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1. TUJUAN TUGAS :

2. URAIAN TUGAS
a. Obyek garapan:
Aplikasi Multimedia mengunakan Adobe Flash
b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan: 

c. Metode/Cara pengerjaan, acuan yang digunakan:

d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan:

3. KRITERIA PENILAIAN
a. Tingkat pemahaman dan kebenaran hasil Aplikasi (80%)

SKOR

< 20

21 - 40

41 - 60

61 - 80

> 81

b. Tingkat partisipasi (20%)

SKOR
< 20

21 - 40

41 - 60

61 - 80

> 81

Setelah mampu memahami dan menjelaskan mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan segala pengajaran dengan 
membuat sebuah aplikasi multimedia yang telah direncanakan sesuai dengan Tugas 2

Membuat Aplikasi Multimedia yang telah dipresentasikan, dan membuat laporannya

Small group. Materi yang digunakan untuk mengerjakan adalah melalui artikel-artikel di internet dan bahan kelas dan 
latihan yang diberikan

1. Hasil aplikasi yang di kumpulkan melalui 3 media pilihan : 1. Standalone, 2. Upload ke Web, 3. Java Applet
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dikumpulkan tanggal 12 Januari 2014 dan akan dipresentasikan. Setiap Mahasiswa wajib hadir untuk 
menandatangani berita acara. Jam 12.30-14.00

2. Document Mengenai detail Aplikasi dalam bentuk laporan berbasis softcopy(terlampir template) dikumpulkan versi 
hard copy

Sangat kurang

Aplikasi yang dibuat ada berhasil dan belum ter run, didistribusikan dengan 
standalone dan di dalam aplikasi ada salah satu komponen multimedia diantaranya 
text, audio, images, animasi, video Laporan tidak ada dan belum sesuai dengan 
aplikasi yang dibuat

Kurang

Aplikasi ada, dapat di run , didistribusikan dengan standalone dan di dalam aplikasi 
ada dua komponen multimedia diantaranya text, audio, images, animasi, video. 
tingkat kompleksitas kecil dan tidak ada interaktiv antara user dan aplikasi Laporan 
tidak lengkap ( sekitar 30 % ) dan belum sesuai dengan aplikasi yang dibuat

Cukup

Aplikasi ada, dapat di run, didistribusikan dengan standalone atau diupload ke web. 
di dalam aplikasi ada tiga komponen multimedia diantaranya text, audio, images, 
animasi, video  Laporan cukup lengkap ( sekitar 60 % ) dan kurang sesuai dengan 
aplikasi yang dibuat

Baik

Aplikasi ada, dapat di run, didistribusikan dengan standalone atau diupload ke web. 
di dalam aplikasi ada 4 komponen multimedia lengkap diantaranya text, audio, 
images, animasi, video. Laporan  lengkap ( sekitar 80 % ) dan cukup sesuai dengan 
aplikasi yang dibuat

Sangat Baik
Aplikasi ada, dapat di run, didistribusikan dengan java applet, di dalam aplikasi ada 
komponen multimedia lengkap diantaranya text, audio, images, animasi, video. 
Laporan sangat lengkap ( sekitar >90 % ) dan sesuai dengan aplikasi yang dibuat
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Baik menjelaskan aplikasi dengan baik (tdk baca) dan sangat memahami ada tata krama 
dan rapih

Sangat Baik menjelaskan aplikasi dengan baik (tdk baca) dan sangat memahami, memiliki tata 
krama baik, pakaian rapih dan penjelasan aplikasi dibuat interaktif.

Sangat kurang Menjelaskan dengan membaca, tidak ada tata krama, pakaian tdak rapih
Kurang menjelaskan seadanya namun kurang memahami, ada tata krama dan rapih

Cukup menjelaskan aplikasi dengan kurang baca dan cukup memahami, ada tata krama dan 
rapih



a. Tingkat pemahaman dan kebenaran hasil (80%)

ada aplikasi run Laporan kesesuaian aplikasi Total
5 5 standalone (10) web (15) java applet (25) text image audio video animasi < 30 = 10 kenaikan +10 kurang-cukup = 5,  cukup-sesuai=10 Hasil

Yohannes 0
Irdan 0
Kamtry 0
Feby 0
swandy 0
Raymond 0
Milka 0
Rei 0
Fadli 0
Richard 0
Arnold 0
Marlyn 0
Greg 0
Erick Amir 0
Asfato 0
Ronny 0
erick sander 0
jelita 0
sanri 0
Alhento 0
irwan 0
edwin 0

b. Tingkat Partisipatif (20%)

tata krama pakaian ada interaktif Total 
baca 20 kurang baca 35 tdak baca 50 kurang 10 cukup 15 sangat 20 5 5 20 partisipasi

Yohannes 0 0
Irdan 0 0
Kamtry 0 0
Feby 0 0
swandy 0 0
Raymond 0 0
Milka 0 0
Rei 0 0
Fadli 0 0
Richard 0 0
Arnold 0 0
Marlyn 0 0
Greg 0 0
Erick Amir 0 0
Asfato 0 0
Ronny 0 0
erick sander 0 0
jelita 0 0
sanri 0 0
Alhento 0 0
irwan 0 0
edwin 0 0

komponen multimedia (25)distribusiNamaNo

1

No Nama

6

3

2

4

5

7

6

3

penjelasan pemahaman

1

2

4

5

Total Nilai Keterangan

7
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