
No Software Serial Number Digunakan pada Mata 

Kuliah 

Deskripsi kegunaan 

1 
Matlab 101053-1798-10613-7392 

 

Kalkulus 1, Kalkulus 2, 

Kalkulus Lanjut. 

Pada mata kuliah kalkulus 1,2 dan lanjut aplikasi Matlap 

digunakan untuk membahas soal-soal yang terdapat 

pada buku purcel jilid 1 edisi 5 dan buku kalkulus jilid 2 

edisi 8. 

2 Geogebra 76706220 Geometri Analitik Datar 

(GAD), Geometri 

Pada mata kuliah GAD, geogebra digunakan untuk 

menampilkan grafik-grafik dari persamaan-persamaan 

geometri, seperti lingkaran, elips, hiperbola dan lain-

lain. 

Pada mata kuliah Geometri, geogebra digunakan  untuk 

pembelajaran  di kelas. Misalnya pada topik proyeksi, 

dosen menggunakan geogbra untuk menjelaskan materi 

secara visual bagaimana proyeksi sebuah titik terhadap 

garis, proyeksi titik terhadap kepada bidang, proyeksi 

garis terhadap garis dan proyeksi garis terhadap bidang 

dan lain sebagainya kepada  mahasiswa. 

 3 Cabri 3D P8fsase3Ge Geometri Pada mata kuliah geometri,  aplikasi cabri digunakan 

untuk menggambar bentuk-bentuk geometri, sehingga 

pembelajaran menjadi lebih mudah dan menarik. 

4 Macromedi

a Flash 

WPD800-54438-47432-63979 Multimedia dan 

Pembelajaran TIK 

Pada mata kuliah multimedia dan pembelajaran TIK,  

software Flash digunakan untuk membuat sebuah 

aplikasi  menarik  dalam pembelajaran matematika 

untuk siswa SMP dan SMA. 

5 SPSS 9DNCAF2O3QVDV7FBIO696

OO6GWLNXZPPRYTPWF2PP

X7C8T6Y24LMVV2ET7DOLX

5CXAL5YDLL79UPGEFCPDX

P5Q8O5E 

Statistik dasar, Pengolahan 

Data, Statistik Multivariat 

Pada mata kuliah statistik dasar, pengolahan data dan 

statistik multivariat, SPSS digunakan untuk melakukan 

perhitungan stastika menggunakan komputer. Sehingga 

perhitungan statistik menjadi lebih cepat, tepat dan  

mudah. 

6 Visual 

Basic 

500210000000000085569 Program Komputer Pada mata kuliah program komputer, Visual Basic 

digunakan untuk mendesain dan membangun program 



Visual Basic dalam aplikasi utama Microsoft Office, 

terutama microsoft power point dan excel.  

7 Maple 8.0 892364096 Aljabar, Trigonometri Pada mata kuliah Aljabar, software ini digunakan untuk 

menyelesaikan masalah-masalah aljabar berupa fungsi-

fungi aljabar dan  pengeplotan grafik. 

Pada mata kuliah Trigonometri, aplikasi ini digunakan 

untuk menyelesaikan perhitungan pada fungsi-fungsi 

trigonometri. 

8 Elica 74531352 Media Pembelajaran 

Inovatif 

Pada mata kuliah Media Pembelajaran Inovatif, 

Software Elica digunakan sebagai  media pembelajaran  

inovatif. Salah satu software bagian dari elica yang 

paling sering digunakan adalah  software Tanggram. 

Berbagaimacam bentuk dapat dibuat dengan 

menggunakan elica. Hal ini dapat membantu siswa 

menjadi lebih kreatif. 

 

 

 


