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Soal Latihan Ujian Praktek Animasi

1. PETUNJUK UMUM
a. Bacalah petunjuk pengerjaan dengan teliti dan fahami
b. Pelaksaan ujian praktek dikerjaan serentak per tiap kelas dan perserta diberi waktu 120 menit

untuk mengerjakan yang terdiri dari 3 program aplikasi, sebagai berikut :
i. CorelDraw
ii. Adobe Photoshop
iii. Macromedia Flash

c. Tanyakan kepada tim penguji jika ada hal yang tidak dipahami
d. Antisipasi menghadapi listrik padam pada saat ujian, maka bagi siswa yang memiliki laptop

diharapkan dapat membawa laptopnya masing masing.
e. Bagi siswa yang membawa laptop tetapi belum memiliki program diatas dapat menghubungi P

Iyan secepatnya
f. Kerjakan pekerjaan anda sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
g. Peserta ujian yang melakukan kecurangan (copy paste) tidak akan lulus

2. MATERI UJI PRAKTEK
Fungsi dan proses kerja berbagai peralatan grafis dan animasi sebagai perangkat informasi dan
komunikasi, yang meliputi:
a. Mengaktifkan dan mematikan komputer sesuai dengan prosedur,
b. Mendemonstrasikan fungsi dan cara kerja perangkat lunak aplikasi grafis dan animasi sebagai

perangkat informasi dan komunikasi,
c. Melakukan operasi dasar pada Operating System Computer,
d. Melakukan setting peripheral pada Operating System Computer,
e. Melakukan majemen file.

Perangkat desain grafis dan animasi
a. Menunjukkan menu ikon yang tersedia dalam perangkat lunak CorelDraw,
b. Menggunakan menu ikon dan membuat ID Card yang tersedia dalam perangkat lunak

CorelDraw,
c. Menunjukkan menu ikon yang tersedia dalam perangkat lunak Adobe Photoshop,
d. Menggunakan menu ikon dan membuat effek logo yang tersedia dalam perangkat lunak Adobe

Photoshop,
e. Menunjukkan menu ikon yang tersedia dalam perangkat lunak Macromedia Flash,
f. Menggunakan menu ikon dan membuat animasi interaktif yang tersedia dalam perangkat lunak

Macromedia Flash.

2. PENILAIAN
a. Penguasaan Aplikasi (nilai 20)
b. Kreatifitas Desain/Tampilan Animasi (nilai 20)
c. Tata Letak Desain (nilai 20)
d. Kerapihan Desain (nilai 20)
e. Hasil Akhir / Test Movie  (nilai 20)

3. TIM PENGUJI
a. Iwan Kurniawan, A.Md
b. Yandriana, F M, SE.
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UJI KOMPETENSI PRAKTEK
SMA Negeri 1 Kota Cirebon KODE SOAL : CDR1

UNIT KOMPETENSI
APLIKASI GRAPHIC CORELDRAW

WAKTU PENGERJAAN
40 MENIT

Buatlah KARTU NAMA dengan variasi tampilan sama persis seperti contoh dibawah ini

Buka program CorelDraw yang tersedia dalam masing-masing komputer dan buat file baru dengan
nama_kelas_noabsen

Contoh : annisa_12ipa8_13

Ketentuan Pembuatan :

Layer : Width = 9 cm
Height = 5.5 cm

Font : Arial Rounded MT Bold
Font Size : Nama (14), Jabatan (12), alamat rumah dan kantor (8)
Warna : Bebas (kreasi masing-masing)
Logo : Bebas (kreasi masing-masing)

Save File di drive D:\UPA\12IPA1\nama_file
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UJI KOMPETENSI PRAKTEK
SMA Negeri 1 Kota Cirebon KODE SOAL : PSD1

UNIT KOMPETENSI
APLIKASI GRAPHIC ADOBE PHOTOSHOP

WAKTU PENGERJAAN
40 MENIT

Buatlah logo dengan Style Teks Bevel seperti contoh gambar dibawah ini

Buka program Adobe Photoshop yang tersedia dalam masing-masing komputer dan buat file baru
dengan nama_kelas_noabsen

Contoh : annisa_12ipa8_13

Buat kata logo teks (T) di tool bar klik HORIZONTAL TYPE TOOL, ketik teks contoh FACEBOOK, TWITTER,
SMANSACRB, dll.

Ketentuan Pembuatan Logo
Layer : Width = 500 pixels

Height = 100 pixels
Font : Arial Black
Font Size : 75
Font Styles : 1. Gradien Overlay 083c7f and 4d9fff

2. Bevel and Emboss

Stroke Size 3 and Colour White

Save File di drive D:\UPA\12IPA1\nama_file
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UJI KOMPETENSI PRAKTEK
SMA Negeri 1 Kota Cirebon KODE SOAL : SWF1

UNIT KOMPETENSI
APLIKASI ANIMASI MACROMEDIA FLASH

WAKTU PENGERJAAN
40 MENIT

Buatlah animasi MOTION TWEEN dan INTERACTION BUTTONS seperti dibawah ini

Buka program Macromedia Flash yang tersedia dalam masing-masing komputer dan buat file baru
dengan nama_kelas_noabsen

Contoh : annisa_12ipa8_13

Ketentuan Pembuatan:
Layer : Width = 400 pixels

Height = 400 pixels
Button Object : Playback flat
Movie Clip : Bebas (kreasi masing-masing)
Format Publish : *.exe dan *.swf

1. Buat 3 buah layer dan ubah nama layer dengan susunan seperti berikut ini:
Layer 3 menjadi tombol
Layer 2 menjedi bola
Layer 1 menjadi line

2. Klik layer background, Insert Frame(F5) pada frame 40 atau klik kanan frame 40 kemudian Insert
Frame (F5).

3. Klik kembali frame 1 layer line dan buat garis lurus mendatar pada stage. Ubah menjadi Graphic dan
beri nama garis pada Name.
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4. Klik layer bola frame 1 dan buat bola dengan Oval Tool dan letakkan di bawah garis. Ubah bola
menjadi Movie Clip dan beri nama bola pada Name.

5. Buat animasi Motion Tween dari frame 1 sampai frame 20 untuk bola bergerak turun dan dari frame
20 sampai dengan frame 40 untuk bola bergerak naik.

6. Klik layer tombol frame 1 dan ambil tombol dari Windows Common Libraries. Buttons. Drag ke stage
untuk rounded green play dan rounded green stop dari folder playback rounded.

7. Gunakan Free Transform Tool  untuk mengubah ukuran tombol.

8. Insert Frame (F5) pada layer tombol frame 40, sehingga kedua tombol dapat ditampilkan sampai
pada akhir animasi.

9. Klik kanan tombol play, pilih Actions (F9) dan tambahkan script sebagai berikut:
on (release) {

play();
}

10. Anda dapat mengetikkan secara langsung atau menggunakan menu pilihan yang sudah ada.

11. Klik kanan tombol stop, pilih Actions (F9) dan tambahkan script sebagai berikut:
on (release) {

stop();
}

12. Lakukan test movie (Ctrl+Enter)

Save File di drive D:\UPA\12IPA1\nama_file
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