
Kontrak Pertemuan Pelajaran 

Mata Pelajaran : Animasi 2 Dimensi 

Kelas : XI Multimedia 

Sekolah : SMK Negeri 1 Sukasada 

 

A. Administrasi, setiap pertemuan diwajibkan:  

a) Ketua kelas mempersiapkan 1 lembaran absensi peserta pelajaran, yang dimasukkan 

ke dalam satu stop map (dibawa setiap pertemuan) 

b) Seluruh siswa membawa satu buku catatan, untuk mencatat dengan identitas minimal 

seperti: Nama, Kelas, Sekolah, Mata Pelajaran. (dibawa setiap pertemuan) 

c) Setiap siswa mempersiapkan satu stop map sebagai tempat mengumpulkan tugas, dan 

bahan pelajaran lain. Depan stop map sebagai portofolio, di isi identitas minimal 

seperti: Nama, Kelas, Sekolah, Mata Pelajaran. (dibawa setiap pertemuan) 

d) Setiap siswa mempersiapkan satu buah flasdisk (drive portable) dengan kapasitas 

minimal 1 GB. (dibawa setiap pertemuan) 

 
B. Disiplin,  

a) Sebelum memulai pelajaran, siswa diwajibkan untuk mempersiapkan ruang belajar. Apabila 

ruang belajar tidak dalam keadaan baik, pelajaran tidak akan dimulai. 

b) Siswa tidak diperbolehkan berbuat yang berlebihan saat pelajaran. 

c) Siswa dalam pelajaran berpakaian rapi dan diwajibkan untuk memakai pakaian bengkel saat 

pelajaran, jika tidak siswa akan belajar di ruang khusus atau setidaknya dipulangkan dengan 

absensi Alpha (A). 
 

C. Pertemuan atau Absensi 

a) Pertemuan dilaksanakan maksimal 16 kali pertemuan 

b) Siswa boleh minta izin untuk tidak sekolah dengan syarat mengirim surat keterangan 

c) Siswa yang kehadiran kurang dari 75 % tidak diijinkan untuk mengikuti ulangan umum, dan 

otomatis tidak tuntas dalam mata pelajaran bersangkutan 

d) Siswa dengan keterangan alpha (A) , nilainya akan dikurangi sebesar 1 (satu) setiap kali alpha 

(A) 

 

D. Tugas dan Penilaian 

a) Tugas terdiri dari 3 jenis, yaitu: tugas harian, tugas insidental (sewaktu-waktu), dan tugas 

akhir 

b) Tugas dikumpulkan tepat waktu, jika tidak tugas akan dikurangi nilainya dan atau 

penambahan tugas. 

c) Nilai akhir siswa ditentukan dalam aspek berikut. 

 

No Komponen  Bobot (%) 

1 Absensi/kehadiran 10 

2 Kelengkapan administrasi dan buku catatan 10 

3 Disiplin 20 

4 Keaktifan di kelas 20 

5 Tugas-tugas (keteptan waktu “70 %”, 

keseriusan penyelesaian tugas “30 %. 

40 

Total 100 % 

Siswa yang mendapat nilai minimal (KKM) < 70 dinyatakan belum tuntas, dan berhak 

mengikuti remedi. 

 

 

 



E. Sanksi 

Siswa akan diberikan sanksi peringatan untuk setiap pelanggaran, pengurangan nilai, dan 

penentuan ketuntasan. 

 

F. Lain-lain 

a) Siswa diperbolehkan memberikan masukan, bertanya, memberi saran kepada guru perihal 

pelajaran 

b) Siswa berhak memberikan masukan, saran terhadap Kontrak Pertemuan Pelajaran ini 

sebelum disepakati. 

c) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kontrak Pertemuan Pelajaran  ini akan diatur 

kemudian. 

 

G. Rencana Pelajaran 

 

No/Pertemuan Materi 

1 Mengenal Animasi, software, peluang kerja, dan komponen pendukung 

animasi 

2 Mengenal menu dan interface program animasi 

3 Storyboard animasi /perencanaan proyek 

4 Membuat interface program animasi 

5 Menggambar objek animasi 

6 Animasi motion tween 

7 Animasi frame by frame 

8 Animasi guidline 

9 Animasi masking 

10 Action scrip sederhana animasi 

11 Penyelesaian tugas akhir 

12 Penyelesaian tugas akhir 

13 Penyelesaian tugas akhir 

14 Penyelesaian tugas akhir 

 

Rencana pelajaran ini tidak baku dan bersifat fleksibel disesuaikan dengan situasi. 

 
 

Singaraja,………….2012 

Disepakati oleh: 

 

an. Tim Guru Mata Pelajaran                                                        an. Siswa, 
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