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I. PENDAHULUAN 

 

Visi, misi dan tujuan pendidikan Prodi 

 

1. Visi 

Menjadi program studi yang berorientasi ke masa depan dengan bertumpu pada 

penguatan iman dan taqwa kepada Allah SWT, serta penguasaan ilmu pengetahuan & 

teknologi (iptek) sehingga menjadi pusat keunggulan bagi umat Islam dan bangsa 

Indonesia dalam bidang komunikasi di tingkat internasional dengan mengedepankan 

perspektif multikultur. 

 

2. Misi 

Dalam rangka untuk mewujudkan visi yang dimiliki, Program Studi Ilmu Komunikasi 

UMY merumuskan misi sebagai berikut: 

a. Berperan aktif dalam proses pembangunan dan pencerahan bangsa melalui 

pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang 

ilmu komunikasi, 

b. Mencetak sarjana muslim yang mulia, cakap, percaya diri serta berguna bagi 

masyarakat dan negara dalam bidang komunikasi, 

c. Membangun integritas dan reputasi Program Studi Ilmu Komunikasi UMY sehingga 

menjadi pilihan utama mahasiswa untuk  menuntut ilmu dan stakeholders di bidang 

komunikasi untuk membangun jejaring, dan, 

d. Mengembangkan pendidikan komunikasi yang berwawasan multikultur. 

 
 
 

3. Tujuan 

Program Studi Komunikasi memiliki tujuan yaitu, untuk:  

(1) Memberikan pendidikan dan pengajaran Ilmu Komunikasi yang berkualitas dengan 

memadukan kemampuan aplikatif dan teoritis 

(2) Menjadikan Program Studi Ilmu Komunikasi sebagai wadah untuk peningkatan 

kualitas dalam bidang penelitian dan pengembangan keilmuan  



(3) Menginternalisir nilai-nilai keislaman dalam setiap kegiatan di Program Studi Ilmu 

Komunikasi,  

(4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dosen dalam melakukan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi,   

(5) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada stake holders 

 
 

A. Rumusan kompetensi lulusan Prodi (learning outcome) 

 

Lulusan prodi Ilmu Komunikasi disiapkan untuk memiliki kompetensi sebagai berikut: 

 

1. Kompetensi utama 

1. Kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan-permasalahan 

komunikasi 

2. Kemampuan untuk menyelengarakan riset di bidang komunikasi 

3. Kemampuan menerapkan dan mengembangkan teori-teori komunikasi 

4. Kemampuan menganalisis permasalahan komunikasi dalam konteks pemasaran 

5. Kemampuan merencanakan program komunikasi  

6. Kemampuan melaksanakan dan mengevaluasi program komunikasi 

7. Kemampuan mengelola organisasi dan menjalankan bisnis 

 

2. Kompetensi pendukung 

1. Kemampuan memanfaatkan teknologi komunikasi 

2. Kemampuan menggunakan bahasa yang benar 

3. Kemampuan memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keislamanan, 

kebangsaan dan profesionalisme 

 

3. Kompetensi lain 

a. Kemampuan pengamalan nilai kebangsaan dan keislaman.  

b. Kemampuan kewirausahaan.  

c. Kemampuan berorientasi pada dunia kerja dan komunitas 

 



4. Muatan softskills 

a. Kemampuan belajar sepanjang hayat 

b. Keberanian memulai usaha 

c. Kemampuan sebagai fasilitator, mediator dan motivator secara efektif dan 

sistematik 

d. Kemampuan menjalin kerja sama secara efektif 

e. Kemampuan membentuk sikap egaliter dan rasa percaya diri yang kuat.  

f. Kemampuan untuk menjadi individu yang beretika dan berintegritas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. INFORMASI MATAKULIAH 

 

A. Nama dan bobot SKS, Kode Matakuliah dan semester penawaran 

 

Nama Matakuliah   : Dasar Sinematografi 

Bobot SKS   : (3/1-2 SKS) 

Kode Matakuliah  : 5326413 

Semester   : 4 (Empat) 

Tim Penyusun  : Budi Dwi Arifianto, S.Sn., M.Sn. 

    : Krisna Mulawarman, S.Sos., M.Sn. 

    : Ayu Amalia, S.Sos., M.Si. 

Deskripsi Mata Kuliah : 

  Penerapan komunikasi dalam konteks teknologi dan seni 

dalam berkomunikasi melalui media audio visual. 

Mata kuliah ini membahas tentang penerapan kaidah-kaidah 

produksi audio visual dalam rangka menciptakan sebuah 

pesan melalui media gambar dan suara. Mahasiswa 

diposisikan sebagai komunikator yang diharapkan dapat 

menerapkan ilmu komunikasi dalam konteks pemanfaatan 

teknologi dan seni untuk menciptakan pesan melalui gambar 

dan suara dengan baik dan benar sesuai dengan Al Islam dan 

Hadist. Metode pratikum mata kuliah ini memberikan 

keterampilan pengoperasian alat  dalam bentuk perangkat 

keras dan lunak yang berkaitan dengan kebutuhan produksi.  

   

 

 

 

 

 



B. Hubungan antara matakuliah dan kompetensi 

 

Kemampuan menerapkan kaidah sinematografi secara riil  

dalam memproduksi karya sinematografi. 

 

 

 
3 SKS                     3 SKS                             4 SKS         

                  

                                  

                                                     4 SKS                                         4 SKS                         

 

 

C. Ketercapaian kompetensi Hard skills dan Softskill melalui Mata Kuliah yang 

bersangkutan 

Kompetensi Utama :  

  KP-1_ Kemampuan memanfaatkan teknologi komunikasi. 

Learning Outcome  1. Mampu menerapkan kaidah-kaidah bahasa audio visual dalam konteks 

sebagai komunikator media audio visual. 

2. Mampu mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak yang 

berkaitan dengan kebutuhuan produksi audio visual 

3. Mampu menyesuaikan diri bekerja secara kolektif dalam kaitan 

memproduksi program fiksi dan non fiksi. 

Kompetensi  Mata Kuliah : Setelah mengikuti serangkaian praktikum mata kuliah ini, mahasiswa 

diharapkan dapat : 

   

Dasar-Dasar 
Broadcasting & 

Jurnalistik 

 

Penulisan 
Naskah 

Video Klip 

Filmologi 

 

Produksi 
Feature & 

Dokumenter 



Hardskills 

1. Menjelaskan teknis dalam pembuatan film, meliputi: tata kamera, 

editing, lighting, tata artistik, tata suara dan ilustrasi musik.  

2. Menjelaskan motivasi pengambilan gambar dan effect-effect editing 

dalam dunia sinematografi 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan kreativitas dramatisasi dalam 

memproduksi film fiksi dan non fiksi 

4. Mahasiswa mampu menjelaskan aspek penting sinematografi dalam 

menbuat pesan audio visual. 

  Softskills 

1. Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja kelompok yang baik 

dan efektif dalam berkomunikasi,analisis dan bertindak strategik.  

2. Kemampuan membangun dan membina networking, kreatif dan 

inovatif dalam kerja kelompok produksi film.  

3. Kemampuan menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai islami 

dalam etika profesi sebagai broadcaster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER  

MATA KULIAH DASAR SINEMATOGRAFI 

 Materi/Pokok Bahasan Stategi Pembelajaran Bobot 
Pertemuan 

1 • Kontrak belajar 
• Penjelasan RPKPS 
• Penyampaian Tugas Kompetensi 

Ceramah  

2 Aspek Penting dalam Sinematografi 
• Motivasi Komposisi Gambar 
• Motivasi Pergerakan Kamera 

Ceramah  

3 Aspek Penting dalam Sinematografi 
• Subyektif VS Obyektif Kamera 
• Axis Theory 
• Triange Exposure 

Ceramah 
Penugasan 

 

4 Ujian Kompetensi 1 
Ujian tertulis menjawab soal  

Kuis Demonstrasi Kelas 10 

5 • Job Description Crew Produksi. 
• Pembagian kelompok kerja 
• Evaluasi tugas triange exposure 

Diskusi  
Demontrasi 

10 

6 Simulasi Audio recording,  
 

Simulasi dan demonstrasi  

7 Ujian Kompetensi 2 
Pengumpulan Tugas Simulasi Pengambilan Gambar 

Take Home 20 

8 • Pengenalan Tata Cahaya 
• Tripoint lighting 
• Low dan High key 
• Jenis jenis lighting 

Ceramah  

9 Simulasi Basic Tata Cahaya, pengenalan kamera Demontrasi  
10 Ujian Kompetensi 3 

Produksi Lapangan 
Take home 
Simulasi praktikum 

30 

11 • Teknis Pengadeganan dalam produksi. 
• Dekupase dan Motase 
• Mengenal Scene dalam film 

Ceramah 
Nonton Film 

 

12 • Penetapan scene yang akan diremake 
• Konsultasi teknis 
• Breakdown dan diskusi bersama masalah 

sinematografi pengadeganan 

Diskusi 30 

13 Simulasi Pengambilan gambar Simulasi dan demontrasi  
14 Pengenalan & praktikum simulasi Editing Ceramah  

Simulasi 
Instruksional 

 

15 Praktikum lapangan produksi kelompok Take home 
Simulasi praktikum 

 

16 • Kumpul tugas Kompetensi 4 (UAS)  
• Presentasi dan Pemutaran Karya Tugas Akhir 

Semester 
• Diskusi Terbuka pertanggujawaban laporan 

karya kelompok 

Diskusi dan Evaluasi  



Referensi Utama : • Thompson, Roy, 2009, Grammar of The Shot, Focal Press, Great Britain.  

• Mascelli, Joseph V., 1986, Angle, Continuity, Cutting, Close Up, 

Composition dalam Sinematografi (Terjemahan H.M.Y. Biran), Yayasan 

Citra, Jakarta. 

• Elkins S.O.C, David, The Camera Assistant’s Manual FIFTH EDITION, 

Focal Press, London. 

Referensi Tambahan : • Effendi, Heru, 2002,  Mari Membuat Film: Panduan Menjadi Produser, 

Panduan, Yogyakarta.  

• Douglas Katz, Steven , 1991, Film Directing Shot by Shot: Visualizing 

from Concept to Screen, Focal Press, USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. MATERI DAN TEKNIS UJIAN KOMPETENSI 

UJIAN KOMPETENSI 1 

Nama Mata Kuliah : DASAR SINEMATOGRAFI  sks              : 3/1-2 

Program Studi  : ILMU KOMUNIKASI   Pertemuan ke   : 4 

Fakultas  : ISIPOL UMY    Bobot nilai         : 10 % 

 

A.TUJUAN TUGAS: 

 Mampu mengetahui istilah penting dalam kaidah pengambilan gambar. 

B. URAIAN TUGAS: 

 a. Obyek Garapan :  

Ukuran komposisi pengambilan gambar dan istilah dalam pengambilan gambar. 

 b. Batasan yang harus dikerjakan: 

 Mendefinisikan istilah istilah dalam pengambilan gambar dalam bentuk menjawab soal. 

 c. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan): 

1. Tugas berupa kuis pertanyaan dari hasil peragaan pengambilan gambar.  

2. Dikerjakan secara individu dan dikoreksi pada saat itu juga. 

3. Ujian tertulis dan bersifat individu. 

 d. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan: 

Mengetahui tentang dasar pengambilan gambar dan memberikan umpan balik materi yang 

disampaikan.  

 e. Bobot dan sistem penilaian 

Bobot tugas 10 % dari total nilai, yang terdiri dari penilaian hardskill 7 % (nilai tugas review) 

dan soft skills 3 % 

 

 



C. Cara Penilaian Hard Skill: Menerapkan Kaidah Audio-Visal secara Praktek 

GRADING SCHEME 

KRITERIA 1 : Menjelaskan Motivasi Pengambilan Gambar 

GRADE SKOR DESKRIPSI 

 

A 

81> ….. Menjelaskan motivasi, kaidah dan istilah penting dalam teknik 
pengambilan gambar dengan detil dan komprehensif. 

B 61 - 80 Berusaha menjelaskan motivasi, kaidah dan istilah penting dalam 
teknik pengambilan gambar dengan detil dan komprehensif. 

C 41 - 60 Menjelaskan motivasi, kaidah dan istilah penting dalam teknik 
pengambilan gambar sesuai standard waktu dan kualitas 

D 21 - 40 Kurang perduli dengan kualitas penjelasan motivasi, kaidah dan 
istilah penting dalam teknik pengambilan gambar 

E … < 20 Malas menjelasakan motivasi, kaidah dan istilah penting dalam 
teknik pengambilan gambar 

 

KRITERIA 2 : Kreatif & Kritis 

GRADE SKOR DESKRIPSI 

 

A 

81> ….. Dalam setiap pertemuan selalu menyampaikan 
jawaban/pertanyaan yang mengandung analisis dan evaluatif, baik 
tertulis maupun lisan 

 

B 

61 - 80 Dapat menjawab/bertanya secara analitis dan evaluatif, tidak 
hanya pertanyaan yang bersifat deskriptif saja 

C 41 - 60 Tidak malu untuk menjawab/bertanya, walau pertanyaan kurang 
kritis, baik tertulis maupun lisan 

D 21 - 40 Hanya menjawab/bertanya saat kesempatan tertulis saja, dan 
jawaban/pertanyaan yang dibuat masih bersifat deskriptif 

E … < 20 Tidak pernah menjawab/bertanya 

 

 
 
 
 
 
 



D. KRITERIA PENILAIAN SOFT SKILLS: Kemampuan menjalin kerjasama    
       secara efektif  

GRADING SCHEME 
KRITERIA 1 : Menghargai pendapat orang lain 

GRADE SKOR DESKRIPSI 

 
A 

81> ….. Selalu mendengarkan pendapat orang lain 
sebelum menyampaikan pendapat pribadi 

 
B 

61 - 80 Menerima pendapat orang lain walaupun 
berbeda, dan berusaha mempertimbangkan 
pendapat tersebut untuk membuat keputusan 

 
C 

41 - 60 Menerima pendapat orang lain, namun 
kurang mempertimbangkan pendapat 
tersebut dalam membuat keputusan 

D 21 - 40 Kurang mau mendengar pendapat orang lain 

E … < 20 Tidak perduli dengan keberadaan orang lain 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUGAS TAMBAHAN 

Nama Mata Kuliah : DASAR SINEMATOGRAFI  sks              : 3/1-2 

Program Studi  : ILMU KOMUNIKASI   Pertemuan ke   : 5 

Fakultas  : ISIPOL UMY    Bobot nilai         : 10 % 

 

A.TUJUAN TUGAS: 

 Mampu mengetahui mekanisne terjadinya gambar pada kamera 

B. URAIAN TUGAS: 

 a. Obyek Garapan :  

3 (tiga) komponen penting dalam mekanisme terjadinya gambar, yaitu: ISO, Shutter Speed, dan 

Diafragma. 

 b. Batasan yang harus dikerjakan: 

 Membuat review ilmiah tentang sejarah terciptanya kamera dan perkembanganya. 

 c. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan): 

1. Tugas paper yang diberikan pada pertemuan ke 3  

2. Dikerjakan secara individu dan direview dengan metode diskusi kelas. 

3. Membuka peluang untuk presentasi ke depan kelas bagi mahasiswa yang aktif. 

4. Membuat kesimpulan hasil diskusi. 

 d. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan: 

Mengetahui tentang dasar pengambilan gambar dan memberikan umpan balik materi yang 

disampaikan.  

 e. Bobot dan sistem penilaian 

Bobot tugas 10 % dari total nilai, yang terdiri dari penilaian hardskill 7 % (nilai tugas review) 

dan soft skills 3 % 

 

 



C. Cara Penilaian Hard Skill: Mengoperasikan Hardware & Software 

GRADING SCHEME 

KRITERIA 1 : Penjelasan Aspek Sinematografi. 

GRADE SKOR DESKRIPSI 

 

A 

81> ….. Menjelaskan aspek sinematografi secara detil & komprehensif 
terkait dengan pengoperasian hardware & software. 

 

B 

61 - 80 Berusaha menjelaskan aspek sinematografi secara detil & 
komprehensif terkait dengan pengoperasian hardware & software. 

C 41 - 60 Menjelaskan aspek sinematografi secara detil & komprehensif 
terkait dengan pengoperasian hardware & software sesuai 
standard waktu dan kualitas 

D 21 - 40 Kurang perduli penjelasan aspek sinematografi secara detil & 
komprehensif terkait dengan pengoperasian hardware & software. 

E … < 20 Malas menjelaskan aspek sinematografi secara detil & 
komprehensif terkait dengan pengoperasian hardware & software. 

 

KRITERIA 2 : Kreatif & Kritis 

GRADE SKOR DESKRIPSI 

 

A 

81> ….. Dalam setiap pertemuan selalu menyampaikan 
jawaban/pertanyaan yang mengandung analisis dan evaluatif, baik 
tertulis maupun lisan 

 

B 

61 - 80 Dapat menjawab/bertanya secara analitis dan evaluatif, tidak 
hanya pertanyaan yang bersifat deskriptif saja 

C 41 - 60 Tidak malu untuk menjawab/bertanya, walau pertanyaan kurang 
kritis, baik tertulis maupun lisan 

D 21 - 40 Hanya menjawab/bertanya saat kesempatan tertulis saja, dan 
jawaban/pertanyaan yang dibuat masih bersifat deskriptif 

E … < 20 Tidak pernah menjawab/bertanya 

 

 

 

 

 



UJIAN KOMPETENSI 2 

Nama Mata Kuliah : DASAR SINEMATOGRAFI  sks              : 3/1-2 

Program Studi  : ILMU KOMUNIKASI   Pertemuan ke   : 7 

Fakultas  : ISIPOL UMY    Bobot nilai         : 20 % 

A.TUJUAN TUGAS: 

 Mampu memahami istilah penting dalam kaidah pengambilan gambar. Mengetahui 

tentang dasar pengambilan gambar dan memberikan umpan balik materi yang disampaikan. 

Penerapan kaidah pengambailan gambar yang baik dan benar 

B. URAIAN TUGAS: 

 a. Obyek Garapan  : Motivasi setiap komposisi pengambilan gambar. 

 b. Batasan yang dikerjakan : Pengenalan gambar & Praktikum pengambilan gambar  

 c. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan): 

1. Tugas take home.  

2. Dikerjakan secara individu. 

3. Mengerjakan praktikum lapangan dengan tugas dan syarat yang berlaku 

4. Mahasiswa melakukan praktikum pengambilan gambar foto dan video yang nantinya 

akan disusun dalam power point yang sudah disediakan dosen. 

5. Mahasiswa mencari footage (potongan film) sesuai dengan materi soal kompetensi. 

6. Print out dari susunan karya foto yang terdapat pada soal power point dikumpulkan 

untuk di review dosen. 

 d. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan: 

 Hasil karya fotografi dan video yang sesuai dengan penerapan kaidah sinematografi.  

 e. Bobot dan sistem penilaian 

Bobot tugas 25 % dari total nilai, yang terdiri dari penilaian hardskill 15 % (nilai tugas review) 

dan soft skills 10 % 

 



C. Cara Penilaian Hard Skill: Menerapkan Kaidah Audio-Visual secara Praktik  

GRADING SCHEME 

KRITERIA 1 : Mampu menjelaskan motivasi pengambilan gambar & menerapkannya secara riil. 

GRADE SKOR DESKRIPSI 

 

A 

81> ….. Menjelaskan motivasi pengambilan gambar dan 
mempraktekkannya sesuai dengan aturan yang berlaku. 

 

B 

61 - 80 Berusaha menjelaskan motivasi pengambilan gambar dan 
mempraktekkannya sesuai dengan aturan yang berlaku. 

C 41 - 60 Menjelaskan motivasi pengambilan gambar dan 
mempraktekkannya sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai 
standard waktu dan kualitas 

D 21 - 40 Kurang perduli dengan penjelasan motivasi pengambilan gambar 
dan mempraktekkannya sesuai dengan aturan yang berlaku. 

E … < 20 Malas menjelaskan motivasi pengambilan gambar dan 
mempraktekkannya sesuai dengan aturan yang berlaku. 

 

KRITERIA 2 : Mampu menjelaskan kreativitas dramatisasi motivasi pengambilan gambar. 

GRADE SKOR DESKRIPSI 

 

A 

81> ….. Menjelaskan kreativitas dramatisasi dalam pengambilan gambar 
secara detil & komprehensif. 

 

B 

61 - 80 Berusaha menjelaskan kreativitas dramatisasi dalam pengambilan 
gambar. 

C 41 - 60 Menjelaskan kreativitas dramatisasi dalam pengambilan gambar 
secara detil & komprehensif sesuai standar waktu & kualitas. 

D 21 - 40 Kurang peduli pada penjelasan kreativitas dramatisasi dalam 
pengambilan gambar secara detil & komprehensif. 

E … < 20 Malas menjelaskan kreativitas dramatisasi dalam pengambilan 
gambar secara detil & komprehensif. 

 

 

 

 

 



 

D. KRITERIA PENILAIAN SOFT SKILLS: Kemampuan menjalin kerjasama    

       secara efektif  

GRADING SCHEME 

KRITERIA 1 : Membina networking dan mengembangkan kreativitas 

GRADE SKOR DESKRIPSI 

 

A 

81> ….. Selalu mendengarkan pendapat orang lain 
sebelum menyampaikan pendapat pribadi 

 

B 
61 - 80 Menerima pendapat orang lain walaupun 

berbeda, dan berusaha mempertimbangkan 
pendapat tersebut untuk membuat keputusan 

 

C 
41 - 60 Menerima pendapat orang lain, namun kurang 

mempertimbangkan pendapat tersebut dalam 
membuat keputusan 

D 21 - 40 Kurang mau mendengar pendapat orang lain 

E … < 20 Tidak perduli dengan keberadaan orang lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UJIAN KOMPETENSI 3 

 

Nama Mata Kuliah : DASAR SINEMATOGRAFI  sks              : 3/1-2 

Program Studi  : ILMU KOMUNIKASI   Pertemuan ke   : 10-11 

Fakultas  : ISIPOL UMY    Bobot nilai         : 30 % 

 

A.TUJUAN TUGAS: 

1. Mampu menerapkan metode tata cahaya dan pengambilan suara pada proses produksi.  

2. Mengetahui tentang dasar pengambilan gambar dan memberikan umpan balik materi 

yang disampaikan.  

3. Penerapan kaidah pengambilan gambar yang baik dan benar. 

 

B. URAIAN TUGAS: 

 a. Obyek Garapan :  

Pengambilan gambar suara manusia dengan konsep three point lighting dan rekam suara 

langsung.  

 

 b. Batasan yang harus dikerjakan: 

 Praktikum pengambilan gambar dan suara. 

 

 c. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan): 

1. Tugas take home.  

2. Dikerjakan secara kelompok (pembagian kelompok oleh dosen) 

3. Mengerjakan praktikum lapangan dengan tugas dan syarat yang berlaku 

4. Mahasiswa mencari pemateri seorang ustad atau ustadzah dari kalangan 

Muhammadiyah. 



5. Mahasiswa melakukan praktikum pengambilan gambar  video tausiah seorang ustad 

dengan durasi 20-24 menit. 

6. Penilaian lebih pada komposisi angle, artistik pencahayaan dan kuailitas suara yang 

dihasilkan. 

7. Setiap kelompok wajib menyediakan laptop dengan spesifikasi editing video dan 

sound. 

8. Setiap kelompok dianjurkan untuk mandiri (memiliki digital kamera sendiri) 

 

 d. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan: 

Hasil karya video tausiah yang pengambilan gambarnya sesuai dengan penerapan kaidah 

sinematografi.  

 

 e. Bobot dan sistem penilaian 

Bobot tugas 30 % dari total nilai, yang terdiri dari penilaian hardskill 15 % (nilai tugas review) 

dan soft skills 15 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Cara Penilaian Hard Skills: Menerapkan kaidah audio-visual secara praktek & 
mengoperasikan hardware & software sinematografis. 

GRADING SCHEME 

KRITERIA 1 : Mampu mempraktekkan teknis pembuatan film dalam kelompok 

GRADE SKOR DESKRIPSI 

 

A 

81> ….. Mampu mempraktekkan teknis pembuatan film dalam kelompok 
secara detil dan komprehensif. 

B 61 - 80 Berusaha mempraktekkan teknis pembuatan film dalam kelompok. 

C 41 - 60 Kurang peduli pada praktek teknis pembuatan film dalam kelompok 

D 21 - 40 Malas mempraktekkan teknis pembuatan film dalam kelompok 

E … < 20 Tidak tergabung dalam kelompok 

 

D. KRITERIA PENILAIAN SOFT SKILLS: Kemampuan menjalin kerjasama    

       secara efektif  

GRADING SCHEME 

KRITERIA 1 : Mengembangkan nilai Islami & Etika Profesi 

GRADE SKOR DESKRIPSI 

 

A 

81> ….. Selalu mengembangkan nilai Islami dan etika 
profesi dalam setiap karya sinematografi. 

 

B 
61 - 80 Berusaha mengembangkan nilai Islami dan etika 

profesi dalam setiap karya sinematografi. 

 

C 
41 - 60 Kurang peduli dalam mengembangkan nilai Islami 

dan etika profesi dalam setiap karya 
sinematografi 

D 21 - 40 Malas mengembangkan nilai Islami dan etika 
profesi dalam setiap karya sinematografi 

E … < 20 Tidak peduli mengembangkan nilai Islami dan 
etika profesi dalam setiap karya sinematografi 

 

 

 

 



UJIAN KOMPETENSI 4 

 

Nama Mata Kuliah : DASAR SINEMATOGRAFI  sks              : 3/1-2 

Program Studi  : ILMU KOMUNIKASI   Pertemuan ke   : 18 

Fakultas  : ISIPOL UMY    Bobot nilai         : 30 % 

 

A.TUJUAN TUGAS: 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan teknis dalam pembuatan film, meliputi: tata kamera, 

editing, lighting, tata artistik, tata suara dan ilustrasi musik.  

2. Mahasiswa mampu menjelaskan kreativitas dramatisasi dalam memproduksi film fiksi 

dan non fiksi.  

3. Mampu menerapkan metode tata cahaya dan pengambilan suara pada proses produksi.  

4. Mengetahui tentang dasar pengambilan gambar dan memberikan umpan balik materi 

yang disampaiakan.  

5. Penerapan kaidah pengambilan gambar yang baik dan benar 

 

B. URAIAN TUGAS: 

 a. Obyek Garapan :  

Pengambilan gambar suara dengan memproduksi ulang scene film fiksi yang sudah ada. 

 

 b. Batasan yang harus dikerjakan: 

 Praktikum pembuatan adegan  film. 

 

 c. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan): 

1. Tugas take home.  

2. Dikerjakan secara kelompok 



3. Mengerjakan praktikum lapangan dengan tugas dan syarat yang berlaku 

4. Mahasiswa melakukan praktikum pembuatan adegan dengan cara memproduksi 

ulang adegan yang terdapat pada scene film yang sudah ada.  

5. Penilaian lebih pada komposisi angle, artistik pencahayaan dan kuailitas suara 

yang dihasilkan serta keberhasilan tim dalam kerjasama. 

 

 d. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan: 

Hasil karya film simulasi yang pengambilan gambarnya sesuai dengan penerapan kaidah 

sinematografi.  

 

 e. Bobot dan sistem penilaian 

Bobot tugas 30 % dari total nilai, yang terdiri dari penilaian hardskill 15 % (nilai tugas 

review) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Cara Penilaian Hard Skills: Menerapkan kaidah Audio-Visual secara Praktek 

GRADING SCHEME 

KRITERIA 1 : Memahami & menerapkan kreativitas dramatisasi 

GRADE SKOR DESKRIPSI 

 

A 

81> ….. Selalu memahami dan menerapkan kreativitas dramatisasi dalam 
setiap karya sinematografi. 

 

B 

61 - 80 Berusaha memahami dan menerapkan kreativitas dramatisasi 
dalam setiap karya sinematografi. 

C 41 - 60 Kurang peduli dalam memahami dan menerapkan kreativitas 
dramatisasi dalam setiap karya sinematografi. 

D 21 - 40 Malas memahami dan menerapkan kreativitas dramatisasi dalam 
setiap karya sinematografi. 

E … < 20 Tidak memahami dan menerapkan kreativitas dramatisasi dalam 
setiap karya sinematografi. 

 

D. KRITERIA PENILAIAN SOFT SKILLS: Adaptasi bekerja secara kolektif 

GRADING SCHEME 

KRITERIA 1 : Menghargai pendapat orang lain, beradaptasi dan bekerja secara kelompok 

GRADE SKOR DESKRIPSI 

 

A 

81> ….. Selalu mendengarkan pendapat orang lain 
sebelum menyampaikan pendapat pribadi 

 

B 
61 - 80 Menerima pendapat orang lain walaupun 

berbeda, dan berusaha mempertimbangkan 
pendapat tersebut untuk membuat keputusan 

 

C 
41 - 60 Menerima pendapat orang lain, namun kurang 

mempertimbangkan pendapat tersebut dalam 
membuat keputusan 

D 21 - 40 Kurang mau mendengar pendapat orang lain 

E … < 20 Tidak perduli dengan keberadaan orang lain 

 

 

 


