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UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2012/2013

KISI-KISI SOAL PRAKTIK KEJURUAN

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan
Kompetensi Keahlian : Multimedia
Kode : 2089
Alokasi Waktu : 24 jam

No. Standar Kompetensi Lulusan Kemampuan yang Diuji

1 Membuat iklan layanan masyarakat
dengan durasi maksimal 2 menit dengan
komposisi terdiri dari videografi,
fotografi, animasi, audio dan desain
grafis

Membuat skenario/storyboard iklan
layanan masyarakat
Memilih lokasi dan membuat foto/video
Membuat dan menscan gambar asli
Mengedit foto/video atau gambar hasil
scan menggunakan software yang sesuai
Membuat narasi menggunakan software
penyunting suara
Menggabungkan dan menata bahan yaitu :
video, foto, animasi dan audio menjadi
satu kesatuan yang utuh
Melakukan render dengan format *.avi
Membuat label dan cover CD
Melakukan burning video ke dalam CD
kosong
Mencetak label dan cover CD

2 Membuat CD/DVD
Pembelajaran/Tutorial Interaktif
untuk kompetensi keahlian di sekolah.
Lengkap dengan soal.
Komposisi terdiri dari videografi,
fotografi, Image, animasi, audio dan
desain grafis

Membuat storyboard alur pembelajaran
untuk 1 (satu) standar kompetensi
keahlian
Membuat video atau foto yang sesuai
dengan pembelajaran standar kompetensi
keahlian yang dipilih
Melakukan editing terhadap video atau
foto
Membuat dan menscan gambar asli
Melakukan editing terhadap gambar hasil
scan
Memanipulasi teks atau gambar atau
image pendukung
Membuat narasi dan melakukan editing
efek suara
Menggabungkan dan menata letak objek
yaitu : video, foto, image, animasi, tombol
dan petunjuk  navigasi, teks, dan audio
menjadi satu kesatuan yang utuh

DOKUMEN NEGARA
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No. Standar Kompetensi Lulusan Kemampuan yang Diuji

Melakukan packaging ke dalam CD
Autorun
Membuat label dan cover CD
Mencetak label dan cover CD

3 Membuat Video Bumper atau opening
Acara Sekolah dengan durasi waktu
antara 5 s.d. 25 detik.
Komposisi terdiri dari efect; videografi,
image 2D/3D dan audio.

Membuat skenario/storyboard bumper
sekolah atau acara sekolah
Membuat foto/video/ yang menguatkan
kesan sekolah/acara
Membuat dan menscan gambar asli
Membuat image 2D atau 3D
Mengedit foto/image hasil scan
menggunakan software yang sesuai
Membuat/mengedit sound effect
menggunakan software penyunting suara
Menggabungkan, menata letak dan
memberi efek khusus pada objek yaitu;
video, foto/ image 2D/3D,  dan audio
menjadi satu kesatuan yang utuh
Melakukan render dengan format *.avi
Membuat label dan cover DVD
Melakukan burning video bumper ke
dalam DVD kosong
Mencetak label dan cover CD/DVD


