
FINAL EXAMINATION 

Examination Content Outline 

SEMESTER 1 

ACADEMIC YEAR 2017-2018 

 

Grade  : XII Science/Social 

Subject  : Information Communication and Technology 

Teacher : Siti Mustiani, S.Kom. 

 

THINKING SKILLS 
MATERIAL COVERAGE 

Infografis  Videografi 

Remembering   Pengertian Infografis 

 Proses pembuatan infografis: data-visualization, 
information design, information architecture. 

 Jenis-jenis infografis berdasarkan sifatnya 
- Infografis statistic (Statistical Based) 
- Infografis jadwal (Timeline Based) 
- Infografis proses (Process Based) 
- Infografis lokasi atau geografi 

 Jenis infografis berdasarkan bentuknya 
- Infografis statis 
- Infografis animasi 
- Infografis intraktif 

 Mendeskripsikan kegunaan videografi dalam desain 
komunikasi visual 

 Mengidentifikasi bahan dan alat videografi 

 Menyusun naskah produksi (scenario) film 

 Menggambar storyboard sesuai dengan naskah produksi 

 Mendeskripsikan gerak kamera video 

 Mengoperasikan gerak kamera virtual dan live shooting 

 Mendeskripsikan beberapa angle kamera 

 Mengoperasikan kamera dalam beberapa angle 

 Mengoperasikan gerak kamera 

 Shooting film indie untuk kepentingan iklan 

 Melakukan editing dari kaset ke format digital 

 Melakukan proses editing dari MMC/Memory ke PC 

 Mengisi (dubbing) sound recording 

 Melakukan editing sound 

 Melakukan compositing video dan audio (title and color 
correction) 

 Melakukan proses transisi per cut adegan 

Understanding   Langkah-langkah membuat infografis 
1) Menyiapkan data/informasi yang ingin 

disajikan di dalam infografis 
2) Menentukan tujuan dibuatnya infografis 
3) Melakukan studi pendahuluan tentang 

keperluan visualisasi data, kenali siapa 
audiennya dan membaca beberapa referensi 



4) Mendiskusikan hasil temuan, memilih jenis 
infografis dan mendiskusikan proses 
pembuatan infografis 

5) Membuat desain infografis dan memilih tools 
infografis 

6) Mendefinisikan Struktur informasi dengan 
jelas, berdasarkan arsitektur informasi yang 
dipilih 

7) Mendiskusikan hasil rancangan infografis 
8) Memulai infografis 
9) Mendesain infografis semenarik mungkin 
10) Memberikan penilaian terhadap infografis 

yang telah dibuat 
11) Memperbaiki infografis 
12) Membagikan infografis kepada pihak terkait 

melalui platform yang sesuai 

 Menyebutkan Aplikasi/ Tools online untuk 
membuat infografis 

 Melakukan proses rendering 

 Melakukan print to tape atau burn to media disc. 

Analysing  Manfaat pembuatan infografis 

 Kesulitan dalam pembuatan infografis dan cara 
untuk mengatasinya 

 

 


