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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

E-learning merupakan singkatan dari Elektronic Learning, merupakan cara baru dalam 

proses belajar mengajar yang menggunakan media elektronik khususnya internet sebagai 

sistem pembelajarannya. E-learning merupakan dasar dan konsekuensi logis dari 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajaran mata kuliah Media 

Pembelajaran dan TIK melalui e-learning yaitu mahasiswa dapat melakukan perkuliahan 

secara online. Pembelajaran melalui e-learning tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. 

Mahasiswa bebas mengakses materi yang telah disediakan, dan melakukan diskusi dan 

mengerjakan tugas dimanapun dan kapanpun selama ada koneksi internet. 

Aktifitas yang harus dilakukan mahasiswa pada saat pembelajaran Geometri Analitik 

Datar di e-learning adalah: 

 Download Bahan Ajar, kegiatan ini bertujuan untuk memperkaya materi kuliah. 

Bahan ajar yang disiapkan dalam bentuk Pdf dan PowerPoint. 

 Menyaksikan Video Pembelajaran, kegiatan ini dilakukan untuk memantapkan 

pemahaman mahasiswa tentang materi kuliah. 

 Forum, kegiatan ini dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dengan tujuan sebagai 

pengganti tatap muka. Kegiatan yang dilakukan pada forum adalah mendiskusikan 

teori/materi yang dipelajari, diskusi membahas kasus, menjawab pertanyaan atau 

permasalahan yang dapat diangkat sesuai dengan tema materi kuliah tiap 

pertemuan. 

 Tugas, kegiatan ini berisi permasalahan yang harus diselesaikan oleh mahasiswa 

seputar materi yang dipelajari. Jawaban dari permasalahan tersebut dapat dikirim 

dalam bentuk gambar(foto) maupun dokumen. 

 Kuis, kegiatan ini wajib dilakukan oleh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah 

Geometri Analitik Datar. Halaman ini berisi soal-soal latihan  dengan tujuan untuk 

menguji dan mengukur kemampuan mahasiswa terhadap materi yang telah mereka 

pelajari. 

 Chatting, merupakan kegiatan pelengkap dalam pembelajaran online di e-

learning. 
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A. Pendaftaran Akun E-Learning Mahasiswa 

 

Untuk dapat aktif dalam sistem pengelolaan e-learning yang digunakan di Universitas 

Sriwijaya, yaitu Moodle E-learning for Sriwijaya Student (MoDELss)  maka mahasiswa 

harus terdaftar sebagai anggota perkuliahan e-learning dan memiliki account. Cara 

membuat account dalam MoDELss ini adalah: 

1. Buka http://elearning.unsri.ac.id, lalu klik tombol “Created new Account..” yang 

terdapat dibagian kanan bawah situs e-learning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lalu akan muncul formulir seperti gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isilah formulir dengan data Anda dengan aturan sebagai berikut:  

http://elearning.unsri.ac.id/
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 Username dan Surname harus diisi dengan data NIM 

 Firstname harus diisi dengan nama lengkap penulisan nama harus 

menggunakan huruf kapital semua. 

 Email yang dimasukkan harus email yang aktif, kesalahan dalam mengetikkan 

email atau menggunakan email yang tidak aktifberakibat tidak bisa 

mengaksessistem. 

 Pada“Enter the words above” ketikan semua angka dan huruf yangtampil pada 

kode CAPTCHA 

 Bila semua data telah terisi tekan tombol Create my newaccount. 

 

3. Akan Muncul Konfirmasi dari account yang telah didaftarkan, lalu klik Continue 

4. Konfirmasi Pendaftaran dengan mengecek email Anda. Setelah Anda melakukan 

pendaftaran, Anda akan segera mendapatkan konfirmasi untuk aktivasi lewat 

email, silahkan periksa email anda untuk konfirmasi pendaftar. Jika tidak ada 

dalam Inbox, maka biasanya masuk dalam Spam / Trash. Silahkan klik URL yang 

dikirimkan ke email anda (biasanya dalam format biru), jika tidak maka silahkan 

dicopy URL tersebut dan buka window browser baru, kemudian paste dan enter. 

5. Setelah Anda melakukan konfirmasi melalui email, maka account (username dan 

password) anda sudah dapat digunakan. Loginlah ke sistem elearning, dengan 

memasukkan user name dan password yang anda pilih pada tempat yang telah 

disediakan. 
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B. Pendaftaran Mata Kuliah Media Pembelajaran dan TIK 

 

Untuk mengikuti mata kuliah Media Pembelajaran dan TIK pada perkuliahan e-

learning ini, setelah berhasil melakukan registrasi pembuatan Akun, langkah selanjutnya 

adalah mendaftarkan diri Anda menjadi peserta mata kuliah yang diinginkan dengan cara 

memilih mata kuliah tersebut.  Langkah-langkah pendaftarannya antaralain: 

1. Login ke dalam sistem E-learning  (http://elearning.unsri.ac.id) 

2. Arahkan ke Blok kategori kursus cari FAKULTAS KIP, klik PENDIDIKAN 

MATEMATIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elearning.unsri.ac.id/
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3. Pilih Mata Kuliah. Arahkan Kursor dan klik kepada mata kuliah Media PBM dan TIK 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Masukan Kunci Masuk/Password mata Kuliah pada kolom yang tersedia, untuk mata 

kuliah Media Pembelajaran dan TIK Ruang password yang Anda masukkan adalah 

“1234”. kemudian klik tombol enrol me. 

 

C. Kegiatan Belajar Online 

 

Setelah Anda berhasil masuk ke mata kuliah Geometri Analitik Bidang Ruang, maka 

akan muncul materi dan aktifitas pada mata kuliah yang disajikan perpertemuan atau 

perminggu. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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 Materi/Modul 

Pada tiap minggunya mahasiswa dapat mendownload modul atau bahan materi 

pelajaran yang telah disediakan pada tiap pertemuan oleh dosen pengampu mata 

kuliah Media Pembelajaran dan TIK (bisa berupa MS.Word, Power point ataupun 

pdf). 

 

 

 

 

 

 

 

Mahasiswa dapat mendownload atau mengunduh materi tersebut, yaitu dengan cara: 

1. Klik materi yang akan di dowload. 

2. Kemudian klik download yg terletak disebelah pojok kanan atas modul tersebut 

Pilih “save File..”, kemudian klik OK. Maka materi kuliah tersebut akan 

terdownload. 

 

 Video Pembelajaran 

Video ini bertujuan untuk memantapkan pemahaman mahasiswa mengenai 

materi yang di pejari, cara menyaksikannya yaitu dengan mengklik tanda panah yang 

terletak ditengah-tengah video tersebut. 
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 Tugas  

 Salah satu aktivitas dari perkuliahan e-learning ini dapat digunakan sebagai sarana 

untuk mengirimkan tugas berbentuk file dari mahasiswa kepada dosen. Pengiriman 

tugas melalui sistem elearning lebih mudah dikelola dibandingkan melalui e-mail. 

Dosen juga dapat menilai dan memberikan komentar yang dapat dibaca langsung oleh 

mahasiswa. 

 Untuk aktivitas yang berbentuk penugasan, langkah pertama yang harus dikerjakan 

adalah meng-klik tugas yang terdapat dihalaman kolom tiap pertemuan (perhatikan 

gambar diatas).   

 Setelah diklik, maka akan tampil pertanyaan dari tugas, informasi tentang peraturan 

dari tugas, tanggal buka dan tanggal tutup tugas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Untuk melakukan pengiriman tugas, pilih tombol “Upload a file” (Perhatikan 

gambar diatas!).  Berikut langkah-langkah mengirimkan sebuah file ke dalam sistem:  

1) Klik tombol “add..‟ 

 

 

 

2) Pada jendela file picker, pilih „upload a file‟ selanjutnya klik tombol “Browse..‟ 
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3) Pilih sebuah File yang akan di Upload dari direktori ke dalam sistem, selanjutnya klik 

“Open‟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Setelah file dipilih, Klik tombol  “Upload this file.‟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Klik “Save change”, untuk menyimpan file yang telah dipilih. 

 

 

 

 

 

6) Klik “Send for marking..” 
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7) Klik “lanjut..” untuk mengirim tugas 

 

 

 

 

Tampilan dibawah ini, menunjukkan bahwa file yang anda kirimkan berhasil.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Forum Diskusi 

 Untuk menjembatani antara mahasiswa dengan mahasiswa atau antara mahasiswa 

dengan dosen pengampu, sistem pembelajaran Geometri Analitik Datar melalui 

elearning juga menyediakan menu forum diskusi yang dapat digunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung pada waktu yang berbeda.   

Aktivitas forum, berisi diskusi tentang hal-hal seputar materi yang sedang dipelajari, 

seperti mendiskusikan soal, atau bertanya tentang materi yang belum dimengerti. 

 Forum diskusi ini memungkinkan mahasiswa membuat topik diskusi baru selain 

topik diskusi yang diberikan oleh dosen.  Tampilan pada forum ini memungkinkan 

mahasiswa membaca hasil tanggapan dari mahasiswa lainnya karena bentuknya 
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bercabang sehingga semua hasil tanggapan mahasiswa ditampilkan sehingga 

mahasiswa dapat menanggapi dan melengkapi hasil tanggapan mahasiswa yang 

lainnya.    

 

 Untuk memulai suatu forum diskusi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah 

meng-klik gambar forum seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.   

 

a) Menambahkan Topik Diskusi Baru 

 

1. Untuk menambahkan topik diskusi baru yaitu dengan mengklik  “Add a new 

discussion topic...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

2. Maka akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini 
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3. Ketik topik baru yang ingin Anda diskusikan pada kolom subject. Kemudian ketik apa 

yang ingin Anda diskusikan pada kolom Message. Jika yang ingin Anda diskusikan 

berupa gambar atau dokumen, maka Anda dapat melampirkannya dengan cara klik 

“Add...” pada Attachment, maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Klik Upload a file, kemudian klik Browse. Lalu carilah file yang Anda inginkan pada 

komputer Anda → klik Open → Klik Upload this file. (ukuran file bisa saja ditentukan 

oleh dosen pengampu) 
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4. Selanjutnya klik Post to forum 

Maka topik diskusi baru yang ditambahkan akan muncul pada jendela forum diskusi. 

b) Menanggapi topik diskusi yang sudah ada 

 

1. Langkah-langkah untuk menanggapi topik diskusi yang telah ada yaitu klik bagian 

topik diskusi yang ingin ditanggapi. Lalu klik Replay yang terletak disebelah kanan 

bawah forum diskusi yang ingin ditanggapi. 

  

2. Kemudian akan muncul tampilan seperti saat ingin membuat topik diskusi baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lakukan langkah-langkah memposting seperti pada langkah membuat topik diskusi 

baru. Maka tanggapan diskusi akan muncul pada topik yang diinginkan. 

 

 Kuis 

Kuis merupakan aktivitas ujian evaluasi yang disediakan sekali setiap 4 

pertemuan. Bentuk soal kuis yang biasa disajikan untuk pembelajaran Geometri 

Analitik Datar adalah bentuk soal pilihan ganda (multiple choice) 

 Klik kuis yang telah disediakan. Setelah di klik maka akan tampil informasi tentang 

peraturan kuis serta tanggal buka dan tanggal tutup kuis. 
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 Untuk mengikuti kuis, klik “Attempt Quiz Now” seperti yang ditunjukan pada 

gambar diatas. Saat anda klik Attempt Quiz Now, maka akan tampil 

keterangan konfirmasi pengerjaan kuis. Pilih “Start attempt‟ jika anda ingin 

melanjutkan pengerjaan kuis atau pilih “cancel‟ untuk membatalkan.    

 Pilih jawaban yang Anda anggap paling benar dikolom pilihan a, b, c, d, e. 

 Setelah Anda menjawab seluruh soal silahkan klik “next..” untuk mengakhiri 

kuis atau pindah ke halaman selanjutnya dari kuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah semua pertanyaan dijawab submit keseluruhan dari kuis dengan cara 

meng-klik tombol “Submit all and finish”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 Pilih “submit all and finish‟ jika anda ingin melihat nilai kuis atau pilih 

“cancel‟ untuk membatalkan dan merubah jawaban. Tampilan setelah 

mengklik tombol “submit all and finish”, akan tampil nilai, waktu pengerjaan 

dari kuis yang telah dikerjakan oleh mahasiswa. 

 

 Nilai (Grade) 

 Pada system elearning, seluruh aktivitas yang menggunakan sistem penilaian (kuis, 

tugas ataupun forum) dapat dilihat hasilnya pada fasillitas “Grade/Nilai”.  
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Deskripsi : Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa sehingga dapat 

memaksimalkan pembelajaran dengan media dan perangkat teknologi yang 

relevan dengan topik pembelajaran. Mata kuliah ini melibatkan mahasiswa 

secara langsung dalam pembuatandan penggunaan media pembelajaran 

manual, perancangan Power Point interaktif (dengan audio dan video), 

pemanfaatan Java Applet dalam pembelajaran matematika, 

pembuatan video dan animasi pembelajaran matematika, pembelajaran 

berbasis website, serta perancangan blog sebagai media efektif dan 

interaktif dalam pembelajaran matematika. 

Standar Kompetensi: 

1. Mahasiswa diharapkan dapat membuat, mendemonstrasikan alat peraga, dan menggunakan 

alat peraga pada pembelajaran matematika sesuai topik yang dipilih 

2. Mahasiswa dapat menentukan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatan alat 

peraga sederhana dalam pembelajaran matematika. 

3. Membuat media pembelajaran dengan Power Point 

4. Memaksimalkan penggunaan media Power Point dengan menambahkan animasi dan video 

5. Mahasiswa dapat menggunakan media Java Applets untuk pembelajaran yang lebih efektif 

dan menyenangkan  

6. Mahasiswa dapat membuat sebuah video pembelajaran sebagai media pembelajaran 

matematika  

7. Mahasiswa dapat merancang dan mendesain blog serta mengintegrasikanya dalam 

pembelajaran matematika.  

8. Mahasiswa dapat mempublikasi video pembelajaran yang sudah dirancang secara online pada 

youtube dan blog pribadi.  

 

Mata Kuliah 

Media Pembelajaran dan 

TIK 
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BAB II  

Materi 1. Alat Peraga Pembelajaran  

Pembelajaran matematika di sekolah harus dirancang 

dengan inovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Era 

teknologi saat ini menuntut pendidikan untuk dpat 

dikembangkan sesuai dengan tuntutan globalisasi. Matematika 

adalah mata pelajarandi sekolah yang sangat kaya akan konteks 

apabila dieksplor dengan benar. Ada banyak cara pembelajaran 

matematika yang mampu Meningkatkan prestasi siswa di 

sekolah. Selain perancangan pembelajaran yang matang, seorang 

guru harus dapat menciptakan sebuah media pembelajaran yang 

menambah motivasi siswa dalam mempelajari topic tertentu 

pada mata pelajaran matematika.  

Pada materi ini akan dipaparkan beberapa media 

pembelajaran pada topik-topik matematika tertentu berikut 

kelemahan dan kelebihannya sebagai contoh untuk membuat 

peraga yang baik. Hal penting yang perlu dipertimbangkan 

dalam membuat alat peraga diantaranya adalah kemudahan 

dalam menggunakan, kemudahan dalam pembuatan peraga 

tersebut, serta ketercapaian pemahaman materi dengan 

menggunakan media tersebut.  

Masih banyak komponen lain yang harus Anda 

pertimbangkan dalam pembuatan peraga tersebut. Silakan 

diskusikan bersama rekan satu kelompok sebelum memulai 

project Anda.  

 

 

 

  

Materi  1 

Alat Peraga 

Sederhana untuk 

Pembelajaran 

Matematika 

Mahasiswa 

diharapkan dapat 

membuat, 

mendemonstrasikan 

alat peraga, dan 

menggunakan alat 

peraga pada 

pembelajaran 

matematika sesuai 

topik yang dipilih 
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1. Alat Peraga 

Alat peraga adalah semua atau segala sesuatu yang bisa digunakan dan dapat 

dimanfaatkan untuk menjelaskan konsep-konsep pembelajaran dari materi yang bersifat 

abstrak atau kurang jelas menjadi nyata dan jelas sehingga dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian serta minat para siswa yang menjurus kearah terjadinya proses belajar 

mengajar. 

Alat peraga merupakan suatu alat yang dipakai untuk membntu dalam proses belajar-

mengajar yang berperan besar sebagai pendukung kegiatan belajar-mengajar yang 

dilakukan oleh pengajar atau guru. Penggunaan alat peraga ini mempunyai bertujuan untuk 

memberikan wujud yang riil terhadap bahan yang dibicarakan dalam materi pembelajaran. 

Alat peraga yang dipakai dalam proses belajar-mengajar dalam garis besarnya memiliki 

manfaat menambahkan kegiatan belajar para siswa, menghemat waktu belajar, 

memberikan alasan yang wajar untuk belajar, sebab dapat membangkitkan minat perhatian 

dan aktivitas para siswa. 

 

1.1 Beberapa tujuan dari alat peraga 

Berikut ini beberapa tujuan alat peraga disebutkan selain di atas tadi, ialah sebagai berikut: 

1. Alat peraga dalam pendidikan  memiliki tujuan supaya proses pendidikan lebih efektif 

dengan jalan meningkatkan semangat belajar para siswa. 

2. Alat peraga pendidikan dapat memungkinkan lebih sesuai dengan perorangan, dimana 

siswa belajar dengan banyak sekali kemungkinan, sehingga belajar dapat berlangsung 

sangat menyenangkan bagi masing-masing individu. 

3. Alat peraga pendidikan mempunyai manfaat supaya belajar lebih cepat segera bersesuaian 

antara kelas dan diluar kelas, alat peraga dapat memungkinkan mengajar lebih sistematis 

dan juga teratur. 

 

1.2 Inilah beberapa manfaat dari alat peraga 

Untuk lebih jelas dan terperinci, berikut ini manfaat dari penggunaan alat peraga pendidikan 

yaitu antara lain sebagai berikut ini: 

1. Menimbulkan minat sasaran pendidikan. 

2. Mencapai sasaran yang lebih banyak. 

3. Dapat membantu dalam mengatasi berbagai macam hambatan dalam proses pendidikan. 
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4. Dapat merangsang sasaran dari pendidikan untuk mengimplementasikan ataupun 

melaksanakan pesan-pesan kesehatan atau pesan pendidikan yang akan disampaikan. 

5. Dapat membantu sasaran pendidikan untuk belajar dengan cepat serta belajar lebih banyak 

materi atau bahan yang disampaikan . 

6. Merangsang sasaran pendidikan untuk bisa meneruskan berbagai pesan yang disampaikan 

yang member materi kepada orang lain. 

7. Dapat mempermudah saat penyampaian materi pendidikan atau informasi oleh para 

pendidik. 

8. Dapat Mendorong keinginan orang-orang maupun individu untuk mengetahui, lalu 

kemudian lebih mendalami, lalu pada akhirnya mendapatkan pengertian yang lebih baik. 

Individu yang melihat sesuatu yang memang ia diperlukan tentu akan menarik 

perhatiannya. Dan juga apa yang dilihat dengan penuh perhatian akan dapat memberikan 

pengertian baru untuknya, yang merupakan pendorong untuk melakukan ataupun memakai 

sesuatu yang baru tersebut. 

9. Membantu menegakkan pengertian atau informasi yang diperoleh. Sasaran pendidikan di 

dalam menerima sesuatu yang baru, manusia memiliki kecenderungan untuk 

melupakan/lupa. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, AVA (Audio Visual Aid – 

alat bantu atau peraga audio visual) dapat membantu menegakkan pengetahuan-

pengetahuan yang sudah diterima oleh sasaran pendidikan sehingga apa yang diterima 

akan lebih lama tersimpan di dalam ingatan si penerima. 

 

1. 3Kelebihan penggunaan alat peraga 

1. Menumbuhkan minat belajar siswa karena pelajaran menjadi lebih menarik. 

2. Memperjelas makna bahan pelajaran sehingga siswa lebih mudah memahaminya. 

3. Metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga siswa tidak akan mudah bosan. 

4. Membuat lebih aktif melakukan kegiatan belajar seperti :mengamati, melakukan dan 

mendemonstrasikan dan sebagainya. 

 

1.4 Kekurangan alat peraga  

1. Mengajar dengan memakai alat peraga lebih banyak menuntuk guru. 

2. Banyak waktu yang diperlukan untuk persiapan. 

3. Perlu kesediaan berkorban secara materil. 
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1.5 Contoh Alat Peraga untuk PembelajaranMatematika  

 Alat Peraga pada Pembelajaran Fungsi  

Dalam pembuatan alat peraga MONIKA dibutuhkan alat dan bahan sebagai berikut  : 

 

a. Alat 

1. Curter 

2. Gunting  

3. Penggaris 

b. Bahan 

1. Karton Padi  

2. Karton Putih  

3. Kertas warna atau origami 

4. Double tip  

5. Lem kertas  

6. Dadu  

7. Uang mainan 

8. Gabus 

9. Pion 

c. Langkah-Langkah Pembuatan 

1. Membuat desain gambar sesuai rencana .( 16 kotak dengan sisi sama panjang    

masing-masing 8 cm ) 
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2. Memotong karton padi sesuai ukuran yang diinginkan  

3. Memotong kertas warna menjadi bentuk persegi dengan panjang sisi 8 cm 

4. Menempelkan setiap kertas warna di atas karton padi yang sudah digunting. Karna 

di dalam monopoli terdapat kartu kesempatan dan dana umum maka Aturan 

penggunaan kertas warnanya tidak sembarangan .Misal kartu kesempatan 

berwarna merah dan kartu dana umum berwarna hijau dan Kotak yang lain berisi 

soal-soal terkait bangun datar serta elemen-elemen lain misalnya saja Start , Free 

Parking ,Go To Jail yang diletakkan di setiap sudut bagian monooli matematika  

5. Memotong gabus sama bentuknya dengan MONIKA pada karton padi  

6. Menempelkan MONIKA yang telah jadi tadi di atas gabus dengan menggunakan 

lem kertas 

7. Memasang list pada setiap kotak .List yang dimaksud adalah pertanyaan serta 

hadiah yang didapat jika mampu menjawab soal yang tertera pada monika 

8. Finishing , yaitu mengecek kembali apakah monika sudah dapat digunakan atau 

tidak ,serta penyempurnaan MONIKA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Cara Penggunaan Alat Peraga 

Aturan Permainan 

1. Sebelum bermain ,setiap anggota mendapat uang dari pihak Bank dengan rincian 

sebagai berikut : 

Rp 100.000  @1 lembar 
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Rp 50.000   @ 2 lembar 

Rp 20.000   @ 5 lembar 

Rp 10.000   @ 5 lembar  

2. Permainan dimulai dengan melemparkan dadu .Apabila seorang pemain 

memperoleh angka dadu tertinggi dari lawannya maka ia berhak memulai 

permainan duluan. 

3. Setiap pemain wajib mengelilingi satu kali putaran penuh setelah itu baru bisa 

menjawab soal yang ditanyakan 

4. Pemain harus menjawab pertanyaan tiap kali Pion mendarat di salah satu 

kolom.Jika pemain bisa menjawab pertanyaan dari Banker , maka pemain berhak 

membeli atau tidak kolom tersebut. 

5. Jika pemain berhenti di kolom milik pemain lain , maka permainan tersebut 

mendapat pertanyaan dari pemilik tanah .Bila pemain bisa menjawab pertanyaan 

maka ia berhak melempar dadu .Namun , apabila ia tidak dapat menjawab maka ia 

harus membayar sewa tanah secar utuh. 

6. Bagi para pemain yang berhenti pada wilayah penjara, harus membayar denda 

sebesar RP 50.000 

7. Jika pemain berhenti di kolom kesempatan atau dana umum , pemain wajib 

mengambil satu buah kartu yang telah tersedia 

8. Permainan akan selesai apabila hanya tersisa satu orang pemain atau pemain yang 

mempunyai banyak harta. 

 

 Alat Peraga Pembelajaran Statistik 

Pembuatan Alat Peraga “PANTIK (Papan Statistik)” 
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a. Alat dan Bahan Dalam Pembuatan “PANTIK” 

Nama Alat/Bahan Gambar 

1. Steorofom 

 

 

 

2. Karton Warna 

 

 

3. Bungkus kado plastik 

parcel 
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4. Steorofom karet 

5. Penggaris 

6. Pita 

7. Lem 

8. Dobletip 

  

 

9. Tuspin 

10. Stick ice cream warna 

 

 

 

11. Gunting 

 

 

12. Perekat kain 
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b. Cara Pembuatan “PANTIK” 

Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat “PANTIK” : 

1. Siapkan satu steorofom. 

2. Lalu lapisi dengan karton berwarna (hitam). 

3. Kemudian lapisi lagi dengan bungkus kado pascel agar merusak karton 

ketika di temple dengan kain perekat. 

4. Dan bahan yang terpenting itu untuk mengisi data soal yang sudah di 

siapkan yaitu steorofom karet dan tuspin. 

5. Pertama kita bagi steorofom karet menjadi 7 bagian sesuai dengan soal 

data yang sudah kami siapkan. 

6. Lalu  kita beri setiap 1 bagian sterofom karet yg sudah kita bagi 7 tadi 

dengan menggunakan kain perekat agar ketika kita tempelkan dengan 

perekat kain yang sudah kita tempelkan di lapisan bungkus kado parcel 

tadi, bias menempel. 

7. Dan kemudian kami membuat wadah untuk tuspin dengan menggunakan 

stick ice cream warna. Yang kami tempelkan di bagian kanan bawah 

steorofom. 

8. Dan yang terakhir bisa di hias sesuai kreatifitas kalian. 

 

c. Cara Menggunakan “PANTIK” pada Pembelajaran Statistik 

Berikut cara untuk menggunakan “PANTIK” dalam proses belajar mengajar: 

1. Sterofoam karet yang sudah dibelah menjadi 7 bagian berfungsi sebagai 

batang yang digunakan untuk menyatakan banyaknya data, sterofoam 

tersebut dibelah 7 karena contoh soal yang digunakan sebanyak 7 buah 

data. Sterofoam karet tersebut ditempelkan ke pantik (papan statistik). 

2. Tuspin digunakan untuk menunjukkan jumlah data dari setiap batang 

(sterofoam karet). Tuspin ditusukkan pada sterofoam karet sesuai dengan 

contoh soal. 

3. Untuk mencari modus maka lihat jumlah tuspin yang sring muncul dari 

setiap batang. 

4. Untuk mencari mean (rata-rata) maka ratakanlah jumlah tuspin disetiap 

batang. 
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5. Untuk mencari kuartil atas, median dan kuartil bawah maka urutkanlah 

batang (sterofoam karet) dari yang memiliki jumlah tuspin terkecil 

hingga terbesar kemudian dapat dilihat yang mana kuartil atas, median 

dan kuartil bawahnya. 

 

 Alat Peraga Pembelajaran “Batang Perkalian” 

a. Alat dan Bahan: 

1. Streroform 

2. Kertas HVS/A4 

3. Kertas Padi 

4. Gunting 

5. Double Type 

b. Cara membuat: 

1. Membuat tulisan angka untuk setiap kolom, agar terlihat rapi, kami menggunakan 

Microsoft Office Word . 

2. Buatlah dalam setiap kolom terdiri dari 10  kotak untuk batang  pada basis 10 (basis 

desimal), dan 8 kotak untuk basis 8. Pastikan setiap kolom memiliki ukuran kotak 

yang sama panjang dan sejajar, begitu juga antar kolom satu dengan yang lain harus 

mempunyai ukuran  yang sama, jika Anda menggunakan Microsoft Office Word, Anda 

tinggal menggunakan menu Copy-Paste saja untuk menggandakan setiap kolom agar 

tetap sama. Buatlah sebanyak 11 kolom untuk basis 10 dan 8 kolom untuk basis 8. 

3. Jika sudah selesai silahkan cetak hasilnya. 

4. Lalu gunting hasil cetakan tersebut berdasarkan garis yang terletak pada setiap sisi 

kolom. 

5. Tempelkan hasil potongan kolom tersebut diatas steroform menggunakan double type. 

Tempelkan hasil kolom tentang basis 10 pada bagian steroform yang berwarna putih 

dan potong steroform tersebut berdasarkan panjang kertas kolom yang ditempelkan, 

lalu bagian lain dari streroform (bagian yang berwarna) ditempel kolom basis 8. 

Lakukan seterusnya sampai semua kertas kolom sudah terpasang. 

6. Lipat-lipat kertas padi sedemikian rupa hingga membentuk seperti balok tanpa tutup 

dengan bagian atas yang tidak terlipat, ukuran balok disesuaikan dengan panjang 

susunan semua kolom yang sudah dibuat sebelumnya, sehingga hasilnya seperti ini. 
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Aturan Pengisian Angka dan Metode Pemakaian 

1. Batang Perkalian Sistem Desimal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita ambil contoh batang 4 dan batang 8. Setiap batang perkalian basis desimal mempunyai 

sembilan baris.  

a. Baris 1,  diisi dengan  1 x 4 = 04 

    1 x 8 = 08 

b. Baris 2, diisi dengan  2 x 4 = 08 

    2 x 8 = 16 

c. Baris 3, diisi dengan  3 x 4 = 12 

    3 x 8 = 24 

d. Dan seterusnya sampai baris 9 

     Baris 9, diisi dengan  9 x 4 = 36 

    9 x 8 = 72 
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c. Cara menggunakan:  

Tentukan hasil kali dari : 48 x 37 = ... 

Langkah-langkahnya: 

a. Ambil batang 4 dan batang 8, kemudian tuliskan baris ke-3 dan ke-7 seperti  

gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

b. Kemudian jumlahkan menurut arah diagonal panah dimulai dari kotak kanan ke  

kotak paling kiri. 

 

 

 

 

 

 

c. Kolom paling kanan 6, kolom berikutnya: 4 + 5 + 8 = 17, maka ditulis 7 dan 1  

dituliskan ke kolom berikutnya. 

d. Kolom berikutnya 1 + 2 + 2 + 2 = 7 

e. Jadi hasil perkalian dari : 48 x 37 = 1776 

 

 

 

 

 

 

1 
2 

2 
4 

2 
8 5 

6 

1 

7 
7 

6 

1 
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2. Batang Perkalian Basis 8 

 

 

 

 

 

 

Baris 1 : 

a. Kita kalikan 1 x 5 = (5 dalam basis 10) 

b. Karena 5 bila diubah ke basis 8 tetap 5 maka pada kolom sebelah kanan baris  

pertama batang ini diisi dengan angka 5. 

 

Baris 2 : 

a. Kita kalikan 2 x 5 = 10 (10 dalam basis 10) 

b. Karena 10 bila diubah kedalam basis 8 menjadi 12, maka pada kolom sebelah  

kiri baris kedua batang ini diisi dengan angka 1 dan pada kolom sebelah  

kanannya diisi dengan angka 2. Dan seterusnya. 

 

Cara Penggunaan 

Contoh : tunjukan hasil 68 x 258 = ...? 

Untuk menunjukkan hasil 68 x 258 dengan  

batang perkalian ambillah batang perkalian basis 8.  

Batang tersebut kita susun sesuai dengan 258.  

Setelah disusun, kita perhatikan baris yang ke 6. Bila digambar lagi baris keenam tersebut 

sebagai berikut: 
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Bilangan-bilangan pada baris keenam kita jumlahkan dengan basis 8 searah diagonalnya, 

maka akan diperoleh 1768. 

Jadi, hasil dari 68 x 258 = 1768 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Tugas: 

Pilih satu topic pembelajaran kemudian buat alat 

peraga pembelajarannya. Tuliskan capaian 

pembelajaran yang akan dicapai, cara membuat 

dan cara menggunakan alat peraga tersebut pada 

pembelajaran. Tuliskan dalam bentuk laporan. 
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Materi 2. Power Point pada Pembelajaran Matematika 

Microsoft PowerPoint atau Microsoft Office 

PowerPoint atau PowerPoint adalah  sebuah 

programkomputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh 

Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran mereka, 

Microsoft Office, selain Microsoft Word, Excel, Access dan 

beberapa program lainnya. PowerPoint berjalan di atas 

komputer PC berbasis sistem operasiMicrosoft Windows dan 

juga Apple Macintosh yang menggunakan sistem 

operasiAppleMac OS, meskipun pada awalnya aplikasi ini 

berjalan diatas sistem operasi Xenix. Aplikasi ini sangat 

banyak digunakan, apalagi oleh kalangan perkantoran dan 

pebisnis, para pendidik, siswa, dan trainer. Dimulai pada 

versi Microsoft Office System 2003, Microsoft mengganti 

nama dari sebelumnya Ms. PowerPoint saja menjadi 

Microsoft Office PowerPoint. Lalu, pada Office 2013, 

namanya cukup disingkat PowerPoint. Versi terbaru dari 

PowerPoint adalah versi 15 (Microsoft Office PowerPoint 

2013), yang tergabung ke dalam paket Microsoft Office 

2013.Ms Powerpoint adalah salah satu program aplikasi 

microsoft office yang berguna untuk membuat presentasi 

dalam bentuk slide. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk 

keperluan presentasi, mengajar, dan untuk membuat animasi 

sederhana. 

Ms. Powerpoint menggantikan cara presentasi kuno yaitu 

dengan transparasi proyektor atau biasa disebut OHP (Over 

Head Proyector). Dengan adanya Ms Powerpoint, membuat 

presentasi menjadi sangat mudah karena didukung dengan 

fitur fitur yang canggih dan menarik.Microsoft powerpoint 

juga menyediakan template untuk memperindah presentasi 

anda. Berbagai macam template bisa anda pilih di aplikasi Ms 

Powerpoint. 

 

Power Point pada 

Pembelajaran 

Matematika 

1. Membuat media 

pembelajaran 

dengan Power 

Point 

2. Memaksimalka

n penggunaan 

media Power 

Point dengan 

menambahkan 

animasi dan 

video 
 

https://id.wikipedia.org/wiki/Program_komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Program_komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Presentasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Corporation
https://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
https://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
https://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel
https://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access
https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer_pribadi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Apple_Macintosh
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Apple_Computer
https://id.wikipedia.org/wiki/Apple_Computer
https://id.wikipedia.org/wiki/Xenix
https://id.wikipedia.org/wiki/Siswa
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Training&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Microsoft_Office_System_2003&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
https://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
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2.1 Sejarah PowerPoint 

Aplikasi Microsoft PowerPoint ini pertama kali dikembangkan oleh Bob 

Gaskins dan Dennis Austin sebagai Presenter untuk perusahaan bernama Forethought, 

Inc yang kemudian mereka ubah namanya menjadi PowerPoint.Pada tahun 1987, 

PowerPoint versi 1.0 dirilis, dan komputer yang didukungnya adalah Apple 

Macintosh. Pada waktu itu, PowerPoint masih menggunakan warna hitam/putih, yang 

mampu membuat halaman teks dan grafik untuk transparansi overhead projector 

(OHP). Setahun kemudian, versi baru dari PowerPoint muncul dengan dukungan 

warna, setelah Macintosh berwarna muncul ke pasaran.Microsoft pun mengakuisisi 

Forethought, Inc dan tentu saja perangkat lunak PowerPoint dengan harga kira-kira 14 

Juta dolar pada tanggal 31 Juli 1987. Pada tahun 1990, versi Microsoft Windows dari 

PowerPoint (versi 2.0) muncul ke pasaran, mengikuti jejak Microsoft Windows 3.0. 

Sejak tahun 1990, PowerPoint telah menjadi bagian standar yang tidak terpisahkan 

dalam paket aplikasi kantoran Microsoft Office System (kecuali Basic Edition). 

 

2.2 Pengoperasian PowerPoint 

Dalam PowerPoint, seperti halnya perangkat lunak pengolah presentasi lainnya, objek 

teks, grafik, video, suara, dan objek-objek lainnya diposisikan dalam beberapa 

halaman individual yang disebut dengan "slide". Istilah slide dalam PowerPoint ini 

memiliki analogi yang sama dengan slide dalam proyektor biasa, yang telah kuno, 

akibat munculnya perangkat lunak komputer yang mampu mengolah presentasi 

semacam PowerPoint dan Impress. Setiap slide dapat dicetak atau ditampilkan dalam 

layar dan dapat dinavigasikan melalui perintah dari si presenter. Slide juga dapat 

membentuk dasar webcast (sebuah siaran di World Wide Web).PowerPoint 

menawarkan dua jenis properti pergerakan, yakni Custom Animations dan Transition. 

Properti pergerakan Entrance, Emphasis, dan Exit objek dalam sebuah slide dapat 

diatur oleh Custom Animation, sementara Transition mengatur pergerakan dari satu 

slide ke slide lainnya. Semuanya dapat dianimaskan dalam banyak cara. Desain 

keseluruhan dari sebuah presentasi dapat diatur dengan menggunakaan Master Slide, 

dan struktur keseluruhan dari prsentasi dapat disunting dengan menggunakan 

Primitive Outliner (Outline). 

2.3 Kelebihan Microsoft Powerpoint 

 Mudah dioperasikan 
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 Tersedia berbagai macam desain dan animasi.  

 Tersedia berbagai macam template menarik. 

 Dapat dibuat dengan berbagai format . 

 Dapat mengedit foto secara langsung 

 

 

 

 

 

  

  

Tugas: 

Rancang slide Power Point interaktif untuk 

pembelajaran matematika sesuai dengan topic 

yang sudah Anda pilih.  
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Materi 3. Java Applets untuk Pembelajaran matematika 

3.Java Applet 

Java Applet adalah aplikasi java yang bisa 

disisipkan kedalam halaman HTML. Java applet bisa 

berjalan pada web browser yang telah mendukung 

java seperti mozilla, IE, dan chrome. Applet dirancang 

untuk berjalan „remotely„ pada browser client, 

sehingga ada beberapa keterbatasan. Secara default, 

applet tidak bisa mengakses resource pada komputer 

lokal. Applet biasanya digunakan untuk membuat 

website lebih dinamis dan menghibur. 

 

3.2 Wisweb Applet 

WisWeb adalah situs Freudenthal Institute untuk 

pendidikan matematika sekunder (siswa dari 12 

sampai 18 tahun). Fokus utama dari situs ini applet, 

program komputer kecil yang dijalankan melalui 

internet. Selain itu, situs ini menawarkan informasi 

tentang DME, Digital Matematika Lingkungan. 

Applet dapat digunakan siswa untuk beberapa 

tujuan, seperti untuk mengeksplorasi situasi berfungsi 

sebagai alat pembelajaran interaktif yang dapat 

masalah, untuk menemukan representasi atau konsep, 

untuk membangun dan mengeksplorasi 3D-benda, 

atau melatih keterampilan. 

Java Applets untuk 

Pembelajaran 

Matematika 

Mahasiswa dapat 

menggunakan media 

Java Applets untuk 

pembelajaran yang 

lebih efektif dan 

menyenangkan  
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Ada banyak terdapat game di wisweb applet yang dapat dimanfaatkan oleh 

guru dalam proses belajar mengajar. Guru dapat memilih salah satu game di 

wisweb applet ini yang disesuaikan dengan materi yang akan dibahas. Tentunya 

applet yang akan dipilih harus sesuai dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki 

siswa.  

Pada bab ini akan diberikan beberapa contoh penggunaan applet untuk 

pembelajaran matematika.  

 

3.3 Contoh Wisweb Applet untuk Pembelajaran Matematika  

 Shooting Ball  

Game Shooting Ball pada Java Applet ini disajikan dalam bentuk grafik sistem 

koordinat dimana system koordinat ini memiliki sumbu y ( height/ bidang vertical ) 

dan sumbu x ( sebagai bidang horizontal ). Di dalam  grafik sistem koordinat terdapat 

ruas garis yang masing masing 1 satuan dan terdapat bola yang diletakkan pada titik 

tertentu .Grafik system koordinatnya hanya menuliskan angka 0 , 5 , dan kelipatan 5  

.Bola yang berada di dalam grafik ini tentunya tidak selalu diletakkan pada titik yang 

telah terbaca misalnya 0 atau 5 , bisa saja diletakkan di angka 7 atau 8 . Sehingga 

ketelitian dan ketepatan sangat diperlukan agar siswa terlatih untuk lebih teliti dalam 

memutuskan suatu hal terutama saat akan menjawab sebuah pertanyaan khususnya 

matematika . 

Game ini berisikan 4 level  

Level 1 adalah level paling mudah , selanjutnya level 2 , 3 dan 4 mengalami 

peningkatan tingkat kesulitan yang menuntut siswa untuk lebih berpikir kritis .Selain 

itu game ini menyediakan ruang untuk bisa dimainkan oleh 2 pemain atau 2 player 
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yakni pada level 4 . Bola yang disediakan khusus yakni warna biru untuk player 1 dan 

player 2 berwarna merah .Tujuan game ini diciptakan bisa dimainkan oleh dua orang 

adalah untuk mengkur sejauh mana keaktifan dan kecepatan siswa dalam menembak 

bola satu kali dengan mengenai banyak bola artinya siswa tertantang untuk menembak 

banyak bola dengan satu kali tembakan saja .Akhir dari permainan shooting ball ini 

adalah siswa yang paling cepat menembakkan bola maka dialah pemenangnya . Game 

ini cocok dimainkan anak kelas 5 atau 6 SD ,karena pada jenjang tersebut mereka 

dikenalkan materi tentang sistem koordinat . Dengan adanya game shooting ball ini 

diharapkan siswa menyerap dengan mudah materi yang diberikan serta lebih paham 

dalam mengerjakan soal tentang sistem koordinat   

Screencapture Game Applet Shooting Ball 
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Ini contoh level 1. Ada  garis bulatan kecil  dengan  bulatan besar 

 

 

Level 2 bulatan kecil di ujung hilang 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

 

Level 3 bulatan kecil dengan garis juga hilang 

 

 

 

Level 4 bulatan besar bulatan kecil sama garis hilang istilah lain tidak ada  alat bantu
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Ini contoh untuk 1 orang pemain 

 

Ini contoh untuk 2 pemain 

 

 Wisweb Apllets “Area Algebra” 

Area Algebra adalah salah satu dari sekian banyak permainan yang ada di 

aplikasi Wisweb Apllets. Area Algebra merupakan suatu permainan matematika yang 

mengkombinasikan dua materi yaitu materi Geometri dan Aljabar. Melalui 

permaianan ini selain siswa dapat memahami konsep luas persegi panjang, siswa juga 

dapat mengembangkan kemampuan  operasi hitung aljabarnya. 

Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuka aplikasi game “Area 

Algebra” di WisWeb Applets : 

1. Buka program Mozilla Firefox (Game ini juga dapat dibuka melalui proram 

Microsoft Internet Explorer 4.0 ke atas, Netscape Navigator, atau Opera) 

2. Kunjungi website klik bagian 

lhttp://www.fi.uu.nl/wisweb/applets/mainframe_en.htmlatau langsung ketik apllets 

uu.nl pada kolom pencarian, kemudian ink yang paling atas yang berjudul Wisweb 

apllets, sehingga akan muncul tampilan 

  

http://www.fi.uu.nl/wisweb/applets/mainframe_en.html
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3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Klik “ Area Algebra”. 

5. Install Java apabila anda belum menginstall Java dalam komputer Anda karena untuk 

memainkan game di wisweb applet Anda harus memiliki software Java. 

6. Mainkan game “Area Algebra” 

Berikut langkah- langkah untuk memainkan game “Area Algebra” di WisWeB Applets : 

1. Masukkan nilai pada titik- titik disetiap kotak dengan menggunakan konsep luas persegi 

panjang yaitu : p x l. 

2. Selanjutnya isi titik-titik dibagian bawah kotak, dimana calculation menunjukkan rumus 

luas persegi panjang keseluruhan dan answer adalah hasil dari perhitungan rumus tersebut. 

3. Jika semua titik sudah Anda isi, kemudian klik check. 

4. Apabila nilai yang anda masukkan benar maka akan ada tanda contreng hijau disetiap titik- 

titik tempat Anda memasukkan nilai sebelumnya (Gambar i), dan apabila nilai yang Anda 

masukkan salah maka akan muncul tanda silang merah pada tempat- tempat tersebut 

(Gambar ii). 

5. Bila semua nilai yang Anda masukkan benar maka lingkaran pada nomor soal akan 

berubah menjadi hijau (Gambar i), dan sebaliknya apabila nilai yang Anda masukkan salah 

maka lingkaran pada nomor soal tidak akan berubah (Gambar ii), dan jika jawaban Anda 

masih salah Anda bisa mengulanginya 

dengan mengklik tombol again. 

  

Tugas: 

Pilih salah satu applet kemudian jelaskan cara 

menggunakan applet untuk pembelajaran 

matematika sesuai dengan topic yang relevan untuk 

matematika sekolah.  
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          Gambar (i)     Gambar (ii) 

Area Algebra ini merupakan salah satu permainan dari sekian banyak permainan yang 

ada pada aplikasi WisWeb Applets. Permainan ini digunakan untuk menentukan nilai atau 

rumus untuk setiap persegi panjang dengan menggunakan aljabar. Permainan ini terdiri dari 

lima kegiatan yaitu: 

 Number for areas, yang terdiri dari delapan soal 

 Find the pieces formula, yang terdiri dari 15 soal 

 Find the rectangle formula, yang terdiri dari 17 soal 

 Different problems, yang terdiri dari tujuh soal 

 Formulas with substraction, yang terdiri dari tujuh soal 

Permainan ini dapat ditujukan kepada siswa mulai dari kelas VII SMP dan seterusnya. 

Karena permainan ini mengkombinasikan dua materi yaitu materi Geometri dan Aljabar, 

sehingga melalui permainan ini selain siswa dapat memahami konsep luas persegi panjang, 

siswa juga dapat mengembangkan kemampuan operasi hitung aljabarnya. Namun tingkat 

kesulitan pada permainan ini tidak berurutan karena soal-soal pada bagian different problems 

lebih sulit penyelesaian dibandingkan dengan soal-soal pada bagian setelahnya yaitu formulas 

with substractions. Menurut kami seharusnya tingkat kesulitannya diurutkan saja sehingga 

bisa lebih mudah untuk engukur tingkat pemahaman siswa tentang permainan ini dan 

pemahaman siswa tentang konsep luas dan operasi hitung aljabar. 
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Materi 4-5 . Video dan Blog Pembelajaran 

 

4. Video Pembelajaran 

Video Pembelajaran menjadi pendukung 

pembelajaran yang sangat menarik dan juga 

menjembatani apabila guru tidak bias melakukan 

tatap muka dengan siswa. Video pembelajaran dapat 

dirancang dengan menggunakan kamera sendiri 

dengan mudah. Saat ini, sudah banyak aplikasi yang 

memungkinkan. Salah satu contohnya adalah 

Screencast O Matic. Screencast O Matic adalah 

sebuah aplikasi berbasis Java yang digunakan untuk 

membuat screencasts pada sistem operasiWindows, 

Mac, dan Linux.Screencast O Matic memberikan 

layanan software gratis yang 

memungkinkanpengguna untuk merekam semua 

tampilan dan gerakan dari layar monitor, baik 

itugerakan krusor dan klik indikator, mudah untuk 

digunakan, dapat menambahkanketerangan atau 

komentar dengan mudah.Software dapat didownload 

di: http://www.screencast-o-matic.com/ atau 

langsung 

merekam secara online di halaman tersebut, dengan 

mengklik record, menyesuaikandaerah yang akan 

direkam dan mengaktifkan audio untuk merekam, 

Jika computer 

memiliki built in kamera (web cam) maka dapat 

digunakan untuk menyertakan videosendiri. juga 

memiliki kemampuan untuk menambahkan sebuah 

file teks untuk captioningdan berbagi video dengan 

audiens. Video dapat disimpan dalam format MP4, 

AVI, FLV,atau dan kemudian upload ke Screencast 

O Matic, web space atau YouTube.Guru dapat 

Video dan Blog 

Pembelajaran 

1. Mahasiswa dapat 

membuat sebuah 

video pembelajaran 

sebagai media 

pembelajaran 

matematika  

2. Mahasiswa dapat 

merancang dan 

mendesain blog 

serta 

mengintegrasikanya 

dalam pembelajaran 

matematika.  

3. Mahasiswa dapat 

mempublikasi video 

pembelajaran yang 

sudah dirancang 

secara online pada 

youtube dan blog 

pribadi.  
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menggunakan screencasts untuk merekam ceramah pembelajaran,demonstrasi 

praktek, orientasi untuk kelas online, bercerita secara digital, dan 

memberikan umpan balik pada tugas-tugas siswa, dan lain sebagainya. Pendidik 

juga 

dapat menciptakan tugas yang meminta siswa untuk menghasilkan screencast. Dari 

Presentasi Video. Video Pembelajaran juga dapat dibuat dengan cara merekam 

seperti pembuatan film. Guru yang sedang mengajar dapat direkam dan dibagikan 

ke siswa sehingga rekaman pembelajaran dapat diulang-ulang sesuai kebutuhan 

siswa tersebut.  

 Ada banyak opsi untuk membagikan hasil rekaman atau hasil rekaman 

pembelajaran yaitu dengan social media yang sekarang sedang ramai 

dibicarakan. Youtube menyediakan banyak fitur video yang memungkinkan 

pengguna mencari video yang mereka inginkan dengan mudah.  

 

 

  

 

 

 

5. Blog Pembelajaran 

 

 Blog adalah kependekan dari Weblog, istilah yang pertama kali digunakan oleh Jorn 

Barger pada bulan Desember 1997. Jorn Barger menggunakan istilah Weblog untuk 

menyebut kelompok website pribadi yang selalu diupdate secara kontinyu dan berisi link-

link ke website lain yang mereka anggap menarik disertai dengan komentar-komentar 

mereka sendiri.  

Selain itu, blog juga memungkinkan pengunjung untuk berkomentar. Blog juga dapat 

dipakai untuk banyak kegiatan, seperti untuk dijadikan buku atau catatan harian online, 

maupun untuk menulis artikel seperti halnya koran digital. Pada umumnya blog berbasis 

teks, walaupun ada juga blog yang berbasis foto, berbasis video, audio, dan sebagainya. 

 Blog adalah suatu bentuk aplikasi website yang terdiri dari tulisan-tulisan biasa yang 

disebut sebagai posting pada sebuah halaman web.Tulisan-tulisan pada blog seringkali 

dimuat dalam urutan descending berdasarkan tanggal.Secara sederhana, pengertian blog 

Tugas 

Buat sebuah video pembelajaran dengan durasi 5-

10 menit, kemudian bagikan video Anda ke 

Youtube. Beri komentar video kelompok lain, 

jelaskan kelemahan dan kelebihannya. 
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adalah sebagai sebuah website yang berisi catatan harian seseorang.Blog biasanya dapat 

diakses oleh semua pengguna internet sesuai dengan topik dan tujuan, serta minat si 

pengguna blog tersebut. 

Secara garis besar, Weblog dapat dirangkum sebagai kumpulan website pribadi yang 

memungkinkan para pembuatnya menampilkan berbagai jenis isi pada web dengan 

mudah, seperti karya tulis, kumpulan link internet, dokumen-dokumen (file-file WOrd, 

PDF, dll), gambar ataupun multimedia.Situs web seperti blog ini biasanya dapat diakses 

oleh semua pengguna Internet sesuai dengan topik atau tujuan yang sedang dicari oleh 

pengunjung atau visitor dari search engine. Beberapa penyedia layanan blog anatara lain 

blogspot, wordpress, tumblr, weebly, dan lain-lain.  

 Para pembuat blog dinamakan Blogger. Melalui Blognya, kepribadian Blogger 

menjadi mudah dikenali berdasarkan topik apa yang disukai, apa tanggapan terhadap link-

link yang di pilih dan isu-isu didalamnya. Oleh karena itu Blog bersifat sangat personal. 

Dalam menggunakan blog, ada beberapa istilah bahasa yang biasa digunakan dalam 

blogging atau ngeblog, diantaranya: 

 Blogger adalah sebutan bagi pembuat blog sekaligus untuk mempromosikan blog 

miliknya agar dapat dibaca pengguna internet yang lain. 

 Blogging adalah kegiatan untuk selalu aktif dalam blog, artinya pemilik blog 

secara rutin meng-update informasi atau berita dalam blog mereka. Mereka aktif 

pula memberitahukan atau saling bertukar informasi dengan sesame pengguna 

blog yang lain. (Blogging = Nge-blog). 

 (To) Blog yaitu menjalankan atau mengirimkan materi ataupun isi blog. 

 Blogosphere yaitu kumpulan banyak blog, atau komunitas untuk melakukan 

kegiatan blogging. 

 Blogroll yaitu daftar eksternal Link yang terdapat dalam sebuah blog, seringkali 

link menuju blog lainnya dan berupa kolom dalam sebuah homepage. Blogroll 

seringkali terdiri atas sejumlah “subkomunitas” blogger yang sering terikat dalam 

hubungan pertemanan. 

 Blogware yaitu software yang digunakan untuk menjalankan sebuah blog. 

Comment spam yaitu pada email. Robot “spambots” membanjiri sebuah blog dengan iklan 

dalam bentuk komentar palsu. Jika comment spam menimbulkan masalah serius, maka 

blogger dan platform blog membutuhkan alat yang mampu melarang pengguna atau 

menolak sebuah alamat web dalam komentar yang dimasukkan. 

 Blogwalking, yaitu aktivitas para blogger meninggalkan tautan di blog atau situs 

orang lain seraya memberikan komentar. 
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 Blogger profesional, atau problogger, yaitu orang yang menggantungkan 

hidupnya hanya dari aktivitas ngeblog, karena banyak saluran pendapatan dana, 

baik berupa dolar maupun rupiah, dari aktivitas ngeblog ini. 

 Splogsadalah singkatan dari spam blog, splogs umumnya berisi informasi spam 

yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan bersifat merugikan 

seseorang maupun pihak lain. 

 Content Syndication, adalah pembuat situs atau administrator yang menjadikan 

semua atau sebagian isi blog agar otomatis terkirim kewebsite lainnya. 

 Moblog singkatan dari “mobile blog”, yaitu sebuah blog dapat diupdate dari jarak 

jauh dimanapun pemiliknya berada. Blogger dapat menggunakan ponsel atau 

PDA (Personal Digital Assistant). 

  

Tugas: 

Design sebuah blog yang merangkum semua media 

pembelajaran yang sudah Anda buat.  


