
SILABUS

Satuan pendidikan :

Kompetensi keahlian :

Mata pelajaran :

Kelas / semester :

Alokasi waktu :

Kompetensi Inti
Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

 Mengamati

-

 Menanya

-

 Mengumpulkan
data/eksplorasi

-
 Mengasosiasi
-
 Mengkomunikasikan:
-



FORMAT RPP

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah : SMK …

Mata Pelajaran : …

Kelas/Semester *) : …

MateriPokok : …

AlokasiWaktu : ...

A. KompetensiInti

1. _______________

2. _______________

3. _______________

4. _______________

B. Kompetensi Dasar

1. _____________ (KD pada KI-1)

2. _____________ (KD pada KI-2)

3. _____________ (KD pada KI-3)

4. _____________ (KD pada KI-4)

C. Indikator

D. TujuanPembelajaran

E. Materi Pembelajaran

(rincian dari Materi Pokok)

F. MetodePembelajaran

(rincian dari Kegiatan Pembelajaran)

1. Pendekatan pembelajaran : pendekatan saintifik (scientific)

(Pendekatan ilmiah (scientific appoach) dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud

meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba, membentuk jejaring untuk semua

mata pelajaran)

2. Model Pembelajaran : ……………………………..

3. Metode Pembelajaran : …………………………

G. Media, Alat, danSumberPembelajaran

Mengambil dari silabus yang
meliputi KI 1, KI2, KI3 dan KI 4



1. Media :…………………….

2. Alat/Bahan : ………………………

3. SumberBelajar : ………………………

H. Langkah-langkahPembelajaran/RancanganPertemuan

Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi
Waktu

Pendahuluan ………………………………….. ………

Inti Pendekatan Scientifik :
1. Mengamati

………………………….
2. Menanya

……………………………
3. Mengeksplorasikan

……………………………
4. Mengasosiasikan

…………………………….
5. Mengomunikasikan

…………………………....

………

Penutup …………………………………….. …….

Atau dalam bentuk seperti tabel di bawah ini.

Kegiatan Deskripsi Kegiatan
Alokasi
Waktu

Pendahuluan ………………………………….. ………

Inti Fase – fase dalam model pembelajaran :
1. Fase 1

………………………….
2. Fase 2

……………………………
3. Fase 3

…………………………
4. dst………………………

………

Penutup …………………………………….. …….

I. Penilaian

Menerapkan
pendekatan 5M
sesuai pilihan
metode dan/atau
model yang
digunakan

Dalam kegiatan
tersebut terdapat

5M



Terdapat 3 aspek penilain meliputi: 1). ASPEK SIKAP: dapat dilakukan melalui

OBSERVASI DAN/ATAU PENILAIAN DIRI, DAN/ATAU PENILAIAN ANTAR

TEMAN, DAN/ATAU JURNAL), 2). ASPEK PENGETAHUAN: TES TULIS

DAN/ATAU TES LISAN, DAN/ATAU PENUGASAN), dan 3). ASPEK

KETERAMPILAN: UNJUK KERJA/PRAKTIK DAN/ATAU PROYEK, DAN/ATAU

PORTOFOLIO

1. Jenis/teknik penilaian: testulis, teslisan, observasi, dst

2. Bentuk instrument dan instrumen: tes dan non tes (mengacu kepada indikator) sertakan

contoh intrumen yang akan digunakan.

3. Pedoman penskoran : rubrik

………., ………………… *****)

Mengetahui Guru Mata Pelajaran

Kepala SMK ……..

_______________ __________________

NIP. …. NIP. ….

Catatan:

1. Tulisan yang berwarna merah adalah penjelasan atau cara pengisian dari sistematika yang

tercantum pada Permendikbud 81A Tahun 2013

2. Tulisan berwarna hitam asli dari Permendikbud



SILABUS

MULTIMEDIA KELAS XI/GANJIL

Tahun Pelajaran 2015/ 2016

Satuan Pendidikan

Kompetensi Keahlian

Mata Pelajaran

Kelas/Semester

Alokasi Waktu

KOMPETENSI INTI
KOMPETENSI

DASAR
MATERI

PEMBELAJARAN

3. Memahami, menerapkan
dan menganalisis
pengetahuan faktual,
konseptual dan prosedural
berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni,
budaya, dan humaniora
dalam wawasan
kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban
terkait penyebab fenomena
dan kejadian dalam bidang
kerja yang spesifik untuk
memecahkan masalah.

3.2. Memahami
produk-produk
multimedia

Produk-produk
Multimedia
• Elemen
multimedia
• Komponen
Multimedia
• Produk-
Multimedia

4. Mengolah, menalar, dan
menyaji dalam ranah konkret
dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari
yang dipelajarinya di sekolah
secara mandiri, dan mampu
melaksanakan tugas spesifik
dibawah pengawasan

4.2. Menyajikan
contoh-contoh
produk
multimedia

SILABUS

MULTIMEDIA KELAS XI/GANJIL

Tahun Pelajaran 2015/ 2016

MATERI
PEMBELAJARAN

INDIKATOR
KEGIATAN

PEMBELAJARAN
PENILAIAN

produk
Multimedia
• Elemen-elemen
multimedia
• Komponen
Multimedia

-produk
ultimedia

•Mengidentifik
asi Elemen-
elemen
Multimedia
• Menjelaskan
Elemen-elemen
Multimedia
•Mengelompok
kan Produk
Multimedia
sesuai
klasifikasinya

Mengamati
• Berbagai contoh
produk
multimedia

Menanya
• Mendiskusikan
elemen-elemen
multimedia

Eksperimen/Eks
plorasi
• Mengeksplorasi
komponen
multimedia

Asosiasi
• Membuat
kesimpulan
elemen-elemen
multimedia

Mengkomunikasi

Tugas
•
Menyelesaika
n masalah
tentang
komponen
multimedia

Observasi
• Mengamati
kegiatan/aktiv
itas siswa
secara
individu dan
dalam diskusi
dengan
checklist
lembar
pengamatan
atau dalam
bentuk lain

Portofolio

ALOKAS
I

WAKTU

SUMBER
BELAJAR

6 JP Tay Vaughan,
2006, Multimedia :
Making it Work,
Penerbit Andi,
Yogyakarta



langsung kan
• Menyampaikan
hasil diskusi
contoh-contoh
produk
multimedia

• Hasil kerja
mandiri/kelom
pok
• Bahan
Presentasi

Tes
• Essay ,
pilihan ganda



PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGKALAN

Jl.Raya Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah : SMKN 1 AROSBAYA

Mata Pelajaran : DESAIN MULTIMEDIA

Kelas/Semester : XI/GANJIL

Materi Pokok : PRODUK
Alokasi Waktu : 6 X 45’ MENIT
Pertemuan/Waktu : 1 / 2 X 45’

A. Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin,

toleran, damai), santun, responsif dan pro

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam me

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual dan prosedural berdasarkan rasa

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang

spesifik untuk memecahkan masalah.

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik dibawah pengawasan langsung.

B. Kompetensi Dasar

1.1 Memahami nilai-nilai keimanan dengan menyadari hubungan keteraturan dan kompleksitas alam dan jagad raya
terhadap kebesaran Tuhan yang menciptakannya

1.2 Mendeskripsikan kebesaran Tuhan yang menciptakan berbagai sumber energi di alam
1.3 Mengamalkan nilai-nilai keimanan sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupan sehari
2.2 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; cermat; tekun; hati

bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif dan peduli lingkungan) dalam ak
wujud implementasi sikap dalam melakukan percobaan dan berdiskusi

2.2 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari
percobaan dan melaporkan hasil percobaan

3.2 Memahami produk-produk multimedia
4.2 Menyajikan contoh-contoh produk multimedia

C. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Menunjukkan rasa syukur terhadap Tuhan YME atas kemajuan produk multimedia

2. Menunjukkan motivasi internal dalam menggali informasi tentang produk

3. Mengidentifikasi Elemen-elemen Multimedia

4. Menjelaskan Elemen-elemen Multimedia

5. Mengelompokkan Produk Multimedia

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGKALAN

DINAS PENDIDIKAN

SMK NEGERI 1 AROSBAYA

Jl.Raya Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

: SMKN 1 AROSBAYA

: DESAIN MULTIMEDIA

: XI/GANJIL

PRODUK-PRODUK MULTIMEDIA
: 6 X 45’ MENIT
: 1 / 2 X 45’

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama,

toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam me

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual dan prosedural berdasarkan rasa

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang

spesifik untuk memecahkan masalah.

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik dibawah pengawasan langsung.

nilai keimanan dengan menyadari hubungan keteraturan dan kompleksitas alam dan jagad raya
terhadap kebesaran Tuhan yang menciptakannya
Mendeskripsikan kebesaran Tuhan yang menciptakan berbagai sumber energi di alam

eimanan sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupan sehari
Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; cermat; tekun; hati
bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif dan peduli lingkungan) dalam ak
wujud implementasi sikap dalam melakukan percobaan dan berdiskusi
Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi melaksanakan
percobaan dan melaporkan hasil percobaan

produk multimedia
contoh produk multimedia

Indikator Pencapaian Kompetensi
Menunjukkan rasa syukur terhadap Tuhan YME atas kemajuan produk multimedia

Menunjukkan motivasi internal dalam menggali informasi tentang produk multimedia

elemen Multimedia

elemen Multimedia

Produk Multimedia sesuai klasifikasinya

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGKALAN

Jl.Raya Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama,

aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri

Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual dan prosedural berdasarkan rasa

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik dibawah pengawasan langsung.

nilai keimanan dengan menyadari hubungan keteraturan dan kompleksitas alam dan jagad raya

Mendeskripsikan kebesaran Tuhan yang menciptakan berbagai sumber energi di alam
eimanan sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari

Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; cermat; tekun; hati-hati;
bertanggung jawab; terbuka; kritis; kreatif; inovatif dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai

hari sebagai wujud implementasi melaksanakan

Menunjukkan rasa syukur terhadap Tuhan YME atas kemajuan produk multimedia

multimedia



D. Tujuan Pembelajaran

Dengan kegiatan diskusi dan pembelajaran kelompok dalam pembelajaran etimologi multimedia ini diharapkan
siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bertanggungjawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab
pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta dapat,

1. Siswa dapat mengidentifikasi elemen-elemen multimedia

2. Siswa dapat menjelaskan elemen-elemen multimedia

3. Siswa dapat mengelompokkan produk multimedia sesuai klasifikasinya

4. Siswa dapat menyajikan data hasil pengamatan terhadap berbagai media dalam kehidupan sehari- hari

E. Materi Pembelajaran

1. Elemen-elemen multimedia
2. Komponen Multimedia
3. Produk-produk Multimedia

F. Metode, Pendekatan dan Model pembelajaran

Metode : diskusi dan eksperimen

Pendekatan : scientific approach

Model : Inquiry based learning

G. Media, Alat, Bahan, dan sumber belajar

1. Bahan tayang/ power point, LCD

2. Komputer beserta Hardware beserta Software komponen pendukung ( sound )

3. Lembar penilaian

4. Sumber Belajar :

Buku sumber : Vaughan, Tay. 2006. Multimedia “Making it Work “. Yogyakarta : Andi.

H. Langkah-langkah Pembelajaran/RancanganPertemuan

Pertemuan ke 1 :

Kegiatan Langkah-
langkah
MODEL

DISCOVERY

Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu

Pendahulua
n

Pemberian

stimulus

a. Pemusatan Perhatian :
1. Guru memberi salam , dan menanyakan

kondisi peserta didik.
2. Guru meminta ketua kelas untuk

memimpin doa sebelum kegiatan
pembelajaran di mulai.

3. Guru mengecek kehadiran siswa.
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
5. Guru memberikan gambaran tentang

produk-produk multimedia di kehidupan
sehari-hari.

6. Sebagai apersepsi untuk mendorong rasa
ingin tahu dan berpikir kritis, siswa diajak
berpikir : produk multimedia dapat dibuat

5 menit



dari berbagai media yang berbeda untuk
membawa atau menyampaikan informasi
dalam bentuk teks, grafik, animasi, audio,
video dan atau gabungan dari beberapa
komponen tersebut.

Kegiatan
inti

Identifikasi

Masalah

1. Guru menyampaikan informasi tentang
kegiatan yang akan dilakukan yaitu
membuat produk multimedia.

2. Guru meminta kepada peserta didik untuk
melakukan pengamatan dengan melalui
tayangan gambar dan membaca serta
menyimak dari modul tentang produk-
produk multimedia agar terbangun rasa
ingin tahu dan menunjukkan motivasi
internal.

Penyajian
fenomena

1. Siswa mengamati berbagai produk-produk
multimedia. 80 menit

Merumuskan
masalah

1. Siswa mendiskusikan tahap-tahap
membuat produk multimedia.

Menyusun
hipotesis

1. Menganalisis data dari setiap jenis
produk-produk multimedia untuk
menjawab pertanyaan-pertanyaan pada
LKS/Modul.

Menganalisis data
dan menyusun
kesimpulan

1. Menganalisis berbagai tahap pembuatan
produk-produk multimedia dan produk
multimedia yang sudah ada dalam
LKS/Modul.

2. Membuat kesimpulan tentang produk-
produk multimedia.

Penutup 1. Guru dan siswa mereview hasil
pembelajaran.

2. Guru memberikan penghargaan kepada
salah satu siswa yang jawabannya tepat
atau mendekati jawaban yang benar.

3. Guru menyuruh seluruh siswa untuk
berdoa sebelum pulang.

4. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan
memberikan pesan untuk tetap belajar,
berdoa , fokus dan tetap semangat.

5 menit

I. Penilaian Hasil Belajar

1. Jenis/teknik penilaian: tes tulis, pengamatan/observasi & praktek

2. Bentuk instrument dan instrumen: (terlampir)

3. Pedoman penskoran : rubrik (terlampir)



LAMPIRAN LEMBAR PENILAIAN

1. PENILAIAN PENGETAHUAN

Tekknik Penilaian : Tes tertulis ( post test )

Instrumen : Lembar tes tulis ( post test )

Bentuk Instrumen : Essay

1. Jelaskan pengertian multimedia!
2. Apa yang dimaksud multimedia linear? Berilah tiga buah contoh produk multimedia linear!
3. Berilah tiga buah contoh produk multimedia interaktif dan jelaskan letak interaktif media tersebut!

Keterangan :

2. PENILAIAN SIKAP

Teknik Penilaian : Observasi

Instrumen : Lembar Observasi

Bentuk Instrumen : Lembar Pengamatan

Format Lembar Pengamatan Sikap Peserta Didik Kurikulum 2013

N
o

.

Nama

SIKAP

K
ed

is
ip

li
n

an

K
er

ja
sa

m
a

R
am

ah
d

en
ga

n
te

m
an

K
ej

u
ju

ra
n

K
ep

ed
u

li
an

T
an

g
g

un
g

ja
w

ab

1.

2.

3.

4.

Dst.

Keterangan:

Skala penilaian sikap dibuat dengan rentang antara 1 s.d 5.
1 = sangat kurang; dikonfersikan menjadi : Sangat Kurang

2 = kurang konsisten; dikonfersikan menjadi : Kurang
3 = mulai konsisten; dikonfersikan menjadi : Cukup

4 = konsisten; dikonfersikan menjadi : Baik

5 = selalu konsisten. dikonfersikan menjadi : Sangat Baik

No. Soal Skor

1 1 - 20

2 1 - 40

3 1 – 40



3. PENILAIAN KETERAMPILAN

Teknik Penilaian :Tes Praktik

Bentuk Penilaian : Lembar Pengamatan

NO Aspek yang dinilai Penilaian

1 2 3 4

1. Menggunakan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk

multimedia dengan tepat

2. Membuat produk multimedia sesuai dengan prosedur

3. Menganalisis hasil produk multimedia yang telah di buat

4. Membuat Kesimpulan

5. Membuat Laporan hasil praktik membuat produk multimedia

Jumlah

Keterangan :

0 = kurang

1 = Cukup

2 = Baik

3 = Baik sekali

Keterangan : Nilai = 100


