. Consistency
Sistem yang konsisten dengan sistem yang ada sesuai barangnya yang di dasarkan
kepada setiap sifat dari semua orang yang berbeda
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6. Familiarity
Memberikan tampilan yang terkesan kepada pemakai. Tampilan awal yang harus
membuat para pemakai agar tidak kebingungan dalam pemakaiannya
7. Simplicity
Memberikan sistem sederhana yang tidak membuat si pemakai kebingungan. Hal yang
membuat si pemakai bosan ialah dengan sistem yang tidak sederhana atau bisa di
bilang dengan berbelit. Tetapi si pemakai akan merasa senang apabila sistem itu
mempunyai nilai kesederhanaan
8. Direct manipulation
Pengguna sangat ingin mempunyai suatu media yang dapat melakukan suatu
kemajuan terhadap sistemnya dan dapat di sesuaikan dengan kebutuhannya itu.
9. Control
Prinsip ini sama dengan sifat user yang mempunyai pemikiran yang bisa berganti.
Karena itu harus merancang suatu keadaan yang dapat mengatasi itu.

10. Flexibility
Fleksibel merupakan bentuk kelenturan dari penyelesaian pada saat menyelesaikan
masalah.
11. Responsiveness
Setelah memasukkan data ke sistem melalui interface, sebaiknya sistem akan memberi
kerjaan dari hasil data yang dimasukkan.
12. Invisible Technologi
Secara pemikiran, si pemakai memiliki rasa ingin tahu terhadap kehebatan dari sistem
yang ada.
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BAB 12. EVALUASI PRODUK MEDIA INTERAKTIF
KOMPETENSI DASAR
3.12. Menerapkan prinsip-prinsip desain user interface pada multimedia interaktif berbasis
halaman web dan media interaktif
4.12 Membuat user interface menggunakan prinsip-prinsip desain user interface pada
multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif
MATERI PEMBELAJARAN

A. Perkembangan teknologi pada saat sekarang ini sudah menghasilkan perkembangan
yang cukup besar terhadap kehidupan. Perkembangan ini mempengaruhi kegiatan
pembelajaran dibangku sekolah pada bidang teknologi informasinya. Teknologi
informasi ini berpengaruh dalam pengaksesan pelajaran yang tergolong cepat
tergantung penggunaanya. Kondisi inilah yang mempengaruhi pendidikan saat ini.
Di dalam penggunaan teknologi tersebut akan terjadi hubungan atau komunikasi yang bisa
dibilang dengan User Interface (Antarmuka Pengguna). Secara definisinya User interface
itu merupakan komunikasi yang terjadi antara si pengguna dengan suatu sistem di
dalamnya. User interface design ialah peralatan yang berhubungan langsung dengan
komputer yang terarah dan pengalaman dari si pengguna.
Tujuan dari user interface design ini yaitu membuat efek secara sederhana dan efektif.
Desain ini dapat dipakai dalam hal pendukungan kegunaannya.
User interface ini bertugas dalam penerimaan informasi, memberikan informasi,
penginputan data, penampilan suatu sistem dan juga memberikan tata cara yang membuat
pemakai bisa paham dengan yang dikerjakan.
User interface juga bermanfaat dalam menerjemahkan informasi antar pengguna dengan
sistem yang memungkinkan komputer dapat berguna.
Dalam pendesainan interface atau antarmuka ini memiliki beberapa prinsip yang dibilang
cukup penting, antara lain:
3. Prinsip-prinsip desain user interface pada multimedia interaktif
Desain interface dapat digunakan sebagai pendukung kegiatan dengan tujuan utama
membua efek secara sederhana dan efektif. User interface desain identic dengan
peralatan yang berhubungan langsung dengan computer yang terarah dan pengalaman
dari end user yang bersangkutan.
b. Perkembangan user interface
Tujuan user interface diantaranya membuat tampilan lebih efisien, mampu
menyesuaikan antar muka dengan tugas, memberikan arus balik yang tepat kepada
end user serta memperbaiki produktifitas dan pengetahuan seseorang. Beberapa
generasi user interface antara lain sebagai berikut:
6) System berkelompok
Antarmuka system berkelompok dinyatakan sebagai generasi pertama user
interface dengan tampilan yang masih sederhana. Semua perintah interface ini
memerlukan perantara sebelum hasil keputusan dicetak.
7) Baris arahan (system perkongsian)
End user berinteraksi pada penggunaan antarmuka baris arahan dengan cara
menyusun arahan-arahan tertentu dengan baris demi baris. System yang
awalnya menggunakan antar muka baris arahan berupa mesin yang dikenal
dengan tele type (TTY) seperti pada system DOS dan UNIX.
8) Sistem layar
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Antarmuka jenis ini menggunakan penghubung berupa layar CRT dan plasma.
9) GUI
Merupakan sebuah interaksi secara manipulasi langsung dimana end user
berinteraksi dengan perwakilan-perwakilan visual obyek melalui mouse atau
piranti-piranti pointer yang lain. Point and click, drag and drop dan
menggerakkan objek merupakan ciri-ciri utama dalam antar muka end user
bergrafik.
10) Generasi masa depan
Interface ini lebih berorientasi ke obyek dan lebih menitik beratkan pada
penambahan unsur animasi obyek dan audio, termasuk didalamnya unsur 3D
pada antar muka modern dalam pembentukan diseputar dunia maya. Interaksi
yang diguanakan mayoritas berbentuk Bahasa dan penggunaan input.
Tujuan dan manfaat desain user interface
Tujuan penggunaan desain interface adalah membuat interaksi end user dengan cara
sederhana dan seefisien mungkin dimana end user berinteraki dengan computer
menggunakan tampilan antarmuka yang ada pada layar computer.
Secara mendasar, terdapat dua kategori dalam user interface yaitu sebagai berikut.
c. GUI dalam menggunakan unsur-unsur multimedia seperti gambar, suara dan video
untuk berinteraksi dengan end user akhir.
d. Teks based yang menggunakan rumus (syntak) yang sudah ditentukan dalam
memberikan perintah

B. Prinsip desain user interface
Beberapa prinsip utama dalam pendesainan interface memiliki antara lain sebagai berikut.
13. User compatibility
Antarmuka merupakan cara masuk ke sebuah sistem. Designer harus mengumpulkan
berbagai ragam dari si pemakai karena sifat pemakai tidak sama yang harus
disesuaikan, karena perancang ini harus menyesuaikannya dan tidak mementingkan
secara pribadi.
14. Product compatibility
Aplikasi yang sesuai dengan sistemnya pada interface berbeda dengan sistem yang
manual yang menghasilkan hasil yang lainnya. Hal itu tidak dimaukan dari perusahaan
karena dengan aplikasi ini dapat menjaga produk yang akan dihasilkan
15. Task compatibility
Aplikasi yang membantu para pemakai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pemakai
akan mendapati pemilihan dan pemikiran yang mudah.
16. Work flow compatibility
Sistem manual yang terdapat langkah kerjanya dalam hal penyelesaian tugas. Dengan
work flow compatibility ini bisa memudahkan pengguna dalam percepatan tugasnya.
17. Consistency
Sistem yang konsisten dengan sistem yang ada sesuai barangnya yang di dasarkan
kepada setiap sifat dari semua orang yang berbeda
18. Familiarity
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Memberikan tampilan yang terkesan kepada pemakai. Tampilan awal yang harus
membuat para pemakai agar tidak kebingungan dalam pemakaiannya
19. Simplicity
Memberikan sistem sederhana yang tidak membuat si pemakai kebingungan. Hal yang
membuat si pemakai bosan ialah dengan sistem yang tidak sederhana atau bisa di
bilang dengan berbelit. Tetapi si pemakai akan merasa senang apabila sistem itu
mempunyai nilai kesederhanaan
20. Direct manipulation
Pengguna sangat ingin mempunyai suatu media yang dapat melakukan suatu
kemajuan terhadap sistemnya dan dapat di sesuaikan dengan kebutuhannya itu.
21. Control
Prinsip ini sama dengan sifat user yang mempunyai pemikiran yang bisa berganti.
Karena itu harus merancang suatu keadaan yang dapat mengatasi itu.

22. Flexibility
Fleksibel merupakan bentuk kelenturan dari penyelesaian pada saat menyelesaikan
masalah.
23. Responsiveness
Setelah memasukkan data ke sistem melalui interface, sebaiknya sistem akan memberi
kerjaan dari hasil data yang dimasukkan.
24. Invisible Technologi
Secara pemikiran, si pemakai memiliki rasa ingin tahu terhadap kehebatan dari sistem
yang ada.

PENILAIAN HASIL BELAJAR
A. Penilaian Sikap
Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C,
Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung
diluar KBM)
No Hari/Tanggal
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Nama Peserta Didik

Nama
Kejadian/Perilaku

Tindak Lanjut
No : F.02.55
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Kur Terintegrasi Du/di

1
2

B. Penilian Pengetahuan (Essay)
Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan
token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut :
 Ketik jawaban dengan huruf kecil semua
 Ketik jawaban dengan huruf besar di awal kata
 Ketik jawaban dengan huruf besar di awal kalimat
1. Prinsip-prinsip desain user interface pada multimedia interaktif
Jawab :……………………
2. Tujuan dan manfaat desain user interface
Jawab :……………………
3. Apa saja Prinsip desain user interface?
Jawab :…………………….
4. Secara mendasar, terdapat dua kategori dalam user interface yaitu
Jawab :…………………
5. Apa yang di maksud Invisible Technologi
Jawab :……………………..
No
Soal
Essay

Bobot
Persoal
Essay

Skor
Penilaian

1

15

100

2

15

3

20

4

25

5

25

Nilai
Nilai Perolehan =
Jumlah bobot Soal
Essay Terjawab
dengan Benar
Nilai
Paraf
Siswa
Guru
………

………

6. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
Membuatan strorybroad
a. Waktu mengerjakan 45 menit
b. Jenis Font
: menyesuaikan
c. Font Size
: menyesuiakan
d. Mempunyai software adobe photoshop cs6
e. Degan format internasional paper- potret
f. Atur ke dalam kertas ukuran A4
g. Simpan dengan nama Latihan _poster_Nama_Kelas
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Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
No.
1.

2.
3.

4.
5.

Skor
Maksimal

Komponen/Sub Komponen
Persiapan
Hadir tepat waktu, berseragam lengkap
Laptop dan software adobe photoshop cs6
Proses Kerja
Membuka software adobe photoshop cs6
Hasil
Design poster
Format sesuaidengan ketentuan Soal
Sikap Kerja
Sikap Sopan dan Kreatif
Ketepatan Waktu
Ketepatan waktu mengerjakan

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses
Skor/Bobot
Persiapan
Proses
Skor Maksimal
20
20
Skor Perolehan
…….
…….

Nilai
………………

Paraf Siswa
……………

10
10
20
15
20
15
10

Hasil
35
…….

Sikap
15
…….

Waktu
10
…….

Total
100
…….

Paraf Guru
………………..

Penskoran Penilaian Ketrampilan Produk
No
1

Komponen/Sub Komponen
Proses
Penerjemahan jawaban ke rumus (buku catatan)
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Skor/Bobot
Penilaian
75

No : F.02.55

E-BOOK DESAIN MEDIA INTERAKTIF KELAS XII

2

3

a. Laptop dan software adobe photoshop cs6
b. software adobe photoshop cs6
c. membuka software adobe photoshop cs6
d.Sikap Kerja
E.Sikap Sopan dan Kreatif
Hasil Produk
Design poster
Format sesuaidengan ketentuan Soal
Waktu
Ketepatan waktu kerja

Kur Terintegrasi Du/di

15
15
15
15
15
15
7
8
10
10

Hasil Penilaian Produk
Skor/Bobot

Proses

Hasil

Waktu

Skor Maksimal

75
…….

15
…….

10
…….

Skor Perolehan
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Nilai Siswa
Maks/Perolehan
100
…………

Paraf Guru
…………..
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