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UAS
Ujian Akhir Semester

(Kelas A dan D)

Ujian Akhir Semester (UAS) MK Animasi dengan ketentuan sebagai berikut.

A. Karya Animasi

1. Ketentuan karya animasi sebagaimana yang sudah dikerjakan selama

perkuliahan semester ini.

2. File karya animasi disimpan dalam format MPEG.

3. Struktur karya:

a. Opening: judul animasi

b. Karya animasi (minimal 2 menit)

b. Closing: logo ISI, nama dan NIM, kru produksi, nama MK dan Prodi dalam

bentuk klip image.

4. Audio:

Ilustrasi musik: hindari plagiarism (ingat pelacakan plagiarism mudah dilakukan).

Dubbing dengan suara yang tepat dan baik. Sebaiknya ciptakan foley sendiri

dengan sarana yang ada di sekitar.

5. Upload:

a). Karya animasi diunggah ke kanal Youtube masing-masing, dilengkapi judul

dan deskripsi (sinopsis, pesan, kru, matakuliah, prodi, dan institusi).

b. Link Youtube tersebut di-embed ke laman Blog masing-masing dengan judul

“UAS Matkul Kelas Namamahasiswa NIM”

B. Deskripsi Karya
1. Sistematika penulisan Deskripsi Karya sebagai berikut.

a. Cover (judul karya animasi, logo ISI, nama & NIM, prodi-jurusan-fakultas-

institut-tahun)

b. Daftar isi

c. Ide penciptaan (deskripsikan gagasan dan konsep penciptaan)

d. Nilai / pesan moral, yang ingin disampaikan ke audience.

e. Sinopsis

f. 3D karakter, deskripsikan masing-masing tokoh.

g. Visualisasi karakter dalam bentuk Model Sheet (gambar karakter tampak dari

beberapa sisi, full color)

h. Kru produksi (nama-NIM-prodi dan peran)

2. Deskripsi Karya merupakan kumpulan tugas harian yang dikemas ke dalam

format: kertas A4 dalam ekstensi .docx dan diunggah ke laman Blog masing-

masing bersama dengan link karya animasi.
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C. CATATAN
Laman Blog masing-masing yang berisi: (1) link embed karya animasi dari kanal

Youtube, dan (2) link file deskripsi karya, kemudian dilaporkan via email dengan

subjek berjudul “UAS Matkul Kelas Namamahasiswa NIM” kepada address:

ranang@std.isi-ska.ac.id, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Juli 2021

Waktu : 23.00 WIB (deadline)

SEMOGA SUKSES


