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KATA SAMBUTAN

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting
sebagai kunci keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang
kopeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat
menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal ini tersebut menjadikan guru
sebagai komponen yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama
menyangkut kopetensi guru.
Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru
Pembelajar (GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua
guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan kopetensi guru telah dilakukan
melalui uji kompetensi guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan
profesional pada akhir tahun 2015. Hasil UKG menunjukanpeta kekuatan dan
kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta
kompetensi guru tersebut dikelompokan menjadi 10 (sepuluh) kelopok
kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk
pelatihan guru paska UKG melalui program Guru Pembelajar.Tujuannya
untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahaan dan sumber
belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan
melalui pola tatap muka, daring (online) dan campuran (blended) tatap muka
dengan online.
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenag
Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi
dan Komunikasi (LP3TK KPTK) dan Lembaga Pengembangan dan
Pemberayaan Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di
lingkungan Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan yang
bertanggung jawab dalam mengembangkan perangkat dan melaksanakan
peningkaan kompetensi guru sesuai dengan bidangnya. Adapun peragkat
pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul untuk program
Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP online untuk semua mata
pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program
GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas
kompetensi guru.Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan
Guru Mulia Karena Karya.

Jakarta, Februari 2016
Direktur Jendral
Guru dan Tenaga Kependidikan

Sumarna Surapranata, Ph.D
NIP. 195908011985031002
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KATA PENGANTAR

Profesi guru dan tenaga kependidikan harus dihargai dan dikembangkan
sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikarenakan guru dan
tenaga kependidikan merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi,
peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan
2025 yaitu “Menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”. Untuk itu guru
dan tenaga kependidikan yang profesional wajib melakukan pengembangan
keprofesian berkelanjutan.
Buku pedoman Pedoman Penyusunan Modul Diklat Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan untuk institusi
penyelenggara program pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan
petunjuk bagi penyelenggara pelatihan di dalam melaksakan pengembangan
modul yang merupakan salah satu sumber belajar bagi guru dan tenaga
kependidikan.

Buku

ini

disajikan

untuk

memberikan

penyusunan modul sebagai salah satu bentuk bahan

informasi

tentang

dalam kegiatan

pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan.
Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan
kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi secara maksimal
dalam mewujudkan buku ini, mudah-mudahan buku ini dapat menjadi acuan dan
sumber inspirasi bagi guru dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan
penyusunan modul untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kritik dan
saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan buku ini di
masa mendatang.
Makassar, Februari 2016
Kepala LPPPTK KPTK

Dr. H. Rusdi, M.Pd,
NIP 19650430 1991 93 1004
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BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kegiatan peniaian dan evaluasi pembelajaran selalu dilakukan pendidik untuk
mengetahui sejauh mana penguasaan kompetensi oleh peserta didik. Hal ini
dilakukan sebagai rasa tanggung jawab yang harus menyampaikan hasil
penilaian dan evaluasi pembelajaran kepada pemangku kepentingan di satuan
pendidikan

(sekolah).

Padahal

manfaat

hasil

penilaian

dan

evaluasi

pembelajaran tidak hanya itu.
Hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran dapat digunakan sebagai acuan
untuk melakukan tindakan remideal dan pengayaan. Namun harus ditinjau dulu
dari nilai ketuntasan belajar, apakah pencapaian kompetensi peserta didik
sudah memenuhi atau belum. Bila sudah memenuhi, akan dilakukan tindakan
pengayaan. Namun bila masih belum memenuhi ketuntasan belajar, peserta
didik harus memperoleh tindakan remedial.
Menyadari betapa pentingnya pemanfaatan hasil penilaian dan evaluasi
pembelajaran bagi pendidik, maka modul “Pemanfaatan Penilaian dan Evaluasi
Pembelajaran” ini disiapkan. Hal ini dilakukan agar prestasi belajar peserta didik
dapat meningkat secara berkesinambungan. Peningkatan kompetensi pendidik
saat ini, adalah untuk menjamin pencapaian kompetensi peserta didik secara
maksimal.
B. Tujuan

Secara umum tujuan pembelajaran ini memberikan pemahaman kepada
peserta pendidikan dan latihan tentang pemanfaatan hasil penilaian dan hasil
pembelajaran.
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C. Peta Kompetensi
POSISI MODUL

KODE UNIT
KOMPETENSI

NAMA UNIT KOMPETENSI

PED0A00000-00

Pengembangan Peserta Didik

9/20JP

PED0B00000-00

Teori Belajar dan Prinsip Pembelajaran
yang mendidik

9/20JP

Pengembangan Kurikulum

9/20JP

PED0D00000-00

Pembelajaran Yang Mendidik

9/20 JP

PED0E00000-00

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Komunikasi dalam Pembelajaran

9/20JP

PED0F00000-00

Pengembangan potensi peserta didik

9/20 JP

PED0G00000-00

Komunikasi efektif

9/20JP

PED0H00000-00

Penilaian dan evaluasi pembelajaran

9/20JP

PED0I00000-00

Pemanfaataan hasil penilaian dan evaluasi
pembelajaran

9/20JP

PED0J00000-00

Tindakan reflektif untuk peningkatan
kualitas pembelajaran.

9/20 JP

PED0C00000-00

D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup yang perlu dipelajari dalam modul ini meliputi:
1. Ketuntasan Belajar
a. Pengertian dan Tujuan Ketuntasan Belajar
b. Nilai Ketuntasan Belajar
2. Remidial Pembelajaran
a. Pengertian dan Tujuan Remidial Pembelajaran
b. Perancangan dan Pelaksanaan Remidial Pembelajaran
3. Pengayaan Pembelajaran
a. Pengertian dan Tujuan Pengayaan Pembelajaran
b. Perancangan dan Pelaksanaan Pengayaan Pembelajaran
2
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4. Laporan Pencapaian Kompetensi

a. Pengertian Laporan Pencapaian Kompetensi
b. Tujuan Laporan Pencapaian Kompetensi
c. Penulisan Laporan Pencapaian Kompetensi

E. Saran Cara Penggunaan Modul
1. Untuk Guru Pembelajar
Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal, langkah-langkah yang
perlu dilaksanakan dalam menggunakan modul ini adalah :
a. Bacalah dengan seksama uraian-uraian materi yang ada pada masingmasing materi pokok. Bila ada materi yang kurang jelas, peserta Diklat
dapat bertanya pada instruktur/fasilitator pengampu materi.
b. Kerjakan tugas dan latihan untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap
materi yang dibahas.
c. Untuk kegiatan belajar yang terdiri dari teori dan praktik,harus perhatikan:
1) Perhatikan petunjuk-petunjuk keselamatan kerja yang berlaku.
2) Pahami setiap langkah kerja (prosedur praktikum) dengan baik.
3) Sebelum melaksanakan praktikum, lakukan identifikasi peralatan dan
bahan yang diperlukan.
4) Gunakan alat sesuai prosedur pemakaian yang benar.
5) Bila kegiatan praktikum belum jelas, silahkan bertanya pada instruktur
pengampu materi.
6) Setelah selesai, kembalikan alat dan bahan ke tempat semula
7) Jika belum menguasai materi yang diharapkan, lakukan pengulangan pada
materi pokok sebelumnya atau bertanya kepada instruktur yang mengampu
materi.
2. Untuk Widyaiswara
Dalam penggunaan modul, guru pembelajar disarankan untuk :
a. Membantu peserta diklat dalam merencanakan proses belajar
b. Membimbing peserta diklat melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan
dalam tahap belajar
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c. Membantu peserta diklat dalam memahami konsep, praktik baru, dan
menjawab pertanyaan peserta diklat mengenai proses belajar peserta
diklat
d. Membantu peserta diklat untuk menentukan dan mengakses sumber
tambahan lain yang diperlukan untuk belajar.

e. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan

4
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Kegiatan Pembelajaran 1
Ketuntasan Belajar
A. Tujuan
Peserta diklat memahami pengertian dan tujuan ketuntasan belajar, serta nilai
ketuntasan belajar, dari hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran pada
kegiatan pembelajaran yang diampu.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi yang harus dicapai oleh guru pembelajar melalui modul ini,
adalah dengan indikator sebagai berikut:
1. Informasi hasil penilaian dan evaluasi digunakan untuk menentukan
ketuntasan belajar

2. Hasil penentuan ketuntasan belajar diklasifikasikan ke dalam kelompok
tuntas dan belum tuntas

C. Uraian Materi
1. Pengertian dan Tujuan Ketuntasan Belajar
Sub materi Pengertian Dan Tujuan Ketuntasan Belajar terdiri atas dua bahasan,
yaitu: pengertian ketuntasan belajar dan tujuan ketuntasan belajar.
a. Pengertian Ketuntasan Belajar
Merujuk pada Permendikbud no. 104 tahun 2014, ketuntasan belajar
dibedakan berdasarkan ketuntasan penguasaan substansi dan kurun waktu
belajar. Selanjutnya ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar
terdiri atas ketuntasan dalam setiap semester, setiap tahun ajaran, dan
tingkat satuan pendidikan.
1) Ketuntasan penguasaan substansi merupakan tingkat penguasaan
peserta didik atas kompetensi dasar (KD) tertentu pada tingkat
penguasaan minimal atau di atasnya.
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2) Ketuntasan belajar dalam satu semester adalah keberhasilan peserta
didik menguasai kompetensi dari sejumlah mata pelajaran yang diikutinya
dalam satu semester
3) Ketuntasan belajar dalam setiap tahun ajaran adalah keberhasilan
peserta didik pada semester ganjil dan genap dalam satu tahun ajaran.
4) Ketuntasan dalam tingkat satuan pendidikan adalah keberhasilan peserta
didik menguasai kompetensi seluruh mata pelajaran dalam suatu satuan
pendidikan untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan
pendidikan.
b. Tujuan Ketuntasan Belajar
1) Menentukan ukuran ketercapaian minimal, adalah kegiatan membuat
kesepakatan target minmal yang harus dicapai peserta didik, berdasarkan
hasil analisis prestasi hasil belajar. Ukuran ini selanjutnya dijadikan
sebagai acuan penentuan kategori prestasi.
2) Memetakan

penguasaan

kompetensi,

yaitu

melakukan

klasifikasi

terhadap prestasi hasil belajar peserta didik, sehingga dapat diketahui
berapa jumlah peserta didik yang masuk pada kategori “tuntas” dan
berapa yang masih berada pada kategori “belum tuntas”.

2. Nilai Ketuntasan Belajar
Sub materi Nilai Ketuntasan Belajar terdiri atas dua bahasan, yaitu: Rumusan
Nilai Ketuntasan Belajar dan Penentuan Nilai Ketuntasan Belajar.
a. Rumusan Nilai Ketuntasan Belajar
Walau pada Permendikbud no. 104 tahun 2014 telah dikemukakan adanya
empat macam ketuntasan belajar, namun inti dari kesemuanya itu adalah
ketuntasan substansi/kompetensi. Sehingga pada pembahasan selanjutnya
akan difokuskan pada ketuntasan substansi/ kompetensi. Ketuntasan
kompetensi terdiri atas tiga jenis,

yaitu: kompetensi pengetahuan,

kompetensi keterampilan, dan kompetensi sikap dirumuskan sebagai berikut.
1) Ketuntasan belajar untuk kompetensi pengetahuan ditetapkan dengan
skor rerata 71
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2) Ketuntasan belajar untuk kompetensi keterampilan ditetapkan dengan
capaian optimum 71
3) Ketuntasan belajar untuk kompetensi sikap ditetapkan berdasarkan
modus dengan predikat Baik (B)
Nilai ketuntasan kompetensi pengetahuan dan keterampilan dituangkan dalam
bentuk angka dan huruf, yakni 100 – 0 untuk angka yang ekuivalen dengan huruf
A sampai dengan D sebagaimana tertera pada tabel berikut.
Tabel 1.1. Nilai Ketuntasan Pengetahuan dan Keteramoilan
Nilai Ketuntasan
Pengetahuan dan Keterampilan
86 - 100

A

71 - 85

B

56 - 70

C

<=55

D

Nilai ketuntasan kompetensi sikap dituangkan dalam bentuk predikat, yakni
predikat Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (K) ketuntasan
belajar nilai sikap minimal (B).
b. Penentuan nilai ketuntasan belajar
Penentuan nilai ketuntasan belajar pada Permendikbud no. 104 tahun 2014,
adalan nilai ketuntasan belajar minimal. Sehingga sekolah dapat menentukan
nilai ketuntasan belajar di atas dari yang tertuang pada Permendikbud no. 104
2014 teserbut. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika akan
menentukan nilai ketuntasan diatas ketentuan minimal, yaitu:
1) Rerata nilai prestasi hasil belajar tingkat satuan pendidikan (sekolah),
yaitu rerata dari semua nilai hasil belajar peserta didik yang ada di
sekolah. Apabila rerata nilai prestasi hasil belajar tingkat satuan
pendidikan (sekolah) diatas atau sama dengan ketuntasan minimal, maka
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sekolah dapat mempertimbangkan untuk menaikkan nilai ketuntasan
belajar.
2) Kualitas pendidik, yaitu motivasi dan kemampuan meningkatkan maupun
mengembangkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Sehingga
kalau motivasi dan kemampuan para pendidik cukup memadai, sekolah
dapat mempertimbangkan untuk menaikkan nilai ketuntasan belajar
3) Sarana pembelajaran, yaitu semua perangkat penunjang keberhasilan
pembelajaran (misal: laboratorium, media pembelajaran, lingkungan
belajar, perpustakaan). Sehingga kalau sarana pembelajaran setelah
dianalisis cukup memadai, maka menaikkan nilai ketuntasan belajar
dapat dipertimbangkan.
4) Dukungan manajemen, yaitu kebijakan kepala sekolah beserta komite
sekolah,

sistem

pengelolaan

administrasi

dan

informasi,

jalinan

kerjasama dengan dunia usaha/industri dan masyarakat. Sehingga kalau
dukungan manajemen terhadap sekolah cukup besar, maka menaikkan
nilai ketuntasan belajar dapat dilakukan.
Kesimpulannya, keempat hal tersebut perlu diperhatikan bila sekolah akan
menaikkan nilai ketuntasan belajar yang akan dijadikan sebagai acuan
pencapaian target prestasi.
D. Aktivitas Pembelajaran
Kegiatan yang harus dilakukan oleh guru pembelajar meliputi: membaca
dengan cermat sub materi 1:Ketuntasan Belajar.Kemudian membahas dan
berdiskusi dengan teman sejawat, setelah itu mengerjakan latihan / kasus /
tugas, dan merefleksi diri.
E. Latihan/Kasus/Tugas
Tugas 1
Bapak dan Ibu peserta diklat diminta menyelesaikan tugas dengan ketentuan di
bawah ini.
1. Peserta dibagi menjadi enam kelompok.
2. Kelompok 1 sd 3 membahas Pengertian dan Tujuan Ketuntasan
Belajar
3. Kelompok 4 sd 6 membahas Nilai Ketuntasan Belajar
9

4. Waktu pembahasan 30 menit
5. Mempresentasikan hasil bahasan ke kelompok lain (@ 7 menit)
F. Rangkuman
Ketuntasan belajar dibedakan menjadi empat tingkatan: (1) ketuntasan
penguasaan substansi (kompetensi dasar), (2) ketuntasan belajar satu
semester, (3) ketuntasan belajar satu tahun ajaran, dan (4) ketuntasan
belajar tingkat satuan pendidikan. Pada Permendikbud no. 104 tahun 2014
dinyatakan: (1) Ketuntasan belajar untuk kompetensi pengetahuan ditetapkan
dengan skor rerata71, (2) Ketuntasan belajar untuk kompetensi keterampilan
ditetapkan dengan capaian optimum71, (3) Ketuntasan belajar untuk
kompetensi sikap ditetapkan berdasarkan modusdengan predikat Baik (B).
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
1. Umpan Balik
a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan
pengalaman yang berkaitan dengan materi materiKetuntasan Belajar ?
b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan
pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materiKetuntasan
Belajar ?
c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses
pembahasan materiKetuntasan Belajar agar kegiatan berikutnya lebih
baik / lebih berhasil ?
2. Tindak lanjut
Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari materi ini apabila telah
mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam materi ini, tanpa
melihat atau membuka materi dengan nilai minimal 75. Bagi yang belum
mencapai nilai minimal 75 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi
sehingga dapat memperoleh nilai minimal 75.
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Kegiatan Pembelajaran 2
Remedial Pembelajaran
A. Tujuan
Peserta diklat memahami pengertian dan tujuan remedial pembelajaran,
perancangan program kegiatan remedial pembelajaran, dan pelaksanaan
kegiatan remedial pembelajaran pada mata pelajaran yang diampu.
B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi yang harus dicapai oleh guru pembelajar melalui modul ini,
adalah dengan indikator sebagai berikut:
1. Informasi hasil penilaian dan evaluasi digunakan untuk merancang
program remedial
2. Hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran dimanfaatkan sebagai bahan
pertimbangan

perbaikan

penyusunan

rancangan

pelaksanaan

pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya.
C. Uraian Materi
1. Pengertian dan Tujuan Remedial Pembelajaran
Sub materi 1 “Pengertian dan Tujuan Remedial Pembelajaran diuraikan dalam
dua unsur, yaitu: Pengertian Remedial Pembelajaran , dan Tujuan Remedial
Pembelajaran.
a. Pengertian Remedial Pembelajaran
Prestasi hasil belajar peserta didik, walaupun disampaikan oleh pendidik
(guru) yang sama, hasilnya belum tentu sama. Ada sebagian yang hasilnya di
atas ketuntasan belajar, namun ada sebagian yang masih di bawah
ketuntasan belajar. Salah satu penyebabnya adalah, adanya keragaman dari
peserta didik. Ada peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata
kelas, namun ada pula peserta didik yang kemampuannya di bawah rata-rata
kelas. Begitu pula lingkungan yang ada di sekitar para peserta didik tersebut.
Ada yang sangat mendukung, namun ada pula yang kuarang mendukung.
Sehingga wajar kalau prestasi hasil belajar yang diperoleh peserta didik
berbeda-beda pula.
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Menghadapi kenyataan ini, pendidik perlu bertindak bijak. Yakni melakukan
tindakan perbaikan untuk peserta didik yang prestasi hasil belajarnya di
bawah nilai ketuntasan belajar tersebut. Tindakan ini disebut sebagai kegiatan
remedial pembelajaran.
Istilah

remedial

berasal

dari

kata

“remedy”

yang

memiliki

arti

“menyembuhkan”. Dalam pengertian yang lebih umum, banyak orang yang
mengartikan remedial sebagai tindakan perbaikan. Memang kegiatan remedial
di sekolah sering dilakukan melaui perbaikan-perbaikan, baik terhadap cara
memberikan penjelasan maupun perangkat yang digunakan. Hal ini dilakukan
untuk peningkatan prestasi hasil belajar.
Menyimak beberapa kegiatan yang dilakukan para pendidik di sekolah dan
asal kata istilah remedial, dapat diperoleh definisi remedial pembelajaran.
Yaitu, remedial pembelajaran merupakan tindakan lanjutan berupa kegiatan
perbaikan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengatasi kesulitan-kesulitan
yang dialami oleh peserta didik berdasarkan hasil belajar.
b. Tujuan Remedial Pembelajaran
Secara umum tujuan yang ingin dicapai dari remedial pembelajaran meliputi:
mengatasi

kesulitan

belajar,

meningkatkan

penguasaan

kompetensi,

meningkatkan prestasi hasil belajar (agar memenuhi ketuntasan belajar), dan
melakukan percepatan belajar.
1) Membantu mengatasi kesulitan belajar. Yaitu mempermudah penjelasan,
menyederhanakan peristilahan, dan menambah contoh-contoh, serta
menambah frekuensi berlatih agar dapat mempermudah proses belajar.
2) Meningkatkan penguasaan kompetensi. Dengan kemudahan yang
diciptakan saat remedial pemeblajaran, penguasaan kompetensi akan
dapat dicapai dengan lebih mudah. Sehingga peningkatan penguasaan
kompetensi akan dicapai.
3) Meningkatkan prestasi hasil belajar. Apabila penguasaan kompetensi
dapat dicapai dengan mudah, maka prestasi hasil belajar akan
meningkat. Sehingga pencapaian ketuntasan belajar dapat dicapai pula.
4) Melakukan percepatan pembelajaran, artinya bila remedial dilakukan
sejak dini dan konsisten, maka kesulitan belajar peserta didik akan
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terdeteksi secara dini pula. Sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan
lebih awal, yang pada akhirnya ketuntasan demi ketuntasan belajar
berikutnya dapat dicapai dengan lebih mudah.
2. Perancangan dan Pelaksanaan Remedial Pembelajaran
Sub materi 2 “Perancangan dan Pelaksanaan Remedial Pembelajaran
diuraikan dalam dua unsur, yaitu: Perancangan Remedial Pembelajaran , dan
Pelaksanaan Remedial Pembelajaran.
b. Perancangan Program Remedial Pembelajaran
Kegiatan perancangan program remedial pembelajaran terdiri atas tiga
kegiatan, yaitu: analisis prestasi hasil belajar, pengelompokan jenis kesulitan
yang sama, dan penyusunan program perbaikan.
1) Analisis prestasi hasil belajar, yaitu mengumpulkan data prestasi hasil
belajar peserta didik dan mendata jenis kesulitan yang dialami.
Kompetensi dasar apa saja yang masih belum dikuasai.
2) Pengelompokan jenis kesulitan yang sama, yaitu menyusun kelompok
peserta didik berdasarkan jenis kompetensi dasar yang masih belum
dikuasai.
3) Penyusunan program perbaikan, yaitu menentukan jadwal pelaksanaan
perbaikan dan menentukan strategi yang akan dilakukan untuk mengatasi
kesulitan peserta didik.
b. Pelaksanaan Remedial Pembelajaran
Pelaksanaan remedial pembelajaran merupakan kegiatan implementasi dari
perancangan program remedial pembelajaran. Karena itu kegiatan ini dilakukan
setelah program kegiatan remedial selesai disusun. Kegiatan remedial
pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan strategi yang telah
dipersiapkan (disusun). Ada tiga kegiatan utama dalam pelaksanaan remedial
pembelajaran, yaitu: pembahasan ulang kompetensi yang kurang dikuasai,
latihan untuk penguatan penguasaan kompetensi dan postes (tes penguasaan
kompetensi).
1) Pembahasan ulang kompetensi yang harus dikuasai, yaitu membahas
kembali kompetensi yang masih belum atau kurang dikuasai oleh peserta
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didik. Pembahasan ulang dapat dilakukan melalui: penjelasan oleh
pendidik, diskusi atau tanya jawab, atau penjelasan oleh tutor sebaya.
2) Latihan untuk penguatan penguasaan kompetensi, adalah penerapan dari
apa yang telah dibahas agar penguasaan kompetensi peserta didik
menjadi lebih baik (meningkat).
3) Postes (tes penguasaan kompetensi), merupakan kegiatan yang
dilakukan untuk pengukuran penguasaan peserta didik terhadap
kompetensi yang harus diperbaiki.
Pengelolaan kegiatan remedial dapat dilakukan secara: individu/ perorangan
atau kelompok. Sedangkan pengelolaan waktu remedial dapat dialkukan di luar
waktu terjadwal, namun dapat juga dilakukan di dalam waktu terjadwal.
Pelaksanaan di luar waktu terjadwal biasanya dilakukan setelah waktu belajar
normal (setelah jam belajar usai). Sedangkan untuk pelaksanaan di dalam waktu
terjadwal, biasanya dilakukan pada pembelajaran praktik. Peserta didik yang
menjalani remedial pembelajaran diberi bimbingan, selanjutnya diminta berlatih
sampai menguasai kompetensi. Sedangkan peserta didik yang lain melanjutkan
pekerjaan pada tugas berikutnya. Namun pada pembelajaran teori dapat pula
dilakukan di dalam waktu terjadwal, biasanya dilakukan pada waktu yang telah
dialokasikan sebelumnya (sudah direncanakan, untuk kegiatan remedial
pembelajaran). Hal ini dirancang sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan
(sebelum awal semester).
D. Aktivitas Pembelajaran
Kegiatan yang harus dilakukan oleh guru pembelajar meliputi: membaca
dengan cermat sub materi 2: Remedial Pembelajaran. Kemudian membahas
dan berdiskusi dengan teman sejawat, setelah itu mengerjakan latihan / kasus /
tugas, dan merefleksi diri.
E. Latihan/Kasus/Tugas
Tugas 2 : Bapak dan Ibu peserta diklat diminta menyelesaikan tugas dengan
ketentuan di bawah ini.
1. Peserta dibagi menjadi enam kelompok.
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2. Kelompok 1 sd 3 membahas Penegrtian dan Tujuan Remedial
Pembelajaran
3. Kelompok 4 sd 6 membahas Perancangan dan Pelaksanaan Remedial
Pembelajaran
4. Mempresentasikan hasil bahasan ke kelompok lain (@ 7 menit)
5. Waktu pembahasan 30 menit
F. Rangkuman
Remedial pembelajaran memiliki peran penting dalam keberhasilan peserta
didik. Karena kesulitan yang mereka dihadapi akan diatasi melalaui
perbaikan-perbaikan

dalam

pembelajaran

meliputi:

penguasaan

kompetensi,

kegiattan

mengatasi

remedial
kesulitan

meningkatkan

ini.

Tujuan

belajar,

prestasi

hasil

remedial

meningkatkan
belajar

(agar

memenuhi ketuntasan belajar), dan melakukan percepatan belajar. Sebelum
dilakukan tindakan, harus ada perancangan kegiatan berdasarkan prestasi
hasil belajar yang ditinjau dari ketuntasan belajar. Sehingga tindakan yang
dilakukan akan memiliki kesesuaian dengan kesulitan peserta didik dalam
pencapaian penguasaan kompetensi.
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
1. Umpan Balik
a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan
pengalaman yang berkaitan dengan materi Remedial Pembelajaran ?
b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan
pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materi Remedial
Pembelajaran?
c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses
pembahasan materi Remedial Pembelajaran agar kegiatan berikutnya
lebih baik / lebih berhasil ?
2. Tindak Lanjut
Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari materi ini apabila telah
mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam materi ini, tanpa melihat
atau membuka materi dengan nilai minimal 75. Bagi yang belum mencapai

16

nilai minimal 75 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat
memperoleh nilai minimal 75.
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Kegiatan Pembelajaran 3
Pengayaan Pembelajaran
A. Tujuan
Peserta diklat memahami pengertian dan tujuan pengayaan pembelajaran,
perancangan program kegiatan pengayaan pembelajaran, dan pelaksanaan
kegiatan pengayaan pembelajaran pada mata pelajaran yang diampu.
B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi yang harus dicapai oleh guru pembelajar melalui modul ini,
adalah dengan indikator sebagai berikut:
1. Informasi hasil penilaian dan evaluasi digunakan untuk merancang
program pengayaan
2. Hasil penyusunan rancangan pembelajaran digunakan dalam proses
pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
C. Uraian Materi
1. Pengertian dan Tujuan Pengayaan Pembelajaran
Sub materi 1 “Pengertian dan Tujuan Pegayaan Pembelajaran diuraikan
dalam dua unsur, yaitu: Pengertian Pengayaan Pembelajaran , dan Tujuan
Pengayaan Pembelajaran.
a. Pengertian Pengayaan Pembelajaran
Seperti pada remedial pembelajaran, kegiatan pengayaan pembelajaran juga
memiliki peran penting terhadap keberhasilan peserta didik. Kalau tindakan
remedial diberikan kepada peserta didik yang prestasi hasil belajarnya di
bawah

nilai

ketuntasan

belajar.

Sebaliknya,

tindakan

pengayaan

pembelajaran diberikan kepada peserta didik yang prestasi hasil belajarnya di
atas nilai ketuntasan belajar. Ini merupakan wujud perlakuan yang adil kepada
semua peserta didik. Sehingga baik peserta didik yang prestasi hasil
belajarnya di bawah maupun di atas nilai ketuntasan belajar, semua
mendapat perlakukan. Yaitu tindakan remedial pembelajaran adalah untuk
peserta didik yang prestasi hasil belajarnya di bawah nilai ketuntasan belajar.
Sedangkan tindakan pengayaan pembelajaran adalah untuk peserta didik
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yang prestasi hasil belajarnya di atas nilai ketuntasan belajar. Tindakan
remedial pembelajaran dilakukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan,
sedangkan

tindakan

pengayaan

pembelajaran

dilakukan

untuk

pengembangan penguasaan kompetensi peserta didik.
Berdasarkan tindakan yang dilakukan pendidik dalam melaksanakan kegiatan
pengayaan pembelajaran di sekolah, dapat dibuat suatu kesimpulan. Yaitu,
bahwa

pengayaan

pembelajaran

merupakan

kegiatan

penambahan

pengalaman bagi peserta didik yang prestasi belajarnya sudah memenuhi
ketuntasan belajar atau melebihi dari yang ditetapkan pada kurikulum.
b. Tujuan Pengayaan Pembelajaran
Mencermati kegiatan yang dilakukan pendidik ketika melakukan tindakan
pengayaan pembelajaran, dapat diidentifikasi beberapa tujuan yang ingin
dicapai.

Yaitu,

penguatan

penguasaan

kompetensi,

pengembangan

kreativitas, dan perlakuan adil kepada peserta didik.
1) Memberikan penguatan penguasaan komepetensi, yaitu memberikan
materi pendalaman dari kompetensi yang sudah dikuasai. Sehingga
penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah dikuasai
menjadi meningkat pula.
2) Mengembangkan kreativitas peserta didik. Artinya, penguasaan yang baik
terhadap suatu kompetensi akan memicu pemikiran-pemikiran baru yang
berkaitan dengan pemanfaatan kompetensi tersebut.
3) Memperlakukan peserta didik secara adil. Maksudnya adalah, ketika
peserta didik yang prestasi hasil belajarnya di bawah nilai ketuntasan
belajar mendapatkan perlakuan tindakan perbaikan, sangat tidak adil
kalau peserta didik yang prestasi hasil belajarnya di atas nilai ketuntasan
belajar tidak mendapat perlakuan apa-apa. Sehingga mereka juga berhak
memperoleh perlakuan tindakan yang sesuai dengan prestasi hasil
belajar mereka.
2. Perancangan dan Pelaksanaan Pengayaan Pembelajaran
Sub materi 2 “Perancangan dan Pelaksanaan Pengayaan Pembelajaran
diuraikan dalam dua unsur, yaitu: Perancangan Program Pengayaan
Pembelajaran, dan Pelaksanaan Program Pengayaan Pembelajaran.
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a. Perancangan Program Pengayaan Pembelajaran
Seperti pada perancangan kegiatan remedial, perancangan kegiatan
pengayaan pembelajaran juga terdiri atas tiga kegiatan, yaitu: analisis prestasi
hasil belajar, pengelompokan jenis keunggulan yang dimiliki peserta didik, dan
penyusunan program pengayaan.
1) Analisis prestasi hasil belajar, yaitu mengumpulkan data prestasi hasil
belajar peserta didik dan mendata jenis keunggulan yang dimiiki. Peserta
didik yang akan diikutkan kegiatan pengayaan adalah yang memiliki
ketuntasan belajar minilan atau lebih.
2) Pengelompokan jenis keunggulan yang dimiliki, yaitu mengelompokkan
peserta didik bersadarkan jenis keunggulan yang dimiliki oleh peserta
didik. Untuk kegiatan pengayaan pembelajaran, pengelompokan peserta
didik secara heterogin dapat memberikan hasil makasimal.
3) Penyusunan program pengayaan, yaitu menentukan jadwal pelaksanaan
pengayaan dan menentukan strategi yang akan dilakukan untuk
mengembangkan kompetensi peserta didik.
b. Pelaksanaan Program Pengayaan Pembelajaran
Setelah program kegiatan pengayaan selesai disusun, pengayaan
pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan strategi yang telah
dipersiapkan. Ada tiga jenis kegiatan pengayaan pembelajaran, yaitu:
kegiatan eksploratori, keterampilan proses, dan pemecahan masalah.
1) Kegiatan eksploratori, adalah kegiatan penggalian informasi yang bersifat
pengembangan dari subsatansi yang ada dalam kurikulum. Penggalian
data tersebut dapat diperoleh dari bahan bacaan, media elektronik,
maupun nara sumber.
2) Keterampilan proses, merupakan kegiatan pendalaman yang penekanan
utama pada pembentukan sikap sosial dan kemandirian. Sehingga hasil
yang diharapkan dari kegiatan ini, adalah untuk melatih peserta didik
bekerja dengan tekun, teliti, tidak tergantung dari orang lain. Namun
dapat bekerjasama atau berkolaborasi dengan pihak lain.
3) Pemecahan masalah, adalah kegiatan yang menuntut kemampuan
identifikasi, analisis, dan evaluasi, serta pengambilan keputusan. Dengan
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kegiatan seperti ini diharapkan peserta didik dapat berlatih berpikir dan
bersikap kritis terhadap permasalahan yang terjadi. Hal ini akan menjadi
bekal positif ketika mereka berada di dunia kerja.
Pengelolaan kegiatan pengayaan pembelajaran dapat dilakukan dengan dua
bentuk kegiatan, yaitu: belajar mandiri dan belajar dalam kelompok.
1) Belajar mandiri, adalah bentuk pengembangan kompetensi untuk
penambahan pengalaman peserta didik secara perorangan. Hal ini untuk
menggali potensi-potensi perorangan yang dimiliki peserta didik, seperti:
motivasi, ketelitian, disiplin, …
2) Belajar dalam kelompok, merupakan bentuk penambahan pengalaman
peserta didik yang harus dilakukan di dalam kelompok. Potensi peserta
didik yang berkaitan dengan sikap sosial seperti: kerjasama, komunikasi,
dan toleransi, diharapkan dapat dikembangkan.
D. Aktivitas Pembelajaran
Kegiatan yang harus dilakukan oleh guru pembelajar meliputi: membaca
dengan cermat sub materi 3: Pengayaan Pembelajaran. Kemudian membahas
dan berdiskusi dengan teman sejawat, setelah itu mengerjakan latihan / kasus /
tugas, dan merefleksi diri.
E. Latihan/Kasus/Tugas
Tugas 3
Bapak dan Ibu peserta diklat diminta menyelesaikan tugas dengan ketentuan di
bawah ini.
1. Peserta dibagi menjadi enam kelompok.
2. Kelompok 1 sd 3 membahas Penegrtian dan Tujuan Pengayaan
Pembelajaran
3. Kelompok 4 sd 6 membahas Perancangan dan Pelaksanaan
Pengayaan Pembelajaran
4. Mempresentasikan hasil bahasan ke kelompok lain (@ 7 menit)
5. Waktu pembahasan 30 menit
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F. Rangkuman
Peran pengayaan pembelajaran sangat penting dalam pengembangan
penguasaan kompetensi peserta didik. Tujuan pengayaan pembelajaran adalah
untuk penguatan penguasaan kompetensi, pengembangan kreativitas, dan
perlakuan adil kepada peserta didik. Tindakan pengayaan pembelajaran
ditujukan bagi peserta didik yang memiliki prestasi hasil belajar diatas atau
sama dengan nilai ketuntasan belajar. Perancangan kegiatan program
pengayaan pembelajaran dilakukan dengan cara: menganalisis prestasi hasil
belajar, mengelompokkan jenis keunggulan yang dimiliki peserta didik, dan
menyusun program

pengayaan.

Pelaksanaan pengayaan pembelajaran

dilakukan melalui kegiatan eksploratori, keterampilan proses, dan pemecahan
masalah. Sedangkan pengelolaan kegiatan dapat dilakukan melalui Umpan
Balik dan Tindak Lanjut
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
1. Umpan Balik
a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan
pengalaman yang berkaitan dengan materi Pengayaan Pembelajaran ?
b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan
pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materi Pengayaan
Pembelajaran) ?
c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses
pembahasan materi Pengayaan Pembelajaran agar kegiatan berikutnya
lebih baik / lebih berhasil ?
2. Tindak Lanjut
Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari materi ini apabila telah
mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam materi ini, tanpa melihat
atau membuka materi dengan nilai minimal 75. Bagi yang belum mencapai
nilai minimal 75 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat
memperoleh nilai minimal 75.
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Kegiatan Pembelajaran 4
Laporan Pencapaian Kompetensi
A. Tujuan
Peserta diklat memahami pengertian dan tujuan laporan pencapaian
kompetensi, format laporan pencapaian kompetensi,dan cara pengisiannya
untuk mata pelajaran yang diampu.
B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi yang harus dicapai oleh guru pembelajar melalui modul ini,
adalah dengan indikator sebagai berikut:
1. Hasil penilaian dan evaluasi disusun berdasarkan kriteria yang telah
ditetapkan untuk keperluan pemangku kepentingan
2. Hasil penilaian dan evaluasi dikomunikasikan kepada pemangku
kepentingan
C. Uraian Materi
1. Pengertian dan Tujuan Laporan Pencapaian Kompetensi
Sub materi Pengertian dan Tujuan Laporan Pencapaian Kompetensi diuraikan
dalam dua unsur, yaitu: Pengertian Laporan Pencapaian Kompetensi, dan
Tujuan Laporan Pencapaian Kompetensi.
a. Pengertian Laporan Pencapaian Kompetensi
Laporan pencapaian kompetensi, sering disebut dengan istilah buku rapor.
Merupakan kumpulan data prestasi hasil belajar peserta didik secara
menyeluruh yang terekam semester demi semester. Sehingga dari buku rapor
dapat diketahui perkembangan peserta didik, Buku rapor ini juga digunakan
sebagai acuan satuan pendidikan untuk melihat keberhasilan pembelajaran
yang telah dilakukan. Tentu keberhasilan secara global, karena data diperoleh
dari prestasi keseluruhan peserta didik yang terekam pada buku rapor
tersebut.
b. Tujuan Laporan Pencapaian Kompetensi
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Data prestasi pencapaian kompetensi peserta didik sangat penting bagi
satuan pendidikan (sekolah), karena keberhasilan pembelajaran yang
dilakukan oleh sekolah akan tercermin dari data keseluruhan prestasi hasil
belajar peserta didik tersebut.

Secara umum tujuan laporan pencapaian

kompetensi adalah dokumentasi, komunikasi untuk orang tua, dan komunikasi
untuk pemangku kepentingan yang lain.
1) Mendokumentasikan prestasi hasil belajar peserta didik, yaitu menyimpan
semua data prsetasi hasil belajar peserta didik dengan sistematis
sehingga dapat menyajikan data yang terolah dan dapat dilihat sewaktuwaktu.
2) Menkomunikasikan prestasi hasil belajar kepada orang tua, yaitu
menggunakan buku rapor sebagai sarana untuk menginformasikan
prestasi hasil belajar peserta didik kepada orang tua. Sehingga orang tua
mengetahui perkembangan presatsi belajar anaknya.
3) Menkomunikasikan prestasi hasil belajar kepada pemangku kepentingan
yang lain, yaitu menggunakan data hasil olahan prestasi peserta didik
sebagai

prestasi

sekolah

dalam

penyelenggaraan

pembelajaran.

Selanjutnya prestasi sekolah (satuan pendidikan) ini dikomunikasikan
kepada pemangku kepentingan yang lain, seperti: dinas pendidikan,
PSMK, atau pemangku yang lain.
2. Format dan Cara Pengisian Laporan Pencapaian Kompetensi
Sub materi Format dan Cara Pengisian Laporan Pencapaian Kompetensi
diuraikan dalam dua unsur, yaitu: Format Laporan Pencapaian Kompetensi,
dan Pengisian Laporan Pencapaian Kompetensi
Telah diterbitkan SK Dirjen Dikmen no. 781/D/KP/2013 tentang bentuk dan
tata cara penyusunan laporan pencapaian kompetensi peserta didik Sekolah
Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK). Sehingga
format dan cara pengisian telah diuraikan dengan jelas di SK Dirjen tersebut.
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a. Format Laporan Pencapaian Kompetensi dan Petunjuk Penggunaan

LAPORAN
PENCAPAIAN KOMPETENSI PESERTA DIDIK
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK)

Nama Peserta Didik

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015
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LAPORAN
PENCAPAIAN KOMPETENSI PESERTA DIDIK
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK)

Nama Sekolah

: aa

NISN/NSS

: aa

Alamat Sekolah

: aa
aa
Kode PosaaTelp.aa
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Kelurahan

: aa

Kecamatan

: aa

Kabupaten/Kota

: aa

Provinsi

: aa

Website

: aa

E-mail

: aa

KETERANGAN TENTANG DIRI PESERTA DIDIK
1.

Nama Peserta Didik (Lengkap)
……………………………………..
2. Nomor Induk Siswa Nasional
……………………………………..
3. Tempat Tanggal Lahir
……………………………………..
4. Jenis Kelamin
……………………………………..
5. Agama
……………………………………..
6. Status Dalam Keluarga
……………………………………..
7. Anak ke
……………………………………..
8. Alamat Peserta Didik
……………………………………..
9. Nomor Telepon Rumah
……………………………………..
10. Sekolah Asal
……………………………………..
11. Diterima di sekolah ini
Di kelas

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

: ………………………………………

Pada Tanggal : ………………………………………
12. Nama Orang Tua
a. Ayah
:
……………………………………..
b. Ibu
:
……………………………………..
13. Alamat Orang Tua
:
……………………………………..
:
……………………………………..
Nomor Telepon Rumah
:
……………………………………..
14. Pekerjaan Orang Tua
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a. Ayah
……………………………………..
b. Ibu
……………………………………..
15. Nama Wali Peserta Didik
……………………………………..
16. Alamat Wali Peserta Didik
……………………………………..

:
:
:
:
:

……………………………………..
Nomor Telepon Rumah
:
……………………………………..
17. Pekerjaan Wali Peserta Didik
:
……………………………………..
....................,.........20....
Pas Foto

Kepala Sekolah,

3x4

................................................
NIP:
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Nama Sekolah
Alamat
(Dua)
Nama
Nomor Induk/NISN

: ................................
.........................
: ................................

Kelas

:

Semester

:

: ................................
.........................
: ................................

Tahun Pelajaran

:

2

CAPAIAN

No.

Mapel

Pengetahuan

Keterampilan

(Kl-3)

(Kl-4)

Sikap Sosial dan Spiritual

Angka Predikat Angka Predikat DalamMapel
Antarmapel
0 – 100

0 – 100

SB/ B/ C/ K

Kelompok A (Wajib)
1

Pendidikan Agama dan Budi Pekerti

2

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

3

Bahasa Indonesia

4

Matematika

5

Sejarah Indonesia

6

Bahasa Inggris

Kelompok B (Wajib)
1

Seni Budaya

2

Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan
Kesehatan

3

Prakarya dan Kewirausahaan

Kelompok C (Peminatan)
I

Dasar Bidang Keahlian: Teknologi dan Rekayasa

1

Fisika

2

Kimia

3

Gambar Teknik

II

Dasar Program Keahlian: Teknik Mesin

1

Kekuatan Bahan dan Komponen Mesin

2

Kelistrikan dan Konversi Energi

3

Pengolahan Logam

4

Dasar Teknik Mesin

5

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

III

Paket Keahlian: Teknik Permesinan

1

Perkakas Tangan

2

Alat Ukur

3

Gambar Teknik

4

Mesin Perkakas I

5

Mesin Perkakas II

6

Alat Potong
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7

Mesin dan Program Mesin NC/CNC
Jumlah Nilai
Rata – rata

Kegiatan Ekstra Kurikuler

Deskripsi

1. Praja Muda Karana (Pramuka
..........................................

Ketidakhadiran
Sakit

: ............... hari

Izin

: ............... hari

Tanpa Keterangan

: ............... hari

Mengetahui:
.......................,.....................20.....
Orang Tua/Wali,

Wali Kelas,

.................................
.......................................................
NIP:
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Nama Sekolah
Alamat
(Satu)
Nama
Nomor Induk/NISN

: ................................
.........................
: ................................

Kelas

:

Semester

: 1

: ................................
.........................
: ................................

Tahun Pelajaran

:

Deskripsi
No

Mapel

Kompetensi

Catatan

Kelompok A
1

Pendidikan Agama dan Budi
Pekerti

Pengetahuan
Keterampilan
Sosial dan Spiritual

2

Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan

Pengetahuan
Keterampilan
Sosial dan Spiritual

3

Bahasa Indonesia

Pengetahuan
Keterampilan
Sosial dan Spiritual

4

Matematika

Pengetahuan
Keterampilan
Sosial dan Spiritual

5

Sejarah Indonesia

Pengetahuan
Keterampilan
Sosial dan Spiritual

6

Bahasa Inggris

Pengetahuan
Keterampilan
Sosial dan Spiritual
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Kelompok B
1

Seni Budaya

Pengetahuan
Keterampilan
Sosial dan Spiritual

2

Pendidikan Jasmani, Olah
Raga, dan Kesehatan

Pengetahuan
Keterampilan
Sosial dan Spiritual

3

Prakarya

Pengetahuan
Keterampilan
Sosial dan Spiritual

Kelompok C
I

Dasar Bidang Keahlian: Teknologi dan Rekayasa

1

Fisika

Pengetahuan
Keterampilan
Sosial dan Spiritual

2

Kimia

Pengetahuan
Keterampilan
Sosial dan Spiritual

3

Gambar Teknik

Pengetahuan
Keterampilan
Sosial dan Spiritual

II

Dasar Program Keahlian: Teknik Mesin

1

Kekuatan Bahan dan
Komponen Mesin

Pengetahuan
Keterampilan
Sosial dan Spiritual
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2

3

Kelistrikan
Energi

dan

Konversi

Pengolahan Logam

Pengetahuan

Mampu
mendeskripsikan
prinsip dasar
kelistrikan mesin dan motor bakar, tetapi perlu
ditingkatkan pemahamannya pada prinsip
dasar turbin

Keterampilan

Terampil mengerjakan tugas dasar kelistrikan
mesin dan motor bakar tetapi belum terampil
mengerjakan tugas – tugas dasar turbin

Sosial dan Spiritual

Sudah mampu bekerja secara disiplin, cermat
dan tekun tetapi belum mampu bekerja sama
dan santun dengan teman lain

Pengetahuan
Keterampilan
Sosial dan Spiritual

4

Dasar Teknik Mesin

Pengetahuan
Keterampilan
Sosial dan Spiritual

5

Keselamatan dan Kesehatan
Kerja

Pengetahuan
Keterampilan
Sosial dan Spiritual

III

Paket Keahlian: Teknik Permesinan

1

Perkakas Tangan

Pengetahuan
Keterampilan
Sosial dan Spiritual

2

Alat Ukur

Pengetahuan

Mampu menjelaskan cara menggunakan dan
memelihara alat ukur dasar tetapi belum
memahami
cara
menggunakan
dan
memelihara alat ukur mekanik presisi

Keterampilan

Sudah mampu menggunakan dan memelihara
alat ukur dasar tetapi belum mampu
menggunakan dan memelihara alat ukur
mekanik presisi

Sosial dan Spiritual

Kerjasama dan kesantunan dengan teman lain
sudah baik tetapi masih belum disiplin dalam
menggunakan peralatan dan berdoa sebelum
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bekerja
3

Gambar Teknik

Pengetahuan
Keterampilan
Sosial dan Spiritual

4

Mesin Perkakas I

Pengetahuan
Keterampilan
Sosial dan Spiritual

5

Mesin Perkakas II

Pengetahuan
Keterampilan
Sosial dan Spiritual

Keputusan:
Wali Kelas

Berdasarkan hasil yang dicapai pada
semester 1 dan 2, peserta didik ditetapkan

.......................................
NIP: ...............................

naik ke kelas …………

(............................)

tinggal di kelas ..........

(............................)

............................., ..................... 20.....
Kepala Sekolah,

...........................
NIP.
Orang Tua/Wali,

...........................
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KETERANGAN PINDAH SEKOLAH
NAMA PESERTA DIDIK

: .........................................................

KELUAR

Tanggal

Kelas yang

Sebab – Sebab Keluar atau Atas

Ditinggalkan Permintaan (Tertulis)

Tanda Tangan Kepala
Sekolah, Stempel Sekolah,
dan Tanda Tangan
Orang Tua/Wali
........................, ……………
Kepala Sekolah,

………………….
NIP: ……………
Orang Tua/Wali,

………………….
........................, ……………
Kepala Sekolah,

………………….
NIP: ……………
Orang Tua/Wali,

………………….
........................, ……………
Kepala Sekolah,

………………….
NIP: ……………
Orang Tua/Wali,

………………….
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KETERANGAN PINDAH SEKOLAH
NAMA PESERTA DIDIK
NO.
1
2
3
4

: ………………………...
MASUK

Nama Peserta
Didik
Nomor Induk
Nama Sekolah

..........................................

.........................,..............

..........................................

Kepala Sekolah,

..........................................
..........................................

Asal
..........................................
.............................

Masuk di
Sekolah ini:
5

a. Tanggal

..........................................
..........................................

NIP: .....................

b. Di Kelas
Tahun
Pelajaran
1
2
3
4

Nama Peserta
Didik
Nomor Induk
Nama Sekolah

..........................................

.........................,..............

..........................................

Kepala Sekolah,

..........................................
..........................................

Asal
..........................................
.............................

Masuk di
Sekolah ini:
5

a. Tanggal
b. Di Kelas
Tahun
Pelajaran
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..........................................
..........................................

NIP: .....................

1
2
3
4

Nama Peserta
Didik
Nomor Induk
Nama Sekolah

..........................................

.........................,..............

..........................................

Kepala Sekolah,

..........................................
..........................................

Asal
..........................................
.............................

Masuk di
Sekolah ini:
5

a. Tanggal

..........................................
..........................................

NIP: .....................

b. Di Kelas
Tahun
Pelajaran

CATATAN PRESTASI YANG PERNAH DICAPAI

Nama Peserta Didik

:

....................................................................

Nama Sekolah

:

....................................................................

Nomor Induk

:

....................................................................

No.

Prestasi yang
Pernah Dicapai

1

Kurikuler

Keterangan
aa
aa
aa
aa
aa

39

aa
2

Ekstra Kurikuler

aa
aa
aa
aa
aa
aa

3

Catatan Khusus
Lainnya

aa
aa
aa
aa
aa
aa

CARA PENGISIAN RAPOR SMK
1. Nama peserta didik di halaman judul, data Satuan Pendidikan di lembar 1,
dan data peserta didik di lembar 2 diisi dengan lengkap.
2. Lembar 2 yang berisi data peserta didik, dilengkapi dengan pas foto peserta
didik terbaru berukuran 3 x 4.
3. Lembar CAPAIAN kompetensi semester 1 diisi dengan:
a. Identitas Satuan Pendidikan dan identitas peserta didik.
b. Pada kolom Pengetahuan dan Keterampilan diisi dengan perolehan nilai
dari tiap guru mata pelajaran yang berupa angka (berdasarkan
perhitungan skala 0 s.d 100) dan Kode Huruf (Predikat).
e. Kolom Sikap Spiritual dan Sosial (Kl-1 dan Kl-2), dalam kolom Mapel diisi
dengan menggunakan nilai kualitatif: Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup
(C), dan Kurang (K).
f. Kolom Sikap Spiritual dan Sosial (Kl-1 dan Kl-2) antar mapel diisi oleh wali
kelas dengan deskripsi kesimpulan dari sikap peserta didik secara
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keseluruhan. Kesimpulan tersebut diperoleh melalui rapat bersama
dengan guru mata pelajaran.
g. Kelompok mata pelajaran peminatan diisi dengan cara sebagai berikut.
Dasar Bidang Keahlian: Teknologi dan Rekayasa, Dasar Program
Keahlian: Teknik Mesin, dan Paket Keahlian: Teknik Permesinan.
Kolom 1 – 2 diisi jumlah SKS untuk mata pelajaran pada program keahlian
Teknik Mesin, sedangkan kolom 3 s/d 6 diisi jumlah SKS untuk mata
pelajaran pada paket keahlian Teknik Pemesinan.
h. Kegiatan ekstra kurikuler diisi dengan nilai kualitatif (SB = sangat baik, B =
baik, C = cukup, dan K = Kurang) dilengkapi dengan keterangan masing –
masing kegiatan ekstra kurikuler yang diikuti. Nilai dan keterangan
kegiatan ekstra kurikuler diperoleh dari guru pembina/pelatih ekstra
kurikuler.
Contoh:
Kegiatan Ekstra Kurikuler

Deskripsi

1. Praja Muda Karana (Pramuka)

Sangat Baik. Juara LT I tingkat Provinsi

2. Usaha Kesehatan Sekolah
(UKS)

Baik, aktif dalam setiap kegiatan

i. Kolom ketidakhadiran diisi dengan rekapitulasi peserta didik (sakit, izin,
dan tanpa keterangan) dari wali kelas.
Contoh:
Ketidakhadiran
Sakit

:1

hari

Izin

: --- hari

Tanpa Keterangan

: --- hari

j. Lembar catatan DESKRIPSI kompetensi mata pelajaran diisi dengan:
a. Identitas Satuan Pendidikan dan identitas peserta didik.
b. Catatan deskripsi Pengetahuan, Keterampilan, Sikap Spiritual dan
Sosial tiap mata pelajaran diperoleh dari guru mata pelajaran.
Contoh Pengisian:
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No

Mapel

Kompetensi

Catatan

Kelompok A (Wajib)
1

Pendidikan Agama dan
Budi Pekerti

Pengetahuan

Baik, sudah memahami seluruh kompetensi,
terutama sangat baik dalam memahami makna
mujahadah an-nafs. Terus berlatih agar lebih baik
dalam kompetensi yang lain

Keterampilan

Sudah terampil dalam hafalan surat – surat yang
ditentukan, namun masih perlu banyak berlatih
dalam hafalan Q.S. An-Nur(24):2.

Sosial dan Spiritual

Sudah konsisten menunjukkan sikap beriman,
bertaqwa, jujur, dan kontrol diri.

Kelompok B (Wajib)
1

..................

2

Pendidikan Jasmani, Olah
Raga, dan Kesehatan

Pengetahuan

Sudah memahami semua konsep keterampilan,
kecuali peran aktivitas fisik dalam pencegahan
penyakit dan pengurangan biaya perawatan
kesehatan. Perlu lebih tekun dalam memahami
peran aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit
dan pengurangan biaya perawatan kesehatan.

Keterampilan

Sudah menguasai keterampilan permainan dan
atletik, terutama mempraktikkan teknik dasar
atletik (jalan cepat, lari, lompat, dan lempar)
dengan menekankan gerak dasar fundamentalnya.
Dapat diikutsertakan dalam lomba OOSN tingkat
kota.

Sosial dan Spiritual

Sudah menunjukkan usaha maksimal dalam
setiap aktivitas gerak jasmani, sportif dalam
bermain, perlu peningkatan dalam menghargai
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perbedaan. Perlu terus dikembangkan sikap
sportif dalam bermain dan menghargai perbedaan
Dst

.......

Kelompok C
I

Dasar Bidang Keahlian: Teknologi dan Rekayasa

1

Fisika

Pengetahuan
Keterampilan
Sosial dan Spiritual

2

Kimia

Pengetahuan
Keterampilan
Sosial dan Spiritual

3

Gambar Teknik

Pengetahuan
Keterampilan
Sosial dan Spiritual

II

Dasar Program Keahlian: Teknik Mesin

1

Kekuatan Bahan dan
Komponen Mesin

Pengetahuan
Keterampilan
Sosial dan Spiritual

2

3

Kelistrikan dan Konversi
Energi

Dst

Pengetahuan

Mampu mendeskripsikan prinsip dasar kelistrikan
mesin dan motor bakar, tetapi perlu ditingkatkan
pemahamannya pada prinsip dasar turbin

Keterampilan

Terampil mengerjakan tugas dasar kelistrikan
mesin dan motor bakar tetapi belum terampil
mengerjakan tugas – tugas dasar turbin

Sosial dan Spiritual

Sudah mampu bekerja secara disiplin, cermat dan
tekun tetapi belum mampu bekerja sama dan
santun dengan teman lain

Pengetahuan
Keterampilan
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Sosial dan Spiritual
III

Paket Keahlian: Teknik Permesinan

1

Perkakas Tangan

Pengetahuan
Keterampilan
Sosial dan Spiritual

2

3

Alat Ukur

Dst

Pengetahuan

Mampu menjelaskan cara menggunakan dan
memelihara alat ukur dasar tetapi belum
memahami cara menggunakan dan memelihara
alat ukur mekanik presisi

Keterampilan

Sudah mampu menggunakan dan memelihara alat
ukur dasar tetapi belum mampu menggunakan dan
memelihara alat ukur mekanik presisi

Sosial dan Spiritual

Kerjasama dan kesantunan dengan teman lain
sudah baik tetapi masih belum disiplin dalam
menggunakan peralatan dan berdoa sebelum
bekerja

Pengetahuan
Keterampilan
Sosial dan Spiritual

k. Pengisian lembar penilaian laporan Pencapaian Kompetensi semester 2
(dua) sama dengan pengisian lembar penilaian laporan Pencapaian
Kompetensi semester 1 (satu).
l. Kriteria kenaikan kelas ditentukan oleh Satuan Pendidikan berdasarkan
karakteristik Satuan Pendidikan.
Contoh :
Peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada
tahun pelajaran yang diikuti
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b. tidak terdapat 3 mata pelajaran atau lebih, pada kompetensi pengetahuan,
keterampilan, dan/atau sikap yang belum tuntas/belum baik pada
semester kedua.
c. Ketidakhadiran peserta didik tanpa keterangan maksimal 15% dari jumlah
hari efektif.

4. Keterangan pindah keluar Satuan Pendidikan diisi dengan:
a. tanggal ditetapkannya keluar dari Satuan Pendidikan.
b. kelas yang ditinggalkan pada saat keluar dari Satuan Pendidikan.
c. alasan keluar dari Satuan Pendidikan.
d. waktu penandatanganan pengesahan oleh Kepala Sekolah dan tanda
tangan kepala sekolah dibubuhi stempel.
e. pengesahan kepindahan keluar Satuan Pendidikan dikuatkan dengan
tanda tangan orang tua/wali peserta didik.
5. Keterangan pindah masuk Satuan Pendidikan diisi dengan:
a. nama peserta didik yang ,masuk diisi lengkap.
b. identitas peserta didik ditulis apabila pindah masuk ke sekolah baru
(mutasi dari luar ke dalam Satuan Pendidikan).
c. waktu penandatanganan pengesahan oleh Kepala Sekolah dan tanda
tangan kepala sekolah dibubuhi stempel.
6. Catatan prestasi yang pernah dicapai diisi dengan:
a. identitas peserta didik.
b. catatan prestasi yang menonjol pada bidang kurikuler (akademik), ekstra
kurikuler (nonakademik), dan catatan khusus lainnya yang berhubungan
dengan sikap serta hal – hal selain kurikuler dan ekstra kurikuler (misalnya
memenangkan kejuaraan dalam ajang pencarian bakat, dan sebagainya).
D. Aktivitas Pembelajaran
Kegiatan yang harus dilakukan oleh guru pembelajar meliputi: membaca
dengan cermat sub materi 4: Laporan Pencapaian Kompetensi. Kemudian
membahas dan berdiskusi dengan teman sejawat, setelah itu mengerjakan
latihan / kasus / tugas, dan merefleksi diri.
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E. Latihan/Kasus/Tugas
Tugas 4
Bapak dan Ibu peserta diklat diminta menyelesaikan tugas dengan ketentuan di
bawah ini.
1. Peserta dibagi menjadi enam kelompok.
2. Kelompok 1 sd 3 membahas Format Laporan Pencapaian
Kompetensi
3. Mempresentasikan hasil bahasan ke kelompok lain (@ 7 menit)
F. Rangkuman
Laporan pencapaian kompetensi merupakan kumpulan data prestasi hasil
belajar peserta didik secara menyeluruh yang terekam semester demi
semester. Tujuan laporan pencapaian kompetensi adalah dokumentasi,
komunikasi untuk orang tua, dan komunikasi untuk pemangku kepentingan
yang lain. Format dan cara pengisian laporan pencapaian kompetensi,
mengacu pada SK Dirjen Dikmen no. 781/D/KP/2013.
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
1. Umpan Balik
a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan
pengalaman yang berkaitan dengan materi Laporan Pencapaian
Kompetensi ?
b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan
pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materi Laporan
Pencapaian Kompetensi ?
c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses
pembahasan materi Laporan Pencapaian Kompetensi agar kegiatan
berikutnya lebih baik / lebih berhasil ?
2. Tindak Lanjut
Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari materi ini apabila telah
mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam materi ini, tanpa melihat
atau membuka materi dengan nilai minimal 75. Bagi yang belum mencapai
nilai minimal 75 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat
memperoleh nilai minimal 75.
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PENUTUP
A. Kesimpulan
Nilai ketuntasan belajar sangat diperlukan untuk dijadikan sebagai acuan
menentukan prestasi hasil belajar. Yaitu, peserta didik sudah mencapai
ketuntasan belajar atau belum. Dari data prestasi hasil belajar yang sudah
diolah, dapat diketahui peserta didik yang harus mengikuti remedial dan
pengayaan. Tindakan remedial diberikan kepada peserta didik prestasi hasil
belajarnya di bawah nilai ketuntasan belajar. Sedangkan tindakan pengayaan
diberikan kepada peserta didik yang memiliki prestasi di atas nilai ketuntasan
belajar, atau sama dengan nilai ketuntasan tersebut. Maksud utama
dilakukannya tindakan remedial dan pengayaan adalah peningkatan
penguasaan kompetensi. Selanjutnya prestasi peserta didik didokumentsikan
dalam laporan pencapaian kompetensi peserta didik. Pengisian laporan
pencapaian kompetensi peserta didik mengacu pada SK Dirjen Dikmen no.
781/D/KP/2013.
B. Tindak Lanjut
Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila mampu
menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam materi ini, tanpa melihat atau
membuka modul dengan nilai minimal 75. Bagi yang belum mencapai nilai
minimal 75 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat
memperoleh nilai minimal 75.
C. Evaluasi/Latihan
1. Latihan 1
Bapak dan Ibu peserta Diklat diminta untuk mengidentifikasi data prestasi
peserta didik yang disediakan. Cermati data tersebut, dan jawablah
pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.
a. Siapa saja yang harus mengikuti kegiatan “remedial pembelajaran” KD
3.1, berikan alasannya ?
b. Siapa saja yang harus mengikuti kegiatan “remedial pembelajaran” KD
4.1, berikan alasannya ?
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c. Siapa saja yang harus mengikuti kegiatan “remedial pembelajaran” KD
3.1 dan KD 4.1 ?
d. Siapa saja yang tidak perlu mengikuti kegiatan “remedial
pembelajaran” KD 3.1 berikan alasannya ?
e. Siapa saja yang tidak perlu mengikuti kegiatan “remedial
pembelajaran” KD 4.1, berikan alasannya ?
f.

Siapa saja yang tidak perlu mengikuti kegiatan “remedial
pembelajaran” KD 3.1 dan KD 4.1 ?

Catatan:
a. Dikerjakan dalam kelompok
b. Waktu pembahasan 30 menit
c. Mempresentasikan hasil kelompok @ 6 menit
Data prestasi hasil belajar Mapel PJOK Kelas X pada penilaian 1
No.

Nama

KD 3.1

KD 4.1

No.

Nama

KD 3.1

KD 4.1

1

Amin

3,0

3,0

17

Ihsan

2,9

3,0

2

Aris

2,6

2,5

18

Ishom

3,5

3,5

3

Azis

3,2

3,3

19

Iskak

3,0

3,0

4

Badu

2,4

2,4

20

Jani

3,3

3,2

5

Betty

3,4

3,4

21

Jono

3,1

3,0

6

Bolang

3,3

3,2

22

Joshua

2,9

2,5

7

Faiza

2,3

2,1

23

Kalim

3,1

3,1

8

Firly

2,5

2.1

24

Khaidir

3,0

3,2

9

Foland

3,3

3,1

25

Khoirul

3,6

3,3

10

Gamal

2,8

2,6

26

Lambert

3,7

3,5

11

Gerry

2,9

2,6

27

Leonardo

3,3

3,1

12

Giman

3,3

3,0

28

Mimin

3,0

3,1

13

Gogon

2,7

2,7

29

Muntaz

2,4

2,4

14

Halim

3,0

3,1

30

Nanik

3,1

2,4

15

Hemas

2,8

2,7

31

Ortizan

3,3

3,2

16

Husaini

3,6

3,3

32

Petrus

3,4

3,4

2. Latihan 2
Bapak dan Ibu peserta Diklat diminta mengisi laporan pencapaian kompetensi
peserta didik (buku rapor) dengan menggunakan data prestasi yang telah
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Bapak atau Ibu miliki sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Cermati
data tersebut, dan lakukan pengisian dengan ketentuan di bawah ini.
1. Dikerjakan dalam kelompok
2. Peserta dibagi menjadi enam kelompok
3. Waktu pembahasan: 45 menit
4. Hasil kelompok dipresentasikan @ 6 menit
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D. Kunci Jawaban
1. Rubrik Jawaban Latihan 1
No.
1

Soal / Jawaban

Skor (S)

Soal:
Siapa saja yang tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan
“pengayaan pembelajaran” KD 3.1, berikan alasannya ?
Jawaban:
Yang tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan “pengayaan

7

pembelajaran”” KD 3.1:
Aris, Badu, Faiza, dan Firly
(selain jawaban di atas, skor = 0)
Alasan:
Penguasaan KD 3.1 kurang dari 2,67 (kriteria ketuntasan

3

minimal)
(selain jawaban di atas, skor = 0)
2

Soal:
Siapa saja yang tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan
“pengayaan pembelajaran” KD 4.1, berikan alasannya ?
Yang tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan “pengayaan
pembelajaran” KD 4.1:

7

Aris, Badu, Faiza, Firly, Gamal, Gerry, Joshua, Nanik, dan
Muntaz,
(selain jawaban di atas, skor = 0)
Alasan:
Penguasaan KD 4.1 kurang dari 2,67 (kriteria ketuntasan
minimal)
(selain jawaban di atas, skor = 0)
3

Soal:
Siapa saja yang tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan
“pengayaan pembelajaran” KD 3.1 dan KD 4.1 ?
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3

Yang tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan “pengayaan
pembelajaran” KD 3.1 dan KD 4.1:

5

Aris, Badu, Faiza, Firly, Muntaz,
(selain jawaban di atas, skor = 0)
4

Soal:
Siapa saja yang harus mengikuti kegiatan “pengayaan
pembelajaran” KD 3.1 berikan alasannya ?
Yang harus mengikuti kegiatan “pengayaan pembelajaran”
KD 3.1:

7

Amin, Azis, Betty, Bolang, Foland, Gamal, Gerry, Gogon,
Giman, Halim, Hemas, Husaini, Ihsan, Ishom, Iskak, Jani,
Jono, Joshua, Kalim, Khaidir, Khoirul, Lambert, Leonardo,
Mimin, Nanik, Ortisan, Petrus.
Alasan:
Penguasaan KD 3.1 lebih dari 2,67 (kriteria ketuntasan

3

minimal)
(selain jawaban di atas, skor = 0)
5

Soal:
Siapa saja yang harus mengikuti kegiatan “pengayaan
pembelajaran” KD 4.1, berikan alasannya ?
Yang harus mengikuti kegiatan “pengayaan pembelajaran”
KD 4.1:

7

Amin, Azis, Betty, Bolang, Foland, Giman, Gogon, Halim,
Hemas, Husaini, Ihsan, Ishom, Iskak, Jani, Jono, Kalim,
Khaidir, Khoirul, Lambert, Leonardo, Mimin, Ortisan, Petrus.
Alasan:
Penguasaan KD 4.1 lebih dari 2,67 (kriteria ketuntasan

3

minimal)
(selain jawaban di atas, skor = 0)
6

Soal:
Siapa saja yang harus mengikuti kegiatan “pengayaan
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pembelajaran” KD 3.1 dan KD 4.1 ?
Yang harus mengikuti kegiatan “pengayaan pembelajaran”
KD 3.1 dan Pengayaan KD 4.1:

5

Amin, Azis, Betty, Bolang, Foland, Giman, Gogon, Halim,
Hemas, Husaini, Ihsan, Ishom, Iskak, Jani, Jono, Kalim,
Khaidir, Khoirul, Lambert, Leonardo, Mimin, Ortisan, Petrus.
(selain jawaban di atas, skor = 0)
∑ Skor (S)
Nilai (N) = (∑S / 50) x 4 = …………………………

2. Rubrik Jawaban Latihan 2
(sesuai dengan CARA PENGISIAN RAPOR SMK)
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KATA SAMBUTAN
Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai
kunci keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kopeten
membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan
pendidikan yang berkualitas. Hal ini tersebut menjadikan guru sebagai komponen
yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kopetensi guru.
Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar
(GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan
dengan hal tersebut, pemetaan kopetensi guru telah dilakukan melalui uji
kompetensi guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir
tahun 2015. Hasil UKG menunjukanpeta kekuatan dan kelemahan kompetensi
guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut
dikelompokan menjadi 10 (sepuluh) kelopok kompetensi. Tindak lanjut
pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui
program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru
sebagai agen perubahaan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program
Guru Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (online) dan
campuran (blended) tatap muka dengan online.
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenag
Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (LP3TK KPTK) dan Lembaga Pengembangan dan Pemberayaan
Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan
Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab
dalam mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkaan kompetensi
guru sesuai dengan bidangnya. Adapun peragkat pembelajaran yang
dikembangkan tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP)
tatap muka dan GP online untuk semua mata pelajaran dan kelompok
kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan
yang sangat besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru.
Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena
Karya.
Jakarta, Februari 2016
Direktur Jendral
Guru dan Tenaga Kependidikan

Sumarna Surapranata, Ph.D
NIP. 195908011985031002
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KATA PENGANTAR

Profesi guru dan tenaga kependidikan harus dihargai dan dikembangkan
sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikarenakan guru dan
tenaga kependidikan merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi,
peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan
2025 yaitu “Menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”. Untuk itu guru
dan tenaga kependidikan yang profesional wajib melakukan pengembangan
keprofesian berkelanjutan.
Modul Diklat Guru Pembelajar merupakan petunjuk bagi penyelenggara
pelatihan di dalam melaksakan pengembangan modul yang merupakan salah
satu sumber belajar bagi guru dan tenaga kependidikan. Modul ini disajikan
untuk memberikan informasi tentang penyusunan modul sebagai salah satu
bentuk bahan dalam kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi
guru dan tenaga kependidikan.
Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan
kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi secara maksimal
dalam mewujudkan modul ini, mudah-mudahan modul ini dapat menjadi acuan
dan sumber inspirasi bagi guru dan semua pihak yang terlibat dalam
pelaksanaan

penyusunan

modul

untuk

pengembangan

keprofesian

berkelanjutan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk
menyempurnakan modul ini di masa mendatang.
Makassar, Februari 2016
Kepala

Dr. H. Rusdi, M.Pd.
NIP. 19650430 199103 1 004
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Guru

dan

tenaga

kependidikan

wajib

melaksanakan

kegiatan

pengembangan keprofesian secara berkelanjutan agar dapat melaksanakan
tugas profesionalnya. Kegiatan Guru Pembelajar secara terus menerus
diharapkan dapat memperkecil kesenjangan pengetahuan, keterampilan,
kemampuan sosial, dan kepribadian di antara para guru, dan pada akhirnya
dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas.Peningkatan
kompetensi tersebut berimplikasi terhadap pengakuan atau penghargaan
berupa angka kredit yang selanjutnya dapat digunakan untuk peningkatan
karirnya. Hal ini sejalan dengan kebijakan pengembangan karir dan
kepangkatan guru.
Kegiatan pengembangan diri melalui program Guru Pembelajar adalah
merupakan

salah satu unsur utama yang wajib dilaksanakan, selain

kegiatan pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan lain yang
relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
Di dalam pelaksanaan diklat yang dilaksanakan oleh PPPPTK/LPPPTK
KPTK diperlukan suatu modul yang berfungsi sebagai salah satu sumber
belajar guru. Modul Guru Pembelajar Multimedia (MM) grade 9 Animasi tiga
dimensi ini dapat digunakan oleh guru dan tenaga kependidikan dan sebagai
acuan untuk memenuhi tuntutan kompetensinya, sehingga guru dapat
melaksanakan tugasnya secara professional sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan.
Modul ini mempelajari tentang konsep 3 dimensi, mempelajari fitur – fitur
dasar perangkat lunak animasi tiga dimensi. Melalui modul ini guru
dibimbing

untuk

bisa

membuat

modeling

3

dimensi

serta

menganimasikannya diserta efek – efek khususnya untuk menunjang
keindahan animasi itu sendiri. Dimodul ini juga akan dipelajari teknik
membuat Storyboard untuk kemudian di implementasikan ke dalam suatu
animasi 3 dimensi.

1

B. Tujuan
Tujuan disusunnya modul Guru Pembelajar Multimedia grade 9 ini adalah
memberikan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kepada guru atau peserta
diklat tentang merancang pemodelan 3 dimensi serta menganimasikannya
dengan benar melalui aktifitas observasi dan praktikum. Setelah mempelajari
modul ini diharapkan guru dapat : “merancang produk animasi 3 dimensi”.
Secara khusus tujuan penyusunan modul ini adalah:
1.

Memberikan pemahaman tentang konsep pemodelan 3 dimensi.

2.

Memberikan pengetahuan cara merancang pemodelan 3 dimensi
menggunakan suatu perangkat lunak tertentu

3.

Memberikan pengalaman untuk merancang Storyboard animasi 3
dimensi

4.

Memberikan pengalaman untuk merancang suatu produk animasi 3
dimensi

C. Peta kompetensi
Modul ini merupakan modul ke-9 dari 10 modul yang dikembangkan.
Berdasarkan struktur jenjang Guru Pembelajar Modul ini akan digunakan
untuk Guru Pembelajarbagi guru-guru produktif Sekolah menengah Kejuruan
pada paket keahlian Multimedia.

Gambar Peta kedudukan Modul Multimedia
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Tabel.1. Peta kompetensi modul guru pembelajar guru Multimedia grade 9

Standar kompetensi
Kompetensi Kompetensi
Utama
Inti Guru (KIG)
Profesional

Kompetensi Guru

Indikator pencapaian

Keahlian (KGK)

Kompetensi

Menguasai
Merancang model
materi,
obyek 3 dimensi
struktur,
konsep dan
pola
pikir
keilmuan
yang
mendukung
mata
pelajaran
yang diampu

1. Merancang model
obyek 3 dimensi
2. Merancang produk
animasi 3 dimensi
3. Membuat produk
animasi 3 dimensi
yang dilengkapi efek
audio

D. Ruang Lingkup
Setiap materi pokok terdapat beberapa kegiatan pembelajaran guna untuk
mencapai kompetensi yang telah ditentukan, dalam setiap kegiatan
pembelajaran terdapat keterkaitan yang mendukung atau menunjang
pemahaman konsep dan praktik dalam setiap kegiatan pembelajaran yang
dilakukan. Berikut merupakan peta kegiatan belajar dalam mencapai
kompetensi.

Gambar peta kegiatan belajar
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E. Saran Cara Penggunaan Modul
Modul ini terdiri dari dua materi pokok dan 13 kegiatan belajar. Peserta
diklat dapat mempelajari sesusai dengan urutan topik dan kegiatan belajar 1
sampai kegiatan belajar 13. Untuk setiap kegiatan belajar urutan yang harus
dilakukan oleh peserta diklat dalam mempelajari modul ini adalah :
 Membaca tujuan pembelajaran sehingga memahami target atau goal
dari kegiatan belajar tersebut.
 Membaca indikator pencapaian kompetensi sehingga memahami obyek
yang akan dijadikan kriteria pengukuran untuk mencapai tujuan
pembelajaran.
 Membaca uraian materi pembelajaran sehingga memiliki pengetahuan,
ketrampilan dan sikap terhadap kompetensi yang akan dicapai
 Melakukan

aktifitas

pembelajaran

dengan

urutan

atau

kasus

permasalahan sesuai dengan contoh.
 Mengerjakan latihan/soal atau tugas dengan mengisi lembar kerja yang
telah disediakan.
 Menjawab pertanyaan dalam umpan balik yang akan mengukur tingkat
pencapaian kompetensi melalui penilaian diri.
 Modul ini menggunakan beberapa dukungan perangkat yang yang harus
disediakan. Peserta dapat menggunakan perangkat yang dimiliki tetapi
harus memenuhi standart spesifikasi yang telah ditetapkan. Hal ini
bertujuan agar setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan dapat
berjalan dengan semestinya. Perangkat-perangkat yang digunakan
dalam kegiatan pembelajaran modul ini adalah:


Personal Computer (PC) yang sudah terinstal OS windows 7 atau
lebih.



Operating system 32 bit dapat pula menggunakan 64 bit



RAM 4GB



Perangkat Lunak pengolah animasi 3 dimensi blender versi 2.7x
ke atas.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN1
Merancang model obyek 3 dimensi :
Fitur dasar aplikasi pemodelan 3 dimensi
A. Tujuan
Setelah mengikuti seluruh tahapan pada kegiatan pembelajaran ini peserta
dapat memahami fitur dasar pada aplikasi pemodelan 3 dimensi untuk
merancang model obyek 3 dimensi.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
 Dapat memahami konsep dasar obyek 3 D
 Dapat memahami interface aplikasi pemodelan 3 D
 Dapat memahami fitur viewport shading
 Dapat memahami fitur 3D manipulator
 Dapat memahami macam obyek pada aplikasi pemodelan 3 D
 Dapat memahami shortcut key pada aplikasi pemodelan 3 D
 Dapat memahami konsep layer pada aplikasi pemodelan 3 D
 Dapat menganimasikan obyek 3 D

C. Uraian Materi
Karakteristik obyek 3 dimensi
3D atau tiga dimensi merupakan setiap objek tiga dimensi yang mempunyai
lebar, tinggi, dan kedalaman (width, height, dan depth). Obyek 3D adalah
grafik yang dipaparkan dalam bentuk 3 dimensi dengan koordinat x, y, dan z.
Setiap obyek yang dibuat menggunakan software aplikasi 3D akan
mempunyai dimensi dengan koordinat x, y, dan z.

Gambar 01. Untuk koordinat 2 dimensi dan 3 dimensi
Obyek 3-D adalah sekumpulan titik-titik 3-D (x,y,z) yang membentuk luasanluasan (face) yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Obyek 3D pada
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umumnya memiliki sub obyek, yaitu elemen-elemen pembentuk obyek
tersebut. Elemen-elemen itu adalah vertex, edge dan face.
Vertex

merupakan sebuah titik yang terletak
pada koordinat X, Y dan Z tertentu. Dua
vertex

jika

digabungkan

akan

membentuk edge. Pada obyek kubus
berikut, vertex ditandai dengan titik
berwarna merah.
edge

merupakan pertemuan sedikitnya dua
vertex. Pada obyek kubus berikut, edge
ditandai dengan garis berwarna merah.

face

merupakan

gabungan

titik-titik

yang

membentuk luasan tertentu. Face dapat
pula

dikatakan

sebagai

bidang

permukaan berupa kurva tertutup yang
terbentuk dari tiga vertex dan edge
(memiliki 3 sisi/ lebih).

Interface aplikasi pemodelan 3 dimensi
Blender merupakan perangkat lunak grafis 3 dimensi yang bersifat bebas
(open source) di bawah

GNU General Public License.

Blender dapat

digunakan untuk modeling 3D, UV unwrapping, texturing, rigging, skinning,
animating, rendering, simulasi partikel, non-linear editing, compositing, dan
aplikasi 3D interaktif, membuat game dan lain sebagainya. Pada perangkat
lunak Blender dapat dibuat animasi yang dilengkapi dengan fitur
audio.Perangkat lunak Blender dapat didownload secara gratis melalui situs
http://www.blender.org .
Selain

Blender

terdapat

beberapa

perangkat

lunak

yang

mendukungpemodelan dan animasi 3 D, diantaranya yaitu Maya 3D, Studio
Max, Maxon Cinema 4 D, LightWave, SoftImage, Poser, Motion Builder,
Hash Animation Master, Wings 3D, Carrara, Infini-D, Canoma, dan lain
sebagainya.
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Dalam modul ini akan dibahas Blender versi 2.75.a. Saat membuka aplikasi
Blender, yang saat pertamakali muncul adalah splash screen yang
menginformasikan versi Blender yang digunakan. Disisi sebelah kanan
terdapat file-file .blend yang pernah dibuat. Jika baru pertama kali
menjalankan Blender, maka sisi ini akan kosong.
Untuk memulai bekerja dengan Blender dan menghilangkan splash screen
tersebut dapat dilakukan dengan memilih salah satu cara berikut :
-

Pilih salah satu file yang pernah dibuat dan terlihat di splash screen

-

Klik sembarang tempat di layar, diluar area splash screen untuk
memulai project baru

-

Tekan tombol Esc pada keyboard untuk memulai project baru

Penggunaan mouse pada Blender secara default adalah sebagai berikut :
-

Klik kanan (right mouse button/ RMB)  untuk memilih / mengeksekusi

-

klik kiri (Left mouse button, LMB)  mengubah setingan

Interface Blender

Gambar 02. Default inteface blender 2.75a
Bagian – bagian interface blender 2.75a adalah sebagai berikut:
Info window

: memberikan informasi mengenai file yang sedang
dikerjakan, menu, layout tampilan, scene yang aktif,
engine untuk rendering serta sumber daya dari blender.

View port

: View port / 3D view window, merupakan area kerja untuk
melihat obyek,lampu, kamera untuk proses editing.
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Toolbar

:

Terdiri dari daftar tools yang memiliki sifat dinamis
menurut objeknya

Menu 3D

: Pada menu 3D view terdapat pilihan menu untuk

view

memudahkan saat bekerja di viewport, diantaranya
adalah view, select, add, obyek mode.

Timeline

: Timeline merupakan fungsi pewaktu yang digunakan

window

saat membuat animasi

playback

: Playback dipergunakan saat membuat animasi

Outliner

: Outliner window akan menampilkan semua obyek serta

window
Properties

data settingannya yang ada diblender.
: Properties memuat berbagai macam perintah untuk
memodifikasi objek atau animasi dan bersifat dinamis
mengikuti objek atau tools yang sedang aktif.

Sumbu 3D (pivot) pada aplikasi Blender
Dalam mempelajari aplikasi 3D khususnya Blender harus memahami terlebih dulu
posisi dan fungsi sumbu 3D (pivot). Sumbu yang terdapat pada aplikasi Blender
terdiri atas:

Sumbu XYZ
acuan
Gambar 03.Pivot pada sumbu 3D
View pada viewport window
Pada viewport Blender mempunyai berbagai macam sudut pandang mata
terhadap obyek, hal ini berfungsi untuk mempermudah pekerjaan saat modeling
maupun animasi dimana butuh ketelitian dan detail. Adapun macam dari sudut
pandangnya

adalah

persp/orthogonal.
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camera,

top,bottom,

front,

back,

right,

left,

view

Sudut pandang User perspektif

Sudut pandang camera
Sudut pandang dari depan

Sudut pandang dari bawah

Gambar 04. Viewport window
Secara default view / sudut padang pada viewport adalah user persp. Untuk
dapat mengganti view pada viewport dapat dilakukan dengan cepat melalui
numpad, seperti yang terlihat pada gambar diatas

Gambar 05.Pelbagai macam view
Split Area
Split areamerupakan fitur pembagi tampilan viewport/ lembar kerja pada Blender
menjadi lebih dari satu tampilan viewport hal ini dilakukan untuk mempermudah
saat kita bekerja karena bisa melihat obyek dari sisi yang berbeda.

Gambar 06. sebelum dan sesudah proses split area
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Joint Area
Joint areamerupakan fitur penggabungkan tampilan dua viewport/ lembar
kerja pada Blender menjadi satu tampilan viewport. Pada gambar berikut
dapat dilihat bahwa dua viewport digabung menjadi satu viewport.

Gambar 07. joint area
Object Mode
Object mode, fitur ini berfungsi untuk mengubah posisi mode objek yaitu mode objek
3D bagian luar. Pada mode objek benda 3D hanya bisa di rubah posisi dan diatur
skalanya. Sedangkan untuk mengubah bentuk model 3D yang sesuai dengan
kebutuhan yaitu dengan cara mengubah posisi mode objek dengan posisi edit
mode.

Gambar 08. object mode
Viewport Shading
Viewport shading berfungsi untuk mengubah tampilan objek solid ke tampilan mode
kerangka (wireframe).Pada viewport shading terdapat beberapa viewport shading
yaitu : rendered, texture, solid, wireframe, bounding box.

Gambar 09. viewport shading
3D Manipulator
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Pada menu 3D Manipulator terdapat 3 fitur yaitu, translate manipulator, rotate
manipulator, scale manipulator .

Gambar 10. 3D maniputlator
Translate Manipulator

untuk menseleksi pivot, fitur seleksi untuk
mengeser objek ke sumbu yang diinginkan.

Rotate Manipulator

untuk memutar objek dan objek yang dirotasi
dapat diputar dengan kombinasi sumbu X, Y, Z.

Scale Manipulator

untuk memperbesar dan memperkecil ukuran
objek. Fitur scale ini dapat di kombinasikan
dengan sumbu 3D.

Macam-macam Obyek pada Blender
Ada berbagai jenis-jenis obyek pada blender, diantaranya yaitu mesh, curve,
surface, metaball, text, armature, laticce, empty, speaker, camera, lamp,
force field, group instance. Obyek – obyek tersebut didapat dari menu Add.

Gambar 11. menu add obyek
Dengan menu Add dapat membuat obyek Meshes, Curves, Permukaan,
Teks, dan segala macam benda lain di Blender. Di antara semua jenis objek
yang ada, pada prakteknya yang sering digunakan adalah obyek jenis Mesh
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yang digunakan untuk membuat model primitive. Jenis obyek curve dan
surface biasanya digunakan untuk membuat obyek nurbs. Obyek mesh
terdiri dari obyek plane, cube, circle, UV Sphere, Ico sphere, cylinder, cone,
torus, grid, monkey.
Dari Obyek – obyek yang dimunculkan melalui menu add tersebut dapat
dibuat berbagai macam bentuk obyek, mulai dari bentuk sederhana seperti
meja, kursi, gelas, lemari, topi sampai bentuk-bentuk yang lebih kompleks
seperti pembentukan gedung dan pembuatan karakter makluk hidup.
Transformation
Transformation adalah upaya untuk menggeser atau memutar atau
mengubah ukuran objek. Dasar transformasi dalam Blender, meliputi:
Grab/Move [G]

menggeser objek dengan menekan tombol [G]

Rotation[R]

memutar objek dengan menekan tombol [R]

Scale [S]

menskala (memperbesar atau memperkecil) objek
dengan menekan tombol [S]

Untuk menggeser / memindahkankan objek berdasarkan sumbu (x,y,z),
Saudara dapat menggunakanshortcut keyboard,Grab / Move[G].
[G]+[X]

objek akan bergeser pada sumbu X.

[G]+[Y]

objek akan bergeser pada sumbu Y.

[G]+[Z]

objek akan bergeser pada sumbu Z.

[G]+[Shift ]+[X]

objek akan bergeser pada sumbu Y dan Z karena
sumbu X telah dikunci agar tidak berubah

Untuk merotasi/memutar objek berdasarkan sumbu (x,y,z), kita dapat
menggunakanshortcut keyboard, Rotation [R].
[R]+[X]

objek diputar pada sumbu X.

[R]+[Y]

objek diputar pada sumbu Y.

[R]+[Z]

objek diputar pada sumbu Z.

[R]+[Shift ]+[X]

objek akan diputar pada sumbu Y dan Z karena
sumbu X telah dikunci agar tidak berubah

Untuk memperbesar / memperkecil objek berdasarkan sumbu (x,y,z), kita
dapat menggunakanshortcut keyboard, Scale [S].
[S]+[X]
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objek memperbesar / memperkecil menurut sumbu X.

[S]+[Y]

objek memperbesar / memperkecil menurut sumbu Y.

[S]+[Z]

objek memperbesar / memperkecil menurut sumbu Z.

[S]+[Shift ]+[X]

objek memperbesar / memperkecil pada sumbu Y dan Z
karena sumbu X telah dikunci agar tidak berubah

Shortcut key pada aplikasi Blender
Perintah-perintah yang terdapat dalam software Blender memang disederhanakan
dengan mengunakan keyboard shortcut.

Select

: Right Click

Box Select

:B

Pan

: Middle Click

Circle Select

:C

Zoom

:Mouse Wheel

Make Face

:F

Add Object

: Shift + A

Subdivide

:W

Delete

:X

Extrude

:E

Search For

: Spacebar

Rip

:V

Toolbar

:T

Separate

:P

Properties

:N

Create Loopcut

: Ctrl + R

Save File

: Ctrl + S

Propotional

:0

Function

Editing
Render

: F12

Select Edge Loop

: Alt + Right
Click

Render

: Ctrl + F12

Animation

Make

: Ctrl + E

Seam/Sharp

Stop Render

: Esc

Merge Vertex

: Alt + M

Save

: F3

Mirror

: Ctrl + M

: F11

Shrink/Fatten

: Alt + S

Undo

: Ctrl + Z

Knife

:K

Redo

: Ctrl + Shift + Z

Add to Group

: Ctrl + G

Move

:G

Move to Layer

:M

Rotate

:R

Parent to

: Ctrl + P

Scale

:S

Clear Parent

: Ctrl + P

Render
Show Last
Render
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Select

: Right Click

Duplicate

: Shift + D

Select

: Shift + Right

Hide

:H

Multiple

Click

(De) Select

:A

Unhide

: Alt + H

Object

All
Obyek pada layer yang berbeda
Pada aplikasi Blender menggunakan konsep layers seperti program-program
lain di mana objek dapat ditempatkan di berbagai layer dan ditampilkan
ketika diperlukan. Fungsi multi layer untuk memisahkan obyek – obyek
sehingga akan mempermudah organisasi kerja. Adakalanya objek yang
prioritas pengerjaannya lebih rendah untuk dinonaktifkan layernya, sehingga
bidang kerja anda tidak penuh dengan objek.

Gambar 12. layer pada Blender
Untuk mengubah benda antar layer, pilih objek dengan tombol mouse
sebelah kanan (RMB) dan ketik “M” untuk berpindah.
Membuat Animasi pada Frame Blender
Pada perangkat lunak Blender menggunakan frame menjadi bagian dari
proses animasi obyek. Frame animasi didefinisikan sebagai suatu animasi
yang dibuat dengan mengubah objek pada setiap frame. Objek-objek
tersebut nantinya akan terlihat dengan lokasi, posisi dan keadaan yang
berbeda-beda.
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Gambar 13. Posisi frame dan keyframe
Animasi obyek pada Blender dapat dilakukan dengan pergerakan (grab),
rotasi , perubahan ukuran (scale). Untuk membuat keyframe menggunakan
shortcut key [I].
Secara default pada blender menampilkan 24 frame per detik atau 24fps. Bila
kita ingin membuat animasi selama 5 detik berarti kita membutuhkan 24
frame x 5 = 120 frame. Untuk mengubah frame rate / FPS dapat dilakukan di
menu render > frame rate yang ada di windows properties.

D. Aktivitas Pembelajaran
Dalam kegiatan ini peserta diklat akan melakukan aktivitas pembelajaran
terkait dengan materi fitur dasar aplikasi obyek 3 dimensi. Bentuk kelompok
diskusi setiap kelompok terdiri dari 3-4 orang.
D.1 Identifikasi sumbu x , y,z
Identifikasi sumbu x , y,z dari obyek berikut ini
Obyek kerucut

obyek elbow joint

obyek teapot

Obyek gear

D.2 Menggeser obyek
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Untuk menggeser / memindahkankan objek berdasarkan sumbu (x,y,z),
menggunakan mouse. Adapun langkah detailnya adalah sebagai berikut :
1. Seleksi obyek pada menggunakan klik kanan pada mouse

2. kemudian drag pada mosue, dan letakan objek di lokasi yang ditentukan
tentukan.
Selain itu Saudara dapat menggunakanshortcut keyboard,Grab / Move[G].
Adapun langkah-langkah untuk memindahkan obyek searah sumbu X :
1. Seleksi obyek pada menggunakan klik kanan pada mouse
2. Klik shorcut [G + X] kemudian geserkan mousenya searah sumbu X

D3. Rotate
Untuk memutar objek berdasarkan sumbu (x,y,z) dengan menggunakan
shortcut key R, adpun langkah- langkahnya sebagai berikut :
1.

Seleksi obyek pada menggunakan klik kanan pada mouse

2. Klik shorcut [R + X] kemudian geserkan mousenya searah sumbu X
3. Bila ingin memutar obyek berdasar sumbu XYZ maka shortcut yang
digunakan hanya sumbu R
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D.4 Obyek dipindah ke layer yang berbeda
Untuk mengubah benda antar layer, pilih objek dengan tombol mouse
sebelah kanan (RMB) dan ketik “M” untuk berpindah. Contoh kasus bila
obyek silinder pada layer 2 akan dipindah ke layer 3.
1. Klik kanan pada obyek silinder yang akan dipindahkan kemudian ketikan
[M], maka akan muncul pilihan untuk “move to layer”
Layer 2

Layer 3

2. Kemudian klik pada layer ke 3, secara otomatis obyek hilang dari layer 2
dan akan berpindah ke layer 3.
3. Untuk memastikan obyek silinder tersebut telah berpindah layer maka klik
pada layer 3 yang ada di deretan menu 3d view yang terdapat dibawah
viewport.

Layer 3

terdapat
D.5 animasiobyek
kubus sederhana

Berikut adalah contoh sederhana animasi obyek kubus dengan pergerakan ,
rotasi, serta perubahan ukuran obyek dengan frame rate 24 fps.
1. Seleksi obyek yang akan dianimasi dalam contoh ini adalah obyek cube
2. Buat viewport menjadi 2
bagian,

untuk

viewport

sebelah kiri set menjadi
viewport

view

kamera,

21

supaya animasi yang akan kita buat tidak keluar dari pandangan kamera.
Atur posisi kamera sesuai yang dibutuhkan.
3. Pastikan posisi frame pada timeline adalah 0, tekan I kemudian pilih
LocRotScale buat keyframe pada frame 0

4. Pada timeline, Klik frame 50, kemudian gerakan [G]+[Y] obyek cube
sesuai sumbu Y ke sebelah kiri

5. Lalu tekan I kemudian pilih LocRotScale  buat keyframe pada frame 50
6. Pada timeline, klik frame 120 kemudian geser [G] obyek cube ke sebelah
kanan. Perbesar ukuran cube [S]

7. Lalu tekan I, pilih LocRotScale  buat keyframe pada frame 120
8. Klik frame 200, geser cube [G] ke tengah viewport dan putar cube [R]
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9. Tekan I kemudian pilih LocRotScale  buat keyframe pada frame 120
10. Ubah pada frame end menjadi 200
Tombol
play
11. Klik tombol play untuk melihat animasi yang sudah dibuat
12. Selanjutnya adalah merender , setelah diatur jenis file video dan lokasi
penyimpanan file hasil render > output maka tinggal klik [ctrl]+[F12]

Lokasi
penyimpanan
Jenis file video
13. Tunggu beberapa

saat sampai proses

render selesai

E. Latihan / Kasus / Tugas
Setelah mendapatkan materi tentang fitur dasar aplikasi pemodelan obyek 3
dimensi serta aktifitasnya, sekarang Saudara melanjutkan dengan latihan –
latihan berikut ini :
1. Buatlah sedikitnya 5 obyek pada Blender, seperti contoh dibawah ini

2. Pindahkan obyek-obyek pada bagian A ke bagian B, pasangkan dengan
bentuk yang sesuai, misalnya obyek kubus dimasukan obyek silinder
(biru) pada bidang A dimasukan ke lingkaran (biru) bidang B. Gunakan
perintah grab (G)-rotate (R) dan scale (S) agar obyek-obyek A bisa
masuk ke bagian obyek B.
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3. Buatlah beberapa obyek pada layer yang berbeda, kemudian pindahkan
obyek antar layer, misalnya obyek di layer 1 dipindah ke layer 3. Setelah
itu tampilkan obyek pada layer yang berbeda secara bersamaan !
4. Pindahkan obyek cube, sphere, monkey ke obyek torus sesuai dengan
warnanya.

5. Buatlah animasi sedikitnya 3 obyek dengan kombinasi pergerakan scale
rotate,grab
6. Buatlah animasi obyek – obyek pada sedikitnya 3 layer yang berbeda
dengan kombinasi pergerakan scale rotate,grab

F. Rangkuman
Dari kegiatan pembelajaran fitur aplikasi pemodelan obyek 3 dimensi materi
dapat dirangkum sebagai berikut :


Object mode, fitur ini berfungsi untuk mengubah posisi mode objek yaitu
mode objek 3D bagian luar.



Viewport shading berfungsi untuk mengubah tampilan objek solid ke
tampilan mode kerangka (wireframe).



Pada menu 3D Manipulator terdapat 3 fitur yaitu, translate manipulator,
rotate manipulator, scale manipulator .



berbagai jenis-jenis obyek pada blender, diantaranya yaitu mesh, curve,
surface, metaball, text, armature, laticce, empty, speaker, camera, lamp,
force field, group instance.
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Transformation adalah upaya untuk menggeser atau memutar atau
mengubah ukuran objek.



Menganimasikan obyek pada frame-frame merupakan suatu tahapan
membuat obyek tersebut seolah bergerak dan tampak hidup.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Dari kegiatan pembelajaran fitur aplikasidasar obyek 3

dimensiSaudara

diharapkan untuk mengisi umpan balik dari aktivitas pembelajaran yang telah
dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan berikut :
1. Apakah Saudara telah dapat memanggil obyek – obyek yang telah
disediakan Blender ?
2. Apakah Saudara telah dapat memindahkan obyek 3D berdasarkan
sumbu tertentu ?
3. Apakah saudara telah dapat memutar posisi obyek 3D berdasarkan
sumbu tertentu ?
4. Apakah Saudara telah dapat mengubah ukuran suatu obyek 3D ?
5. Apakah Saudara telah dapat menganimasikan obyek 3D?
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KEGIATAN PEMBELAJARAN2
Merancang model obyek 3 dimensi
A. Tujuan
Setelah mengikuti seluruh tahapan pada kegiatan pembelajaran ini peserta
dapat merancang model obyek 3 dimensi.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi


Dapat merancang primitive modelingpada pemodelan obyek 3 dimensi



Dapat merancang nurbs modelingpada pemodelan obyek 3 dimensi



Dapat merancang sculpt modelingpada pemodelan obyek 3 dimensi

C. Uraian Materi
Pada obyek 3 dimensi pada garis besarnya terdiri dari obyek Primitive,
Nurbsmodeling, Sculpting.
Primitive modeling
Primitive modeling merupakan salah satu teknik dasar modeling 3D, dengan
cara membuat model dari objek standard primitive, seperti box, cone,
sphere, cylinder, tube, pyramid, torus, dan plane. Objek - objek tersebut
terdiri dari vertices (vertex/titik), yang jika disambungkan akan membentuk
edge (garis) sehingga jika disambungkan dengan edge lain dapat
membentuk sebuah face (bidang).

Gambar 14. obyek primitive
Objek standard primitive adalah objek yang memiliki ketebalan dan objek
tersebut dapat dimodifikasi melalui vertex / edge / facemelalui mode edit
(object mode > edit mode). Seperti dibawah ini salah satu contoh
pemodelan primitive dari obyek dasar cube yang di ubah menjadi sebuah
obyek laptop.
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Gambar 15 pemodelan primitive dari obyek cube
Nurbs modeling
NURBS Surface merupakan non-seragam rasional B-spline, atau NURBS
Surface

adalah

model

permukaan

halus

yang

diciptakan

melalui

penggunaan kurva Bezier (seperti versi 3D dari alat pena MS Paint). Untuk
membentuk permukaan NURBS, artis menarik dua atau lebih kurva dalam
ruang 3D, yang dapat dimanipulasi dengan menggerakkan menangani
disebut kontrol vektor (CV) sepanjang sumbu x, y, atau z.
Non-Uniform, Rational B-spline Surface adalah cara pemodelan permukaan
secara parametrik yang umumnya digunakan dalam grafik komputer.
NURBS bersifat lebih universal dari Bezier Spline atau B-spline karena
selain bisa memodelkan sebarang permukaan ia bisa memodelkan juga
geometri analitik seperti lingkaran, elipsis, bola, dan lain-lain.
Modelling dengan NURBS merupakan metode yang banya di gunakan untuk
membagun model organik. Kurva pada NURBS dapat di bentuk dengan
hanya 3 titik saja di bandingkan dengan kurva polygon yang membutuhkan
banyak verteks metode ini lebih mudah untuk di kontrol. Kurva yang di
bentuk dari NURBS tidak menggunakan vertek untuk mengontrol bentuknya

Gambar 16. Edit kurva pada nurbs modeling
Aplikasi perangkat lunak interpolates ruang antara kurva dan menciptakan
mesh halus antara mereka. NURBS Surface memiliki tingkat tertinggi presisi
matematis, dan karena itu paling sering digunakan dalam pemodelan untuk
rekayasa dan desain otomotif.
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Gambar 17. nurbs modelling
Sumber : https://3dcreativeworld.wordpress.com/2015/01/20/nurbs-modelling/

Pada blender sudah disediakan fitur untuk membuat nurbs modeling yaitu
membuat dengan obyek mesh > metaball.
Sculpting modelling
Sculpting modelling merupakan tehnik memahat. Pada awalnya memahat itu
hanya di lakukan di dunia nyata, namun dengan berkembangnya teknologi,
sculpting modelling sekarang bisa di lakukan di komputer, atau yang sering
di sebut sebagai digital sculpt, dan hasilnya pun sangat sempurna. Atau
dapat dikatakan bahwa sculpting merupakan memahat model didunia maya.
Di aplikasi blender mode Sculpt hampir sama dengan mode edit dalam cara
untuk mengubah bentuk dari model. Akan tetapi mode sculpt mempunyai
alur

kerja

yang

berbeda,

tidak

menggunakan

element

individual(vertices,edge, dan faces). Area model di ubah menggunakan
brush.dengan kata lain tanpa memilih sebuah group vertices,mode sculpt
otomatis memilih vertices berdasarkan di mana Saudara menempatkan
brush dan memodifikasinya secara langsung. Seperti halnya Saudara
membentuk dari tanah liat.
Untuk mengaktifkan mode Sculpt pada aplikasi pemodelang 3D Blender
dapat dilakukan dengan memilih dari menu 3D View header.dengan
memindah dari object mode ke sculpt mode.

Gambar 18. Menu sculpt mode
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Setelah mode sculpt di aktifkan maka kursor akan berganti bentuk menjadi
lingkaran dengan cross hair di tengah. Brush dan texture panel akan muncul
di multires panel,di editing context pada obyek cube.

Gambar 19. Brush pada tool obyek cube
Dengan menekan kursor maka obyek cube pun berubah bentuknya, nampak
ada pahatan seperti pada gambar dibawah ini

Gambar 20. Pahatan brush pada obyek cube
Perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat model sculpt
diantaranya adalah ZBrush, 3D MAX, Maya, Blender dan lain-lain.

Gambar 21. scuplting modelling
Sumber : http://www.cgmeetup.net/home/frozen-anna-blender-sculpting-timelapse/
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D. Aktivitas Pembelajaran
Dalam kegiatan ini peserta diklat akan melakukan aktivitas pembelajaran
terkait dengan materi merancang obyek 3 dimensi. Bentuk kelompok diskusi
setiap kelompok terdiri dari 3-4 orang.

D.1 Membuat obyek kursi dengan obyek primitive
Berikut adalah langkah – langkah untuk membuat obyek kursi panjang yang
berasal dari obyek standard primitive box dengan menggunakan editing edit
mode, vertex, edge, face, transformasi serta extrude :
1. Buat proyek blender baru, [ctrl + N] atau file > new
2. Lakukan split area viewport menjadi 2 bagian, kanan dan kiri
3. Setting sudut pandang viewport sebelah kiri dengan front orthogonal ,klik
[numpad 1] dan viewport kanan view right orthogonal [numpad 3]
4. Klik pilihan menu ObjectMode > EditMode , untuk mengedit objek
menjadi sebuah kursi.
5. Aturlah ukuran kubus yang akan dijadikan dudukan kursi dengan
menggunakan perintah scale. Kecilkan ukuran kubus menurut sumbu z
untuk menipiskan dudukan kursi, klik [S]+[Z] kemudian geser mouse
sampai mendapatkan ukuran yang diinginkan

6. Setelah itu perpanjang ukuran bantalan kursi menurut sumbu x, dengan
jalan klik [S]+[X] kemudian geser mouse sampai mendapatkan ukuran
yang diinginkan

7. Ubahlah salah satu viewport menjadi viewTopOrthodengan menekan
[numpad 7]pada keyboard.
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Right ortho
Top view
8. Langkah berikutnya adalah kita membagi-bagi bidang dudukan kursi
untuk keperluan pembuatan kaki dan sandaran kursi. Arahkan mouse ke
sisi obyek (edge) kemudian tekan [ctrl]+[R] akan muncul garis baru
berwarna ungu seperti gambar di berikut

9. Klik pada obyek kemudian geser garis berwana ungu tersebut ke sisi
objek seperti gambar di bawah, kemudian klik kiri sekali lagi untuk
mengakhiri perintah pembuatan garis ini.

10. Lakukan penambahan garis baru baik secara vertikal maupun horisontal
dengan menekan CTRL+R, geser garis baru seperti gambar di bawah ini.

11. Klik pilihan pada deretan menu 3D view menjadi FaceSelect

Face
select
12. Ubahlah viewport menjadi ViewBottom Ortho dengan menekan
[CTR]+[7] pada Keyboard
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13. Seleksi 4 bagian pada objek untuk membuat kaki kursi dengan menekan
Shift lalu tahan dan klik kanan untuk seleksi 4 bagian tersebut.
14. Ubahlah viewport jadi View Front Ortho dengan menekan [numpad 1]
15. Kemudian extrude ke bawah dengan menekan E(Extrude), tekan
Z(Sumbu Z) untuk membuat bagian kaki kursi.

Tekan [E]+[Z]
Obyek sebelum di extrude

16. Ubahlah ViewTop Orthodengan menekan angka [7] pada keyboard
17. Seleksi 2 bagian atas kursi untuk membuat sandaran kursi dengan
menekan Shift lalu tahan, kemudian klik kanan pada bagian kursi.

18. Ubahlah View front Orthodengan menekan angka [1] pada keyboard

19. Extrude bagian tersebut ke atas dengan menekanE (Extrude) kemudian
tekan Z (Sumbu Z).
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20. Extrude kembali 2 bagian tersebut ke atas dengan menekan E(Extrude)
seperti gambar di bawah ini.

Extrude2
Extrude 1

21. Tekan A untuk unselect.
22. Ubah viewport menjadi user orthogonal , klik [numpad 5] untuk
mempermudahkan untuk melihat dan memilih bagian yang diinginkan.
23. Seleksi kiri sandarandengan menekan Shift lalu tahan, kemudianklik
pada bagian kirisandaran kursi

Pilih Sandaran kiri

24. Kemudian klik sandaran kursi sebelah kanan dengan tombol shift tetap
ditekan. Untuk mempermudah proses seleksi bagian sandaran maka kita
bisa memutar view obyek dengan cara klik bagian tengah mouse tahan
geser pada bidang viewport.

Pilih Sandaran kiri
Pilih Sandaran kanan

25. Tekan X kemudianpilih Face kemudian hapus bagian yang berhadapan
yang akan dibuat sandaran, sehingga sandaran tersebut hilang /
berlubang.
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26. Ubah pilihan seleksi semula face select menjadi Edge select

27. Klik edge pada sisi kiri dan kanan dari sandaran yang akan disatukan
permukaannya

Pilih edge padaSandaran kiri
Pilih edge padaSandaran kanan

28. Kemudian tekan tombol [F] pada keyboard untuk membuat permukaan
antara 2 edge tersebut.

Face yang baru terbentuk

29. Klik [A] untuk menghilangkan seleksi pada face yang baru terbentuk
30. Lakukan pembentukan face baru untuk sisi sandaran kursi yang lain
sehingga sisi face yang masih terbuka bisa ditutup dan membentuk
sandaran kursi.

31. Pastikan FaceSelectaktifpilihan pada deretan menu 3D view
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32. Seleksi face pada sandaran kursi bagian atas
Face sandaran atas kursi yang
diseleksi

33. Pastikan viewport aktif dengan view right atau left
34. Langkah berikutnya adalah menggeser sedikit sandaran atas kursi ke
arah belakang, dilakukan dengan jalan tekan [G] sesuai sumbu

35. Bila telah selesai untuk mengedit sandaran kursi maka kita dapat kembali
ke mode obyek dengan jalan klik object modeyang ada di deretan menu
3D view untuk selanjutnya melihat obyek kubus yang telah menjadi kursi
panjang.

D.2 Membuat kereta dari obyek – obyek primitive
Berikut ini Saudara akan bereksperimen membuat modeling 3D dalam
bentuk kereta yang dibuat dari gabungan obyek cube, cylinder, torus,
piramid. Langkah – langkah untuk membuat modeling kereta adalah :
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1. Aktifkan software Blender, secara default terdapat obyek cube
2. Atur ukuran cube kurang lebih seperti contoh berikut . Untuk mengatur
ukuran dapat menggunakan shortcut key [S] atau menggunakan
pengaturan properties > dimensions

3. Tambahkan obyek silinder dibagian atas obyek cube, atur ukuran silinder
kurang lebih sama dengan panjang cube.

4. rotasi

objek

dengan shortcut [R]
lalu atur rotasi 90 derajat

5. Atur posisi objek pada cylinder diatas cube
tersebut menggunakan shortcut [G], seperti
contoh berikut
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6. Untuk meratakan posisi cilinder dan cube perlu ada proses align
object.Langkahnya seleksi object silinder kemudian seleksi shift + klik
Kanan objek kotak.

7. Kemudian klik object >Transform > align object

8. Di panel tools kiri bawah atur parameter align sumbu X seperti ini maka
objek cylinder akan rata tengah mengikuti objek terakhir yaitu kotak

9. Selanjutnya membuat cone untuk itu tempatkan (klik) 3D crusor ditengah
cylinder sebagai berikut

10. Untuk membuat objek tekan shift + A pilih menu mesh pilih cone
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11. Lalu atur rotasi menjadi 90 derajatshotcutkey [R] sebesar 90.

12. Untuk merubah skala objek yaitu dengan shortcut S(scale),untuk
mengatur pergerakan atur dengan shortcut X,Y atau Z
13. Aktifkan objek cone , untuk merubah ukurannya tekan S(scale). Lalu
tekan Y, geser mouse sampai ukuran yang diinginkan.

14. Untuk Meratakan objek cone terhadap cylinder , seleksi cone lalu cylinder
klik menu object>transform>align object

15. Langkah selanjutnya adalah membuat keempat rodanya dari obyek torus,
membuat keempat roda ubah tampilan dari samping kanan.
16. Klik di kotak agar 3D crusor berada dikotak jika kita membuat objek baru
maka akan berada di posisi 3D crusor tab

17. Untuk membuat objek tekan shift + A klik mesh pilih torus, kemudian
akan muncul obyek yang posisinya tidur sehingga harus diputar agar roda
dalam keadaan berdiri
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18. Agar roda dapat berdiri dan sesuai dengan posisi cube maka aktifkan fitur
align to view yang ada disebelah kiri viewport

19. Dengan cara yang sama tentu dapat membuat obyek cylinder lagi sampai
lengkap keempat rodanya.

Obyek torus baru

20. Namun selain membuat roda dengan obyek torus yang baru, roda dapat
diduplikasi dari obyek torus dari yang sudah dapat dibuat sebelumnya.
21. Untuk menduplikasi objek bisa banyak cara. Tapi cara yang termudah
dengan shortcut Shift+D lalu tekan [Y] agar posisi pergeseran dibatasi
sumbu Y saja.

22. Agar tampilan ban tidak terkotak kotak klok tombol SMOOTH di shelf tool
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23. Adakalanya

saat

menggunakan smooth masalahnya

menerapkan

smooth pada cylinder hasilnya terlalu halus sehingga batasnya tidak
jelas.
24. Agar masalah diatas tidak terjadi maka gunakan fitur edge split. Langkah
untuk menggunakan fitur tersebut adalah klik pada editor > object
modifier > add modifier > edge split

25. Langkah selanjutkan tambah 5 obyek cube dengan ukuran yang berbeda
seperti berikut, atur ukuran sehingga seimbang dengan bagian kereta
lainnya
Posisi 3D cursor

26. Kemudian objek kerucut tekan shift + A, dengan jalan klik menu lalu
Cone , posisikan 3D kursor pada bagian atas salah satu tiang.
27. Selagi masih ada parameternya atur sebagai berikut agar kerucut menjadi
segi empat dan tidak terlalu tinggi
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28. Untuk merotasi objek , tekan R lalu Z ketik 45

29. Maka akan nampak obyek kereta seperti contoh dibawah ini

D.3 Aktifitas sculpt modeling
Untuk membuat wajah monster dengan permukaan yang banyak tonjolan
seperti ini sulit jika menggunakan edit Mode. Pada Blender menyediakan
fitur Sculpt Mode sehingga pengguna bebas berkreasi seperti memahat atau
membentuk patung dari tanah liat. Software yang khusus untuk Sculpting
yang terkenal adalah Z-Brush namun harganya relatif mahal. Aktifivitas
pembelajaran ini akan dibahas pembuatan mesh dasar dengan Metaball.
Langkah – langkah membuat sculpt modeling adalah sebagai berikut :
1. Buka project blender baru, file > new atau ctrl + N
2. kemudian delete obyek Cube yang ada
3. Buat bola metaball, Shift +A> Metaball > Ball.
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4. Duplikat metaball dengan Shift + D, posisikan agak atas. Lebih mudah
ditampilkan dari samping (Numpad 3).untuk memilih objek metaball klik
kanan lingkaran terluar

5. Perbesar dengan Scale (shortcut S) metaball bagian atas. Gambar
kanan adalah tampilan dari depan Numpad 1.

6. Ubah menjadi mesh, tekan Alt + c pilih menu Mesh From Curve/Meta/
Surf/ Text.

7. Jika masuk ke Modus Edit Mode

(Shortcut Tab) terlihat

ada edge yang berhimpitan seperti gambar kiri. Untuk merapikannya, kita
akan gabungkan edge yang berdekatan. Seleksi semua vertex, tekan A
(Select All) lalu klik Remove Doubles dengan parameter Merge
Distance misal 0.260.
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8. Yang perlu disempurnakan adalah face yang terbentuk dari 3 vertex.
Sebaiknya objek terbentuk dari face 4 vertex. Untuk itu seleksi semua
Face

(shortcut A) lalu pilih menu Mesh > Faces > Tris to

Quads (Alt +J) atau tekan Ctrl + F pilih menu Tris to Quads.

9. Selanjutnya kita akan memperhalus objek dengan modifier Subdivision
Surface dengan nilai Subdivisions = 2, klik Apply. Kini vertex objek
semakin banyak sehingga terlihat objek halus.

10. Tahap berikutnya memahat didunia maya atau

Sculpting model .

Aktifkan Sculpt Mode. Disini Saudara akan bisa membentuk objek
seperti membentuk patung dari tanah liat.
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11. Buat bola dengan Shift + A pilih menu Mesh > UV Sphere.

12. Agar objek sphere selalu kelihatan meski berada di dalam objek kepala,
untuk sementara aktifkan X-Ray di Editor Objek Data

.

13. Agar ada mata di sisi lain yang selalu simetris, tambahkan modifier
Mirror dengan Mirror Object = Mball.003.

14. Atur posisinya (shortcut G) seperti ini. Jika dilihat secara wireframe
(shortcut Z) terlihat bola mata berada di dalam kepala. Jangan lupa
matikan lagi Display X-Ray untuk sphere bola mata kemudian OK

15. Agar tampilan objek di viewport menjadi mirip kulit, di panel Properties
(shortcut N) aktifkan Matcap dan pilih bola warna kecoklatan, Maka
tampilan lebih lembut dan organik, seperti kulit kecoklatan
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z
16. Untuk pembuatan model character sebaiknya tampil tidak perspektif
karena ada distorsi. Agar selalu tampil secara Orthogonal, buka menu
File > User Preferences, di tab Interface matikan Auto Perspective. Jika
saudara berpindah dari tampak samping (Numpad 1&7) lalu kembali ke
tampilan 3 dimensi, maka tampilan tetap Orthogonal bukan Perspective .

17. Berikutnya atur parameter sebagai berikut, aktifkan Brush : Brush. Atur
Mirror sumbu X agar wajah selalu simetris.
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18. Brush bagian mata sehingga cekung sampai muncul sebagian bola
matanya. Aktifkan Add lalu Ctrl + Klik dan brush daerah mata. Catatan :
daripada menggunakan Subtract lebih mudah dengan Ctrl + Klik
bidang tersebut, pastikan Add aktif.

19. Brush bagian tulang mata bagian agar lebih menonjol.

20. Untuk mengubah ukuran brush lebih mudah dengan shortcut F lalu geser
mousenya seperti gambar kiri. Untuk merubah Strength gunakan Shift +
F lalu geser mousenya seperti gambar kanan. Cara lain untuk
menyesuaikan ukuran brush yaitu dengan merubah zoom, ukuran
brushnya sih tetap, tetapi karena objek terlihat kecil/besar maka anda
seakan bisa membrush dengan ukuran berbeda.

21. Untuk bagian dagu yang lebih menonjol gunakan Brush dengan Radius
besar misal 180px.
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22. Agar hidung mancung, gunakan Brush Radius kecil tapi Strengthnya
besar. Posisi dan bentuk hidung bisa diatur dengan Brush : F-Grab
yang fungsinya untuk menarik atau menekan bidang objek.

23. Bisa juga dengan Brush : F-Grab juga untuk menarik daerah telinga.
Secara garis besar, pekerjaan anda jika terlihat dalam Edit Mode
(Shortcut Tab) seperti gambar kanan.
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D.4 Aktifitas nurb modeling
Aktivitas berikut ini adalah membuat topi menggunakan teknik NURBS (Non
Uniform Rational Boolean Surface). Modeling menggunakan NURBS (Non
Uniform Rational Boolean Surface) merupakan modeling dengan cara
permukaan yang dibentuk dari gabungan objek-objek yang tidak sama.
1. Buat project Blender baru, file > new atau ctrl +N
2. Buat obyek lingkaran untuk topi bagian bawah dengan jalan Shift + A
pilih menu Surface >Nurbs Circle.

3. Untuk mempermudahkan melihat obyek modeling, buat 4 view
portPerspective,Top Ortho, frontdan Front Ortho.

.
4. Gandakan obyek circle dengan cara Duplikat (Shift + D) / Copy lagi
Nurbs Circle
5. Kemudian kecilkan ukuran circle dengan cara klik Shortcut S (Scale)dan
hasilnya seperti berikut ini
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6. Selain di DuplicatedanScalepada circle Nurbs diputar/ Rotate (shortcut
R) dengan sudut 45 derajat di viewport Front Ortho.

7. Duplikat, Scaledanputarlagi 45 derajat.

8. TerakhirDuplikatdan scale (shortcut S) perkecil sampaisebesartitik .
9. Berikutnyatahap pembuatan rangka 2d topi sudah siap dan dilanjutkan
membuat menjadi 3 dimensi.

10. Setelah tersedia 6 Nurbs Circle, seleksi semua objek Nurbs (shortcut A)
kemudian klik tombol Join
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11. Masuk ke Modus Edit Mode (Shortcut Tab) akan tampil control pointnya
di setiap kurva

12. Agar semua kurva menjadi surface, seleksi semua vertex (Shortcut A)
lalu tekan F (Fill).
13. Agar surface sampai ke ujung kurva, di Editor Surfaceaktifkan
Endpoint=U.

14. Jika sudah Convert ke Mesh agar bias diedit Vertex, Edge dan Facenya,
tekan Alt + Cpilih Mesh From Curve/Meta/Surf/Text
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15. Untuk mendapatkan imagenya Saudara dapat merender dengan
menekan tombol F12

E. Latihan / Kasus / Tugas
Setelah mendapatkan materi tentang merancang pemodelan obyek 3
dimensi serta aktifitasnya, sekarang Saudara melanjutkan dengan latihan –
latihan berikut ini :
1. Rancanglah obyek gelas dari obyek primitif circle dan pergunakan fitur
extrude
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2. Rancanglah seperangkat meja dan kursi untuk ditempatkan diruang
keluarga Saudara
3. Rancanglah obyek truck terbuka dari obyek primitif, hasilnya kurang lebih
seperti gambar berikut

4. Rancanglah suatu obyek yang berasal dari nurb modeling
5. Rancanglah suatu obyek yang berasal dari sculpting model

F. Rangkuman
Dari kegiatan pembelajaran merancang pemodelan obyek 3 dimensi materi
dapat dirangkum sebagai berikut :


Primitive modeling merupakan salah satu teknik dasar modeling 3D,
dengan cara membuat model dari objek standard primitive, seperti box,
cone, sphere, cylinder, tube, pyramid, torus, dan plane.



Objek standard primitive adalah objek yang memiliki ketebalan dan objek
tersebut tidak dapat dimodifikasi melalui vertex dan untuk modifikasi
objek primitives, anda dapat mengonversi menjadi editable mesh.



Sculpting merupakan memahat model didunia maya. Perangkat lunak
yang dapat digunakan untuk membuat model sculpt diantaranya adalah
ZBrush, 3D MAX, Maya, Blender dan lain-lain.



Nurbs Surface merupakan non-seragam rasional B-spline, atau NURBS
Surface adalah model permukaan halus yang diciptakan melalui
penggunaan kurva Bezier
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G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Dari kegiatan pembelajaran konsep obyek 3 dimensiSaudara diharapkan
untuk mengisi umpan balik dari aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan
dengan cara menjawab pertanyaan berikut :
1. Apakah Saudara sudah dapat merancang obyek model 3D dari obyek
primitif ?
2. Apakah Saudara sudah dapat merancang obyek model 3D dari obyek
sculpting model ?
3. Apakah Saudara sudah dapat merancang obyek model 3D dari obyek
nurbs model?
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KEGIATAN PEMBELAJARAN3
Merancang model obyek 3 dimensi :
pewarnaan pada model obyek 3 dimensi
A. Tujuan
Setelah mengikuti seluruh tahapan pada kegiatan pembelajaran ini peserta
dapat mengolah pewarnaan untuk merancang model obyek 3 dimensi.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
 Dapat menerapkan pewarnaan pada obyek 3 dimensi
 Dapat

menerapkan

pewarnaan

yang

berbeda

tiap

face

pada

perancangan model obyek 3 dimensi

C. Uraian Materi
Pewarnaan sebuah objek merupakan proses pemberian warna ataupun
material yang tampak pada permukaan objek tersebut.
Berikut adalah tampilan dari jendela properties material

daftar obyek
nama material
type material

preview

diffuse

Gambar 22. Jendela properties material
Keterangan gambar :
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daftar obyek

daftar material yang terdapat dalam suatu objek

nama
material

Untuk mengubah nama material default menjadi nama
yang mudah digunakan pada pemberian material, misal
nama “material01” menjadi “bata”

type material

untuk menentukan jenis material Surface, Wire, Volume,
Halo. Secara default type materialnya adalah surface

preview

untuk melihat tampilan material

diffuse

Untuk memberikan warna pada obyek

specular

mengatur pantulan cahaya pada benda. Akan tampak
jelas pada objek yang memiliki banyak face dengan
berbagai sudut. Intensity dibawah kotak warna putihnya
Specular

mengatur

banyaknya

cahaya

yang

dapat

dipantulkan, makin mendekati 1 makin berkilau.

Shading

untuk mengatur interaksi material dengan cahaya.

Transparency Untuk mengatur tingkat ketransparanan atau efek tembus
pandang sehingga cahaya dapat tembus melalui objek
tersebut. Transparency harus diaktifkan terlebih dahulu.
Lalu di atur alphanya(dalam contoh berikut yang nialinya
0.667), yaitu kepadatan suatu objek. Mendekati nilai 1
membuatnya semakin tidak transparan.
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Mirror

Merupakan efek cermin yang diaplikasikan pada face
suatu objek. Pengaktifannya sama seperti Transparency.
Agar efek cermin tampak, nilai Reflection harus di atur.
Reflection terdapat di bawah title Mirror. Makin mendekati
nilai 1, pemantulan cahayanya semakin sempurna

Pemberian material objek ditetapkan pada properti tertentu antara lain
reflectivity (pemantulan cahaya), transparency (objek tembus cahaya
misal: glass) , dan refraction (pembiasan cahaya pada objek). Fungsi
seting material untuk memberikan corak berupa warna pada suatu object.
Pemberian warna / material berfungsi untuk memberikan kesan realis
terhadap sebuah objek. Material pada dasarnya adalah shader pemberian
karakteristik permukaan objek, baik objek itu licin, kasar, transparan,
kesat, dan lain sebagainya.

D. Aktivitas Pembelajaran
Dalam kegiatan ini peserta diklat akan melakukan aktivitas pembelajaran
terkait dengan materi pengolahan pewarnaan obyek 3 dimensi. Bentuk
kelompok diskusi setiap kelompok terdiri dari 3-4 orang.
D.1 Pewarnaan dengan 1 macam warna pada obyek cube
Berikut ini adalah langkah untuk memberikan satu warna pada obyek :

1. Siapkan obyek yang akan diberi material, misalnya obyek kubus
2. Klik pada ikon material yang ada dibagian window properties
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3. Klik parameter diffuse maka terlihat warna default putih dan kemudian klik
warna default putih tersebut.

4. Maka akan muncul pilihan warna, klik warna yang diinginkan, misal warna
merah maka secara otomatis obyek pada viewport akan berwarna merah

D.2 Pewarnaan yang berbeda pada tiap face obyek
Latihan berikutnya adalah memberikan warna pada obyek namun tiap face
memiliki warna yang berbeda – beda :

Adapun langkah untuk memberikan warna yang berbeda tiap face adalah
sebagai berikut :
1. Siapkan obyek yang akan diberi material, misalnya obyek kubus
2. Ganti object mode menjadi edit mode

3. Klik “A” pada keyboard untuk unselect obyek kubus
4. Klik pada ikon material yang ada dibagian window properties, rename
“material” ”kuning” dengan cara double klik pada daftar obyek
“material” kemudian ketikan kuning:

1
2
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3

5. Klik parameter diffuse kemudian klik warna default putih tersebut untuk
diganti warna kuning, maka material kuning sekarang mempunyai
warna kuning

6.

Langkah berikutnya adalah menambahkan slot material,klik tombol “+“
pada bagian kanan slot

material,

tanda ini berfungsi untuk

menambahkan slot material baru pada daftar material di Blender
7.

Setelah slot material bertambah, tekan “New” untuk menambahkan
material baru pada slot material Blender.

1

2
8. Beri nama slot material yang baru dengan nama “hijau”, seperti
langkah nomer 4.
9. Kemudian Klik parameter diffuse kemudian klik warna default putih
tersebut untuk diganti warna hijau

10. Buat 2 slot material lagi dengan mengulang langkah no 6 sampai 9.
Rename dengan nama biru dan merah, kemudian beri warna sesuai
dengan nama slotnya
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11. Tahap berikutnya mengubah warna pada masing-masing slot material
sesuai dengan nama yang sudah disiapkan (kuning, hijau, biru, merah)
12. Pilih face select dengan jalan klik icon

pada deretan icon yang ada

dibawah view port.

Face select
13. Pilih salah satu face yang akan dirubah warnanya, kemudian pilih material
dengan klik salah satu nama material, misal hijau setelah itu klik “assign
maka face aka berubah menjadi hijau

1

2
3

14. Ulangi langkah ke 13 untuk memberi

warna

bagian face yang lain sehingga
mendapatkan warna yang berbeda

pada

tiap face. Bila telah selesai memberi

warna

maka dapat kembali ke obyek mode

untuk

editing selanjutnya

E. Latihan / Kasus / Tugas
Setelah mendapatkan materi tentang konsep pengolahan pewarnaan obyek
3 dimensi serta aktifitasnya, sekarang Saudara melanjutkan dengan latihan –
latihan berikut ini :
1. Beri warna coklat pada obyek kursi yang sudah dibuat dan aktifkan
parameter specular pada obyek, amati perubahannya
2. Buat obyek lantai dari mesh>plane, letakan dibawah kursi yang sudah
dibuat dan aktifkan parameter mirror pada obyek, amati perubahannya
3. Beri warna obyek kursi dengan warna yang berbeda- beda tiap facenya,
tuliskan langkah-langkahnyanya

64

4. Beri warna pada obyek kereta yang sudah Saudara buat, berbeda warna
tiap bagiannya

F. Rangkuman
Dari kegiatan pembelajaran pengolahan pewarnaan obyek 3 dimensi materi
dapat dirangkum sebagai berikut :
1. Pewarnaan sebuah objek merupakan proses pemberian warna ataupun
material yang tampak pada permukaan objek tersebut.
2. Pemberian material objek ditetapkan pada properti tertentu antara lain
reflectivity (pemantulan cahaya), transparency (objek tembus cahaya
misal: glass) , dan refraction (pembiasan cahaya pada objek).
3. Material dapat digunakan untuk menciptakan berbagai variasi pola warna,
tingkat kehalusan maupun kekasaran dari sebuah objek.
4. Material

pada

dasarnya

adalah

shader

pemberian

karakteristik

permukaan objek, baik objek itu licin, kasar, trasparan, kesat, dan lain
sebagainya

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Saudara diharapkan untuk mengisi umpan balik dari aktivitas pembelajaran
yang telah dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan berikut :
1. Apakah saudara telah dapat pengolah warna pada obyek 3D ?
2. Apakah saudara telah dapat pengolah warna yang berbeda pada tekstur
obyek 3D ?
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KEGIATAN PEMBELAJARAN4
Merancang model obyek 3 dimensi :
Texture mapping pada model obyek 3 dimensi
A. Tujuan
Setelah mengikuti seluruh tahapan pada kegiatan pembelajaran ini peserta
dapat mengolah texture mappinguntuk merancang model obyek 3 dimensi.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi


Dapat menerapkan texture mapping pada pemodelan obyek 3 dimensi



Dapat menerapkan texture mapping dari file image



Dapat menerapkan texture mapping berbeda tiap face

C. Uraian Materi

Gambar 23. Fitur tekstur
Agar obyek 3D yang kita buat lebih terlihat realistis maka di aplikasi Blender
telah dilengkapi fitur untuk menambah tektur mendekati dengan tekstur
aslinya. Pada fitur tekstur dilengkapi dengan beberapa pilihan yang
mendekati tekstur aslinya, misal tekstur kayu,laut, awan.
Pada fitur tekstur dapat digunakan untuk memanggil gambar(image atau
movie) yang sudah kita sediakan sendiri. Setelah obyek diberi material maka
Pada gambar diatas merupakan tampilan properties dari tektur, bagian
utamanya adalah nama dari tekstur, pengaturan tipe tekstur, dan mapping.
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Pada fitur tekstur dapat juga memanggil gambar(image atau movie) yang
sudah kita sediakan sendiri. Setelah obyek diberi material maka obyek
tersebut dapat diberi tekstur dengan klik pada icon

yang terdapat

disebelah icon material.
Tekstur dapat diberikan ke obyek 3 dimensi dengan cara uv mapping.UV
Mapping adalah suatu proses pemodelan 3D membuat gambar 2D mewakili
sebuah model 3D. Peta mengubah objek 3D ke gambar dikenal sebagai
tekstur. Berbeda dengan “X”, “Y” dan “Z”, yang merupakan koordinat untuk
objek 3D asli dalam ruang modeling, “U” dan “V” adalah koordinat obyek
yang berubah.
Selain menggunakan tipe texture yang sudah ada dengan mempunyai
ekstensi jpg, jpeg, png. Kita dapat mendapatkan teksture dari gambar yang
sudah kita sediakan sendiri. Gambar tersebut dapat kita gambar,dowload
ataupun dari hasil jepretan kamera.
Berikut ini contoh tekstur
Teksture

kayu

berasal

dari

tekstur

yang

disediakan oleh Blender

Teksture kayu berasal dari image

Tekstur yang berbeda tiap facenya, tekstur dari
image

Teksture awan

D. Aktivitas Pembelajaran
Dalam kegiatan ini peserta diklat akan melakukan aktivitas pembelajaran
terkait dengan pengolahan teksture mapping. Bentuk kelompok diskusi
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setiap kelompok terdiri dari 3-4 orang. Bacalah

seluruh langkah pada

aktivitas pembelajaran kemudian lakukan dengan cermat dan teliti.
D.1 Memberikan tekstur kayu dengan texture wood
Berikut

adalah

langkah

untuk

memberikan

tekstur

kayu

dengan

menggunakan tipe tekstur wood yang sudah disediakan oleh blender
1. Buat suatu obyek misalnya dari cube

2. Beri warna coklat pada material

3. Klik icon tekstur yang ada disamping icon material, klik type > wood

4. Scrol kebawah pada bagian texture > mapping > RGB to intensity,
atur warna default menjadi warna coklat yang lebih tua dari warna
coklat pada saat pemberi warna pada material.

3
1

4
2
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5. Tekan F12 untuk melihat tektur
kayu pada obyek, seperti yang
terlihat pada gambar berikut :

D.2Memberikan tekstur kayu dari image.jpg
Selain menggunakan tipe texture yang sudah ada dengan mempunyai
ekstensi jpg, jpeg, png. Gambar tersebut dapat Saudara gambar,dowload
ataupun dari hasil kamera. Berikut ini adalah langkah – langkahnya
1. Siapkan salah satu obyek sederhana, misalnya kubus

2. Klik icon tekstur yang ada disamping icon material, klik “new”

3. Kemudian klik type > image or movie

4.

Klik pada parameter texture

>image > open untuk membuka file gambar yang akan dijadikan
tekstur
5. Kemudian klik pada parameter texture > mapping > projection > cube

6. Tekan F12 untuk mendapatkan tampilan tekture pada obyek
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D.3 Teksture berbeda pada tiap face
Gambar yang diterapkan pada obyek bisa berbeda penerapannya pada tiap
facenya, berikut adalah langkah – langkahnya :
1. Buatlah proyek baru, split viewport menjadi 2 bagian
2. Kemudian viewport sebelah kiri, tampilan “3D view diubah menjadi
“UV/image editor” seperti pada gambar berikut

Viewport kiri

Viewport kanan

2
Object mode edit
mode

1

3. Pada viewport sebelah kanan ubah “object mode” menjadi “edit mode”
dengan cara klik “tab” pada keyboard atau klik icon edit mode pada
bagian bawah viewport
4. Pilih face select dengan klik icon

(deretan icon dibawah view port.)

5. Klik “A” untuk unselect face
6. Kemudian pilih satu face yang akan diberi material tekstur terlebih dahulu
7. Setelah itu pada bidang viewport sebelah kanan ketikan “U” dan klik
“unwrap”
Face terseleksi

1
3
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2

8. Kemudian klik material, beri nama material “satu”
9. Ubah warna pada diffuse kemudia klik “Assign”
10. Kemudian scroll kebagian bawah dari material, pada bagian “options”
centang “face texture”

11. Beralih parameter texture yang ada disamping parameter material, klik
“new” . setelah itu pada bagian “type” pilih “image or movie”

2

1 membuka file
12. Kemudian pada parameter texture >image > open untuk
gambar yang akan dijadikan tekstur
13. Arah scroll ke bawah bagian mapping > coordinates ,ganti “generated”
dengan “UV”

14. Untuk melihat hasil gambar tekan F12 pada
keyboard maka hasilnya adalah image yang di

load

hanya terlihat satu face yang dipilih,seperti

berikut

ini.
15. Agar semua face terisi gambar yang berbeda maka ulangi langkah 5
sampai 14.
16. Dengan mengatur lampu, seting lamp > hemi

maka

ketika di image dirender akan terlihat seperti
gambar dibawah ini.
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E. Latihan / Kasus / Tugas
Setelah mendapatkan materi tentang pengolahan tekstur pada obyek 3
dimensi serta aktifitasnya, sekarang Saudara melanjutkan dengan latihan –
latihan berikut ini :
1. Berikanlah tekstur pada kursi dan meja yang telah Saudara buat dilatihan
sebelumnya
2. Buatlah obyek kaleng kemudian berikanlah

tekstur

yang berbeda pada ke 3 sisi obyek kaleng

tersebut

seperti gambar berikut

F. Rangkuman
Dari kegiatan pembelajaran pengolahan tekstur pada obyek 3 dimensi
materi dapat dirangkum sebagai berikut :


Agar obyek 3D yang kita buat lebih terlihat realistis maka di aplikasi
Blender telah dilengkapi fitur untuk menambah tekstur mendekati
dengan tekstur aslinya.



Pada fitur tekstur kita juga dapat memanggil gambar(image atau
movie) yang sudah kita sediakan sendiri.



UV Mapping adalah suatu proses pemodelan 3D membuat gambar
2D mewakili sebuah model 3D.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Saudara diharapkan untuk mengisi umpan balik dari aktivitas pembelajaran
yang telah dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan berikut :
1. Apakah Saudara dapat mengolah tekstur yang berasal dari jenis tekstur
yang disediakan oleh Blender ?
2. Apakah Saudara dapat mengolah tekstur yang berasal dari image ?
3. Apakah Saudara dapat menerapkan uv mapping pada tekstur obyek 3D ?
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 5
Merancang model obyek 3 dimensi :
tata cahaya dan kamera pada obyek 3 dimensi
A. Tujuan
Setelah mengikuti seluruh tahapan pada kegiatan pembelajaran ini peserta
dapat memahami tata cahaya dan kamera untuk merancang model obyek 3
dimensi.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
 Dapat mengatur tata cahaya pada perancang model obyek 3 dimensi
 Dapat mengatur posisi kamera pada perancang model obyek 3 dimensi

C. Uraian Materi
Lampu
Pencahayaan menyediakan realisme image atau animasi melalui refleksi
dan bayangan. Kita dapat memilih jenis cahaya, intensitas dan warna sesuai
kebutuhan. Beberapa lampu dapat memberikan tampilan “kabut” atau
“berdebu” dengan menggunakan efek halo atau efek pencahayaan volume.
Jarak iluminasi juga dapat diatur.
Lamp atau Lampu merupakan tempat sumber cahaya pada image atau
animasi. Dalam tipe lamp terdapat banyak object lampu yang dapat
digunakan dalam menerangi obyek yang ada di viewport.

Gambar 24. jenis lampu pada blender
Untuk mengatur lampu lebih dapat dilakukan dengan mengatur
properties klik lamp, dalam properties lampu tersebut terdapat
beberapa jenis lampu diantaranya point, sun, sport, hemi, area.
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Point

Lampu point memberikan penerangan dengan cara cahaya dari satu titik
menyebar ke segala arah. Point light juga dikenal dengan Omni
light.Dapat dibaratkan sebagai sebuah bola cahaya dalam sebuah
ruangan.
lampu

Hasil render
Gambar25.Lampu point


Sun

Tipe sun sebagai direct lamp, sun light, infinite. Tipe sun ini menggunakan
cara menerangi seperti matahari arah cahaya berbentuk orthograph atau
sejajar, yang mana tipe ini mensimulasikan cahaya kepada semua objek
pada sudut yang sama, walaupun antara satu objek dengan lainnya
terletak ditempat yang berbeda. Tipe sun paling sering digunakan untuk
mensimulasikan cahaya langsung matahari.

lampu

Hasil render
Gambar 26.Lampu
sun


Spot

Tipe spot fungsinya seperti lampu pada panggung drama Lampu ini
memiliki batasan derajat arah cahaya. Kita dapat mengatur arahnya,
mengatur tingkat kehalusan cahayanya atau sering disebut dengan
softness edges ( nilai Blend pada Blender ), decay dan attenuation.
lampu

Hasil render
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Gambar27.Lampu spot


Hemi

Tipe hemi lamp adalah tipe lampu yang merefleksikan kembali cahayacahaya yang terdapat disekitar obyek. Tipe ini mempunyai penyebaran
cahayanya merata.
lampu
Hasil render
Gambar28. Lampu hemi
 area
Tipe area lamp fungsinya menerangi area, arah cahanya hampir
orthograph. Merupakan tipe lampu yang mensimulasikan besar lampu
pada dunia nyata. Jika Area Light diperbesar skalanya, maka hal itu
seperti memperbesar besaran lampunya.

lamp
u
Hasil render
Gambar 29.Lampu area
Kamera
Obyek yang ditangkap kamera adalah apa yang anda lihat untuk sebuah
adegan, sama seperti sebuah kamera sungguhan. Kita dapat mengontrol
ukuran lensa untuk mendapatkan gambar close-up atau sudut lebar. Jarak
kliping juga dapat diatur untuk mengendalikan seberapa jauh dan dekat
kamera dapat melihat.

Gambar 30. Posisi obyek - lampu
dan kamera di viewport
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Pada aplikasi Blender ketika proses render obyek yang terlihat adalah obyek
yang dapat ditangkap dari padangan kamera saja. Untuk itu kita harus
mengatur posisi kamera terlebih dahulu dan memastikan obyek – obyek
yang akan kita render tertangkap seluruhnya oleh padangan kamera. Ada
beberapa cara untuk mengatur kamera, yaitu dengan drag kamera, grab
batas kamera, lock camera to view, walk navigation, serta fly navigation.

D. Aktivitas Pembelajaran
Dalam kegiatan ini peserta diklat akan melakukan aktivitas pembelajaran
terkait dengan materi pengolahan tata cahaya pada model obyek 3D. Bentuk
kelompok diskusi setiap kelompok terdiri dari 3-4 orang.
D.1 Drag kamera
Untuk mengatur posisi dan arah kamera harus di viewport perspective, dan
kamera di drag untuk menyesuaikan dengan hasil tangkapan obyek yang
kita inginkan. Berikut ini adalah cara untuk mengatur kamera dengan cara
mendrag kamera :
1. Siapkan obyek yang akan dirender, pastikan viewport perspective
Viewport
perspektif

lampu

kamera

obyek
2. Split viewport menjadi dua bagian, pada viewport kiri ubah viewport
perspektif menjadi view camera dengan menekan numpad , terlihat pada
viewport kiri bahwa tidak keseluruhan obyek tertangkap kamera
3. Pada viewport kanan, set orientation local.
4. Drag sumbu kamera tersebut menjauh dari obyek

Viewport kiri
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Viewport kanan

5. Setelah kamera diatur poisisinya dengan cara didrag maka terlihat di
viewport camera bahwa semua obyek tertangkap kamera dan obyek
terlihat lebih kecil.

D.2 Grab batas Kamera
Berikut ini cara pengaturan kamera dengan meng-grab garis batas tampilan
kamera pada viewport camera:
1. Pastikan salah satu viewport pada posisi viewport camera, tekan numpad
0 untuk mendapatkan viewport camera
Batas view
kamera

Viewport camera

2. Klik kanan pada batas tampilan camera
sampai berwarna orange
3. Tekan G (grab) untuk menggeser tampilan
kamera
4. Tekan R (rotate) untuk memutar kamera

D.3 Lock camera to view
Dengan cara ini kita dapat lebih mudah untuk melihat obyek dari arah
manapun. Adapun langkah – langkahnya adalah sebagai berikut :
1. Pastikan salah satu viewport pada posisi viewport camera, tekan
numpad 0 untuk mendapatkan viewport camera
Viewport camera
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2. Klik menu view > properties atau gunakan shortcut N

Viewport
camera

3. Aktifkan “lock camera to view”
4. Untuk zooming tampilan pada kamera gunakan scroll mouse
5. Untuk orbit camera dengan drag mouse tengah
6. Untuk menggeser tampilan
dengan shift+drag mouse
tengah
7. Setelah dilakukan zooming

dan

pergeseran orbit camera
maka

didapatkan

hasil

seperti berikut
D.4 Walk navigationdan Fly navigation
Cara pengaturan kamera dengan walk navigation serta fly navigation
menghasilkan efek tampilan seperti saat bermain game FPS (first person
shooter). Berikut adalah cara mengatur tampilan kamera dengan cara walk
navigation maupun fly navigation :
1. Pastikan salah satu viewport pada posisi viewport camera, tekan
numpad 0 untuk mendapatkan viewport camera
2. Klik menu view > walk navigation atau tekan shift + F
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3. Untuk menggerakan tampilan kamera terhadap obyek gunakan
shortcut W,S,A,D atau gunakan scroll mouse atau shift
4. Untuk menjatuhkan/menurukan dengan cepat kamera gunakan “tab”
5. Untuk menaikan kamera gunakan tekan “E”
6. Untuk menurunkan kamera step by step Q
7. Cara yang sama juga dapat diterapkan pada view > navigation > fly
navigation

D.5 Pengaturan lampu
Secara default pada aplikasi blender, lamp di seting secara point. Saat
lamp diseting akan menghasilkan sebagian nampak gelap. Agar semua
bagian nampak terang maka lamp dapat di seting menjadi hemi. Adapun
langkah- langkahnya adalah sebagai berikut.
1. Buka file baru kemudian buat beberapa obyek sederhana dan berikan
warna yang berbeda pada tiap obyek tersebut.
2. Selanjutnya klik lampu yang ada diview port

lampu

3. Ubah parameter lamp dari defaultnya dengan klik parameter lamp

4. Untuk melihat hasil gambar dari pengaturan lampu menjadi hemi, tekan
f12, maka aka terlihat hasil tidak ada bagian dari gambar yang terlihat
gelap
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E. Latihan / Kasus / Tugas
Setelah mendapatkan materi tentang pengolahan tata cahaya serta
aktifitasnya, sekarang Saudara melanjutkan dengan latihan berikut ini :
1. Carilah informasi dari pelbagai sumber tentang parameter-parameter
dari obyek lamp yang bisa menimbulkan efek tertentu kemudian
praktekan !
2. Apakah perbedaan diantara jenis-jenis lampu yang ada diBlender ?
3. Apakah perbedaan diantara cara-cara penggunaan kamera yang ada
diBlender ?

F. Rangkuman
Dari kegiatan pembelajaran pengolahan tata cahaya

materi dapat

dirangkum sebagai berikut :
1. Pencahayaan menyediakan realisme image atau animasi melalui refleksi
dan bayangan.
2. Lamp merupakan tempat sumber cahaya pada image atau animasi.
3. Beberapa jenis lampu diantaranya point, sun, sport, hemi, area.
4. Beberapa cara untuk mengatur kamera, yaitu dengan drag kamera, grab
batas kamera, lock camera to view, walk navigation, serta fly navigation.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Dari kegiatan pembelajaran pengolahan tata cahaya Saudara diharapkan
untuk mengisi umpan balik dari aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan
dengan cara menjawab pertanyaan berikut :
1. Apakah Saudara telah mampu mengolah lampu sesuai yang di kebutuhan
saat rendering pada perangkat lunak Blender ?
2. Apakah Saudara telah mampu mengatur posisi kamera sesuai
kekebutuhan saat rendering pada perangkat lunak Blender?
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 6
Merancang produk animasi 3 dimensi:
Rigging
A. Tujuan
Setelah mengikuti seluruh tahapan pada kegiatan pembelajaran ini peserta
dapat memahami konsep rigging untuk merancang produk animasi 3D

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Mampu menerapkan rigging pada produk animasi 3 dimensi

C. Uraian Materi
Rigging merupakan proses pemberian tulang(penulangan) yang tersusun
dari beberapa potong tulang (Bone) yang saling berhubungan. Riggingsama
fungsinya dengan kerangka manusia, fungsi penulangan pada kerangka ini
adalah sebagai bagianpengerak untuk objek yang akan dianimasikan.
Forward kinematicsadalah pergerakan bone dimana bila bone 1 bergerak
maka bone 2 dan 3 ikut bergerak, bila bone 2 bergerak maka bone 1 tidak
bergerak dan bone 3 mengikuti bone 2.

Gambar 31. Susunan 3 bone
Inverse kinematic merupakan kebalikan dari forward kinematics. Inverse
kinematic mirip gerakan wayang.Pada Inverse kinematic dapat diaktifkan
dengan menggunakan fitur auto IK. Saat rigginginverse kinematic dijalankan
maka jika bone 3 digerakan bone 1 dan bone 2 ikut bergerak juga.

Gambar 32. Pergerakan rigginginverse kinematic
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D. Aktivitas Pembelajaran
Dalam kegiatan ini peserta diklat akan melakukan aktivitas pembelajaran
terkait dengan materi rigging. Bentuk kelompok diskusi setiap kelompok
terdiri dari 3-4 orang.
D.1 rigging  foward kinetic
1. Buat proyek baru dengan obyek cube
2. Atur dimensi cube dengan dengan jalan klik N, atur dimension pada
bagian transform > dimension > X=2, Y=15, Z=2 .

3. Masuk ke mode edit dengan klik tab (pada keyboard) kemudian bagi
obyek cube menjadi 6 segment dengan perintah ctrl+R

4.

Kembali ke object mode dengan klik tab (pada keyboard), selanjutnya
klik modifier > add mofifier > subdivision surface untuk membagibagi face dari cube untuk kemudian dibentuk menyerupai silinder
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5. Untuk lebih memperhalus lagi permukaan dari obyek maka dibagian
modifier > subdivisions > view isi dengan 3

6. Selanjutnya menambah tulang/bone, pastikan kursor aktif diujung obyek
cube kemudian klik add > armature > single bone atau klik shift+A
pilih armature > single bone.

7. Bone yang telah dimunculkan di viewport

belum sesuai posisi dan

ukurannya. Kita akan memberikan 3 bone ke obyek cube, oleh karena itu
tulang yang sudah dimunculkan atur panjangnya kira-kira 1/3 dari panjang
cube. Pengaturan posisi dan ukuran dapat dilakukan secara manual
menggunakan shortcutkey R(rotate), S(scale), G(grab).
Posisi bone masih belum
benar

Posisi Bone
yangbenar

8. Untuk mempermudahkan pengaturan posisi bone terhadap obyek cube
kita dapat menampilkan obyek secara wireframe

9. Supaya obyek bone tetap terlihat meskipun posisinya ada didalam cube
yang terlihat solid maka kita dapat mengaturnya dengan jalan klik obyek
ta > display > X-ray
wireframe

Tampak

solid
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10. Masuk ke mode edit lagi dengan klik tab kemudian seleksi bone dan klik
E(extrude) serta drag and drop sehingga muncul tulang baru, atur
panjangnya sesuai yang dibutuhkan. Buatlah 2 tulang baru dengan
mengextrude bone sebanyak 2 kali terdapat 3 bone

11. Proses selanjutnya adalah rigging yaitu menyatukan bone dan obyek
cube. Kembali ke mode object, klik pada obyek cube kemudian shift + klik
bone selanjutnya tekan ctrl + P > with automatic weights
12. Untuk mengatur animasi bone kita dapat masuk ke pose mode

13. Grab(G) pada posisi bone 2 dan 3 untuk posisi sebagai berikut

14. Kembali ke mode obyek, seleksi bone dan cube kemudian klik R+Z+180
maka obyek akan diputar pada sumbu Z sebesar 180 

15. Lengkapi obyek dengan material dan teksutre
16. Tekan F12 untuk melihat hasil gambarnya
17. Untuk proses selanjutnya untuk mengerakan bone dapat dilakukan
dengan menganimasikan obyek tersebut.

E. Latihan / Kasus / Tugas
Setelah mendapatkan materi tentang rigging serta aktifitasnya, sekarang
Saudara melanjutkan dengan latihan – latihan berikut ini :
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1. Buatlah obyek – obyek “x” yang berasal dari obyek cube yang di extrude
dan kemudian berikan rigging
2. Buatlah obyek – obyek “Y” yang berasal dari obyek cube yang di extrude
dan kemudian berikan rigging
3. Carilah contoh penerapan rigging inverse kinetic dari pelbagai sumber
baik dari internet, buku ataupun majalah kemudian praktekan !

F. Rangkuman
Dari kegiatan pembelajaran rigging materi dapat dirangkum sebagai berikut :
1. Rigging merupakan proses pemberian tulang(penulangan) yang tersusun
dari beberapa potong tulang (Bone) yang saling berhubungan.
2. Forward kinematics merupakan pergerakan bone dimana bila bone 1
bergerak maka bone 2 dan 3 ikut bergerak
3. Inverse kinematic merupakan kebalikan dari forward kinematics.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Dari kegiatan pembelajaran rigging Saudara diharapkan untuk mengisi
umpan balik dari aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan dengan cara
menjawab pertanyaan berikut :
1. Apakah

Saudara

telah

mampu

menerapkan

rigging

forward

kinematicspada pemodelan obyek 3D ?
2. Apakah Saudara telah mampu menerapkan rigging Inverse kinematic
pada pemodelan obyek 3D ?
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KEGIATAN PEMBELAJARAN7
Merancang produk animasi 3 dimensi:
efek khusus pada animasi 3 dimensi
A. Tujuan
Setelah mengikuti seluruh tahapan pada kegiatan pembelajaran ini peserta
dapat memahami efek khusus pada animasi 3 dimensi untuk merancang
produk animasi 3D

B. Indikator Pencapaian Kompetensi


Mampu menerapkan fitur partikel pada produk animasi 3 dimensi



Mampu menerapkan fitur physics pada produk animasi 3 dimensi

C. Uraian Materi
Untuk membuat efek – efek pada animasi 3 dimensi dapat memanfaatkan
fitur partikel yang telah disediakan. Efek animasi dengan partikel banyak
penerapannya pada Blender 3D. Contohnya pada animasi nyala api, asap,
ledakan, debu, awan, dan lain sebagainya.

Gambar 33. Partikel
Sistem partikel pada Blender yaitu cepat, fleksibel, dan kuat. Partikel hanya
dapat dipancarkan dari objek Mesh. Setiap objek Mesh dapat dimiliki hingga
10 sistem partikel yang terpisah dan pengaturan partikel dapat dibagi antar
sistem, seperti halnya pada material atau tekstur yang dapat diterapkan
pada banyak objek. Secara umum sistem partikel berjenis Emitter. Dalam
sistem tersebut, partikel yang dipancarkan dari objek yang dipilih dari frame
Start sampai frame End. Start dan End didefinisikan di pengaturan dasar
pada panel yang sama.
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D. Aktivitas Pembelajaran
Dalam kegiatan ini peserta diklat akan melakukan aktivitas pembelajaran
terkait dengan materi efek khusus pada animasi 3 dimensi. Bentuk kelompok
diskusi setiap kelompok terdiri dari 3-4 orang. Bacalah seluruh langkah pada
aktivitas pembelajaran dibawah ini kemudian lakukan dengan cermat dan
teliti.
D.1 Efek semburan api
Untuk latihan awal kita akan buat animasi partikel yang dasar dulu, yaitu
animasi di mana ada semburan bunga api yang meluncur ke atas, adapun
langkah – langkahnya adalah sebagai berikut :
1. Siapkan obyek plane pada view port
2. Berikan warna merah menyala menyerupai bara api, gunakan fitur
material untuk memberikan warna merah pada plane. Klik material >add
material> diffuse > pilih warna

3. Klik partikel

pada windows properties, klik new

4. Kemudian pada parameter emission > end : 120,Lifetime : 30
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5.

Pada parameter velocity > normal :

10,

velocity > 1. Nilai normal lebih besar

dari

nilai

random

untuk

menghasilkan

semburan api ke atas
6. Sedangkan physics > random size :

1

7. Nilai draw size pada display beri nilai

4px.

8. Untuk parameter lainnya tidak perlu di ubah, di sesuai saja dengan
dengan nilai defaultnya.
9. Untuk melihat animasi semburan api dapat dilihat dengan klik tombol
play. Ganti nilai end frame: 120. Ketika tombol play di klik terlihat api
menyembur ke atas namun bentuk api masih dalam bentuk kotak – kotak.

10. Untuk hasil realnya silahkan melakukan proses render , maka akan
terlihat hasil seperti dibawah ini.
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D.2 fitur partikel dan physics untuk membuat animasi benda berjatuhan
Latihan berikutnya kita memanfaat fitur partikel dan physics untuk membuat
animasi banyak benda yang berjatuhan, benda yang berjatuhan adalah
obyek yang berasal dari mesh extra objects. Fitur physics / gaya fisika yang
bisa memantulkan obyek – obyek yang bertabrakan.
1. Buat obyek plane pada view port berdimension 17x17 dengan cara tekan
[shift]+[A] kemudian pilih mesh > plane

2. Buat obyek bola dengan cara tekan [shift]+[A] kemudian pilih mesh>uv
sphere dengan dimensions x: 5, Y:5, Z:5

3. Untuk animasi obyek-obyek berjatuhkan maka kita akan menambah
obyek – obyek seperti teko, berlian, gear dan lain sebagainya. Secara
default

obyek

tersebut

tidak

ditampilkan

oleh

Blender.

Untuk

memunculkan obyek yang tersembunyi tersebut harus di aktifikan extra
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objects dengan mengatur setingan pada file > user preferences,
kemudian akan terbuka windows Blender User Preferences dan pilih
addons > add mesh > add mesh extra objects > save user settings
4. Buat

obyek

berlian,tekan

[shift]+[A]

kemudian

pilih

mesh>extras>diamonds>gem

5. Buat obyek teapot ,tekan [shift]+[A], pilih mesh>extras> teapot+

6. Buat obyek torus, tekan [shift]+[A]>mesh> torus objects > supertoroid

7. Seleksi ke empat obyek yang akan dianimasikan (diamond, gear, teapo,
torus) kemudian buat group obyek dengan menekan [ctrl]+[G]laluberi
nama obyek misalnya diberi nama barangJatuh.

8. Buat obyek yang nantinya akan menjadi sumber partikel, misalnya cube.
Tekan [shift]+[A] kemudian pilih mesh > cube
9. Aktifkan obyek cube kemudian klik editor particle klik new. Di bagian
setting type : emitter . Di bagian emission > emit form : volume.
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10. Atur setting pada partikel > render >

group

> dupli Group : barangJatuh (nama

group

partikel

yang

sudah

dibuat

sebelumnya).Pada bagian size ubah
ukuran menjadi 0.500

11. Bila play animationdijalankan maka 4 obyek partikel yang sudah dibuat
(diamond, gear, teapo, torus) akan berjatuhan.

12. Ketika animasi diatas dijalankan ke empat partikel group asli tidak ikut
teranimasi

namun

tetap

terlihat,

untuk

menghilangkannya

perlu

memindahkan group “barangJatuh”ke layer 2 dengan memindahkannya
adalah seleksi empat partikel kemudian tekan M lalu klik layer 2.

13. Agar obyek cube asal partikel tumpah tersebut tidak terlihat maka kita
perlu ubah setting pada particle > render : emiter di non aktifkan dan
ketika di render image F12 akan terlihat sebagai berikut
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14. Aktifkan particle >rotation > random : 1 (maksimal)agar orientasi
partikel . putaran partikel bervariatif.

15. Atur kecepatan partikel agar jatuhnya obyek lebih terpancar melebar,
pengaturan pada particle > velocity > other > random : 2

16. Agar animasi obyek barang berjatuhan lebih menarik maka kita akan
menambahkan material ke obyek yang berjatuhan tersebut. Pada obyek
UV sphere diberi material serta texture sperti contoh berikut.

D.3 efek pantulan pada obyek plane
Latihan berikut ini merupakan kelanjutan dari latihan obyek partikel
berjatuhan yang dilengkapi dengan efek collision dengan menggunakan fitur
physics collision.

Obyek menembus lantai/plane
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Obyek yang berjatuhan tidak akan bisa menembus lantai dari obyek plane.
Berikut langkah – langkahnya:
1. Buka/siapkan latihan.blend obyek partikel dari obye gear-diamond-torusteapot yang berjatuhan dan masih menembus lantai.
2. Seleksi obyek plane kemudian klik pada fitur physics > collision

3. Klik play animation

untuk melihat hasil efek collision, terlihat bahwa

obyek partikel ketika jatuh dan menyentuh akan terpantul ke atas .

4. Agar efek pantulannya berkurang atur parameter physics > collision>
particle damping > factor : 1. Kemudian atur pula pada parameter
physics > collision> particle friction > factor :0.2 agar lantai tidak
terlalu licin.
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5. Tambahkan efek collision pada obyek uv sphere / bola agar bola tidak
memantulkan partikel. Seleksi obyek uv sphere kemudian atur seting
parameter physics > collision> particle damping > factor : 1.

6. Aktifkan obyek emitter cube agar cube terus menerus mengeluarkan
partikel. Atur pada parameter partkel > emission > lifetime , isi lifetime
sama dengan durasi animasi.

7. Kemudian animasikan dengan klik play animation, lalu lakukan proses
render untuk mendapatkan file videonya
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E. Latihan / Kasus / Tugas
Setelah mendapatkan materi tentang efek khusus pada animasi 3 dimensi
serta aktifitasnya, sekarang Saudara melanjutkan dengan latihan – latihan
berikut ini :
1. Rancang dan buatlah suatu efek air hujandengan sudut pandang dari
diteras rumah
2. Rancang dan buatlah suatu efek salju yang jatuh diantara pohon cemara
3. Rancang dan buatlah suatu efek barang belanjaan berjatuhan dari atas
meja
4. Rancang dan buatlah suatu efek asap yang keluar dari tungku api

F. Rangkuman
Dari kegiatan pembelajaran efek khusus pada animasi 3 dimensi materi dapat
dirangkum sebagai berikut :


Untuk membuat efek – efek pada animasi 3 dimensi dapat memanfaatkan
fitur partikel yang telah disediakan.



Contoh efekdari partikel adalah animasi nyala api, asap, ledakan, debu,
awan, dan lain sebagainya.



Partikel hanya dapat dipancarkan dari objek Mesh.



Untuk membuat efek pantulan dapat menggunakan fitur physic

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Dari kegiatan pembelajaranefek khusus pada animasi 3 dimensiSaudara
diharapkan untuk mengisi umpan balik dari aktivitas pembelajaran yang telah
dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan berikut :
1. Apakah Saudara dapat merancang sebuah animasi yang diberi efek fitur
particle ?
2. Apakah Saudara dapat merancang sebuah animasi yang diberi efek dari
fitur physic?

106

107

108

KEGIATAN PEMBELAJARAN8
Merancang produk animasi 3 dimensi
A. Tujuan
Setelah mengikuti seluruh tahapan pada kegiatan pembelajaran ini peserta
dapat merancang produk animasi 3 dimensi untuk merancang produk
animasi 3D

B. Indikator Pencapaian Kompetensi


Dapat memahami isi stroryboard sebagai tahap perancangan pada
produksi animasi 3 dimensi



Dapat merancang produk animasi 3 dimensi berdasarkan storyboard

C. Uraian Materi
Pada pembuatan animasi, storyboard yang baik dapat membantu semua
orang memahami sebuah cerita yang tidak biasa atau memfasilitasi
perkembangan cerita aslinya.

Gambar 34. Storyboard dan modeling animasi 3 D
Dalam pembuatan storyboard dapat memutuskan obyek, background dan
apa saja yang muncul di setiap adegan dan mendapat ide yang lebih baik
tentang bagaimana melanjutkan cerita dan editing animasi.
Pada saat akan membuat produk animasi yang sudah ada storyboardnya hal
ini akan sangat memudahkan saat akan membuat animasi produk 3
dimensinya.
Langkah-langkah yang perlu dilakukan saat akan membuat produksi animasi
3 D adalah :
1. Pahami dari storyboad yang telah dibuat sebelumnya
2. Buat karakter / obyek model yang tergambar di storyboard
3. Siapkan background atau obyek pendukung lainnya
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4. Setelah semua obyek selesai dibuat, selanjutnya adalah proses animasi.
Proses detail animasi dapat dilihat di keterangan adegan / scene
description. Cek proses animasi memerlukan pergerakan apa saja, rotate
/ scale / grab ataukah ada efek-efek lain .
5. Perhatikan juga posisi camera dan lighting
6. Pada storyboard biasanya terdapat durasi waktu, bila terulis durasi 3 sec
artinya Saudara membutuhan 3 x 24 fps = 72 frame untuk adegan
tersebut.
7.

Bila selesai membuat animasi, maka langkah terakhir adalah rendering.

Dengan melihat sketsa, bisa diraba sejauh mana hasil akhir video nantinya.
Storyboard biasanya berbentuk seperti gambar komik berukuran kecil-kecil
yang menggambarkan step-step animasi.

D. Aktivitas Pembelajaran
Dalam kegiatan ini peserta diklat akan melakukan aktivitas pembelajaran
terkait dengan merancang produk animasi 3 dimensi. Bentuk kelompok
diskusi setiap kelompok terdiri dari 3-4 orang. Bacalah seluruh langkah pada
aktivitas pembelajaran dibawah ini kemudian lakukan dengan cermat dan
teliti
D.1 animasi pengeruk sampah
Animasi ini dibuat berdasarkan storyboard yang dipersiapkan.Animasi ini
menggambarkan mesin penggeruk sampah ini berdurasi 4,8 detik. Obyek
yang digambarkan pada storyboard alat pengeruk sampah yang menggambil
sampah dari saluran air.
No
scene
1

2
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ilustrasi

Keterangan
Posisi alat diam sebelum
mengeruk sampah
Durasi : 1,2 detik
Alat bergerak keatas setelah
menggaruk sampah disungai
Durasi : 1,2 detik

3

Sampah yang ada dialat
penggaruk
keluar
dari
sekopnya
Durasi : 1,2 detik
Alat
kembali
keposisi
sebelumnya
Durasi : 1,2 detik

4

Pada storyboard tersebuat terlihat obyek yang dibutuhkan adalah mesin
pengeruk sampah serta sampah yang dibuat dari partikel obyek primitif.
Langkah – langkah membuat animasi di Blender adalah sebagai berikut ini :
1. Buka Project baru, ubah ukuran kubus dengan menekan tombol S
menjadi seperti gambar dibawah ini

2. Ubah bentuk kubus menjadi lengan pengeruk sampah dengan
menggunakan fitur extrude dengan menekan tombol E kemudian bentuk
seperti gambar dibawah ini.

Beri

texture dengan cara klik objek
kemudian

beri

material

kemudian

masuk

menu

teksture dan beri gambar.

3. Kemudian buat DAM air dari
kubus, langkahnya sama yaitu
menggunakan
menu
hingga

scale

kombinasi
dan

membentuk

extrude
seperti

gambar dibawah.
4. Beri bone supaya dapat
mengatur

gerakan

kemudian

satukan

dengan set parent.
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5. Beri

efek

partikel

dengan

cara

buat

beberapa objek kecil kemudian grouping beri
nama kemudian pilih objek yang akan dibuat
mengeluarkan partikel kemudian pilih menu
partikel, masukkan nama grup tadi dibuat
6. kemudian set waktu output agar
tidak keluar terus menerus. Pada
animasi ini, partikel di set pada
frame ke 20 dan diakhiri frame 21
sehingga

partikel

dipancarkan

pada detik 20 dan berhenti didetik
21, setelah detik 21 masih ada
sisa partikel yang terpancar
7. Buat animasi

dengan cara pilih

frame kemudian tekan tombol [ I]kemudian locrotscale untuk mengunci
posisi, lanjutkan cara tersebut sambil menggerakkan objek yang lain
8. Setelah selesai lakukan render animasi
D.2 animasi pesawat
Animasi akan dibuat berdasarkan storyboard yang bercerita tentang pesawat
remote control menjelajahi langit kemudian terbang mendekati pohon.
Pemandangan berubah menjadi mengelilingi pohon untuk menjelaskan
bentuk pohon yang dilewati oleh pesawat. Pesawat kemudian menjelajahi
jalan raya perkotaan. Setelah menjelajahi perkotaan pesawat kembali ke
bukit dan mengitari pohon. Dari storyboard sebelumnya tergambarkan
obyek-obyek yang perlu dipersiapkan adalah :
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-

Pesawat  modeling primitive beberapa obyekcube

-

Pohon  add on Blender

-

Gundukan tanah / bukit  modeling primitive  obyek plane

-

Gedung-gedung kantor modeling primitive obyek plane

-

Jalan raya  modeling primitive obyek plane

No
scene
1

2

3

4

ilustrasi

Keterangan
Scene Desc. : background
langit dengan pesawat
mengarah mendekat ke
kamera.
Duration : 7 sec.
Obyek :
- Pesawat
- Backkground langit dengan
awan
Camera View: Dari arah
depan menuju ke atas objek.
Scene Desc. : Pesawat
terbang menghembuskan
angin kepohon.
Duration : 4 sec.
Obyek :
- Pesawat
- Pohon dan daun nya.
Camera View:tetap dari arah
samping dengan posisi
statis.
Scene Desc. : sorot kamera
berpindah dari depan pesawat
menjadi ke samping pesawat
kemudian berlahan pesawat
terbang kearah atas
perkotaan.
Duration : 4 sec.
Obyek :
- Bangunan perkotaan
- pesawat.
Camera View: kamera dari
arah samping pesawat.
Mengikuti pesawat
Scene Desc. : pesawat
tersebut memutari pohon
yang
ada dibukit tersebut selama 1
kali. Dengan fokus
kamera pada putaran ke dua
berfokus pada bagian atas
pesawat.
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Duration : 4 sec.
Obyek :
- Pesawat
- pohon sebagai
background..
Camera View:kamera
memutari pohon dengan
mengikuti objek kapal
Pada storyboard juga terlihat ada beberapa perpindahan posisi kamera.
Langkah – langkah untuk membuat produk animasi ini adalah :
1. Buka project baru kemudian tambah add on sapling untuk membuat
pohon.klik pada file > user preferences, kemudian pilih add-ons>centang
add curve sapling > save use settings.
2. Berikutnya akan ditambahkan obyek pohon yang sudah dimunculkan
didaftar obyek curve. klik Add>curve>add Tree

3. Setelah

itu

atur

parameter

sebagai

gambar berikut ini. Pada bagian geometri
Check

bevel

untuk

mendapatkan

ketebalan pohon. Atur skala pohon pada
bagian scale

4. Pada bagian Branch Splitting, atur levels
agar

cabang

menambah
cabang

bertambah.

atau

dapat

Jika

mengurangi

diubah

pada

ingin
jumlah
bagian

braches sesuai dengan level cabang.
5. Pada bagian Branch Growth Vertical
Attraction merupakan parameter untuk
mengubah arah cabang. Pada bagian ini
parameter panjang cabang dapat diubah
berdasarkan level
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6. Pada bagian Leaves, centang show
leaves kemudian atur jumlah daun
pada leaves jadi 12.atur scala daun.

7. Pada bagian Armature, Centang user
armature

dan

armature

animation

kemudian atur besarnya tiupan angin.

8. Berikan texture pada batang
menggunakan material

9. Texture pada daun menggunakan file dengan format

.PNG untuk

mendapatkan Alpha. Tekstur yang digunakan menggunakan tekstur
daun tentunya.

10. Berikutnya adalah membuat bukit dengan add> mesh >Plane
11. Masuk edit mode kemudian subdevided plane menjadi 16 bagian.

12. Kemudian Grap titik pada plane untuk membentuk bentuk bukit.
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13. Pada layer 2, buat gedung dari bentuk kotak kemudian atur sesuai skala

14. Masuk edit mode kemudian subdevide salah satu sisi menjadi beberapa
bagian.
15. Extrude salah satu bagian subdevide ke dalam untuk membentuk
jendela.

16. Duplikasi salah satu gedung contoh menjadi beberapa bagian untuk
membentuk scene perkotaan.
17. Tambahkan jalan dengan add>mesh->plane.

Tempatkan

didepan gedung.
18. Tambakan texture pada jalan
raya
19. Duplikasi plane dengan texture
jalan raya sehingga terbentuk jalan panjang

20. Buat objek pesawat dari beberapa kubus.
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21. Buat animasi dengan pilih frame awal kemudian insert keyframe(I)>locRotScale.

22. Pilih frame tujuan kemudian ubah tempat dan rotasi pesawat dan ubah
view camera.

23. Untuk memindahkan object pesawat ke layer 1 atau dua gunakan move
(M)

24. Scene animasi dibuat dengan menggabungkan objek-objek yang telah
dibuat yaitu pesawat, pohon dengan bukit, serta jalanan perkotaan
dengan gedungnya. Objek-objek yang terletak dilayer yang berbeda
guna keperluan pembuatan scene, sehingga ketika ingin membuat scene
dengan satu atau lebih objek yang sama animator tidak perlu membuat
project baru.
25. Dalam proses pembuatan scene yang berbeda perlu adanya efek dari
objek. Seperti ketika scene 1, pesawat seakan berubah ukuran. Hal ini
dapat dilakukan dengan menggunakan angle
26. Objek utama pada animasi ini adalah pesawat. Namun untuk mengambil
gambar diperlukan objek kamera sehingga objek yang perlu dipindah
adalah objek pesawat dengan objek kamera. Pada proses pemindahan
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objek pesawat dan objek kamera perlu diblok dengan menekan tombol B
kemudian blok objek pesawat dan kamera.

27. Pindahkan objek pesawat dengan kamera dengan menekan M dan pilih
layer yang dituju. Untuk membuat scene.
Scene 1 : layer 3
Scene 2 : layer 1
Scene 3: layer 2
Scene 4 : layer 1 memindahkan objek pesawat dan kamera.
Pemindahan dari layer 3 ke layer 2

28. Pemidahan objek dari layer 2 ke layer 1

29. Tahap

berikutnya

adalah

Pengambilan

gambar.

Membuat

efek

perubahan sisi objek pesawat dapat menggunakan perubahan angle
kamera.
30. Tentukan keyframe kemudian ubah angle kamera pada keyframe
tersebut. Kemudian klik I untuk insert keyframe dan pilik
LocRotScale.untuk review pengambilan animasi dari sudut pandang
kamera tekan numlock dan angka 0.
31. Set angle kamera awal pada keyrame 120
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32. Sudut pandang kamera pada keyframe 120

33. Pindah keyframe ke keyframe 180 kemudian ubah angle kamera dengan
tekan R(untuk rotasi kamera) dan G(untuk lokasi kamera). Kemudian
tekan I dan pilih lockrotscale untuk mengunci perubahan angle kamera.
34. Perubahan angle kamera pada keyframe 180

35. Perubahan angle kamera pada keyframe 180 dengan sudut pandang
kamera
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Catatan : untuk render animasi pesawat ini di bagi dalam 4 scene yang
terpisah

E. Latihan / Kasus / Tugas
Setelah mendapatkan materi tentangmerancang produk animasi 3 dimensi
serta aktifitasnya, sekarang Saudara melanjutkan dengan latihan – latihan
berikut ini :
1. Rancanglah sebuah produk animasi berdasarkanstoryboard yang
mengambarkan tentang suasana hujan gerimis yang dinikmati dari teras
rumah.
2.

Rancanglah sebuah produk animasi berdasarkanstoryboard yang
bercerita tentang hujan gerimis yang disertai angin

3. Rancanglah sebuah produk animasi berdasarkanstoryboard yang
bercerita tentang tema hujan salju di pegunungan/pepohonan
4. Rancanglah sebuah produk animasi berdasarkan storyboardtema yang
bercerita tentang deretan huruf menari dengan latar belakang panggung.

F. Rangkuman
Dari kegiatan pembelajaran merancang produk animasi 3 dimensimateri
dapat dirangkum sebagai berikut :


Pada pembuatan animasi, storyboard yang baik dapat membantu semua
orang memahami sebuah cerita yang tidak biasa atau memfasilitasi
perkembangan cerita aslinya.



Pada saat akan membuat produk animasi yang sudah ada storyboardnya
hal ini akan sangat memudahkan saat akan membuat animasi produk 3
dimensinya.
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Pada storyboard biasanya terdapat durasi waktu, bila terulis durasi 3 sec
artinya Saudara membutuhan 3 x 24 fps = 72 frame untuk adegan
tersebut.



Proses detail animasi dapat dilihat di keterangan adegan / scene
description. Cek proses animasi memerlukan pergerakan apa saja, rotate
/ scale / grab ataukah ada efek-efek lain .

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Dari kegiatan pembelajaran merancang produk animasi 3 dimensi Saudara
diharapkan untuk mengisi umpan balik dari aktivitas pembelajaran yang telah
dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan berikut :

1. Dengan membaca storyboard, apakah saudara sudah dapat memahami
komponen apa saja yang dibutuhkan untuk proses produksu animasi 3 D?
2. Apakah Saudara sudah dapat merancang suatu produk animasi 3 D?
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 9
Membuat produk animasi 3 dimensi yang dilengkapi
efek audio
A. Tujuan
Setelah mengikuti seluruh tahapan pada kegiatan pembelajaran ini peserta
dapat membuat produk animasi 3 dimensi yang dilengkapi efek audio

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
 Dapatmembuat produk animasi 3 dimensi yang dilengkapi backsound dari


file audio
Dapat membuat produk animasi 3 dimensi yang dilengkapi efek audio

C. Uraian Materi
Pada sebuah animasi 3 dimensi, selain faktor karakter modelling,
backsound, lighting, adanya sound dapat membuat animasi menjadi hidup
dan semakin real. Pada Blender mempunyai fitur sound yang sangat
berguna untuk menghidupkan animasi yang dibuat.
Sound pada Blender dapat digunakan sebagai

backsound pada produk

animasi sehingga animasi tampak lebih menarik. Tentu saja saat
menyisipkan sound untuk keperluan backsound harus dipilih jenis sound
yang sesuai dengan alur cerita animasi.
Selain sebagai backsound, sound dapat digunakan untuk membuat animasi
pada obyek sesuai dengan irama dari sound yang digunakan. Perubahan
yang dapat dilakukan scale, rotate,grap, armature dan sebagainya. Berikut
ini beberapa contoh penggunakan efek sound pada animasi


Sound untuk mengerakan mulut obyek model 3 D monkey



Gambar 35. Obyek monkey
Sound untuk lipsinc pada mimik model manusia, pergerakan mulut
saat membuka dan menutup sesuai dengan intonasi manusia
berbicara sehingga animasi nampak nyata.
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Gambar36. Lipsinc model manusia
Sumber : www.youtube.com


Menggerakan bone dari obyek model 3 D, misalnya saat model
manusia yang bermain drum maka gerakan kaki dan tangan yang
sedang menabuh drum bisa menyesuaikan dengan irama sound.

Gambar 37. Model robot bergerak karena adalanya efek sound
Sumber : www.youtube.com
Untuk menyisipkan sound menjadi back sound di sisipkan pada video
sequence editor untuk supaya bisa sound bisa terdengar pada animasi
Jenis file yang digunakan sebagai backsoud maupun untuk menggerakkan
animasi diantaranya adalah file yang berekstensi .wav dan .mp3. Untuk
menggerakkan animasi file sound di hubungkan dengan key pada object
dan di gunakan pada graph editor dengan menambahkan key mengunakan
fasilitas bakesound to F-curve.

Gambar 38. Bake sound to F-curves
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D. Aktivitas Pembelajaran
Dalam kegiatan ini peserta diklat akan melakukan aktivitas pembelajaran
terkait denganpembuatan produk animasi 3 dimensi yang dilengkapi efek
audio. Bentuk kelompok diskusi setiap kelompok terdiri dari 3-4 orang.
D.1 sound sebagai backsound
Berikut ini adalah aktivitas pembelajaran mengenai backsound pada suatu
animasi, langkah – langkahnya sebagai berikut ini :
1. Sebelumnya siapkan sebuah animasi tentang bola dunia berputar untuk
selanjutnya animasi tersebut diberi efek suara

2. Ubah view ke video sequence editor, Kemudian pilih pada menu add dan
pilih sound

3. Kemudian pilih file sound yang berektensi wav

4. Kemudian pindah viewport ke 3d view lagi

5. Pada menu play, pilih maka scene yang sudah ada efek suaranya
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D.2 membuat efek Sound pada animasi
File suara (wav,mp3 ) bisa di gunakan untuk menggerakkan animasi dengan
menggunakan fasilitas bake sound yang di ubah menjadi kurva pergerakan
animasi. Langkah – langkahnya adalah sebagai berikut ini :
1. Buatlah beberapa 2 buah cube dengan ukuran 1x1x1,5 ,kemudian
tambahkan key frame untuk cube yang sebelah kiri (A) dan pilih scaling

A

B

2. Ubah ke graph editor mode

3. Klik pada Z scale,kemudian pada key pilih bake sound to F-curve dan pilih
file sound yang akan di gunakan

4. Setelah itu akan muncul di graph editor kurva sound yang di pilih
sebelumnya

5. Kemudian pilih tombol play pada timeline & playback control lihat di
viewport akan ada perubahan skala cube 002 searah sumbu Z
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6. Pilih yang cube yang sebelah kanan (B) kemudian pilih key rotscale

A

B

7. Viewport pindah lagi ke graph editor ,akan terlihat key visual rootscale
XYZ scale juga XYZ euler rotation

8. Kemudian pada key pilih bake sound to F-curve dan pilih file sound yang
akan di gunakan

9. Dan pada mode graph editor akan muncul kurva sound.

10. Kembali lagi ke 3d view mode kemudian pilih play untuk melihat hasilnya

11. Hasilnya, cube A berubah – ubah scala nya sesuai amplitudo dari sound
dan cube B berubah rotasi dan scalanya sesuai amplitudonya.
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12. Kemudian pindah pada video sequence editor untuk menyisipkan
backsound pada animasi

13. Pilih file sound yang sama dengan yang di gunakan sebagai bakesound
F-curve

14. Kemudian pada 3d view kemudian klik play untuk memainkan
animasi,maka backsound menjadi seirama dan pergerakan animasinya

E. Latihan / Kasus / Tugas
Saudara melanjutkan dengan latihan – latihan berikut ini :
1. Sisipkan audio sebagai backsound pada rancangan produk animasi 3D
yangtelah Saudara buat pada latihan merancang produk animasi 3D
sebelumnya !
2. Buatlah obyek sound system kemudian berilah efek scale sehingga
pergerakan speaker dari sound system tersebut seirama dengan sound
yang digunakan sebagai backsound pada animasi tersebut.

F. Rangkuman
Dari kegiatan pembelajaran pembuatan produk animasi 3 dimensi yang
dilengkapi efek audio materi dapat dirangkum sebagai berikut :
 Dengan adanya efek sound animasi akan terlihat lebih hidup dan real
 Effek sound dapat digunakan untuk backsound dan membuat animasi
pada obyek sesuai dengan irama dari sound yang digunakan.
 Efek sound dapat membuat animasi dengan melakukan perubahan
terhadap scale, rotate,grap, armature dan lain sebagainya.
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 Sound dapat digunakan menjadi backsound pada sebuah animasi 3
dimensi dengan cara penyisipkan sound video sequence editor
 Jenis file yang digunakan sebgai backsoud maupun untuk menggerakkan
animasi diantarnya adalah file berekstensi .wav dan .mp3

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Dari kegiatan pembelajaran pembuatan produkanimasi 3 dimensi yang
dilengkapi efek audio,Saudara diharapkan untuk mengisi umpan balik dari
aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan dengan cara menjawab
pertanyaan berikut :
1. Apakah Saudara tentang efek audio pada sebuah animasi 3 dimensi?
2. Apakah Saudara telah mampu membuat efek audio pada produk animasi
3D?
3. Apakah Saudara dapat memberikan backsound pada sebuah produk
animasi 3 D ?
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EVALUASI

1. Berikut ini yang merupakan fitur pembagi tampilan viewport pada Blender
menjadi lebih dari satu tampilan viewport adalah ....
a. Split area
b. Joint area
c. Snap area
d. Editing view
2. Model 3 dimensi yang didapatkan dengan cara memahat didunia maya
adalah model....
a. Primitive modeling
b. Sculpt modeling
c. Nurb modeling
d. Uv sphere modeling
3. Bila Saudara ingin menggeser suatu obyek pada sumbu Z maka perintah
yang Saudara lakukan adalah ....
a. Ketikan R+Z
b. Ketikan Z + R
c. Ketikan S + Z
d. Ketikan G + Z
4. Shortcut key yang digunakan untuk membuat suatu animasi adalah ....
a. R
b. Shift + A
c. F12
d. I
5. Fitur yang dapat dimanfaatkan untuk membuat efek hujan adalah ....
a. Modifier
b. Particle
c. Wolrd
d. Constrait
6. Proses penulangan yang tersusun dari beberapa potong tulang (Bone)
yang saling berhubungan pada aplikasi animasi 3D disebut dengan....
a. Mixing
b. Rigging
c. Tekturing
d. Editing
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7. proses dari membangun gambar dari sebuah model (atau model yang
secara kolektif dapat disebut sebuah file adegan), melalui suatu aplikasi
komputer disebut dengan....
a. Kemasan
b. Tekturing
c. Editing
d. Editing
8. Shortcut yang digunakan untuk proses rendering animasi pada software
aplikasi Blender adalah….
a. F12
b. esc
c. Ctrl + F11
d. Ctrl + F12
9. Salah satu teknik dasar modeling 3D, dengan cara membuat model dari
objek standar primitif seperti box, cone, sphere, cylinder, tube, pyramid,
torus, dan plane disebut dengan ....
a. blend modelling
b. Primitive modelling
c. NURBS modelling
d. sculpt modelling
10. Pada aplikasi 3D Blender, untuk mendapatkan perubahan posisi obyek
pada posisi A ke posisi B , langkah yang perlu dilakukan adalah ....

a.
b.
c.
d.

ketik [R]+[Y]+180
ketik [Y]+[Y]+180
ketik [R]+[Z]+180
ketik [S]+[
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PENUTUP

Animasi 3 dimensi ini merupakan salah satu modul dari sepuluh modul Guru
Pembelajar. Modul grade 9 ini digunakan untuk pelatihan guru kejuruan
paket keahlian multimedia untuk jenjang diklat tingkat lanjut. Melalui modul
ini peserta diklat diharapkan mampu memiliki kompetensi dalam membuat
animasi pada bidang 3 dimensi.
Proses animasi diawali dengan pengenalan konsep 3 dimensi selanjutnya
dikenalkan dengan aplikasi untuk membuat animasi. Setelah faham untuk
mengoprasikan perangkat lunak animasi 3 D peserta diajak untuk membuat
modeling baik jenis primitive, sculpt modeling, nurb modeling. Kemudian
obyek – obyek tersebut diberi warna serta tektur dan selanjutnya kenalkan
dengan kamera, lighting untuk mendukung animasi. Selanjutnya diajarkan
juga untuk memberikan tulang ke model serta melengkapinya dengan efek –
efek mendukung diantaranya efek menggunakan partikel , physic, serta
sound. Setelah mempelajari semua materi, aktivitas pembelajaran serta
latihan peserta diharapkan mampu membuat sebuah animasi 3 dimensi.
Tentunya masih banyak kekurangan dalam pembuatan modul , penulis
memohon saran dan masukannnya demi terwujudnya modul yang baik yang
dapat bermanfaat bagi semua anak bangsa.
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GLOSARIUM

Bidang :

bentuk yang menempati ruang, dan bentuk bidang sebagai
ruangnya sendiri disebut ruang dwimatra/ dua dimensi.

Dwimatra:

dua dimensi

Dirrection:

nilai gerak

Garis :

suatu hasil goresan nyata dan batas limit suatu benda, ruang,
rangkaian masa dan warna.

Gempal :

disebut juga volume merupakan bentuk yang mempunyai tiga
dimensi yaitu dimensi ruang yang tediri dari panjang, lebar, tebal

Movement :

nilai gerak atau dinamika

Nirmana :

tidak ada wujud atau tidak ada rupa, hal ini dimaksudkan bahwa
nirmana dari semula yang tidak ada / tidak ada rupa kemudian
berwujud media rupa untuk memperoleh keindahan.

Nisbi :

bersifat relatif tergantung dibandingkan dengan apa dan ukuran
seberapa besar.

Raut:

ciri khas suatu bentuk

Repetisi :

perulangan dari unsur yang sama

Rhythm :

nilai irama

Tafril:

bidang gambar

Tekstur :

unsur

seni

rupa

yang

memberikan

watak/karakter

pada

permukaan bidang yang dapat dilihat dan diraba oleh 5 panca
indera.
Titik :
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suatu bentuk kecil yang tidak mempunyai dimensi

