
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
 Satuan Pendidikan : SMK Negeri 1 Pangkalpinang 

   Mata Pelajaran :  Menerapkan Efek Khusus Pada Objek Produksi 
 Kelas/Semester : XII / 5 
 Alokasi Waktu : 5 x 45 menit (1x Pertemuan) 
 
 
I. STANDAR KOMPETENSI  

Menerapkan Efek Khusus Pada Objek Produksi 
  
II. KOMPETENSI DASAR 

Mengidentifikasikan materi penunjang efek khusus 
 
III. INDIKATOR 

Pertemuan ke-1: 

 Mengenal perangkat lunak efek khusus dalam digital editing 

 Mengetahui hasil efek khusus sebagai penunjang produksi 

 Mengenal bahan penunjang efek khusus dalam digital editing 

 Mengenal kebutuhan materi penunjang efek khusus dalam digital editing 
 

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Pertemuan ke-1: 
o Siswa dapat mengenal perangkat lunak efek khusus dalam digital editing 
o Siswa mengetahui hasil efek khusus sebagai penunjang produksi 
o Siswa dapat mengenal bahan penunjang efek khusus dalam digital editing 
o Siswa dapat mengenal kebutuhan materi penunjang efek khusus dalam digital editing 

 
V. MATERI AJAR 

 

 Materi penunjang efek khusus 

- Efek visual, gambar yang dibuat atau diperjelas secara buatan.  

- Software Efek Visual merupakan perangkat lunak yang berguna untuk pembuatan 
film dan movie sehingga hasilnya lebih baik dan menarik. 

 Software Efek Visual 

- Software efek visual terpopuler yang ada saat ini antara lain: Adobe After Effects, 
Digital Fusion, Boris FX dan Combustion. 

 Macam-macam Efek  

- Block dissolve adalah transisi yang dapat menampilkan efek-efek kotak secara acak 
sebagai bentuk transisi. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Efek_visual&action=edit&redlink=1


- Path Text merupakan salah satu efek visual dalam Adobe After Effects yang 
memiliki fungsi untuk membuat efek teks yang mengikuti bentuk kurva atau 
melingkar. 

- Vector Paint merupakan efek yang memungkinkan melukis secara langsung dalam 
jendela preview. 

- Lens Flare adalah efek penyinaran cahay dari satu titik sumber. Titik cahaya 
tersebut dapat dipindah-pindah sehinggan menghasilkan animasi cahaya. 

- Advanced lightening merupakan salah satu efek untuk membuat pencahayaan, 
misalnya cahaya petir . 

- Efek Glow menghasilkan efek pancaran pada titik paling terang dari objek. Efek ini 
juga menghasilkan efek laksana objek tersebut memancarkan sinar keluar 
disekeliling objek tersebut. 

- Radial Blur adalah efek untuk membuat pengkaburan secara melingkar pada clip. 

- Efek Bulge merupaka efek yang dapat menghasilkan simulasi kaca pembesar pada 
clip yang dipilih. Efek ini akan mendistorsi clip dengan ukuran yang sudah 
ditentukan. 

- Efek Kamera Berfungsi mempermudah menggunakan kamera di dalam 
menentukan dan mengubah titik pandang objek 3D 

- Kamera Orbit adalah fungsi untuk merotasi titik pandang kamera secara cepat dan 
interaktif. 

- Kamera Track adalah fungsi untuk menggeser kamera. Terdapat dua jenis kamera 
track, yaitu track XY Camera dan Track Z Camera. Track XY Camera berfungsi 
menggeser titik kamera pada bidang XY ke kiri, kanan, atas, bawah. Track Z 
Camera berfunsi menggeser titik kamera menjauh atau mendekat ke objek. 

 
VI. SUMBER/ALAT/BAHAN BELAJAR 

 Modul Menerapkan Efek Khusus Pada Objek Produksi 

 Presentasi powerpoint 

 Buku After effects andi offset 

 Seperangkat komputer dan infocus 
 

VII. METODE PEMBELAJARAN DAN MODEL PEMBELAJARAN: 

 Metode Pembelajaran Ceramah Plus Tanya Jawab dan Tugas 

 Model Pembelajaran Explicit Intruction 
 

 
VIII. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN/STRATEGI PEMBELAJARAN 
 

PERTEMUAN 
KE 1 (1 JAM @ 

45 MENIT) 
KEGIATAN GURU KEGIATAN SISWA WAKTU NILAI-NILAI 

Kegiatan 
Awal 

 Guru memperhatikan lingkungan 
kelas 

 Siswa memperhatikan 
lingkungan kelas 

15 menit Religius 
Disiplin 



PERTEMUAN 
KE 1 (1 JAM @ 

45 MENIT) 
KEGIATAN GURU KEGIATAN SISWA WAKTU NILAI-NILAI 

  Guru membuka pelajaran 
dengan mengucapkan salam, 
berdo’a bersama dan 
mengabsen siswa 

Apersepsi 

 Guru mengawali pelajaran 
dengan bercerita tentang efek 
yang ada dalam kehidupan (ice 
breaking) 

 Guru mengajukan pertanyaan 
yang berkaitan dengan 
pengetahuan siswa tentang 
efek-efek dalam dunia perfilman 

 Guru menjelaskan tujuan 
pembelajaran atau kompetensi 
dasar yang hendak dicapai 
dalam pembelajaran 

 Guru menyampaikan metode 
dan model pembelajaran yang 
hendak dilaksanakan 

Metode Ceramah  Plus Tanya 
Jawab dan tugas 

Metode ini adalah metode 
mengajar gabungan antara 
ceramah dengan Tanya jawab dan 
tugas 
Langkah-langkah CPTT : 
1. Penyampaian materi oleh guru 
2. Pemberian Peluang bertanya 

jawab antara guru dan siswa 
3. Guru memberikan tugas 

mandiri kepada siswa 
Model Pembelajaran Explicit 
Intruction 

Langkah-langkah : 

 Guru menyampaikan tujuan 
dan mempersiapkan siswa 

 Guru mendemonstrasikan 

 Siswa menjawab salam 
dan berdo’a bersama 

 
 

 

 

 

 

 Siswa menjawab perta-
nyaan guru yang ber-
kaitan dengan pengeta-
huannya 

 Siswa mendengar dan 
memperhatikan 
keterangan yang diberi-
kan oleh guru 

Peduli 
Lingkungan 



PERTEMUAN 
KE 1 (1 JAM @ 

45 MENIT) 
KEGIATAN GURU KEGIATAN SISWA WAKTU NILAI-NILAI 

pengetahuan dan keterampilan 
 Guru membimbing pelatihan 
 Guru mengecek pemahaman 

dan memberikan umpan balik 
 Guru memberikan kesempatan 

untuk latihan lanjutan 
 

Kegiatan Inti Pertemuan ke-1 : 
Eksplorasi  

 Menanyakan kepada siswa 
apakah pernah menonton siaran 
televise dan melihat efek-efek 
yang ada di perfilman 

Metode CPTT : 

 Guru menjelaskan dan 
memperkenalkan perangkat 
lunak efek khusus dalam digital 
editing 

 Guru menjelaskan dan 
memperkenalkan hasil efek 
khusus sebagai penunjang 
produksi 

 Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk bertanya 
tentang materi pembelajaran 
yang sedang disampaikan. 

Elaborasi 

 Guru membimbing siswa dalam 
melakukan tanya jawab tentang 
materi yang telah disampaikan 

 Guru memfasilitasi siswa untuk 
menganalisis tentang efek 
dengan memberikan buku paket 
yang berhubungan dengan efek 

 Guru memberikan tugas kepada 
siswa untuk mencari contoh 
video efek visual dari internet  
dan akan dikumpulkan pada 
pertemuan ke-2 

 

 Siswa menjawab 
pertanyaan guru 
 
 

 Siswa mendengarkan 
materi yang disampaikan 
guru 
 

 

 
 
 

 Siswa melakukan tanya 
jawab 

 
 
 
Siswa memberikan 
pertanyaan tentang materi 
yang telah diperoleh 
Siswa menganalisis materi 
pelajaran 
 
 
Siswa mengerjakan tugas 
mandiri 

190 
menit 

Rasa ingin 
tahu 
Jujur  
Mandiri 
Kreatif 
inovatif 
Komunikatif 
Ulet 
Disiplin 
Menghargai 
orang lain 
Tanggung 
Jawab 
Peduli sosial 
Menghargai 
akan prestasi 
 
 
 



PERTEMUAN 
KE 1 (1 JAM @ 

45 MENIT) 
KEGIATAN GURU KEGIATAN SISWA WAKTU NILAI-NILAI 

Kegiatan 
Akhir 

Konfirmasi  

 Guru membuat kesimpulan 
berkaitan dengan materi 
pembelajaran 
 

 Guru menutup pelajaran dengan 
salam 

 

 

 Siswa ikut menyim-
pulkan materi pelajaran 
yang telah disampaikan 
guru 

 Siswa menutup pelajaran 
dengan berdoa dan 
salam dengan dipimpin 
oleh ketua kelas 

15 menit Gemar 
membaca 
Religius 

 
IX. PENILAIAN : 

A. Bentuk Penilaian 

 Tes Lisan 

 Tugas Mandiri tidak terstruktur (penugasan) 

 
B. Jenis Penilaian 

 Lisan 

 Mandiri tidak terstruktur (penugasan) 

 
C. SOAL :   

Pertemuan ke-1  :  

 Carilah video tentang efek visual minimal 3 macam! 
 

D. Pedoman Penskoran 

- Nilai tugas mandiri = 0 - 100 

 
 
 
 
 
Mengetahui, 
Kepala Sekolah 
 
 
 
 
Drs. Satriyadi Muhayar 
NIP 19521103 198203 1 004 

 Pangkalpinang,  
 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
 
Rizma Panca Patriani, S.T 
NIP 19810123 200604 2 006 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
 Satuan Pendidikan : SMK Negeri 1 Pangkalpinang 

   Mata Pelajaran :  Menerapkan Efek Khusus Pada Objek Produksi 
 Kelas/Semester : XII / 5 
 Alokasi Waktu : 5 x 45 menit (1 x pertemuan) 
 
 
I. STANDAR KOMPETENSI  

Menerapkan Efek Khusus Pada Objek Produksi 
  
II. KOMPETENSI DASAR 

Menginstallasi software efek khusus 
 
III. INDIKATOR 

Pertemuan ke-2 : 

 Dapat menyalakan komputer sesuai dengan Installation manual dan SOP 

 Mampu Menginstalasi dan Menjalankan software visual effects sesuai prosedur. 
Contoh: Adobe After Effects, Discreet Cosbustion, Eyeon Digital Fusion 
 

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Pertemuan ke-2 : 

 Siswa dapat menyalakan komputer sesuai dengan Installation manual dan SOP 

 Siswa mampu Menginstalasi dan Menjalankan software visual effects sesuai prosedur 
 

V. MATERI AJAR 
 
Sekilas tentang Adobe After Effects 
Adobe After Effects adalah salah satu software compositing yang populer dan telah 
digunakan secara luas dalam pembuatan video, multimedia, film dan web. After Effects 
terutama dipakai dalam penambahan efek khusus seperti efek petir, hujan, salju, ledakan 
bom, dan efek khusus lainnya. After Effects telah membantu para praktisi perfilman 
Hollywood dalam menghasilkan film-film dengan efek khusus yang spektakuler. Spawn, 
Titanic, Deep Rising, The Jackal adalah beberapa judul film yang telah memanfaatkan 
potensi After Effects. 
 
 
 
 
 
 
 



Menyiapkan Jobsheet instalasi 
 

          Jobsheet Instal Adobe CS3 Master Collection (Adobe After Effects CS3) 

Nama : Agus Setiawan 
Program Studi Keahlian : Teknik 

Komputer dan Informatika 

Kelas : XII Multimedia Kompetensi Keahlian : Multimedia 

Bidang Studi Keahlian : Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 

Topik : Instalasi Windows XP 

Professional 

1. Tujuan 

 dapat memahami proses instalasi adobe after effects cs3 

 dapat melakukan instalasi adobe after effects cs3 

 

2. Teori Singkat 

 

3. Peralatan  

1. 1 unit PC / Laptop 

2. 1 buah cd instal adobe CS3 Master Collection 

 

4. Langkah kerja instalasi 

 

 
Installasi Software After effect 

 
VI. SUMBER/ALAT/BAHAN BELAJAR 

a. Modul Menerapkan Efek Khusus Pada Objek Produksi 
b. Presentasi powerpoint 
c. Buku After effects andi offset 
d. Software efek visual 
e. Contoh jobsheet instalasi 
f. Seperangkat komputer dan infocus 

 
VII. METODE PEMBELAJARAN DAN MODEL PEMBELAJARAN: 

a. Metode Pembelajaran Ceramah Plus Tanya Jawab dan Tugas 
b. Model Pembelajaran Explicit Intruction 

 
 
 
 
 
 
 
 



VIII. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN/STRATEGI PEMBELAJARAN 
PERTEMUAN 
KE 2 (1 JAM @ 

45 MENIT) 
KEGIATAN GURU KEGIATAN SISWA WAKTU NILAI-NILAI 

Kegiatan 
Awal 
 

 Guru memperhatikan lingkungan 
kelas 

 Guru membuka pelajaran 
dengan mengucapkan salam, 
berdo’a bersama dan 
mengabsen siswa 

Apersepsi 

 Guru mengawali pelajaran 
dengan bercerita(ice breaking) 

 Guru mengajukan pertanyaan 
yang berkaitan dengan materi 
yang telah disampaikan pekan 
lalu kepada siswa 

 Guru menjelaskan tujuan 
pembelajaran atau kompetensi 
dasar yang hendak dicapai 
dalam pembelajaran 

 Guru menyampaikan metode 
dan model pembelajaran yang 
hendak dilaksanakan 

Metode : Tutorial 

Model Pembelajaran Explicit 
Intruction 

Langkah-langkah : 

 Guru menyampaikan tujuan 
dan mempersiapkan siswa 

 Guru mendemonstrasikan 
pengetahuan dan keterampilan 

 Guru membimbing pelatihan 
 Guru mengecek pemahaman 

dan memberikan umpan balik 
 Guru memberikan kesempatan 

untuk latihan lanjutan 
 

 Siswa memperhatikan 
lingkungan kelas 

 Siswa menjawab salam 
dan berdo’a bersama 

 
 

 

 Siswa mendengar dan 

memperhatikan cerita 

(ice breaking) yang 

diberikan oleh guru 

 Siswa menjawab perta-
nyaan guru yang ber-
kaitan dengan pengeta-
huannya 

 Siswa mendengar dan 
memperhatikan 
keterangan yang diberi-
kan oleh guru 

15 menit Religius 
Disiplin 
Peduli 
Lingkungan 

Kegiatan Inti Eksplorasi  

 Mengajak siswa untuk 
mengumpulkan tugas mandiri 

 

 Siswa mengumpulkan 
tugas yang telah 

150 
menit 

Rasa ingin 
tahu 
Inspiratif 



tidak terstruktur (penugasan) 
serta menampilkan tugas 
tersebut menggunakan infocus 

Metode tutorial 

 Guru menjelaskan cara 
menyalakan komputer sesuai 
dengan Installation manual dan 
SOP 

 Guru menjelaskan tentang 
melakukan instalasi dan 
menjalankan software visual 
effects sesuai prosedur 

 Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk bertanya 
tentang materi pembelajaran 
yang sedang disampaikan. 
 

Elaborasi 

 Guru membimbing siswa dalam 
melakukan tanya jawab tentang 
materi yang disampaikan 

 Guru memfasilitasi siswa untuk 
melakukan instalasi software 
efek visual pada PC / laptop 
siswa masing-masing 
 

 

ditugaskan oleh guru 
pekan lalu 
 
 
 

 Siswa mendengarkan 
materi yang disampaikan 
guru 
 

 

 

 

 

 
 

 Siswa melakukan tanya 
jawab 

 Siswa mengoperasikan 
PC/laptop sesuai dengan 
SOP dan menginstal 
software efek visual 

 

Komunikatif 
 

Kegiatan 
Akhir 

Konfirmasi  

 Guru membuat kesimpulan 
berkaitan dengan materi 
pembelajaran 
 

 Guru menutup pelajaran dengan 
salam 

 

 

 Siswa ikut menyim-
pulkan materi pelajaran 
yang telah disampaikan 
guru 

 Siswa menutup pelajaran 
dengan berdoa dan 
salam dengan dipimpin 
oleh ketua kelas 

15 menit Kreatif 
Religius 

 
 
 
 
 



IX. PENILAIAN : 
A. Bentuk Penilaian 

 Tes Lisan 

 Tugas Mandiri 

 Tes Tertulis 

 
B. Jenis Penilaian 

 Lisan 

 Tugas Mandiri 

 Ulangan Harian 

 
C. SOAL :    

- Buatlah jobsheet instalasi untuk visual efek 

 
Ulangan Harian I (Pertemuan ke-3)  
1. Jelaskan pengertian efek visual….     (Point 10) 

2. Sebutkan 5 macam efek visual ….     (Point 20) 

3. Sebutkan 4 macam software efek visual….    (point 20) 

4. Jelaskan efek apa saja yang tersedia di after effects(minimal 5)…. (point 20) 

5. Jelaskan langkah kerja instalasi after effects ….   (point 30) 

 

D. Kunci Jawaban  

1. …. 

2. ….. 

3. …. 

4. …. 

5. …. 

 

E. Pedoman Penskoran 

- Nilai penugasan    = 0 – 100 

- Nilai Ulangang Harian  = 0 – 100 

 

F. Pengayaan / Remedial 

 

 

 

 

 
   



 
Mengetahui, 
Kepala Sekolah 
 
 
 
Drs. Satriyadi Muhayar 
NIP 19521103 198203 1 004 

 Pangkalpinang, 
 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
Rizma Panca Patriani, S.T 
NIP 19810123 200604 2 006 

   
 
 
  



 


