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Assalamu’alaikum, Wr.Wb. 

 
 

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, hidayah dan 

inayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Modul Mata Pelajaran Simulasi dan 

Komunikasi Digital ini sebagai salah satu buku pelengkap dan buku kerja siswa SMK ISLAM 

PB. SOEDIRMAN I tingkat X (sepuluh) semester 1 dan 2 untuk Kompetensi Keahlian MM, 

PSPTV, TKRO. 

Modul ini di susun untuk pembelajaran siswa secara aktif, inovatif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan, yang dilengkapi dengan soal-soal/penilaian pengetahuan, ketrampilan maupun 

sikap, untuk persiapan pemberian pembelajaran yang mencakup materi mulai dari KD 3.1 

sampai 3.14 dan KD 4.1 Sampai KD 4.14 dalam bentuk buku kerja. Adapun keluasan dan 

kedalaman materi disesuaikan dengan alokasi waktu dan kemampuan siswa SMK Islam PB. 

Soedirman 1 pada umumnya. 

Kami berharap dengan ditulisnya Modul ini akan memperlancar Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM) di sekolah, karena anak akan dituntut untuk lebih banyak aktif dengan berbagai 

stimulus dan menganalisa informasi apa yang telah disampaikan oleh kami sebagai guru mata 

pelajaran. 

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kritik dan sarannya kepada semua pihak 

baik teman seperjuangan maupun sekolah. 

 

Wa’alaikumsalam, Wr.Wb. 

―ALHAMDULILLAH‖ 

MAN JADDA WAJADA 

SIAPA BERSUNGGUH-SUNGGUH AKAN BERHASIL 

AMIN. 

Jakarta, 2 Juli 2020 

Penyusun 

 

 

Kresno Triono, S.Kom. 
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Kumpulan Pasangan KD Pengetahuan (3) dan KD Ketrampilan 

(4) di bahas dalam modul ini sesuai dengan Alokasi Waktu yang 

telah dipetakan. Setiap pembelajaran memuat beberapa materi 

yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 

 
 

 
 

 

3.1. Menerapkan logika dan algoritma komputer 
4.1. Menggunakan fungsi-fungsi perintah (commend) 

 

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 
 

Komputer digunakan hampir semua bidang kehidupan manusia sehari hari, baik dalam 

bidang untuk pendidikan, bisnis, sampai pada sebuah permainan. Komputer adalah sebuah alat 

yang digunakan untuk mengolah sebuah data menurut aturan yang sudah dirumuskan. Artinya 

komputer mampu mengerjakan perintah yang manusia instruksikan karena komputer dilengkapi 

dengan pemrograman komputer yang sebelumnya telah dibuat. 

 
Manusia harus memberikan serangkaian instruksi agar mesin komputer mampu 

memecahkan suatu masalah. Langkah demi langkah yang harus dilakukan dalam memecehkan 

seuah permasalahan inilah yang disebut sebagai pemrograman komputer. Mulai dari 

mendeskripsikan suatu masalah, lalu menentukan solusi, memilih algoritma, menguji, menulis 

dokumentasi dan merawat program. 

 

Akan tetapi, sebelumnya yang perlu dilakukan adalah membuat flowchart dan 

psedoucode untuk memudahkan dalam memahami algoritma dan memudahkan memahami 

komputer. lalu apa itu algoritama? Algoritma merupakan urutan dalam langkah – langkah yang 

dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Agar komputer mampu mengerjakan perintah yang 

akan dieksekusi, diperlukan program. Dalam pembuatan program harus menggunakan 

algoritma. 

 

Penulisan algoritma tidak berpedoman pada bahasa pemrograman apapun. Teks 

algoritma berisi langkah-langkah menyelesaikan masalah. Langkah-langkah ini dapat ditulis 
dengan bahasa apapun asalkan mudah untuk dipahami. Algortitma digunakan agar 

mengkonversikan suatu masalah kedalam bahasa pemrograman. Algoritma bukan hanya 

diguanakan pada komputer, di kehidupan sehari- hari pun manusia secara tidak langsung sudah 

menggunakan algoritma. 

 

Pada kehidupan sehari-hari banyak dijumpai proses yang menyatakan algoritma. 

Contohnya saat sesorang ingin memasak sebuah makanan, untuk mencapai sebuah makanan 
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yang enak dan lezat maka sesorang tersebut harus mengetahui langkah-langkah untuk 

menyelesaikan masakan tersebut dengan benar. Langkah langkah untuk menyelesaikan 

masakan itu juga disebut sebuah algoritma. 

 

Logika adalah sebuah penalaran. Logika dan algoritma adalah dua hal saling berkaitan 
antara satu dan lainnya. Untuk menyelesaikan algoritma diperlukan sebuah penalaran yang baik 

agar mudah dimengerti. Melaksanakan algoritma berarti mengerjakan langkah – langkah dengan 

mengikuti proses sesuai algoritma tersebut. Algoritma banyak digunakan pada bidang komputer, 

banyak ilmu computer yang mengarah pada terminologi algoritma. 

 

Penyajian algoritma dapat dilakukan dengan tulisan dan gambar. Penyajian dengan 
tulisan dapat melalui bahasa tertentu yang mudah dipahami dan menggunakan psedocoude. 

Penyajian melalui gambar dilakukan melalui flowchart. Flowchart merupakan sebuah bagan 

yang berisi setiap hubungan alur atau proses. Gambar pada flowchart dinyatakan dengan symbol 

dan setiap symbol memiliki arti atau kegunaan yang berbeda-beda. Setiap symbol menyatakan 

proses tertentu. 

 

Dan antara satu symbol dengan simbol lainnya dihubungkan dengan sebuah garis 
penghubung. Flowchart berguna untuk memudahkan dalam memahami dan mudah mengetahui 

saat melakukan pengecekan pada bagian-bagian yang terlupakan ketika melakukan analisis 

masalah Pada algoritma tidak menggunakan symbol- symbol maupun sintaks dari bahasa 

pemrograman. Artinya algoritma bersifat umum dan tidak bergantung bahasa pemrograman 

manapun. 

 

Sehingga notasi –notasi algoritma dapat digunakan pada bahasa pemrograman apapun 
seperti java, c++, python dan lain sebagainya. Struktur algoritma berisi langkah-langkah. 

Langkah – langkah tersebut dapat berupa struktur runtunan aksi (sequence), struktur pemilihan 

aksi (selection), struktur pengulangan aksi (iteration) atau campuran dari ketiganya. Struktur 

dasar algoritma ada 3, yaitu : 

 

1. Runtunan aksi, digunakan pada program yang pernyataannya adalah sebuah aksi 
2. Runtunan pemilihan, digunakan pada program yang melakukan sebuah pemilihan 

3. Runtunan pengulangan, digunakan pada program yang akan dieksekusi secara berulang- 

ulang 

 

Logika dan algoritma diterapkan pada pemrograman komputer. Contoh penerapan algoritma 

pada program komputer seperti : 

 

 Algoritma pencarian yang diterapkan untuk melakukan pencarian suatu kata di software 
word processor 

 Algoritma untuk mengurutkan data pada software lembar kerja 

 Algoritma pada situs e-commerce untuk merekomendasikan barang pada pembeli 

 Algoritma untuk mencari nilai terbesar 

 Algoritma pada sebuah program untuk mengenali wajah atau sidik jari. 
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PENILAIAN HASIL BELAJAR 

 

 

Ms Word 2010, 2007, 2003, 1997, ataupun yang lebih awal. Untuk melakukan pencarian anda 

bisa menggunakan dialog pencarian. Berikut merupakan langkah untuk melakukan pencarian. 

 

1. Munculkan dialog pencarian dengan cara mengakses melalui toolbar Find yang ada 
di menu tab Home atau langsung mengaktifkan melalui keyboard shortcut CTRL+F. 

2. Ketikan kata atau kalimat yang akan anda cari. Misalkan pada gambar contoh 
pencarian di bawah ini rangkaian kata yang hendak dicari adalah cara mencari kata. 

3. Selanjutnya tekan Enter atau klik tombol Find Next, untuk menemukan kata yang 

dimaksud. 
 

 

4. Bila masih belum menemukan apa yang anda cari, klik tombol Find 
Next berulang kali untuk mencari kata-kata tersebut di dalam dokumen. 

5. Bila pencarian telah kembali lagi ke posisi semula tempat anda melakukan 
pencarian dan anda masih belum menemukan apa yang anda cari, Microsoft 
Word akan memberitahukan kepada anda bahwa pencarian sudah dilakukan di 
dokumen. 

 

 

A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     
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B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan E 

yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

 

1. Sebuah prosedur langkah demi langkah yang pasti untuk menyelesaikan sebuah masalah 

disebut : 

A. Proses 

B. Program 

C. Algoritma 

D. Prosesor 

E. Step 
 

2. Pengertian dari logika adalah: 

A. Suatu prosedur yang merupakan urutan langkah-langkah yg berintegrasi. 

B. Langkah – langkah yang dilakukan agar solusi masalah dapat diperoleh. 

C. penalaran atau bentuk pemikiran 

D. Suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang 

nyata. 
E. ilmu untuk menyelesaikan masalah yang ada 

 

3. Suatu prosedur yang hanya akan berhenti jika mempunyai atau menghasilkan solusi, 

sedangkan jika tidak menghasilkan solusi maka prosedur tersebut akan berjalan tanpa 

henti disebut : 

A. Programming Language 
B. Algoritma 

C. Semi Algoritma 

D. Function 

E. Procedure 
 

4. Fase yang akan bekerja jika program tersebut sudah benar, adalah fase: 

A. Bebugging 

B. Profilling 

C. Intuiting 

D. Running 

E. Processing 
 

5. Tahapan dalam menyelesaikan suatu masalah adalah : 

A. Masalah–Pseudocode–Flowchart–Program–Eksekusi–Hasil 

B. Masalah–Algoritma–Flowchart–Program–Eksekusi– Hasil 

C. Masalah – Model – Algoritma–Eksekusi–Hasil 

D. Masalah–Model–Algoritma–Program – Eksekusi –Hasil 

E. Masalah–Logika–Flowchart –Program–Hasil 
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6. Variabel yang nilainya bukan konstanta yang selalu berubah sesuai dengan kondisi 

Variabel terkini disebut algoritma: 

A. Pertukaran 

B. Pe-ubah 

C. Konstanta 

D. Berubah 

E. Variabel 
 

7. Algortima yang berfungsi mempertukarkan masing-masing isi Variabel sedemikian 

sehingga Nilai dari tiap Variabel akan berubah/bertukar disebut: 

A. Variabel 

B. Pe-ubah 

C. Konstanta 

D. Berubah 

E. Pertukaran 
 

8. Diberikan algoritma P=5; P=P+3; Q=P. Nilai P dan Q masing masing adalah : 

A. 5 dan 3 

B. 8 dan 5 

C. 5 dan 8 

D. 8 dan 8 

E. 5 dan 5 

9. Suatu program yang menggambarkan susunan Logika suatu program,Pengertian dari : 
A. Flowchart 

B. Connector 

C. looping 

D. flowline 

E. decision 

 

10. Simbol flowchart yang digunakan sebagai awal dan akhir suatu proses adalah…. 

A. Terminal 

B. Decision 

C. Input 

D. Preparation 

E. subroutine 
 
 

No Soal 
PG 

Bobot 
Persoal PG 

Skor 
Penilaian 

Nilai 

1-10 10 100 : Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 
Benar 

   

   Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

 

 
C. Penilian Pengetahuan (Essay) 
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Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, isilah 

jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

 
 

1. Fungsi perintah pada CMD untuk CD berfungsi sebagai? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 
2. Fungsi perintah pada CMD untuk REN berfungsi sebagai? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 

3. Buatlah folder bernama ―buah mangga‖ dalam Documents menggunakan cmd? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 

4. Rubahlah folder bernama ―buah mangga‖ menjadi ―buah pisang‖ dalam Documents 

menggunakan cmd? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 

5. Hapuslah folder bernama ―buah pisang‖ dalam Documents menggunakan cmd? 
Jawab : …………………...……………………………… 

 
 

No 
Soal 

Essay 

Bobot 
Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian 

 

Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 
dengan Benar 

2 15  

3 20  Nilai 

Siswa 
 

……… 

Paraf 

Guru 
 

……… 
4 25  

5 25  

 

 

D. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Buatlah table berikut dengan menggunakan software Ms. Excel 

Ketentuan Soal : 

a. Waktu mengerjakan : 45 Menit 

b. Bukalah program : CMD 

c. Buatlah folder di Documents : buah mangga 

d. Rubahkah folder di Documents : buah pisang 

e. Hapuslah folder di Documents : buah pisang 
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Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 
 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan  

Hadir tepat waktu, berseragam lengkap 10 

Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 10 

2. Proses Kerja  

Mengerjakan sesuai urutan kerja pada ketentuan soal 20 

3. Hasil  

Tabel rapi, dan benar jumlah kolom-barisnya 15 

Format sesuai ketentuan Soal 20 

4. Sikap Kerja  

Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu  

Ketepatan waktu mengerjakan 10 

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

Nilai Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… …………… ……………….. 

 
Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 
 

 
 

3.2. Menerapkan metode peta minda 

4.2. Membuat peta minda 

 
KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 
 

Mind Mapping Pohon 
Mind mapping bisa juga di sebut dengan pemetaan pikiran. Mind mapping sendiri 

merupakan salah satu solusi penting dan terbaik bagi Anda yang sulit memahami atau 

menghafal sebuah 

materi. Dengan mind mapping tentu saja kesulitan Anda bisa segera teratasi dengan mudah. Hal 

ini karena mind mapping akan mencakup segala hal berkaitan dengan 

poin-poin besar tentang suatu tema. 
Dalam hal ini perlu di pahami pula bahwa mind mapping tidak serta merta berisi teori 

atau materi saja. Mind mapping bisa berisii sebuah ide, rancangan proyek, hingga ringkasan 

laporan hasil kerja. Hal ini membuatnya semakin multifungsi dan banyak diandalkan dalam 

berbagai aspek. Jadi, jika Anda juga memerlukannya, bisa mengandalkannya juga. 

Berbicara lebih jauh tentang mind mapping, jangan lupa bahwa dalam pembuatannya Anda 

perlu menggunakan dan mengerahkan kreativitas yang tinggi. Mind mapping berada dalam 

bentuk yang menarik sekaligus dengan banyak warna sehingga tampak lebih menarik. Semakin 

menarik mind mapping tentu saja juga akan semakin menarik perhatian pula. Nah, karena mind 

mapping ini tersedia dalam banyak bentuk dan membutuhkan kreativitas tersendiri, jika bingung 

Anda perlu melihat beberapa contohnya. Sedangkan untuk hal itu, jangan khawatir karena di 

sini sudah tersedia mind mipping secara lengkap dalam 

banyak kategori. 

Dan berikut ulasan lebih lanjutnya. Berikut ini penjelasan lengkap seputar mind 

mapping. Mulai dari Contoh mind mapping pohon, contoh mind mapping sekolah, contoh mind 

mapping cita cita, contoh mind mapping kelompok sosial, contoh mind mapping bisnis, contoh 

mind mapping kreatif, contoh mind mapping diri sendiri, dll 

 

CONTOH MIND MAPPING POHON 
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Contoh Mind Mapping Pohon 

 

Mind mapping bisa di buat dengan cara membentuknya sebagaimana bentuk sebuah 

pohon. Nah, jika Anda salah satu orang yang punya jiwa cinta alam, tentu saja ide ini sangat 

cocok dan bagus untuk di terapkan. Namun, jangan lupa bahwa mind mapping pohon tidak bisa 

di buat dengan mudah. Tentu saja harus ada ide kreatif yang di gunakan sebelum membuat mind 

mapping pohon. 

Dalam pembuatan mind mapping pohon Anda bisa menggunakan ide sebuah gambar 
pohon yang memiliki banyak ranting dan berdaun besar. Dalam hal ini sebuah pohon bisa 

menjadi inti dari pokok mind mapping yang sedang di buat. Kemudian untuk ranting di 

sekitarnya dan daun-daun tersebut di masuki beberapa sub cabang penting yang perlu di 

masukkan. 

Mind mapping pohon ini merupakan salah satu tipe mind mapping yang cukup simpel 

sehingga bisa di jadikan andalan. Selain tidak ribet, pembuatannya juga tidak ribet karena tentu 

saja setiap orang bisa menggambar pohon dengan mudah. Jadi, Anda pun bisa menerapkannya. 

Bahkan, mind mapping pohon bisa di terapkan untuk kategori kepeluan apa pun. 

Nah, berbicara lebih jauh mengenai mind mapping dalam bentuk pohon, jangan lupa di 
dalamnya menyertakan warna yang cukup variatif. Meskipun kebanyakan warna daunnya 

adalah hijau, di sini Anda bebas berkreasi. Dengan memberikan banyak pilihan warna, maka 

akan semakin mudah mendapatkan dan menyoroti setiap poin yang terkandung di dalamnya. 

 
 

CONTOH MIND MAPPING SEKOLAH 

 
Contoh Mind Mapping Sekolah 

 

Mind mapping dalam kategori untuk sekolah tentu saja memiliki banyak tipe. Dalam hal 

ini Anda bisa menyesuaikan dengan tema apa yang sedang di buat mind mapping. Misalnya jika 
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temanya adalah alam, untuk ketagori mind mappingnya bisa di buat sesuai dengan desain 

alamiah. Katakan saja seperti materi ekosistem, maka bisa di buat mind mapping yang 

menggambrakan ekosistem pula. 

Mind mapping sekolah, tentu saja harus di buat lebih menarik karena di dalamnya akan 

mengandung materi yang harus di kuasai. Dengan mind mapping menarik 

maka Anda pun akan semakin mudah menyerap materi yang terkandung dalam mind mapping 

itu sendiri. Namun, jangan terlalu ribet juga karena akan sulit di 

mengerti. Usahakan mind mapping yang di buat cukup simpel dan banyak warna di dalamnya. 
Dengan begitu selain akan mudah di mengerti juga akan semakin mudah 

menghafalkan point-point yang ada. Dan setelah mengenal lebih jauh tentang mind mapping 

sekolah, Anda bisa menerapkan pembuatan mind mapping ini untuk banyak aspek. 

 

CONTOH MIND MAPPING CITA-CITA 

 
Contoh Mind Mapping Cita-Cita 

Anda masih memiliki banyak cita-cita dan harapan yang belum terwujud? Nah, dalam 

hal ini Anda perlu menggunakan mind mapping untuk bisa mengatur pencapaiannya lebih 

mudah. Mind mapping cita-cita bisa di buat dengan tampak simpel di mana hanya berisi 

harapan secara umum saja. 

Selanjutnya perlu di perhatikan juga untuk membuatnya memiliki tingkatan. Jadi, mind 

mapping cita-cita bisa di buat mulai dari citacita yang paling cepat harus di penuhi dan 

meningkat pada taraf yang lebih tinggi dan mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. 

Dengan menerapkan cara ini, maka Anda pun bisa mengatur pencapaian cita-cita 

Anda secara bertahap. Mind mapping cita-cita ini tentu saja kategorinya sangat penting bagi 

Anda yang punya target. 

Untuk contoh mind mapping cita-cita jangan lupa juga menerapkan yang namanya 

warna-warni sesuka hati Anda. Warna ini di gunakan untuk membedakan dengan mudah antara 

kategori satu dengan ketagori yang lainnya. Dan sudah tidak dapat di pungkiri juga bahwa mind 

mapping sangat identik dengan yang namanya warna. Jadi, penerapannya pun juga sangatlah 

penting. 
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A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 
 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan E 

yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

 
1. Kegunaan inzet pada sebuah peta adalah untuk menunjukkan …. 

A. informasi—informasi yang ada pada peta 

B. arti simbol-simbol yang digunakan pada peta 

C. isi peta secara garis besar 

D. lokasi daerah yang dipetakan pada kedudukan sekitar yang lebih luas 

E. posisi daerah yang dipetakan dalam sebuah peta seri 

 

2. Simbol yang terbaik pada peta untuk memperhatikan persebaran sesuatu adalah …. 

A. Lingkaran 
B. ti-tik 

C. garis 

D. batang 

E. pola 

 

3. Apakah itu peta minda? 

A. Peta pikiran adalah metode pembelajaran terbaru yang dapat membantu siswa 

mengingat subjek secara efektif. 

B. Peta pikiran adalah metode pembelajaran terbaru yang dapat membantu siswa 

menyusun kata 

C. Peta pikiran adalah metode pembelajaran lama untuk membantu menyusun 

kata 

D. Peta pikiran adalah metode pembelajaran terbaru yang dapat membantu 

dalam membuat kalimat 

E. Peta pikiran adalah metode pembelajaran terbaru yang dapat membantu siswa 
dalam mencatat. 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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4. Siapakah yang patut menggunakan peta pikiran? 

A. Beberapa siswa saja. 

B. Semua siswa dianjurkan menguasai teknik ini 

C. Guru saja 

D. Guru dan beberapa siswa 

E. Tidak pelu dipahami 
 

5. Kapan waktu yang tepat untuk menggunakan peta pikiran? 

A. Peta pikiran sesuai digunakan pada setiap saat, baik di awal persekolahan 

B. Peta pikiran sesuai digunakan pada setiap saat, baik di awal persekolahan 

maupun di saat akhir menghadapi ujian. 

C. Peta pikiran sesuai digunakan pada saat akan berangkat sekolah 

D. Peta pikiran sesuai digunakan pada saat akan pulang sekolah 

E. Peta pikiran sesuai digunakan pada saat akan liburan sekolah 

 
6. Mengapa peta pikiran penting? 

A. Menguatkan ingatan, memudahkan siswa menginterpretasikan semua 

persoalan 

B. Hemat, Menfailitasi, Menguatkan ingatan, memudahkan siswa 

menginterpretasikan semua persoalan 

C. Hemat, Menfailitasi, Menguatkan ingatan 

D. Mahal, Menfailitasi, Menguatkan ingatan, memudahkan siswa 

menginterpretasikan semua persoalan 

E. Hemat, Menfailitasi, menyulitkan proses mengingatan siswa 

 

7. Perhatikan gambar dibawah ini merupakan jenis Peta 

 

 

 

A. Jenis tulang Ikan 
B. Jenis Cabang 

C. Jenis Kitaran 

D. Jenis Pokok 

E. Jenis lain 

 

8. Mind Mapping adalah sebuah metode…. 

A. visualisasi ide, pikiran, atau rencana kedalam bentuk tulisan 

B. visualisasi ide, pikiran, atau rencana kedalam bentuk catatan 

C. visualisasi ide, pikiran, atau rencana kedalam bentuk diagram 

D. visualisasi ide, pikiran, atau rencana kedalam bentuk tidak terstruktur 

E. catatan kedalam bentuk diagram 

 

9. Berikut ini adalah 4 software mind mapping terbaik menurut versi pusatgratis …. 

A. XMind, Freemind, Edraw Mindmap, Mind meister 

B. Adobe, Freemind, Edraw Mindmap, Mind meister 

C. Corel, Freemind, Edraw Mindmap, Mind meister 
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D. Photoshop, Freemind, Edraw Mindmap, Mind meister 

E. Winamp, Freemind, Edraw Mindmap, Mind meister 

 

10. Apa perbedaan atara peta konsep dan Mind Map … 

A. Jika Peta konsep mengedepankan Kata-kata sedangkan Mind Map 

mengedepankan gambar 

B. Jika Peta konsep mengedepankan penjelasan sedangkan Mind Map 
mengedepankan point pointJika Peta konsep mengedepankan Kata-kata 

sedangkan Mind Map mengedepankan gambar 

C. Jika Peta konsep mengedepankan gambat sedangkan Mind Map 

mengedepankan kata-kata 

D. Jika Peta konsep mengedepankan Kalimat yang panjang sedangkan Mind 

Map mengedepankan kalimat yang pendek 

E. Peta konsep tidak terstruktur gambarnya dan Mindmap memiliki gambar 

yang tersruktur 

C. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, isilah 

jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 
 

 

1. Peta Minda dibuat oleh Tony Buzan tahun? 

Jawab : …………………...……………………………… 
 

2. Mind Mapping adalah 

Jawab : …………………...……………………………… 

 

3. Software Mindmap yang sudah terinttergrasi dengan Microsoft office adalah… 

Jawab : …………………...……………………………… 
 

 

 
 

No 

Soal 
Essay 

Bobot 

Persoal 
Essay 

Skor 

Penilaian 

 

Nilai 

1 20 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 
dengan Benar 

2 40  

3 40  Nilai 
Siswa 

 

……… 

Paraf 
Guru 

 

……… 

   

   

 
D. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Buatlah table berikut dengan menggunakan software Ms. Excel 

Ketentuan Soal : 

 Buatlah Mind Mapping menggunakan software 



Kur Terintegrasi Iduka MODUL SIMULASI DAN KOMUNIKASI DIGITAL 

22 Rev : 02 No : F.02.55 

 

 

 

 Ketik ide menggunakan fasilitas shape yang tersedia di software 

 Letakkan layout gambar berada ditengah lembar kerja 

 Simpan file dengan format : nama dan kelas 

Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan  

Hadir tepat waktu, berseragam lengkap 10 

Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 10 

2. Proses Kerja  

Mengerjakan sesuai urutan kerja pada ketentuan soal 20 

3. Hasil  

Tabel rapi, dan benar jumlah kolom-barisnya 15 

Format sesuai ketentuan Soal 20 

4. Sikap Kerja  

Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu  

Ketepatan waktu mengerjakan 10 

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

Nilai Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… …………… ……………….. 
 

 Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasi 
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MATERI PEMBELAJARAN 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 

 

 

 

3.3. Mengevalusai paragraph deskripstif, argumentatif, neratif, dan persuasif 

4.3. Menyusun kembali format dokumen pengolah kata 

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 
KD/INDIKATOR IDUKA 

- 
 

FORMAT TEKS DALAM MS WORD 
 

Memiliki beberapa bagian cakupan, seperti : 

1. Jenis Font / Huruf 

2. Ukuran Font 
3. Style Font : Bold, Italic, Underline 

4. Text Color / Warna 

 

Format teks atau yang lenih dikenal dengan istilah text formatting merupakan bagian dari 

Formatting MS Word untuk memberikan sedikit sentuhan pada dokumen / file yang kita buat 

dengan Microsoft Office Word. 

 

1. JENIS FONT / HURUF 

Kita bisa mengubah jenis font / huruf pada teks. Pilih (select) / block kata atau kumpulan 

kata yang akan diubah jenis hurufnya. 
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Lalu pilih jenis font dengan cara mengklik tanda panah kebawah di samping toolbar, maka akan 

muncul drop down list jenis-jenis font. Seperti gambar dibawah ini : 

 

Yang tampak ter-highlight adalah pilihan font yang sedang dipakai pada kumpulan kata 
yang sedang dideleksi atau di block. Untuk mengubah jenis font tentu saja dilakukan dengan 

memilih salah satu dari daftar yang muncul tersebut. Tampilan dari font akan sama seperti yang 

terlihat di daftar tersebut. Jika inggin mengubah jenis huruf dengan cara lebih mudah (select) / 

block kata atau kumpulan kata yang akan diubah jenis hurufnya lalu tekan (Ctrl+Shift+F) 

melalui keyboard anda. 

 

2. UKURAN FONT 

Font Size atau ukuran font juga dapat diubah-ubah. Pilih (select) / block kata atau kumpulan 

kata yang akan diubah ukuran hurufnya. 
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Lalu pilih ukuran font dengan cara mengklik tanda panah kebawah di samping toolbar, maka 

akan muncul drop down list ukuran font. Seperti gambar dibawah ini : 
 

Mengubah Style Font : Bold, Italic, Underline, Text Color / Warna Pilih (select) / block kata 
atau kumpulan kata yang akan diubah. 

 

 

 

 

Keterangan : 

 

BOLD : Jenis huruf cetak tebal 

Italic : Jenis huruf cetak miring 

Underline : Jenis huruf bergaris bawah 

Strikethrought : Teks dicetak coret dengan garis tunggal 

Subscrip : Teks ditampilkan lebih kecil dan menurun 

Superscrip : Teks ditampilkan lebih kecil dan menaik 

Font Color : untuk merubah warna huruf 
 

 

 

3. MENGATUR 
Pilih / klik 

format, kemudian 

keingginan kita 

FORMAT PARAGRAPH 
paragraph yang akan kita 

atur formatnya sesuai 
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Lalu klik tanda panah seperti gambar diatas, maka akan muncul jendela pengaturan 

paragraph seperti gambar di bawah ini : 
 

 

 

 
 

 

 

 

Keterangan gambar : 
 

Untuk mengatur perataan teks 

1. Left, digunakan untuk perataan teks / karakter rata kiri 

2. Centerd, digunakan untuk penempatan teks / karakter rata di tengah 

3. Right, digunakan untuk perataan teks / karakter rata kanan 

4. Justify, digunakan untuk perataan teks / karakter dengan rata kiri dan kanan 

Pada kotak daftar isian Special, untuk menentukan Indentasinya khusus dengan jarak sesuai 
dengan yang kita isi pada kotak 
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1. (none) jika tidak ada indentasi khusus 

2. First Line, jika indentasi kiri hanya untuk barisan pertama saja 

3. Hanging, jika inggin membuat Indentasi gantung 

Untuk merubah sepasi sebelum dan sesudahnya 

Untuk mengatur jarak spasi. 

 

 

 

E. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, Literasi 

dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

F. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan E 

yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

 
1. Ada berapa contoh paragraf …. 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

E. 6 

 

2. Dibawah ini yang bukan memformat paragraf adalah …. 

A. Menggunakan Shotcut CTRL + J 

B. Menggunakan Shotcut CTRL + L 

C. Line and Paragraf Spacing 

D. Mengunakan Shotcut CTRL + E 

E. Menggunakan Shotcut CTRL + R 

 

3. Ada berapa langkah dalam membuat spasi 1.0 atau spasi 1.15 atau spasi 1.5 

A. 3 

B. 4 

C. 5 

D. 6 

E. 7 

 

4. Dalam menggunakan fitur find dapat dilakukan dengan berapa cara…. 

A. 6 
B. 7 
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C. 8 

D. 9 

E. 10 

 

5. Tampilan awal paragraf yang menjorok ke dalam. Pengertian dari …. 

A. Indentasi 

B. Paragraf 
C. Find Replace 

D. Line 

E. Spacing 
 

No Soal 
PG 

Bobot 
Persoal PG 

Skor 
Penilaian 

Nilai 

1-20 5 100 
: Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar 
   

   Nilai 

Siswa 
 

……… 

Paraf 

Guru 
 

……… 

G. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan 

token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

 

1. Apa yang dimaksud dengan microsoft word? 

2. Sebutkan langkah-langkah untuk memulai langkah microsoft word! 

3. sebutkan 3 fungsi microsoft word 

4. untuk mengatur tulisan dalam microsoft word adalah… 

5. perintah untuk menyisipkan gambar adalah di menu… 
 
 

No 
Soal 

Essay 

Bobot 
Persoal 
Essay 

Skor 
Penilaian 

 

Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 
dengan Benar 

2 15  

3 20  Nilai 

Siswa 
 

……… 

Paraf 

Guru 
 

……… 
4 25  

5 25  

 
H. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Buatlah table berikut dengan menggunakan software Ms. Excel 

Ketentuan Soal : 
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a. Waktu mengerjakan 45 menit 

b. Jenis Font : Times New Roman 

c. Font Size 12 

d. Paper Size : A4 

e. Marjins : L4,T4,R3,B3 

f. Oreientasi : landscape 

g. Simpan file : Latihan WORD 1 Nama dan Kelas 
 

 

 

Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 
 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan  

Hadir tepat waktu, berseragam lengkap 10 

Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 10 
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2. Proses Kerja  

Mengerjakan sesuai urutan kerja pada ketentuan soal 20 

3. Hasil  

Tabel rapi, dan benar jumlah kolom-barisnya 15 

Format sesuai ketentuan Soal 20 

4. Sikap Kerja  

Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu  

Ketepatan waktu mengerjakan 10 

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan 

……. 

Nilai Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… …………… ……………….. 

……. ……. ……. ……. ……. 

 

 

 

 

  

Man Jadda Wajada  

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 

 
 

3.4. Menerapkan logika dan operasi perhitungan data 
4.4. Mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka 

KD/INDIKATOR SKKNI 
- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 
 

Menerapkan Logika Dan Operasi Perhitungan Data 

 
1. Operator Matematika 

Dalam pemrograman kita tidak hanya sekedar mempelajari bahasa pemrogramannya saja, 

banyak hal yang harus dipelajari seperti salah satunya adalah Operator Matematika. Dalam 

bahasa pemrograman Operator Matematika dapat diartikan sebagai symbol yang digunakan 

untuk melakukan operasi terhadap nilai data. Operator dalam bahasa pemrograman dapat berupa 

karakter ataupun berupa kata khusus yang melambangkan satu operasi tertentu, misalnya 

operator untuk operasi penjumlahan (+), pengurangan(‐ ),pembagian(/),perkalian(*) dan 

sebagainya. 

 

A. Operator Aritmatika 

 

Operator Matematika yaitu operator yang digunakan untuk operasi matematis terhadap suatu 

nilai data. Ada beberapa operator aritmatika yang dapat digunakan dalam pemrograman antara 

lain : 

 

a. Pangkat ( Eksponen) 

Pemangkatan atau eksponen banyak digunakan dalam operasi komputer, eksponen 

mempunyai operator carret(^) dan sintaksnya adalah sebagai berikut : 

Eksponen = bilanngan1^bilangan2 

Contoh : 

Eksponen = 5^2 hasilnya = 25 

Eksponen = 3^2 hasilnya = 9 

Eksponen = 2^-2 hasilnya = 0,25 

 
b. Perkalian 

Perkalian digunakan untuk mengalikan dua buah bilangan atau lebih, simbolnya (*) 

dan sintaksnya dalam pemrograman adalah : 

Perkalian = bilangan1 * bilangan2 
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Contoh : 

Perkalian = 2 * 2 hasilnya = 4 
Perkalian = 5 * 5 hasilnya = 25 

 
c. Pembagian 

 

Pemagian digunakan untuk melakukan operasi pembagian terhadap bilangan, 

simbolnya (/) dan sintaksnya : 

Pembagian = bilangan1 / bilangan2 

Conoh : 

Pembagian = 4 / 2 hasilnya = 2 
Pembagian = 5 / 2 hasilnya = 2,5 

 

d. Penjumlahan 

Penjumlahan (+) digunakan untuk melakukan operasi penjumlahan pada bilangan, 

sintaksnya : 

Penjumlahan = bilangan1 + bilangan2 

Contoh : 

Penjumlahan = 4 + 2 hasilnya = 6 
Penjumlahan = 5 + 5 hasilnya = 10 

e. Pengurangan 

Pengurangan (-) digunakan untuk melakukan operasi pengurangan terhadap 

bilangan, sintaksnya : 

Pengurangan = bilangan1 – bilangan2 

Contoh : 

Pengurangan = 4 – 2 hasilnya = 2 
Pengurangan = 5 – 2 hasilnya = 3 

 

B. Operator Logika 

Operator Logika adalah operator yang digunakan untuk membandingkan suatu perbandingan 

tertentu, simbol-simbol yang digunakan antara lain : 

 

Dan = Operasi bernilai True jika kedua syarat benar 

Or = Operasi bernilai True jika salah satu syarat benar 

Not = Kebalikan dari, Misalkan jika A = True maka Not A = False 

C. Operator Perbandingan 

Operator Perbandingan digunakan untuk membandingkan nilai-nilai data, antara lain : 

Samadengan ( = ) 

Tidak Samadengan ( ) 
Lebih Kecil ( ) 

Lebih Kecil Samadengan ( = ) 

 
2. Operator Matematika dalam Rumus Excel 
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1. Setiap penulisan rumus Excel harus diawali dengan tanda (=) atau bisa juga dengan tanda 

(+) 

2. Penggunaan tanda baca pemisah antar syarat harus memperhatikan setting pengaturan 

bahasa pada Control Panel anda, apabila settingnya bahasa Indonesian maka menggunakan 

tanda titik koma ( ; ), sedangkan bila settingnya adalah English (United States) maka 

menggunakan tanda koma ( , ) 

 
Berikut adalah operator matematika yang digunakan dalam penulisan rumus dalam Excel : 

 

 

 

 

 

 

 

Demikianlah daftar operator matematika yang akan digunakan dalam penulisan rumus 

Excel, sebaiknya kita memahami dulu operator tersebut sebelum melangkah ke penggunaan 

rumus. 

 

3. Formula 

Formula adalah rumus yang berisi kombinasi penambahan, pengurangan, perkalian, 

pembagian, dan sebagainya yang dapat kita buat sendiri. Sebuah formula harus diawali dengan 
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tanda ―sama dengan‖ (=). Pada program excel operator matematis yang sering digunakan untuk 

membuat formula adalah sebagai berikut, Lihat Tabel di bawah ini : 

 

Cara membuat formula pada Microsoft excel langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 
1. Tempatkan kursor pada alamat sel yang diinginkan 

2. Ketik tanda ―sama dengan‖ (=) 

3. Ketik formulanya 

4. Tekan enter. 
 

 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 

A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, Literasi 

dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung diluar KBM) 

 

 
No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 

Nama 
Kejadian/Perilaku 

Tindak Lanjut 

1      

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan E 

yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

 

1. Program aplikasi yang digunakan untuk pengolahan angka,tabel dan grafik disebut…. 
A. Windows 

B. Ms-word 

C. Ms-excel 

D. Ms-office 

E. Dos 

 

2. Cara yang tepat unutk mengaktifkan ms- excel adalah… 

A. Start – program – ms office – ms word 

B. Ms excel – start – program – ms office 

C. Program – ms excel – start – ms office 
D. Star – program – ms office – ms excel 
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E. Semua benar 

 

3. Cara menutup ms-excel adalah… 

A. File – open 

B. File – new 

C. File – close 

D. Edit-close 
E. Edit- paste 

 

4. Untuk mengedit isi data sel sesuai dengan kebutuhan, langkah yang benar adalah… 

A. Tekan F2 – edit cell – pilih cell yang akan diubah – ok 

B. Tekan F2- pilih cell yang akan diubah – edit cell- ok 

C. Tekan F2 – ok – pilih cell yang akan diubah – edit cell 

D. Pilih cell yang akan diubah – edit cell – tekan F2 – ok 

E. Pilih cell yang akan diubah – tekan F2 – edit cell – ok 

 

5. Untuk penulisan rumus jumlah di sel B2 dengan sel C2 yang benar di bawah ini adalah 
A. +Sum(B2…C2) 

B. =Sum(B2:C2) 

C. =Sum(B2;C2) 

D. =Sum(B2…C2) 

E. =Sum(B2,C2) 
 

No Soal 
PG 

Bobot 
Persoal PG 

Skor 
Penilaian 

Nilai 

1-20 5 100 : Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 
Benar 

   

   Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

C. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan 

token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

 Ketik jawaban dengan huruf kecil semua 

 Ketik jawaban dengan huruf besar di awal kata 

 Ketik jawaban dengan huruf besar di awal kalimat 

 Ketik jawaban dengan huruf besar semua 
 

1. Apa yang dimaksud fungsi string dalam excel? 
Jawab : …………………...……………………………… 

 

2. Berfungsi sebagai apakah fungsi left dalam excel? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 

3. Bagaimanakan bentuk umum dari fungsi left dalam excel? 

Jawab : …………………...……………………………… 
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4. Berfungsi sebagai apakah fungsi right dalam excel? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 

5. Berfungsi sebagai apakah fungsi MID dalam excel? 

Jawab : …………………...……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D. Penilaian Ketrampilan 

Unjuk Kerja/Proses 

Buatlah table berikut dengan menggunakan software Ms. Excel 

Ketentuan Soal : 

a. Waktu mengerjakan 45 menit 

b. Jenis Font : Times New Roman 

c. Font Size 12 

d. Jumlah kolom : tentukan sendiri 

e. Jumlah baris : tentukan sendiri 

f. Kolom Jumlah di hitung menggunakan operator aritmatika 

g. Atur ke dalam kertas ukuran A4, posisi landscape 

h. Margin left, right, top dan bottom 0, 

i. Simpan dengan nama Latihan 

j. Excel_1_Nama_Kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Soal 
Essay 

Bobot 
Persoal 
Essay 

Skor 
Penilaian 

 

Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = Jumlah 

bobot Soal Essay Terjawab 

dengan Benar 2 15  

3 20 
 Nilai Siswa 

 
……… 

Paraf Guru 

 
……… 

4 25    

5 25  
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 Penskoran Penilaian 
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Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 
 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan  

Hadir tepat waktu, berseragam lengkap 10 

Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 10 

2. Proses Kerja  

Mengerjakan sesuai urutan kerja pada ketentuan soal 20 

3. Hasil  

Tabel rapi, dan benar jumlah kolom-barisnya 15 

Format sesuai ketentuan Soal 20 

4. Sikap Kerja  

Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu  

Ketepatan waktu mengerjakan 10 

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
 

 

 

 

  

Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasi

Nilai Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… …………… ……………….. 
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 
 

3.5. Menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide 

4.5. Membuat slide untuk presentasi 

 

KD/INDIKATOR SKKNI 
 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 
 

FITUR PRESENTASI POWER POINT 

DAN 

CARA MEMBUAT POWER POINT 

 
 

A. Fitur Presentasi Power Point & Cara Membuat Power Point mengenal Microsoft Office Power 

Point 2007 

Presentasi merupakan kegiatan yang penting dalam mengkomunikasikan suatu gagasan 

kepada orang lain dengan berbagai tujuan, misalnya untuk menarik audiensi agar mereka 

membeli produk, menggunakan jasa atau untuk kepentingan lain. 

Salah satu alat peraga yang dapat digunakan untuk mendukung presentasi adalah computer. 

Adapun salah satu perangkat lunak yang dapat dipakai adalah PowerPoint yang merupakan 

bagian dari Microsoft Office. Dengan menggunakan software ini seseorang dapat menuangkan 

ide-ide cemerlangnya dalam bentuk visual yang menarik dalam waktu yang singkat. 

 

1. Fitur-fitur Power Point 

PowerPoint menawarkan kemudahan-kemudahan dalam membuat bahan presentasi yang 

berbentuk elektronis. Pada setiap halaman presentasi atau slide dapat disisipkan komponen- 

komponen multimedia yang meliputi: 

● Teks 

● Gambar dan Grafik 

● Foto 

● Suara 

● Film 
 

PowerPoint juga memungkinkan komunikasi dengan software lain, seperti Microsoft Word 
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atau Microsoft Excel. Seseorang bisa menyiapkan bahan presentasi melalui Word lalu 

memolesnya melalui Power Point, bisa juga dengan Excel dan menyisipkannya ke PowerPoint. 

 
2. Menjalankan Power Point 

Tekan tombol start di pojok kiri bawah layar monitor. Pilih Program, kemudian klik  

 

 

Microsoft Power Point, sehingga muncul seperti dibawah ini 
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Penjelasan Gambar: 

1. Window sebelah kiri adalah nomor slide diawali dengan nomor1 

2. Window yang tengah tempat kita menempatkan fitur-fitur Power Point beserta 

formatnya 

(Bentuk, Background, animasi, Transisi dan sebagainya) yang disebut dengan Slide 

 

3. Menciptakan Presentasi 

Setelah anda menghadapi tampilan sebagaimana terlihat pada gambar 9.1. Anda bisa 

langsung membuat presentasi. Slide pertama adalah slide dengan format layout untuk Judul 

presentasi. Anda ketikkan langsung saja Judul dan Sub Judul pada slide yang pertama. 

Misalnya kita akan buat slide tentang Pengenalan Internet maka tampilan slide pertama 

seperti pada contoh Gambar 9.2. 

 
Untuk menambahkan slide baru, klik tombol New Slide maka akan muncul window 

Office Theme yang berisi beberapa format layout slide yang dapat kita pilih. Lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Gambar 9.3 berikut ini. 
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Ada empat jenis layout pada Office Theme yaitu: 
 Teks Layouts, yang berisi Layout khusus untuk menampilkan teks saja, terdiri dari Title 

Slide yaitu slide untuk judul/awal presentasi, Title Only hanya memuat judul saja, Title 

and Teks memuat judul dan penjelasannya, Title and 2 colom memuat judul dan 

pembahasan yang disajikan dalam bentuk 2 kolom. 

 Content Layouts, yang berisi Gambar, bagan, diagram dengan lima bentuk yaitu: Blank 

artinya kosong, Content berisi isinya saja, Title and Content untuk menampilkan judul 

dan Isinya, Title and two Content untuk menmpilkan judul dan dua isi yang disajikan 

dalam dua kolom, Title, Content and 2 Content sama dengan Title and Content hanya 

Content kolom kedua dipecah lagi menjadi dua baris, Titel 2 Content and Content sama 

dengan sebelumnya hanya yang kiri yang dipecah dua, Title and 4 Content sama dengan 

sebelumnya hanya kiri dan kanan masing-masing dipecah dua. 

 Text and Contents Layout Yaitu gabungan antara teks dengan gambar, bagan atau 

diagram, anda dapat memilih salah satu model yang diinginkan. 

 Other Layout Model Slide out yang lain, misalnya dengan clip art, media dan 

sebagainya. Anda dapat memilih sesuai dengan kebutuhan. 

 

Misalnya kita akan memilih layout Title and Content, maka akan muncul tampilan 
seperti pada Gambar 9.3 Dan kita bisa menambahkan tulisan presentasi pada slide 

kedua misalnya seperti pada Gambar 9.3. 

 
 

Sekarang mari kita membuat slide ketiga dengan bentuk yang berbeda, misalnya 

bentuk layout Title and 2 Content. Kemudian tambahkan tulisan pada slide ketiga tersebut 

sebagai berikut. 

1. Pada bagian Click to add title ketikkan: 
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Sumber Daya di Internet 

2. Lalu klik pada judul Click to add text yang terletak sebelah kiri dan Tuliskan: 

E-mail 

Mailing list 

Newsgroup 

Web 

3. Klik pada judul Click to add text yang terletak sebelah kanan. 
4. Tuliskan 

Telnet 

FTP 

Gopher 

Chat 

 

Hasil langkah di atas sebagai berikut: 

Membuat Slide dengan gambar, clipart, tabel, grafik atau obyek lainnya 

 Klik tombol Insert New Slide kemudian pilih layout Title and Two Content. 

 Pada Title ketikkan ―Arsitektur Internet‖. 

 Pada Content yang pertama ketikkan: 

- Dapat menghubungkan seluruh komputer di dunia 
- Dapat berkomunikasi antar komputer 

 Pada Content yang kedua, jika ingin menambahkan gambar dengan cara klik picture 

 pada content, kemudian akan muncul kotak dialog Insert Picture dan pilih file gambar 

yang akan dimasukkan ke silde. 

 Jika ingin menambahkan clipart, maka klik icon clipart pada slide di content 2 kemudian 
akan muncul kotak dialog Insert Clip Art seperti gambar 9.6 

 

 Jika ingin menambahkan grafik maka akan muncul Kotak dialog grafik seperti 
padamateri di Microsoft Excel. 

 

4. Mengenal Tombol-Tombol Pengatur Pandangan. 

Di bagian kanan bawah terdapat tiga buah tombol yang berguna untuk mengatur 

pandangan terhadap slide. Ketiga tombol tersebut diperlihatkan pada gambar berikut: 

 

a. Normal View 

Pada keadaan normal, pandangan inilah yang ditampilkan. Pada pandangan ini, 

bidang yang berisi wujud slide lebih ditonjolkan daripada bidang-bidang lainnya. 

Gambar 9.4 ditampilkan dalam wujud Normal View. 
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b. Slide Sorter View 

Pada pandangan ini, semua slide akan ditampilkan dalam ukuran kecil dan disusun 

dalam format baris dan kolom. 

 
 

Hal ini sangat bermanfaat untuk melihat semua slide secara sepintas. Untuk 

menampilkan salah satu slide, anda dapat mengklik ganda pada slide yang bersangkutan. 

 

c. Slide Show View 

Tombol ini berguna untuk menampilkan slide-slide yang telah dibentuk, dimulai dari 

slide pertama. Caranya: 

1. Aktifkan slide pertama. 

2. Klik tombol Slide Show View 

Muncul tampilan berikut: 
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Untuk menampilkan slide berikutnya tekanlah tombol Page Down, jika slide 

sebelumnya tekanlah tombol Page Up. Tombol Home dapat anda gunakan untk menuju 

slide pertama dan End untuk menuju slide terakhir. Untuk mengakhiri presentasi 

tekanlah tombol Esc. Anda juga bisa mengakhiri dengan cara klik kanan mouse 

kemudian pilihlah End Show. 

 
5. Menukarkan Posisi Slide 

Untuk menukar posisi slide, pilihlah Normal View. Sebagai contoh langkah berikut 

digunakan untuk memindahkan slide keempat menjadi slide ketiga. 

1. Klik ikom kotak slide milik slide keempat, dan tahan. Langkah ini membuat slide 

keempat diblok. 

2. Geser mouse sehingga penunjuk mouse berada di atas ikon Slide milik slide ketiga. 

3. Lepaskan penekanan terhadap tombol kiri mouse, hasilnya 

 

6. Menghapus Slide 

Penghapusan slide dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contoh berikut 
menunjukkan cara penghapusan slide kelima. 

1. Klik ikon slide milik slide kelima. 

2. Tekan tombol Delete 

3. Slide kelima akan terhapus dari Internet.ppt. 

 

7. Menduplikasi Slide 

Adakalanya kita perlu menduplikasi suatu slide. Misalnya anda ingin membuat dua 

buah slide yang tampilannya serupa, tetapi isinya berbeda. Untuk menduplikasi suatu slide 

lakukan langkah berikut misalnya mau menduplikasi slide keempat: 

1. Klik pada ikon slide milik slide keempat 

2. Pilih menu Edit lalu klik Duplicate. 

 
8. Menyisipkan Slide 

Bila anda ingin menambahkan slide baru, tetapi bukan sebagai slide terakhir, anda 

dapat memilih slide yang terletak tepat sebelum slide baru disisipkan. 

Contoh berikut akan menyisipkan slide baru yang akan diletakkan sebagai slide keempat. 

1. Klik ikon slide milik slide ketiga. 

2. Klik Insert New Slide 

3. Pilih Layout Slide yang dinginkan 

9. Menambahkan Latar Belakang Slide 
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Sejauh ini anda membuat slide dengan tampilan latar belakang yang polos. Pada bab 

ini anda akan mempelajari berbagai cara untuk membuat latar belakang sehingga presentasi 

menjadi lebih menarik. 

Menggunakan Template Pemberian latar belakang pada semua slide dapat dilakukan 

dengan mudah, yaitu dengan menerapkan template. Anda bisa memilih salah satu dari 

template yang disediakan oleh PowerPoint. Ikuti langkah-langkah berikut: 

1. Klik menu Design, kemudian pada panel theme pilih salah satu design yang kita 
inginkan. Untuk melihat pilihan design lainnya klik vertikal scrollbar sebelah kanan pada 

panel theme. Berikut adalah tampilan panel theme. 

2. Pilihlah template yang anda kehendaki misalnya Oriel, maka hasilnya adalah seperti 

pada Gambar 9.13 berikut ini. 

 
 

10. Mengatur Skema Warna untuk semua Slide 
Template background yang telah anda pilih bisa diganti warnanya dengan cara: 

1. Klik Colors pada toolbar kiri atas kemudian pilih komposisi warna yang 

diinginkan.Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 9.14 berikut ini. 

2. Untuk merubah format text dapat juga menggunakan template font yang sudah 

disediakan oleh Microsoft power point. Caranya klik design kemudia klik tombol Fonts 

pada bagian kanan atas. Lebih jelasnya seperti pada Gambar 9.15 berikut ini. 

3. Untuk merubah format text dapat juga menggunakan template font yang sudah 

disediakan oleh Microsoft power point. Caranya klik design kemudia klik tombol Fonts 

pada bagian kanan atas. Lebih jelasnya seperti pada Gambar 9.15 berikut ini. 
 

 
11. Unduh Gambar Bergerak untuk presentasi PowerPoint: 

Slide presentasi yang statis walaupun dibuat dengan PowerPoint tidak jauh berbeda 

dengan slide transparasi yang dipakai menggunakan OHP (overhead projector). MS 

PowerPoint memiliki banyak keunggulan untuk melakukan presentasi yang kreatif dan 

banyak kreasi yang bisa ditampilkan, salah satunya adalah animasi. Penggunaan efek 

animasi pada presentasi antara lain: 

 

 Presentasi menjadi lebih menarik, interaktif, dan tidak monoton, 
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 Membantu memperjelas isi presentasi, 

 Menarik perhatian audience. 

 

MS PowerPoint tidak hanya dapat digunakan untuk presentasi oral saja, tetapi 

dengan banyak fasilitas yang dimilikinya PowerPoint dapat pula digunan untuk membuat 

presentasi tanpa perlu orasi pembicara. Animasi pada PowerPoint setidaknya ada tiga 

macam, yaitu: gambar animasi (animasi gif, flash, atau movie), custom animation, dan slide 

transition. Custom animation menyediakan fasilitas untuk memilih dan mengatur efek 

animasi sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan slide transition adalah animasi perpindahan 

antar slide. Pada PowerPoint 2003 tersedia menu Animation Scheme, tetapi menu ini tidak 

tersedia di PowerPoint 2007. 

 
12. Tip Menggunakan Animasi 

Sebelum menggunakan efek animasi pada slide Anda ada beberapa tip yang perlu 

diperhatikan, yaitu: 

 Jangan berlebihan. Penggunaan efek animasi yang berlebihan justru akan 

membingungkan audience dan mengaburkan isi presentasi. 

 Sesuaikan animasi dengan isi, tujuan, audience, dan tempat/lokasi presentasi. 
 Perhatikan waktu yang disediakan. Penambahan efek animasi akan menambah durasi 

setiap slide presentasi. Semakin banyak efek yang digunakan akan semakin banyak 

waktu yang diperlukan. 

 Apabila efek animasi dilakukan untuk presentasi, jangan banyak menambahkan efek 

sound. Efek sound cenderung memecah konsentrasi audiende antara suara pembicara 

dengan sound animasi. 

 

13. Fasilitas Custom Animation 

PowerPoint 2007 menyediakan tidak kurang dari 203 efek animasi yang dapat diatur 

propertinya. Fasilitas ini dapat digunakan untuk memberikan efek animasi pada objek (teks, 

shape, picture, chart, dan graphic). Tulisan ini akan lebih banyak membahas fasilitas ini. 

Penjelasan lebih mendetail tentang custom animation akan diberikan pada posting yang lain. 

 
14. Slide Transition 

PowerPoint 2007 menyediakan tidak kurang dari 59 efek slide transisi. Gambar 2. Pilihan 

efek-efek transisi slide, tersedia tidak kurang dari 59 efek.Menu Animasi 

Animasi pada PowerPoint 2007 terkumpul pada menu Animasi. Perhatikan gambar berikut 

ini: 
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PENILAIAN HASIL BELAJAR 

 

 

Gambar 1. Menu animasi, custom animation, 

Custom Animation Task Pane. 

Perangkat untuk membuat efek animasi pada PowerPoint 2007. 
 
 

A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, Literasi 

dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan E 

yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

 

1. Tampilan Full screen beserta animasinya dapat dilihat dengan menggunakan perintah ...... 

A. View - SlideShow 

B. SlideShow – From Beginning 

C. View – Show 

D. SlideShow – ViewShow 

E. View – SlideSorter 
 

2. Agar lebih kreatif dan bukan menjiplak, sebaiknya presentasi menggunakan .. 

A. Slide 

B. Slide Show 

C. Blank presentation 

D. Auto Content Wizard 
E. Design Template 

 

3. Ekstensi file Presentasi powerpoint 2007 adalah 

A. .pdf 

B. .doc 

C. .xls 

D. .ppt 

E. .pptx 

 

4. Kombinasi Tombol Keyboard untuk melihat hasil Animasi adalah ...... 

A. F1 

B. F2 

C. F3 

D. F4 
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E. F5 

 

5. Dokument yang dibuat dengan MS PowerPoint 2007 disebut................ 

A. Lembar Kerja 

B. Data 

C. DataBase 

D. Sheet 
E. Presentasi 

 

6. Area kerja MS PowerPoint 2007 dikenal dengan Istilah............. 

 

A. Webpage 

B. Worksheet 

C. Lembar Kerja 

D. Slide 
E. Document 

 

7. Untuk Mengatur Animasi dapat menggunakan..... 

A. Slide Design 

B. Custom Animation 

C. Design Template 

D. Animation Schemes 

E. Color Schemes 
8. Untuk Membuat Teks dengan berbagai variasi dapat menggunakan ... 

A. ClipArt 

B. Shapes 

C. WordArt 

D. SmartArt 

E. TextBox 

 

9. Efek animasi pada Custom animasi adalah......... 

A. Slide emphsis 

B. Motion 

C. Entraces 

D. Emp 

E. Close 

 

10.  Anda dapat memberikan Background pada presentasi MS PowerPoin 2007 Melalui 

Fitur......... 

A. Home 

B. Animation 

C. Ribbon Insert 
D. Design 

E. Office Button 
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1-10 10 100 
: Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal PG 

Terjawab dengan 
Benar 

   

   Nilai 

Siswa 
 

……… 

Paraf 

Guru 
 

……… 

 

C. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan 

token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 
 

1. Bagaimana cara membuat hyperlink? 

Jawab : …………………...……………………………… 

2. Apa yang dimaksud dengan slide? 

Jawab : .......................................... 

 

3. Jelaskan cara menambahkan table pada slide presentasi! 

Jawab : .......................................... 

 

4. Bagaimana cara mengatur warna background? 

Jawab : ........................................... 

 
5. Jelaskan apa fungsi dari Ms PowerPoint?Jawab 

Jawab : …………………...…........... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.  

E. Penilaian 

Unjuk 

Buatlah table 

menggunakan 

Ketentuan Soal : 

Slide 1 

Themes : Kliter 

Animation : Judul à Bounce 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Soal 
PG 

Bobot 
Persoal PG 

Skor 
Penilaian 

Nilai 

No 
Soal 

Essay 

Bobot 
Persoal 
Essay 

Skor 
Penilaian 

 

Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar 
2 15  

3 20  Nilai 

Siswa 
 

……… 

Paraf 

Guru 
 

……… 
4 25  

5 25  
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Ketrampilan 

Kerja/Proses berikut 

dengan software Ms. 

Excel 

 

 

 

 

 

Sub-Title  : à Float In Slide 2, 3, 4 

Themes : Couture 

Animation : Judul à Zoom 

Isi : à Grow & Turn 

 

Buatlah slide dengan ketentuan sebagai berikut : 
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Slide 1 

Title : Aku Cinta Indonesia 

Sub-title  : – Pancasila 

– Pulau di Indonesia 

– Pertumbuhan Penduduk 

Slide 2 

Title : Pancasila 
Isi : Ketiklah 5 sila yang terdapat pada Pancasila 

 

Slide 3 

Title : Suku Bangsa 
Isi : Buatlah diagram dengan menggunakan SmartArt. 

List à Alternating Hexagon. 

Ketikkan beberapa nama pulau yang ada di Indonesia yang kamu 

ketahui. 

Slide 4 

Title : Pertumbuhan Penduduk 
Isi : Buatlah diagram dengan menggunakan Chart. Column à 

3-D Clustered Column. Isikan data dibawah ini pada lembar kerja Excel. 
 

Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 
 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan  

Hadir tepat waktu, berseragam lengkap 10 

Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 10 

2. Proses Kerja  

Mengerjakan sesuai urutan kerja pada ketentuan soal 20 

3. Hasil  

Tabel rapi, dan benar jumlah kolom-barisnya 15 

Format sesuai ketentuan Soal 20 

4. Sikap Kerja  

Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu  

Ketepatan waktu mengerjakan 10 

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

 

 

 

  

 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 

 

3.6 Menerapkan teknik presentasi yang efektif 

4.6 Melakukan presentasi yang efektif 

 

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 
 

 

MENERAPKAN TEKNIK PRESENTASI YANG EFEKTIF 
PENGERTIAN PRESENTASI 

 

Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin atau salah satu 

bentuk komunikasi. Presentasi merupakan kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat atau 

informasi kepada orang lain. 

 

A. TUJUAN PRESENTASI 

1. Menyampaikan informasi 

Banyak pada perusahaan-perusahaan melakukan presentasi hanya bertujuan menyampaikan 

berupa informasi saja. Informasi/pesan yang disampaikan bisa bersifat biasa, penting atau 

bahkan rahasia. Perusahaan mengundang seseorang yang dianggap pantas untuk menyampaikan 

informasi sesuai tema yang telah ditentukan. Dalam hal ini pembicara memiliki keahlian sesuai 

dengan bidang dan pengalamannya. 

2. Meyakinkan pendengar 
Presentasi yang dilakukan berisikan informasi-informasi, data-data dan bukti-bukti yang disusun 

secara logis sehingga informasi yang disampaikan dapat membuat seseorang atau kelompok 

orang merasa yakin. Semula yang asalnya memiliki unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian 

sehingga ketika diadakan presentasi oleh pembicara, seseorang/kelompok orang tersebut 

menjadi yakin atas informasi yang diberikan. 

3. Menghibur pendengar 
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Pada era globalisasi ini banyak acara-acara hiburan pada penayangan televisi. Acara hiburan 

tersebut dipimpin oleh presenter yang handal, tujuannya untuk menghibur para penonton. 

Prensenter dituntut untuk melakukan pembicaraan yang sifatnya menghibur tetapi relevan dan 

profesional sehingga para penonton televisi dapat menikmati acara tersebut. Selain acara 

televisi, acara hiburan yang lainnya dapat kita temukan pada pesta perayaan-perayaan. Contoh: 

pesta perayaan pernikahan, ulang tahun dan lain-lain. Presenter ditugaskan untuk berbicara dan 

menyelipkan kata-kata yang dapat menghibur para tamu yang hadir pada pesta perayaan 

tersebut. 

4. Memotivasi dan menginspirasi pendengar untuk melakukan suatu tindakan 
Demi tercapainya suatu tujuan perusahaan, seorang pimpinan dituntut untuk mengarahkan dan 

membimbing para karyawannya agar dapat bekerja secara maksimal dan tidak lupa untuk 

memperhatikan kualitasnya. Selain diberi arahan dan bimbingan, pimpinan perusahaan juga 

dapat melakukan motivasi agar para karyawannya dapat bekerja dengan semangat yang tinggi. 

Kegiatan memotivasi tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan suatu forum. Forum tersebut 

terdiri dari para karyawan dimana bertindak sebagaipendengar, sedangkan yang bertindak 

sebagai pembicara yaitu pihak pimpinan perusahaanitu sendiri. Pimpinan bertugas untuk 

menyampaikan informasi yang bersangkutan dengantujuan perusahaan serta memotivasinya, 

baik dengan cara mempromosikan karyawanmaupun kenaikan gaji karyawan. 

5. Melakukan penjualan 

Tujuan presentasi yang keempat yaitu melakukan penjualan. Hal ini bersangkutan 

denganperusahaan yang ingin mempromosikan suatu produk tertentu. Perusahaan 

menugaskankepada salah seorang atau kelompok karyawan untuk mempromosikan produknya 

kepadacalon pembeli. Karyawan tersebut dibekali pengetahuan mengenai produk dan 

dibantudengan alat bantu peraga untuk memudahkan penyampaian pesan. 

6. Membuat suatu ide atau gagasan 
Presentasi yang dilakukan hanya bertujuan untuk memunculkan suatu ide/gagasan dari 

parapeserta pendengar. Tipe tujuan ini biasanya diterapkan pada suatu perusahan/organisasiyang 

mengalami suatu masalah yang sulit untuk dipecahkan sehingga 

membutuhkanpendapat/argumen orang lain untuk memecahkannya. Forum yang dilakukan 

sering dikenaldengan istilah rapat. Perusahaan mengundang peserta rapat yang dianggap penting 

baginyaserta dapat memunculkan suatu ide/gagasan sehingga secara tidak langsung 

dapatmembantu suatu tujuan perusahaan. 

7. Menyentuh emosi pendengar 
Tujuan yang keenam yaitu untuk menyentuh emosi pendengar. Dalam hal ini pembicarabertugas 

untuk melakukan pembicaraannya yang dapat menyentuh perasaaan/emosiseseorang. Sebagai 

contoh pembicara melakukan presentasi kepada para pendengarmengenai korban bencana yang 

terjadi akhir-akhir ini. Presentasi yang dilakukan pembicaramembuat pendengar merasa 

tersentuh untuk membantu para korban bencana dengan caramenyumbangkan sebagian 

hartanya. 

8. Memperkenalkan diri 

Presentasi demikian biasa digunakan ketika melakukan wawancara, seperti seseorang 

yangmelamar pekerjaannya kemudian ia memperkenalkan dirinya dengan menyebutkan 

datapribadi dan daftar riwayat hidupnya kepada pihak yang menanyakan. 

 

B. JENIS PRESENTASI 

 

1. Presentasi Dadakan (Impromptu) 
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Pembicaraan impromptu merupakan jenis presentasi yang dilakukan secara mendadaktanpa 

persiapan apapun. Dalam hal ini pembicara ditunjuk langsung untuk menyampaikaninformasi 

kepada para pendengar, tanpa melakukan persiapan segala sesuatunya, baik itumengenai tema 

pembicaraan maupun alat bantu yang digunakan, sehingga perasaanpembicara akan 

mengejutkan. 

Ada beberapa kelebihan dan kelemahan apabila menggunakan jenis presentasi dadakan atau 

impromptu 

 Kelebihan : 
1. informasi yang disampaikan sesuai dengan perasaan pembicara yang sesungguhnya, 

2. kata atau suara yang keluar merupakan hasil spontanitas, 

3. membuat pembicara terus berpikir selama menyampaikan informasi. 

 
 

 Kelemahan : 

1. informasi yang disampaikan tersendat-sendat, karena membutuhkan waktu untuk 
berpikirdan mengolah kata, 

2. tidak berurutan/sistematis dalam penyampaiannya, karena secara mendadak 

untukmenyampaikan informasi, 

3. terjadi demam panggung, karena belum ada persiapan apapun mengenai apa yang 

harusdisampaikan. 

 

2. Presentasi Naskah (Manuscript) 

Presentasi naskah merupakan jenis presentasi dimana dalam menyampaikaninformasinya, 
seorang pembicara melakukannya dengan membaca naskah. Tidak sedikitorang dalam 

menyampaikan informasi menggunakan naskah berupa teks. Setiap kata-katayang keluar 

merupakan hasil dari sebuah naskah, pembicara melupakan tugasnya yangutama yaitu 

melakukan kontak mata dengan pendengar. Jadi dapat dikatakan pembicarabukan 

menyampaikan pidato, tetapi membacakan naskah pidato. 

 Kelebihan : 

1. penyampaian dilakukan secara berurut/sistematis, 

2. kata yang keluar diungkapkan secara baik dan benar, 

3. tidak terjadi kesalahan dalam penyampaiannya, 

 Kelemahan : 

1. pendengar akan merasa bosan dalam mendengarkannya, 

2. bagi pendengar tidak termotivasi untuk mendengarkannya, 

3. tidak menarik dalam menyampaikan informasinya, 

4. terlalu sibuk akan membaca naskah sehingga tidak melakukan kontak mata 

denganpendengar seolah-olah acuh tak acuh terhadap pendengar. 

 

3. Presentasi Hafalan ( Memoriter) 

Jenis presentasi yang dilakukan menghapal dari teks yang telah disediakan. Berbedadengan jenis 

manuscript, memoriter tidak menggunakan naskah dalam penyampaiannya,pembicara hanya 
melakukan persiapannya dengan menghafal dari teks dimana isinyamengenai informasi yang 

akan disampaikan. Kelebihan dan kelemahannya hampir sama dengan manuscript 

Jenis ini sangat buruk untuk dilakukan, karena apabila melupakan kata-kata dari naskah maka 

presentasi yang dilakukan akan terjadi kegagalan. 

 

4. Presentasi Ekstempore 
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Jenis Ekstempore merupakan jenis presentasi yang paling baik untuk dilakukan dibanding jenis 

lainnya. Pembicara mempersiapkan materi dengan garis besarnya saja,kemudian pada saat 

presentasi akan dijabarkan secara mendetail. 

 Kelebihan : 

1. pembicara dapat menyampaikan informasi secara jelas, karena ada persiapan 

sebelumnya, dapat menyampaikan secara sistematis/berurutan, 

2. kemungkinan besar pembicara dalam menyampaikannya menarik perhatian 
pendengar,karena tidak berpedoman kepada naskah ataupun hafalan, tetapi tidak 

melenceng dari garisbesar materi, lebih leluasa dalam penyampaiannya, pembicara dapat 

melakukan kontak mata dengan pendengar, sehingga akan terlihat apakahpesan yang 

disampaikan menarik atau tidak. 

 
 

 Kelemahan: 

1. perlu memiliki wawasan yang cukup mengenai tema yang akan dibicarakan, 
membutuhkan waktu yang lama dalam persiapan presentasi, 

2. bagi pemula, sulit untuk dilakukannya karena membutuhkan keahlian dan 

pengalamanyang cukup. 

 

C. CARA MENYAMPAIKAN PRESENTASI YANG BAIK DAN BENAR 

Ciri presentase yang baik dan benar adalah : 

1. Mudah dibaca 

2. Judul yang jelas pada setiap Slide 
3. Background yang sederhana 

4. Grapik dan Diagram 

5. Nyambung 

6. Jangan terlalu banyak slide 

7. Berbicara yang jelas 

8. Beri kesempatan untuk bertanya 

9. Future Follow Up 

 

1. Mudah dibaca 

Presentasi yang baik adalah yang mudah dibaca, jadi pergunakan huruf standar misal Arialatau 

Times New Roman. Selain itu pergunakan huruf yang cukup besar, jangan sampaiAudience 

kesulitan membaca karena huruf yang anda pergunakan terlalu kecil. 

 

2. Judul yang jelas pada setiap slide 

Pergunakanlah huruf tebal, jelas dan mudah dibaca pada setiap judul slide anda. 

 

3. Background yang sederhana 

Perhatikan background yang anda pergunakan pada setiap slide yang anda buat. Jangansampai 

kalimat yang ada tulis jadi tidak bisa terbaca dengan jelas, karena anda memakaibackground 
yang terlalu kontras. 

 

4. Grapik dan Diagram 

Mempergunakan gambar seperti grafik dan diagram akan membantu anda untuk lebih 

menjelaskan tentang topik yang sedang anda presentasikan. Selain itu denganmempergunakan 
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grafik atau diagram, akan sedikit menyegarkan suasana dan mengundang perhatian para 

audience 

 

5. Nyambung 

Penting diperhatikan, setiap slide yang anda buat satu sama lain saling berhubungan. 

 
6. Jangan terlalu banyak slide 

Jangan membuat slide presentasi yang terlalu banyak untuk satu topik yang anda bahas.Buatlah 

Slide seefisien mungkin. Kalau topik yang anda bahas memang panjang, penjelasansecara lisan 

tentu lebih baik. 

 

7. Berbicara yang jelas 

Saat presentasi sedang berlangsung berbicara dengan jelas. Sehingga audience bisamemahami 

presentasi yang anda sampaikan. Kebanyakan audience beranggapan bahwasebuah presentasi 

Powerpoint selalu kering dan membosankankan, dengan kreativitas andadan pembicaraan yang 

baik, anda bisa mengubah pandangan tersebut. 

 

8. Beri kesempatan untuk bertanya 
Kalau bisa, luangkan waktu untuk memberikan kesempatan kepada audience untuk bertanya 

tentang hal-hal yang tidak dimengerti dari presentasi yang anda sampaikan. 

 

9. Future follows up 

Hal penting lainnya, adalah beri kesempatan kepada audience untuk bertanya di lain 
waktumengenai topik presentasi yang anda sampaikan. Jadi jangan segan-segan 

untukmencantumkan e-mail, no. telepon atau website anda di akhir presentasi anda. Sehingga 

mereka bisa bertanya kapanpun juga. Ini semua bisa menjadi nilai plus bagi anda. 

 

 
 

A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, Literasi 

dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan E 

yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

 

1. Presentasi secara langsungantara presenter dan audiensyang saling berjauhan denganbantuan 

teknologi komunikasidisebut.... 

A. teleconference 

B. presentasi absolut 
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C. presentasi tidak langsung 

D. presentasi normal 

E. semua jawaban benar 

2. Tombol F5 pada power point 2007 berguna untuk.... 

A. menutup file 

B. mencetak data 

C. cara cepat menampilkan presentasi 
D. cara cepat membuka file 

E. sama seperti tombol backspace 

3. Apa yang harus dipilih untuk menambahkan efek animasi pada power point 2007.... 

A. insert 

B. new 

C. save 

D. animation 

E. view 
4. Untuk mengatur template pada power point 2007, maka yang dipilih... 

A. Insert lalu pilih picture 

B. slide sow lalu pilih set up 

C. insert lalu pilih media clip 

D. animation lalu pilih preview 

E. design lalu pilih themes 

5. Berikut ini adalah icon yang ada di Office button, kecuali.... 

A. save 

B. publish 

C. Insert 

D. open 

E. new 

6. Tombol office button, pada microsoft powerpoint 2007 berisi.... 

A. fitur dan perintah dengan kategori yang tidak menyulitkan serta kumpulan grup yang 

saling berkaitan satu sama lain. 

B. perintah yang berkaitan dengan manajemen dokumen 
C. tombol-tombol perintah seputar pengerjaan worksheet 

D. shorcut perintah yang digunakan 

E. menampilkan nama file yang aktif 

7. Presentasi visual biasanya menggunakan media 

A. video 

B. gambar 

C. suara 

D. teks 

E. sinyal 

8. Tombol quick acces toolbar pada microsoft powerpoint 2007 berisi.... 

A. shortcut perintah yang digunakan. 

B. perintah yang berkaitan dengan manajemen dokumen 

C. tombol-tombol perintah seputar pengerjaan worksheet 

D. menampilkan nama file yang aktif 

E. fitur dan perintah dengan kategori yang tidak menyulitkan serta kumpulan grup yang 

saling berkaitan satu sama lain. 

9. Untuk membuka file powerpoint yang sudah ada dapat membuka ikon 
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A. print 

B. save 

C. close 

D. new 

E. open 

10. Untuk mengatur rata kiri teks menggunakan.. 

A. CTRL + A 
B. CTRL + E 

C. CTRL + R 

D. CTRL + L 

E. CTRL + P 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.  Penilian 

(Essay) 

Isilah dengan 

Masuklah ke 

Pengetahuan 

 

jawaban singkat. 
aplikasi  google 

form/classroom, dengan token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 
 

1. Sebutkan beberapa tips agar praktek berbicara di depan umum lancar ? 
Jawaban : ....................................................................................... 

 

2. Secara umum tujuan presentasi didepan klien berguna untuk ? 

Jawaban : ...................................................................................... 

 

3. Apakah tujuan public speaking ? 

Jawaban : ....................................................................................... 

 

4. Bagaimana cara Melakukan presentasi dengan tema bebas yang kreatif. 

Jawaban : .................................................................................................. 

 

5. Apakah tujuan pidato ? 

Jawaban : .................................................................................................. 
 
 

No Soal 
PG 

Bobot 
Persoal PG 

Skor 
Penilaian 

Nilai 

1-10 10 100 
: Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar 
   

   Nilai 

Siswa 
 

……… 

Paraf 

Guru 
 

……… 
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1 15 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar 2 15  

3 20  Nilai 

Siswa 
 

……… 

Paraf Guru 

 

……… 
4 25  

5 25 
 

Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Soal Essay Bobot 
Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian 

 

Nilai 
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 
Pengertian E-book 
MATERI PEMBELAJARAN 

 
 

 

3.7. Menganalisis pembuatan E-book 

4.7. Membuat E-book dengan perangkat lunak E-book editor 

 
KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 

 
 

Ebook adalah singkatan dari electronic book, atau jika diterjemahkan ke dalam Bahasa 

Indonesia menjadi buku elektronik atau dapat digital merupakan buku dalam versi elektronik. 

Atau dapat juga disebut dengan buku digital yakni buku yang dicetak dari berbagai jenis 

informasi digital dapat berupa ‖teks‖, gambar, audio, video‖ yang bisa dibuka lewat komputer, 

tablet, smathphone dan perangkat sejenis lainnya. 

 
Fungsi E-book 

Ada beberapa fungsi dari E-book adalah : 

- Untuk sarana pembelajaran 

- Untuk media pembelajaran 

- Untuk media bisnis 
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Tujuan E-book 

Tujuan dari dibuatnya Ebook adalah : 

- Menjadikan mudah proses pembelajaran 

- Menjadikan mudah seorang guru member tugas 

- Menjadikan mudah untuk belajar kelompok secara online untuk murid 

- Guru biasa memberikan materis meskipun guru sedang bertugas diluar 

- Bisa melaksanakan ujian online karena lebih mudah 

 

 

 
Format E-book 

Ada berbagai format dari ebook atau buku elektronik yang banyak dipakai. Popularitas pada 

umumnya sesuai dengan ketersediaan berbagai buku elektronik dalam format tersebut dan 

mudahnya perangkat lunak (software) yang digunakan untuk membaca jenis format. Adapun 

beberapa jenis format dari E-book adalah sebagai berikut : 

A. Teks polos 

Teks polos adalah format yang sangat sederhana yang bisa dilihat hampir dalam semua 

perangkat lunak memakai computer personal. Untuk sebagai perangkat mobile bisa dibaca 

memakai perangkat lunak dengan menginstal terlebih dahulu. 

- PDF (Portable Document Format) 

PDF dibuat oleh Adobe untuk produk dari Acrobat mereka. Format ini secara tidak langsung 

adalah format yang digunakan untuk pertukaran dokumen. Dukungan perangkat lunak pada 

format ini meliputi seluruh platform computer dan perangkat genggam seperti smartphone, 

tablet, dan lainnya. 

- JPEG 

Format JPEG mempunyai ukuran yang besar dari pada informasi teks yang dikandungnya, 

oleh sebab itu format ini sering digunakan bukan untuk buku elektronik yang mempunyai 

banyak teks, tetapi untuk jenis format buku komik atau mangan yang proporsinya lebih 

didominasi oleh gambar. 

- LIT 

Format LIT adalah format dari Microsoft Reader yang membuat teks dalam buku elektronik 

menyesuaikan dengan lebar mobile device yang dipakai unyuk membacanya. 

- Docx 
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Format Docx adalah format dari Microsoft Word yang sering dan banyak dijumpai sekarang 

dan tersebar di internet, format ini sangat banyak digunakan karena pengguna dari Microsoft 

Word yang banyak dan file keluaran yang sangat kecil, serta huruf yang lebih banyak atau 

variatif membuatnya lebih digemari. 

- HTML 

Dalam format HTML ini gambar dan teks bisa dakomodasi. Layout tulisan dan gambar bisa 

diatur, akan tetapi hasil dalam layar kadang tidak bisa disesuaikan jika dicetak. 

- AZW (Amazon World) 

Sebuah format propriebtary Amazon, yang mirik dengan format MOBI terkadang dengan 

dan tanpa menyertakan Digital Rights Management ―DRM‖, DRM pada format ini khusus 

untuk produk Amazon ―Kindle Amazon‖. 

- EPUB (Electronic Publication) 

Format terbuka diartikan oleh Forum Open Digital Book dari International Digital 

Publishing Forum ―IDPF‖. EPUB memiliki acuan standar XHTML dan XML. Yang merupakan 

standar yang sedang berkembang. Spesifikasi untuk EPUB bisa ditemukan pada situs web IDPF, 

Adobe, Barnes & Noble, dan Apple, setiapnya mempunyai DRM mereka sendiri. Format 

tersebut tidak kompatibel antara satu dengan yang lainnya, pada sekarang ini telah ada versi 

terbaru yakni ePub 3, tetapi penggunaannya belum secara luas. 

- KF8 (Format Kindle Fire dari Amazon) 

Hal ini berdasarkan dengan prinsip ePub yang dirancang dalam pembungkus Palm File 

Database. (PDB) dengan Digital Right Management (DRM) milik Amazon. 

- MOBI (Format MobiPoket) 

Ditampilkan memakai perangkat lunak membaca sendiri. MobiPocket tersedia di seluruh 

PDA dan Smartphone. Aplikasi MobiPocket di PC Windows bisa dikonversi Chm, doc, Html, 

OCF, Pdf, RTF, dan Txt file ke format ini, Kindle juga dapat menampilkan format ini. 

- PDB (Palm File Database) 

Bisa menyertakan beberapa format buku elekstronik yang berbeda, yang ditampilkan untuk 

perangkat berbasis sistem operasi palm. Umumnya dipakai untuk buku elektronik berformat 

PalmDOC (AportisDOC) dan format eReader juga kadang juga menyertakan eReader atau alat 

baca AportisDOC. 

- PRC (Palm Resource File) 
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Sering menyertakan alat baca MobiPocket namun kadang juga menyertakan eReader atau alat 

baca AportisDOC. 

- CHM (Compressed HTML) 

Sering dipakai untuk filr bantuan Windows, hal ini sudah menjadi sangat terkenal untuk 

distibusi teks dan bahan pendukung lain dengan web. 

- XHTML 

Versi khusus dari HTML dibuat supaya sesuai dengan aturan konstruksi XML, ini adalah 

format standar untuk data ePub. 

 
- XML 

Tujuan dari markup language untuk pertukaran data, dalam konteks digital book pada 

umumnya yang terbatas di XHTML dan RSS feed walaupun sebagaian format lain yang sudah 

ditetapkan. 

- Open Elektronic Book Package 

Format ini popular dengan OPF FlipBook. OPF adalah sebuah format buku elektronik yang 

berbasis pada XML yang dibuat oleh sistem buku elektronik. Buku elektronik di format ini 

dikenal ketiak FlipBooks sebagai perangkat lunak penyaji menampilkan buku dalam format 3D 

yang dapat dibuka-buka (flipping) 

 
B. Kelebihan dan kekurangan E-book formal 

E-book mungkin adalah kata yang sudah tidak asing di telinga kita. Ya, e-book adalah buku 

elektronik yang biasanya dibuka melalui computer. E-book sekarang ini sudah mendunia dan 

menjamur di internet dikarenakan kelebihan-kelebihan yang ada pada e-book. Berikut ini adalah 

beberapa kelebihan dari e-book. 

1. Harga e-book lebih murah dari pada buku biasan atau konversional. Ini merupakan salah satu 

alasan terbesar yang membuat orang lebih memilih e-book dari pada buku biasa, bandingkan 

saja harga buku konvensional yang isinya hampir sama dengan 2 sampai 3 kali lipat harga e- 

book, sedangkan harga-book sendiri sangatlah murah bahkan bisa gratis yang kita dapatkan dari 

beberapa situs yang menyediakan e-book gratis. 

2. E-book ramah lingkungan. Dengan menggunakan e-book kita telah menghemat kertas yang 

dihasilkan dari pohon. Kita pun juga menghemat tinta, karena e-book tidak memerlukan tinta 

sama sekali. 
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3. E-book Anti Rusak, selama tidak terkena virus, itu pun juga dapat dibersihkan dengan anti virus. 

Bayangkan saja dengan buku konvensional yang dapat rusak, sobek, ketumpahan tinta dan 

berbagai hal yang dapat merusaknya. 

4. E-book itu mudah dibawa dan memiliki ukuran yang relative kecil. Kita dapat mudah membawa 

beribu-ribu e-book hanya dalam flashdisk yang ukurannya mungkin hanya sekitar jari kita. Hal 

ini dikarenakan ukuran file e-book yang relatif kecil. 

5. Kita dapat menghemat waktu dan tempat kita. Kita dapa menghemat waktu kita karena kita 

tidak perlu ke took nuku untuk membeli buku. 

6. Sistem pengiriman e-book sangat cepat. Kita dapat melakukan pengiriman e-book dalam 

hitungan beberapa menit bahkan bisa dalam beberapa detik. 

 
C. Di samping memiliki kelebihan-kelebihan, e-book juga tidak luput dari kekurangan. Berikut ini 

beberapa kekuranga e-book : 

1. Membutuhkan suatu perangkat lunak untuk membukanya, baik computer atau alat lainnya. 

Sehingga kita membutuhkan waktu yang cukup lama hanya untuk membukanya, sedangkan 

buku biasa dapat langsung kita buka dan tutup sesuka hati. 

2. Kenyamanan. Biasanya jika ingin membaca buku kita ingin dalam kondisi nyaman, seperti 

tiduran, duduk santai di sofa, dan tiduran di lantai. Hal ini tidak bisa kita lakukan dengan e- 

book, karena kita harus menatap PC atau laptop, dan terkandung kita tidak tahan untuk berlama- 

lama menatap monitor. 

3. Mata yang tidak terbiasa untuk membaca di monitor. Hal ini membuat kebanyakan orang 

cenderung mencetak e-book dengan printer, setelah membaca beberapa halaman dari e-book. 

4. E-book memiliki berbagai format, yang terlihat dari extension filenya seperti pdf, txt, doc, chm, 

dejavue, iSilo, dan lain-lain. Hal ini membuat dibutuhkan berbagai aplikasi berbeda untuk 

membukanya maupun membuatnya. 

5. Tidak semua format e-book memiliki sekuriti yang baik. Missal format txt, sangat rentan 

terkena virus atau dijebol sekuritinya. Sedangkan pdf sudah memiliki sekuriti yang baik. 

6. Sensasi. Maksudnya disini, kita memiliki rasa sensasi yang kita rasakan ketika membuka tiap- 

tiap lembaran dari buku biasa, namun hal ini tidak kita rasakan pada e-book. 

 
D. Pengertian Metadata 
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Metadata bisa didefinisikan sebagai ―data tentang data‖ atau dapat juga disebut dengan 

―informasi mengenai suatu data‖ Metadata mendeskripsikan isi, kualitas, kondisi, dan 

karakteristik lainnya mengenai suatu daya yang ditulis dengan format standard. Format standard 

ini diberikan oleh FGDC. 

Metadata membantu seseorang untuk menemukan dan memahami suatu data tertentu. 

Metadata juga memberikan informasi history suatu data. History ini memuat informasi 

mengenai Who, What, Where, Why, dan How. 

Fungsi Metadata 

Metadata memiliki fungsi yang sama seperti katalog yaitu untuk: 

a. Mengidentifikasi suatu data 

b. Mengelompokkan data yang serupa 

c. Membedakan data menurut kriteria tertentu 

d. Memberikan informasi penting berkaitan dengan data 
 

A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, Literasi 

dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan E 

yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

 

1. Apa yang diimakksud dengan niirrkkerrttas,, kkecuallii :: 

A. Menulis tanpa kertas. 

B. Menulis menggunakan teknologi. 

C. Menulis menggunakan buku. 

D. Menulis di interrnet. 

E. Menulis melalui media sosial. 

2. Format E-BOOK yang mudah dibuka dengan aplikasi Adobe reader/Foxit reader : 
A. EPUB. 

B. DJVU 

C. MOBII POCKET 

D. PDF 
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E. PRC 

3. Ekstensi untuk membuka fiile Mobi Pocket : 

A. prc 

B. rpc 

C. cpr 

D. crp 

E. pqr 
4. Sebuah publliikkasii yang tterrdiirrii darrii ttekks,, gambarr,, maupun suarra yang 

dipublikasikan dalam bentuk digital : 

A. E-commerrce 

B. E-bankiing 

C. E-book 

D. E-goverment 

E. E-accounting 

5. Berikut keunggulan darii forrmat buku digital EPUB :: 
A. Ukuran relatif besar 

B. Ukuran relatif sedang 

C. Ukuran relatif kecil 

D. Terdiri dari banyak image 

E. Hurruf berbentuk digittal jelas terbaca.. 

6. Formatt buku digital 

A. mkv 

B. wav 

C. apk 

D. pdf 

E. rar 

7. Perangkat yang tidak bisa membaca EPUB 

A. Android (FBReadeR, Ideal Reader) 

B. iOS (ireader) 

C. Kobo eReader 

D. Blackberry playbook 
E. Windows movie maker. 

8. Proses pengembangan buku digittal tiidak bisa dillakukan dengan cara 

A. Mengkonversikkan buku digital ke forrmat ePub 

B. Memberi identitas buku 

C. Memasukkan file mulltiimedia kedalam ePub 

D. Menghapus file 

E. Mengkonversiikkan bukku digital menjadi forrmat Mobi Pocket 

9. Cara mendafttar toko buku di seamarket seamolec 

A. Pillih logout di google+ 

B. Masukkan BID di apliikasi BBM 

C. Register dialamat web http://seamarket.seamolec.org 

D. Register diallamat web http://droidfull.apk 

E. Logiin di instagram 

10. Nama penerbit buku digital 

A. Ntutbuku 

B. NulisBuku 

C. Bukugambar 

http://seamarket.seamolec.org/
http://droidfull.apk/
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D. Konmoco 

E. Kamingsun 
 

 

 

 

 

 
 

C.  Penilian 

(Essay) 

Isilah dengan 

Masuklah ke 

Pengetahuan 

 

jawaban singkat. 

aplikasi  google 

form/classroom, dengan token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

 
1. Apa fungsi buku digital? 

Jawab ................................ 

2. Jelaskan pengertian E-Book? 

Jawab ................................. 

3. Sebutkan 5 jenis E-Book yang kamu ketahui? 

Jawab ................................... 

4. Sebutkan aplikasi alat baca buku digital? 

Jawab ................................... 

5. Jelaskan pengertian dari HTML? 

Jawab .......................... 

 

No Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 
Essay 

Skor 

Penilaian 

 

Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar 2 15  

3 20  Nilai 

Siswa 
 

……… 

Paraf Guru 

 

……… 
4 25  

5 25 
 

 
D. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Buatlah table berikut dengan menggunakan software kvisoft flip book maker 

Ketentuan Soal : 

a. Waktu mengerjakan 45 menit 

b. Jenis Font : Times New Roman 

No Soal 
PG 

Bobot 
Persoal PG 

Skor 
Penilaian 

Nilai 

1-10 10 100 
: Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar 
   

   Nilai 

Siswa 
 

……… 

Paraf 

Guru 
 

……… 
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c. Font Size 12 

d. Atur ke dalam kertas ukuran A4, posisi landscape 

e. Margin left, right, top dan bottom 0,7 

f. Sisipkan header footer, sesuai nama tugas 

g. Simpan dengan nama Latihan 1_ Ebook nama dan kelas 
 

 

 
Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan  

Hadir tepat waktu, berseragam lengkap 10 

Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 10 

2. Proses Kerja  

Mengerjakan sesuai urutan kerja pada ketentuan soal 20 

3. Hasil  

Tabel rapi, dan benar jumlah kolom-barisnya 15 

Format sesuai ketentuan Soal 20 

4. Sikap Kerja  

Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu  

Ketepatan waktu mengerjakan 10 

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

Nilai Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… …………… ……………….. 

 

 Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 

 

 
 

 

3.8. Memahami konsep kewargaan digital 

4.8. Merumuskan etika kewargaan digital 

 
 

KD/INDIKATOR SKKNI 
- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 
 

 

Dalam hal komunikasi, dunia maya tidak jauh berbeda dengan dunia nyata. Komunikasi 

antarindividu, maupun beberapa individu sekaligus bisa terjadi baik dibunia maya maupun dunia 

nyata. Tidak heran, berbagai karakteristik, pribadi, ide, maupun tujuan yang berbeda bisa 

tertuang di dunia maya. Namun, sifat dunia maya tidak mempertemukan individu-individu 

tersebut secara langsung bisa mendorong menipiskanya, bahkan hilannya norma-norma sopan 

sanrun, tanggung jawa, dan juga etiket dalam berkomunikasi. 



Kur Terintegrasi Iduka MODUL SIMULASI DAN KOMUNIKASI DIGITAL 

71 Rev : 02 No : F.02.55 

 

 

 
 

Pengertian warga digital 

Warga digital adalah orang yang sadar betul apa yang baik apa yang salah, menunjukkan 

kecerdasan perilaku teknologi, dan juga membuat pilihan yang tepat ketika menggunakan 

teknologi. 

Warga digital merupakan individu yang memanfaatkan TI untuk membangunkan kimunikasi, 

bekerja, dan juga berekreasi. Warga digital secara umum telah memilih pengetahuan dan juga 

kemampuan mengoperasikan TI untuk berkomunikasi maupun mengekspresikan sebuah ide. 

Contohnya bermain facebook, menulis blog, mencari informasi di forum, dan juga lain-lain. 

Sama halnya dengan warga dunia nyata, semua warga digital memiliki kewajiban untuk 

menjaga etiket dan juga norma, serta memiliki rasa tanggung jawab didunia maya. 

 
Pengertian kewargaan digital 

Kewargaan digital adalah norma perilaku yang tepat dan juga bertangung jawab terkait dengan 

cara menggunakan teknologi. 

Rentang usia warga digital mulai bergeser, seiring dengan semakin mudahnya akses teknologi, 

tampilan dan juga fitur yang semakin memanjakan pengguna, membuat anak-anak di usia belia 

telah bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk berkomunikasi, mencari dan juga bertukar 

informasi di dunia. 

 
Kewargaan digital adalah konsep yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan pengetahuan 

tentang cara menggunakan teknologi dunia maya dengan baik dan juga benar. Cara 

menggunakan teknologi dunia maya dengan baik dan juga benar memiliki banyak implikasi, 

pemilihan kata yang tepat dalam berkomunikasi, tidak menyinggung pihak lain dalam update 

status, tidak memberikan informasi penting kepada public, tidak membuka tautan yang 

mencurigakan, dan juga lainnya. 

 
Komponen kewargaan digital 

Kewargaan digital bisa dibagi menjadi 9 komponen, yang dikatagorikan menjadi 3 berdasarkan 

pemanfaatannya. 

a) Lingkungan belajar dan juga akademis 

IT telah menjadi bagian dari lingkungan belajar dan juga akademis. Baik pengajar dan juga 

siswa secara aktif akademis. Baik pengajar dan juga siswa secara aktif memanfaatkan IT dalam 
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mencari informasi, data, maupun literature yang dimanfaatkan untuk keharusan akademis. 

Beberapa komponen Kewargaan digital yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan ICT untuk 

lingkungan belajar dan juga akademis adalah : Komponen 1. Akses digital, Komponen 2. 

Komunikasi digital, Komponen 3. Literasi digital 

 
 

b) Lingkungan sekolah dan juga tingkah laku 

Komponen 4. Hak digital 

Sama halnya dengan perlindungan hak asasi di dunia nyata, para warga digital juga memiliki 

perlindungan hak di dunia digital. Semua warga digital memiliki hak atas provas, kebebasan 

berbicara, dll. 

Komponen 5. Etiket digital, Komponen 6. Keamanan digital 

c) Kehidupan siswa di luar lingkungan sekolah 

Komponen 7. Hukum digital 

Hukum digital mengatur etiket cara menggunakan teknologi dalam masyarakat. Warga digital 

harus menyadari bahwa mencuri ataupun merusak pekerjaan, data diri, maupun property daring 

(dalam jaringan) orang lain merupakan perbuatan yang melanggar hukum. 

Hukum siber (cyber law) di Indonesia sendiri bisa dikatagorikan menjadi 5 aspek besar. 

- Aspek hak cipta 

- Aspek merek dagang 

- Aspek fitnah dan juga pencemaran nama baik 

- Aspek privasi 

- Aspek yurisdiksi dalam ruang siber 

Komponen 8. Transaksi digital, Komponen 9. Kesehatan digital 

 
 

THINK 

Setelah memahami 9 komponen di atas, kalian telah menyadari pentingya kewargaan digital. 

Untuk menyederhanakan 9 komponen di atas, kalian bisa menggunakan konsep T.H.I.N.K 

sebelum kalian berkomunikasi di dunia digital, baik itu email, post facebook, twitter, blog, 

forum, dll. 

 
Kemampuan berkomunikasi dan perangkat 
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Pada dasarnya,   kemampuan   berkomunikasi   merupakan   kebutuhan   setiap   orang. 

Kemampuan mengomunikasikan menjadi bagian dari kompetensi teknis bekerja. 

Hakikat berkomunikasi adalah menyampaikan gagasan atau konsep kepada pihak lain. 

Komunikasi yang baik adalah jika informasi yang disampaikan diterima sama isi dan maknanya 

oleh pihak lain. Terdapat berbagai cara berkomunikasi untuk mencapai komunikasi yang baik. 

Terdapat sekelompok orang yang mudah menyampaikan atau menerima informasi 

melalui percakapan verbal. Terdapat pula sekelompok orang yang lebih mudah menyampaikan 

atau menerima informasi verbal secara tertulis sebagai pengganti percakapan. Informasi tertulis 

juga merupakan cara terbaik ketika percakapan verbal tidak dapat dilakukan secara langsung. 

Terdapat sekelompok orang yang mudah menerima informasi melalui gambar atau bagan diserta 

penjelasan secukupnya. 

Kemampuan mengomunikasikan menjadi makin mudah dan memiliki jangkauan luas 

seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Perangkat digital yang merambah pada 

hamper seluruh bidang kehidupan mendukung proses berkomunikasi menjadi ―tanpa hambatan‖. 

Pada sisi lain,kemudahan melakukan komunikasi tersebut harus dilakukan dengan tetap menjaga 

etika komunikasi digital dengan apa yang disebut kewargaan digital (digital citizenship) 

Perangkat (komunikasi digital, memungkinkan : 

1. Seorang mencari alternative solusi atau permasalahan yang dihadapinya. 

2. Seorang mencari mitra kolaborasi untuk memodifikasi atau membuat produk 

baru/layanan karya baru. 

3. Seorang mengomunikasikan hasil kerja berupa produk/ layanan kerja kepada orang lain 

atau bahkan melakukan transaksi dan negosiasi. 

 

A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, Literasi 

dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 
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Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan E 

yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

 

1. Warga digital harus menyadari bahwa sebagian besar dari proses jual beli telah dilaksanakan 

secara ….. 

A. Daring (online) 
B. Tatap muka (offline) 

C. Tukar barang 

D. Langsung 

E. Semua jawaban benar 

 

2. Warga digital perlu menyadari bahwa mencuri ataupun merusak pekerjaan, data diri, maupun 

properti daring orang lain termasuk perbuatan …. 

A. Baik dan terpuji 
B. Biasa saja 

C. Melanggar hukum 

D. Menyenangkan 

E. Tidak merugikan orang lain 

 

3. Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal tersebut meski tidak bisa sepenuhnya dihilangkan 

100% pada kegiatan perdagangan digital, maka dibuat …. 

A. Akses digital 
B. Hukum digital 

C. Interaksi digital 

D. Komunikasi digital 

E. Kesehatan digital 

 

4. Para pengguna digital harus menyadari bahwa walaupun dalam dunia digital para pengguna 

tidak saling bertatap muka, tetapi perlu diperhatikan bahwa dibalik setiap akun, dibalik setiap 

posting forum, terdapat individu lainnya yang dapat tersinggung jika …. 

A. Memiliki rasa tanggung jawab 

B. Beretika yang baik saat berkomunikasi 

C. Memerhatikan norma sopan santun 

D. Menimbulkan dampak positif 

E. Melanggar tata karma 

 

5. Semakin besar skala internet, maka kapasitas penyimpanan yang dibutuhkan adalah …. 

A. Berbanding terbalik 

B. Semakin kecil 

C. Berbanding lurus 

D. Mendekati nol 
E. Menyebar dimana-mana 

 

6. Warga digital lebih mengarah pada individu yang memanfaatkan teknologi informasi (TI) 

YANG BERTUJUAN UNTUK …. 

A. Membangun komunitas, bekerja, dan berinteraksi 

B. Mengintemidasi waraga digital yang lain 



Kur Terintegrasi Iduka MODUL SIMULASI DAN KOMUNIKASI DIGITAL 

75 Rev : 02 No : F.02.55 

 

 

 

 

C. Merusak jati diri warga digital yang lain 

D. Melakukan pencemaran nama baik 

E. Meminimalkan kemampuan mengoperasikanTI 

 

7. Kewajiban yang harus dilakukan setiap orang untuk dapat bertukar informasi dan ide dalam 

bentuk …. 

A. Bebagi waktu 
B. Komunitas warga 

C. Mengintimidasi 

D. Komunikasi 

E. Berekreasi 

 

8. Di balik manfaat teknologi digital, terdapat beberapa ancaman kesehatan yang perlu 

diperhatikan sebagai berikut, kecuali …. 

A. Kesehatan telinga 
B. Ketegangan mata 

C. Kesehatan badan 

D. Stress fisik 

E. Pola hidup sehat 

 

9. Berikut yang bukan termasuk kategori hokum siber (cyber law) di Indonesia adalah …. 

A. Aspek hak cipta 

B. Lisensi hak cipta gratis 
C. Aspek merek dagang 

D. Aspek fitnah 

E. Pencemaran nama baik 

 

10. Creative Commons didirikan pada tahun 2001 oleh …. 

A. Thomas Alfa Edison 

B. Bill Gates 

C. Prof. Lawrence Lessig 

D. Jack Kilby 

E. Prof. Clemens Winkler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Soal 
PG 

Bobot 
Persoal PG 

Skor 
Penilaian 

Nilai 

1-20 5 100 
: Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar 
   

   Nilai 

Siswa 
 

……… 

Paraf 

Guru 
 

……… 
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C.  Penilian 

(Essay) 

Isilah dengan 

Pengetahuan 

 

jawaban singkat. 

Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan token……isilah jawaban dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

1. Terangkan yang anda ketahui tentang sifat dunia maya ! 

Jawab ............................................................................. 

2. Jabarkan perbedaan mendasar antara definisi dari warga digital dan kewargaan digital ! 

Jawab ............................................................................. 

3. Sebutkan tentang bentuk-bentuk dari etiket digital secara nyata ! 

Jawab ............................................................................. 

4. Uraikan yang anda ketahui tentang penggunaan konsep ―T.H.I.N.K.‖! 

Jawab ............................................................................. 

5. Sebutkan yang anda ketahui tentang komponen-komponen 

kewargaan digital ! Jawab 

............................................................................. 

 

Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil
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MATERI PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

3.9. Menerapkan teknik penelusuran Search Engine 

4.9. Melakukan penelusuran informasi 

 
KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 
 

A. Pengertian Search Engine 

Dilansir dari laman Webopedia, search engine merupakan kumpulan program untuk 

mencari dokumen atau informasi dengan kata kunci spesifik. Layanan ini segera 

menampilkan daftar kumpulan dokumen berdasarkan pencarian kata kunci yang berhasil 

ditemukan pada dunia internet. Mesin pencari dianggap kumpulan program yang mengarah 

pada layanan situs tertentu, dimana sebagian besar pengguna internet mengkaitkan dengan 

Google, Bing dan Yahoo. 

Adapun pengertian search engine secara umumnya termasuk salah satu pencarian 

yang memungkinkan pengguna internet untuk menemukan beragam dokumen dan informasi 

pada dunia internet alias World Wide Web. Dengan demikian pengguna lebih cepat 
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memperoleh informasi dari berbagai pengguna internet untuk menemukan beragam 

dokumen dan informasi pada dunia internet alias World Wide Web. 

Dengan demikian pengguna lebih cepat memperoleh informasi dari berbagai situs 

dalam hitungan beberapa detik saja, handal dan akurat saat ini adalah Google.Cara kerja 

mesin pencari tergolong sederhana, yakni mengirim ―sinyal‖ untuk mengumpulkan 

dokumen sebanyak mungkin. 

Pada layangan ini terdapat sebuah program bernama indexer dimana bertujuan 
membaca hasil pengumpulan dokumen dan menyusun indeks berdasarkan kata kunci yang 

tertera pada setiap dokumen, setiap layanan seach engine mengusung algoritma paten untuk 

menghasilkan indeks akurat, selain mempermudah pengguna internet mencari dokumen 

yang dikehendaki, layanan mesin pencari turut menyumbang trafik atau pengunjung menuju 

website milik pihak tertentu. 

Saat ini, hampir semua sektor industri tumbuh pesat berkat kehadiran mesin pencari 

yang mengembangkan ide pengoptimalan konten web sehingga mampu mendongkrak 

rangking (posisi) dalam hasil penelusuran dari kata kunci tertentu. Dari sini pulalah awal 

mula kehadiran Search Engine Optimization (SEO). 

 

B. Manfaat Search Engine 
Kehadiran mesin pencari member banyak manfaat hebat bagi pengguna internet 

ataupun pemilik situs. Berikut ini tiga manfaat utama yang dirasakan langsung. 

 

1. Beragam informasi 

Internet menyiapkan banyak informasi dan dokumen berharga. Mesin pencari 
mempermudah pencarian beragam informasi yang dikehendaki, mulai dari hasil studi 

universitas, ensiklopedia, diskusi umum hingga blog personal. Layanan tersebut 

memungkinkan pengguna mencari informasi berdasarkan sumber utama. 

2. Ketepatan hasil 

Mesin pencari mampu menyusun hasil pencarian yang tepat. Dengan meletakkan dua 

tanda kutip (contoh: ―baik‖) maka daftar hasil penelusuran jauh lebih akurat. Beberapa 

layanan seperti Google atau Yahoo bahkan mempermudah pencarian spesifik menurut 

sumber web. Pengguna pun bisa memperoleh hasil efektif tanpa buang-buang banyak 

waktu. 

3. Teratur 

Layanan mesin pencari dapat memberikan keteraturan dalam dunia internet dan website. 

Artinya bahwa beragam informasi yang tersebar luas di server seluruh pelosok dunia 

dikumpulkan pada satu wadah sehingga akses lebih mudah, kapanpun dan dimana saja. 

Ini berdampak positif bagi pemilik situs yang bisa memperoleh kunjungan secara gratis 

serta stabil. 

 

C. Jenis-jenis Search Engine 

Mesin pencari saat ini dianggap metode terkuat mempromosikan website via 

online. Para pemilik situs mengganggapnya bagian dari Public Relation yang bekerja 
secara diam-diam dibalik layar. Hal ini semakin diperkuat hasil studi menyebutkan 

bahwa antara 40-80 persen pengguna internet menemukan informasi atau dokumen 

melalui fitur pencarian mesin pencari. 

Kehadiran mesin pencari mengntungkan pemilik situs, apalagi jumlah pengguna 

layanan ini mencapai 625 juta setiap hari seperti dilansir dari laman Searchenginewatch. 

Tak heran pemilik situs sangat tergantung pada layanan SE(search engine) terutama 
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demi menghasilkan trafik tertarget menuju website supaya berpeluang lebih besar untuk 

terjadinya pembelian. Mesin pencari juga selalu membawa pengunjung baru menuju 

website tertarget dengan penyusunan strategi optimasi yang tepat. 

Dalam mencari dokumen serta mempromosikan situs, maka pengguna internet dan 

pemilik website perlu mengenal beragam tipe seach engine, yakni : 

1. Crawler-Based Search Engine 

Layanan mesin pencari ini menggunakan program software otomatis untuk 
mensurvei dan mengkatagorikan banyak halaman web. Program yang digunakan 

oleh mesin pencari untuk mengakses halaman web disebut spider, namun pada 

kondisi tertentu dikenal dengan nama lain seperti ―crawler‖, ―robot‖, atau ―bot‖. 

2. Direktori 

Layanan ini menggunakan editor manual alias keterlibatan langsung manusia untuk 

menentukan katagori suatu situs. Dengan kata lain, situs ditempatkan sesuai katagori 

spesifik akan memeriksa dan menilai sebuah situs berdasarkan informasi yang 

diperoleh dan memakai aturan berlaku. Ada dua layanan direktori terkenal sampai 

saat ini, yakni :Yahoo Directory dan Open Directory (dmoz.org). 

3. Hybrid Search Engine 

Layanan Hybrid mengandalkan kombinasi sempurna antara hasil crawler-based dan 
direktori. Saat ini semakin banyak mesin pencari berpindah haluan ke model hybrid- 

based, namun dua layanan paling terkenal sebagai pencetus konsep tersebut adalah 

Google dan Yahoo. 

4. Meta Search Engine 

Layanan Meta SE mengambil data dari semua hasil yang ditampilkan oleh mesin 

pencari lainnya. Nantinya hasil pencarian tersebut dikombinasikan menjadi daftar 

pencarian berukuran besar. Adapun dua layanan meta mesin pencari paling terkenal 

yakni Metacrawler dan Dogpile. 

5. Search engine khusus 

Merupakan jenis SE yan dikembalikan secara khusus demi memenuhi kebutuhan 

pencarian lebih spesifik. Adapun layanan mesin pencari khusus seperti pencarian 

belanja (Yahoo Shopping), pencarian lokal (nzs), pencarian freeware &shareware 

(downloads.com) dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan pengguna internet. 

6. Pay per click (PPC) 
Salah satu layanan berbayar dari search engine untuk keperluan marketing dan 

promosi web. Banyak situs memanfaatkan PPC untuk memperkenalkan atau 

mengiklan produk atau jasa kepada khalayak ramai agar lebih mudah diterima. 
 

 

A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, Literasi 

dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     
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B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan E 

yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

 
1. Program komputer yang dirancang khusus untuk membantu seseorang menemukan file- 

file yang disimpan dalam komputer secara online atau offline disebut dengan . . . 

A. Browser 

B. Juru Kunci 

C. Komunikasi Data 

D. Chat 

E. Search Engine 

2. Siapakah founder atau pendiri google 

A. Mark Zuckerberg 

B. Bill Gates 

C. Steve Jobs dan Steve Wozniak 

D. Jerry Yang dan David Filo 

E. Sergey Brin dan Larry Page 

3. Dibawah ini yang bukan mesin pencari adalah . . . . 

A. Yahoo 

B. Goole 

C. Bing 

D. Facebook 

E. DuckDuckGo 

4. Cara mencari file .pdf di mesin pencarian adalah dengan mengetikan kata kunci 

A. Time *pdf* 

B. Filetype ―pdf‖ 

C. Filetype:pdf 

D. Site:pdf 

E. Filetype: ―pdf‖ 

5. Mesin yang bertugas merayapi semua artikel yang berada di internet kemudian di index 

dan dimasukkan ke database adalah . . . . 

A. Indexer 

B. Database 
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C. Crawler 

D. Search Engine 

E. Query Interface 

6. ―Web, Image, Video, book‖ merupakan pemilihan pencarian berdasarkan. . . . 

A. Kategori 

B. Tipe file 

C. Hyphen 

D. Waktu 

E. Judul 

7. Google merupakan perusahaan yang menganut sistem Limited Liability Company 

(LLC). LLC disebut juga dengan . . . . 

A. CV 

B. PT 

C. UD 

D. UPT 

E. Korporasi 

8. Siapakah founder atau pendiri bing 

A. Mark Zuckerberg 

B. Bill Gates 

C. Steve Jobs dan Steve Wozniak 

D. Jerry Yang dan David Filo 

E. Sergey Brin dan Larry Page 

 
 

9. 

Gambar diatas merupakan tampilan dari . . . . 

A. Query Engine 

B. Database 

C. Crawler 
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D. Query Interface 

E. Indexer 

10. Mesin yang bertugas menata data supaya lebih mudah dan cepat ditampilkan ke 

pelanggan adalah . . . . 

A. Query Engine 

B. Database 

C. Crawler 

D. Query Interface 

E. Indexer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.  Penilian 

(Essay) 

Isilah dengan 

Pengetahuan 

 

jawaban singkat. 

Masuklah ke aplikasi google form/classroom, isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

1.  Sebutkan 5 search engine yang kamu ketahui? 

Jawab ....................................................................... 

2.  Sebutkan 5 web browser yang kamu ketahui? 

Jawab ........................................................................ 

3.  Jelaskan cara kerja dari search engine secara sederhana? 
Jawab ........................................................................ 

4.  Sebutkan komponen search engine? 

Jawab ............................................................. 

5.  Jelaskan fungsi dari add-ons web browser? 

Jawab .......................................................... 
 
 

No 

Soal 
Essay 

Bobot 

Persoal 
Essay 

Skor 

Penilaian 

 

Nilai 

1 15 100 Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 
dengan Benar 

2 15  

3 20  Nilai Paraf 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1-10 10 100 
: Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar 
   

   Nilai 

Siswa 
 

……… 

Paraf 

Guru 
 

……… 
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4 25  Siswa 

 

……… 

Guru 

 

……… 5 25  

 

 

 

 

D. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Carilah di Google secara online menggunakan media laptop atau pun HP yang terhubung 

dengan Internet lalu susun kembali dengan rapih menggunakan 

a. Software : Pengolah Kata 

b. Waktu mengerjakan : 45 menit 

c. Jenis Font : Times New Roman 

d. Font Size 12 

e. Materi artikel : tentang kewargaan digital 

f. Jumlah baris : paling sedikit satu lembar 

g. kertas ukuran : A4 

h. posisi : Potrait 

i. Save : Tugas KD 3.9 _ Nama_Kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan  

Hadir tepat waktu, berseragam lengkap 10 

Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 10 

2. Proses Kerja  

Mengerjakan sesuai urutan kerja pada ketentuan soal 20 

3. Hasil  

Paragraph rapih dan memiliki unsur nubering 15 

Format sesuai ketentuan Soal 20 

4. Sikap Kerja  

Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu  

Ketepatan waktu mengerjakan 10 

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 
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Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

Nilai Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… …………… ……………….. 
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3.10. Melakukan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan 
4.10. Melakukan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan 

 

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 

 
 

Komunikasi daring (komunikasi online) 

Komunikasi daring (dalam jaringan) merupakan komunikasi yang dilakukan secara online, 

menggunakan jaringan internet. Komunikasi daring dikenal juga dengan sebutan 

komunikasi virtual, dunia maya atau cyberspace. Bentuk komunikasi sangat popular 

dewasa ini, karena menawarkan kemudahan, dan biaya yang relative murah dengan 

jangkauan hingga ke seluruh dunia. 

 
Jenis-jenis komunikasi daring 

1. Daring sinkron (komunikasi langsung) 

Merupakan komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih individu dalam waktu 

yang bersamaan, serempak, real time. Contohnya komunikasi daring sinkron misalnya 

chatting, voice call, atau video call. Dalam komunikasi daring sinkron, komunikator 

dan komunikan bisa langsung saling member dan menerima tanggapan disaat itu juga, 

karena kedua pihak dalam komunikasi sama-sama sedang online. 

2. Daring asinkron (komunikasi tidak langsung) 

Merupakan komunikasi daring dimana terdapat waktu tunda antara pemberian pesan 

dari komunikator dengan penerima pesan oleh komunikan. Contohnya komunikasi 

daring asinkron misalnya email, forum, blog, website, dkk. Ketika pemberi pesan 

mengirim email, penerima pesan mungkin sedang offline. Sehingga pesan baru akan 

diterima ketika penerima online. 
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Komunikasi paparkan 10 penerapan komunikasi daring untuk menambah 

wawasan anda. 

1. Website 

Website merupakan sebuah sistem yang mempresentasikan informasi yang tersimpan 

dalam bentuk teks, gambar, audio, atau video dalam internet websever. Kedalam bentuk 

hypertext sehingga dapat diakses dan dilihat pengguna internet. Website memiliki 

berbagai fungsi seperti sebagai media komunikasi, menyebarkan informasi, edukasi, 

atau sebagai media promosi dan pemasaran. 

2. Email 

Electronic mail yang disingkat email, merupakan sebuah bentuk berkomunikasi dengan 

cara surat menyurat. Bedanya email merupakan surat elektronik, sehingga pesan yang 

dikirimkan berupa data digital. Pesan tersebut dikirimkan kepada penerimanya melalui 

jaringan internet. Agar dapat saling berkirim pesan melalui email, pemberi dan 

penerima pesan harus membuat akun pada salah penyedia jasa email untuk 

mendapatkan alamat email. Terdapat banyak situs penyedia jasa email, misalnya 

Goodle Mail, Yahoo Mail, Hotmail, Plase, dll. Fasilitas yang disediakan penyedia jasa 

email mencakup mengirim, menerima, dan menyimpan surat elektronik yang kita 

terima atau kirimkan. Seperti halnya mengirim surat melalui pos, untuk mengirim email 

kita perlu menuliskan alamat email orang yang kita tuju. Sedangkan pesan yang 

dikieimkan bisa berupa teks, gambar maupun suara, namun dalam bentuk digital. 

Berbeda dengan surat biasa yang dikirimkan melalui pos, untuk mengirim email tidak 

memerlukan biaya kirim, dan akan langsung sampai begitu email dikirim. Cakupannya 

pun tentu hingga seluruh dunia. Sehingga. Sehingga pengiriman surat melalui email 

tentu lebih mudah, efisien, serta praktis disbanding surat konvensional. 

3. Forum Online 

Forum merupakan program aplikasi internet yang digunakan sebagai media diskusi 

online antar anggota yang tergantung dalam suatu grup atau kelompok tertentu. Suatu 

forum biasanya membahas topic tertentu, dan anggotanya dapat dengan bebas 

mengemukakan pendapatnya. Pesan atau informasi yang disampaikan dalam forum bisa 

berupa teks, audio, atau video. Penggunanya juga bisa mengirimkan emosinya dalam 

bentuk avatar ataupun emoji. Forum memiliki beberapa fungsi seperti tempat 

berkumpunya orang-orang yang memiliki satu fikiran untuk dapat saling bertukar 

informasi dan pandangan. Sebuah forum perbincangan dimana setiap anggotannya 

bebas mengemukakan pendapatnya. 

4. Mailing list 

Mailinglist atau disingkat milis, merupakan program aplikasi internet dimana setiap 

anggota yang tergabung didalamnya saling bertukar informasi melalui email. Milis 

mirip dengan newsgrup, dimana sekelompok pengguna yang tergabung didalamnya 

membahas suatu topic tertentu, dan setiap anggotannya bebas memberikan informasi 

atau pendapat terkait topic tertentu. Bedanya dalam milis komunikasi dilakukan melalui 

email. 

5. Internet relay chat 

Internet relay chat (IRC) merupakan aplikasi bercakap-cakap diinternet dimana 

penggunanya saling bertukar pesan/ informasi dalam bentuk barisan-barisan tulisan 
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yang diketik dengan keyboard. IRC atau lebih dikenal dengan istilah chatiing ini 

memungkinkan penggunanya untuk bercakap-cakap dengan siapa pun dan membahas 

apa pun yang diingkan chatter. Tidak dibatasi oleh topic tertentu, ataupun keanggotaan 

tertentu dalam sebuah grup/ kelompok. Sifat percakapan pun bisa perseorangan (privat) 

maupun berkelompok (grup). Untuk dapat menggunakan aplikasi ini pengguna harus 

terlebih dahulu mendaftar menggunakan email. Contoh program aplikasi chatting antara 

lain mIRC, Yahoo! Messenger, MSN Messenger, dll. 

6. Online messaging 

Online messaging merupakan program aplikasi pengiriman pesan singkat yang 

dilakukan secara online. Awalnya aplikasi percakapan ini hanya memungkinkan 

anggotannya untuk saling bertukar pesan secara online dalam bentuk barisan teks. 

Namun dalam perkembangannya hingga saat ini, aplikasi pesan singkat ini juga 

memungkinkan penggunaannya untuk melakukan pengiriman foto, emoji, animasi, 

dokumen, audio, atau juga video. Contoh aplikasi pesan singkat misalnya whatsapp, 

telegram, line, facebook messenger, kakotalk, dll. Untuk dapat menggunakan aplikasi 

ini, penggunanya harus mendaftarkan menggunakan nomor teleponnya terlebih dahulu. 

7. Voice Over IP 

Voice Over IP (VoIP) merupakan percakapan online yang dilakukan dalam bentuk 

suara. Penggunanya dapat melakukan percakapan sepertihanya orang menelpon 

menggunakan telepon. Bedanya, sarana yang digunakan bukanlah jaringan telepon, 

melainkan jaringan internet. Melakukan panggilan suara menggunakan internet jauh 

lebih mudah dan luas jangkaunnya disbanding dengan mengunakan jaringan telepon 

biasa, terutama untuk panggilan ke luar negeri. Contoh aplikasi panggilan suara 

misalnya buddy talk, media ring talk, skype, dll. 

8. Video conference 

Video cofterence merupakan program aplikasi komunikasi online dimana pengunanya 

dapat saling bertatap muka satu sama lain, sehingga seakan-akan bertemu langsung 

bicara. Dalam video conference, pengguna dapat mengirimkan dan menerima pesan 

dalam bentuk gambar bergerak serta suara. Contoh aplikasi video conference misalnya 

skype. Aplikasi perpesanan seperti whatsapp, line, dsb juga sekarang telah 

menambahkan fasilitas komunikasi melalui video call. 

9. Teleconference 

Teleconference sama seperti video call, dimana penggunanya dapat saling 

berkomunikasi mendengar suara dan melihat rupa satu sama lain. Komunikasi dalam 

bentuk percakapan langsung, seakan-akan saling bertatap muka. Bedanya dalam 

penggunaan, teleconference biasanya digunakan untuk melakukan rapat jarak jauh dan 

biasanya menggunakan perangkat khusus seperti webcam, phone, dan speaker; bukan 

hanya mengandalkan smartphone . 

10. Social Network 

Salah satu sosial network yang cukup popular dewasa ini adalah facebook. Facebook 

memungkinkan penggunanya untuk dapat menampilkan profil diri, mencari dan 

menambah teman, menuliskan status (pikiran, pendapat, foto, dkk) diberanda, melihat 

serta mengomentari status pengguna yang terhubung dengannya, bergabung dalam 

komunitas, dan banyak hal lainnya. 
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11. INTERNET FAX 

Internet fax merupakan pengiriman faximili menggunakan jaringan internet. 

Pengiriman tetap dilakukan dengan menggunakan mesin faximili, namun jaringan yang 

digunakan untuk mengirimkannya merupakan jaringan internet, bukan jaringan telepon. 

Internet fax memiliki kelebihan disbanding faximili biasa dalam hal efisiensi. Internet 

fax memungkinkan pengiriman faximili dalam jumlah yang banyak dengan lebih 

mudah, praktis, dan relative lebih murah. 

12. File Transfer Protocol 

File transfer protocol (FTP) merupakan aplikasi internet yang digunakan untuk 

melakukan pengambilan atau pengiriman file dari atau ke computer lain. Contoh 

penggunaan FTP misalnya ketika mencari dan mendowload sebuah file dari sebuah 

situs, atau ketika mengunggah dan menyebarkan suatu file melalui jaringan internet. 

FTP akan memindahkan file antar host, dari server ke client atau sebaliknya. Namun 

perlu diperhatikan bahwa tidak semua client bisa mendapatkan akses ke server. 

13. Telnet 

Telnet merupakan aplikasi internet yang memungkinkan penggunanya untuk dapat 

mengakses komputer dari jarak jauh. Untuk dapat melakukannya, pengguna telnet harus 

mengetahui alamat IP target, serta memiliki hak akses (user ID dan Password). Dengan 

telnet, pengguna dapat melihat, membaca, dan melakukan aktifitas lainnya pada 

computer target dari jarak jauh. Ini berguna misalnya ketika seseorang perlu mengakses 

komputer kerjanya, ketika orang kerjanya, ketika orang tersebut sedang dalam 

perjalanan. 

14. Search Engine 

Search Engine, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai mesin pencari, 

merupakan aplikasi internet yang berfungsi untuk memudahkan proses pencarian, 

penarikan, dan pengambilan informasi dalam internet. Search engine membantu kita 

untuk mencari situs yang berisi informasi yang sesuai dengan topic yang kita cari, dari 

milyaran situs yang ada di internet. Contoh search engine misalnya Goole.com, 

Yahoo.com atau Ask.com. 

15. Packet Internet Gopher 

Packet Internet Gopher atau disingkat Ping, merupakan aplikasi internet yang dapat kita 
gunakan untuk mengecek koneksi computer kita dengan computer lainnya. Pengecekan 

tersebut dilakukan mengiriman sebuah paket data ke komputer target/jika komputer 

target dalam keadaan aktif, maka akan dikirim respon balik. Lama respon balik 

bergantung kecepatan koneksi internet yang kita gunakan. 

A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     



Kur Terintegrasi Iduka MODUL SIMULASI DAN KOMUNIKASI DIGITAL 

89 Rev : 02 No : F.02.55 

 

 

 
 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan E 
yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

 

1. Cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau 

melalui jaringan Internet disebut..... 

A. Komunikasi Jaringan 

B. Komunikasi Pribadi 

C. Komunikasi Antarpribadi 

D. Komunikasi Publi 

E. Komunikasi Organisasi 

 
2. Komunikasi dalam jaringan pertama dimulai pada tahun…. 

A. 1961 

B. 1959 

C. 1960 

D. 1962 

E. 1963 

 

3. Jenis komunikasi jaringan ada 2 yaitu..... 

A. Komunikasi Daring Antarpribadi dan Sinkron 
B. Komunikasi Daring Sinkron dan Asinkron 

C. Komunikasi Daring Pribadi dan Asinkron 

D. Komunikasi Daring Personal dan Non-Personal 

E. Komunikasi Daring Personal dan Sinkron 

 

4. Yang bukan contoh komunikasi daring sinkron dalam aplikasi chat adalah….. 

A. Google+ Hangouts 

B. Yahoo Messenger 

C. Skype 

D. Line 

E. Email 

 

5. Komunikasi menggunakan komputer sebagai media, yang terjadi secara serempak, waktu 

nyata (real time) disebut…. 

A. Komunikasi Daring Asinkron 

B. Komuniksi Daring Sinkron 

C. Komuniksi Daring Personal 

D. Komuniksi Daring Non-Sinkron 

E. Komuniksi Daring Non-Pribadi 
 

6. Yang bukan kelebihan komunikasi daring adalah…… 

A. Bisa dikerjakan kapan saja 

B. Memperdalam ilmu TIK 

C. Meningkatka intensitas berkomunikasi 

D. Memerlukan perangkat khusus 
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E. Meningkatkan partipasi 

 

7. Perangkat keras adalah perangkat yang bentuknya dapat dilihat dan dapat kita raba secara 

langsung. Contoh dari perangkat keras yang diperlukan untuk melaksanakan komunikasi 

dalam jaringan,kecuali …. 

A. Komputer 

B. Headset 
C. Browser 

D. Microphone 

E. Wifi 

 

8. Yang bukan termasuk kekurangan komunikasi daring adalah….. 

A. Tidak mewakili emosi pengguna 

B. Menyita konsentrasi 

C. Terlalu banyak informasi yang tidak penting 
D. Memerlukan perangkat khusus 

E. Meningkatkan intensitas berkomunikasi 

 

9. Yang tidak termasuk dalam tata krama komunikasi asinkron adalah…. 

A. Gunakanlah bahasa yang baik dan sopan 

B. Tidak menuliskan seluruh kalimat dengan huruf kapital 

C. Segera menanggapi pesan yang diterima 

D. Meneruskan pesan yang tidak penting 
E. Tidak menggunakan jenis huruf (font) yang beragam 

 

10. Tata krama dalam komunikasi sinkron yaitu… 

A. Gunakan bahasa yang baik dan sopan 

B. Gunakan nama asli dan lokasi anda 

C. Tidak menggunakan jenis huruf (font) yang beragam 

D. Tidak menuliskan seluruh kalimat dengan huruf kapital 

E. Meneruskan pesan yang tidak penting 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

C. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke 

aplikasi google form/classroom, isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

 

1. Jelaskan perbedaan komunikasi konvensional dengan komunikasi dalam jaringan 

(daring)? 

Jawab.......................................................................... 

No Soal 
PG 

Bobot 
Persoal PG 

Skor 
Penilaian 

Nilai 

1-10 10 100 
: Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 
Benar 

   

   Nilai 

Siswa 
 

……… 

Paraf 

Guru 
 

……… 
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2. Jelaskan komponen apa saja yang digunakan untuk mendukung terjadinya komunikasi 

yang baik? 

Jawab ......................................................................... 

3. Jelaskan secara singkat langkah yang digunakan untuk bisa mempunyai sebuah akun 

surat elektromik (email) dari gmail? 

Jawab ...................................................................... 
 

 

 

 
No 

Soal 
Essay 

Bobot 

Persoal 
Essay 

Skor 

Penilaian 

 

Nilai 

1 25 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 
dengan Benar 

2 50  

3 25  Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
   

   

 
 

Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 

 
 

 
 

 

3.11. Menganalisis fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring 

4.11. Menggunakan fitur untuk pembelajaran kolaboratif daring (kelas maya) 

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 
 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 
 

Pengertian social learning network/s (SLN/SLNs) 

LMS dan LCMS merupakan perangkat lunak yang telah banyak digunakan dan 

terbukti handal dalam penerapan sistem e-learning. Akan tetapi sistem ini juga memiliki 

beberapa kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah sebagian besar dari sistem ini kurang 

memperhatikan daya suai (adaptability), fleksibilitas, dan hubungan sosial. Bahkan pada 

sebagian kasus, fitur-fitur kolaborasi dan fitur analisis hubungan sosial dinonaktifkan yang 

menyebabkan pengelola sistem tidak dapat mengetahui hal-hal yang sedang dikerjakan oleh 

komunitasnya. 

Jejaring sosial atau social network (SN) adalah sebuah jejaring yang memuat 

interaksi sosial dan hubungan interpersonal. Secara lebih rinci, SN adalah sebuah aplikasi 

atau laman yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi satu sama lain dengan 

cara saling bertukar informasi, komentar, pesan, gambar, maupun audio-video. Dalam 

social Network Sites (SNS) seperti Facebook atau Twitter, pengguna di fasilitasi untuk 

melakukan interaksi, komunikasi, dan kolaborasi (Greenhow, Robelia, & Hughes, 2009). 

Dengan kata lain, mekanisme bersosialisasi melalui jaringan ini telah terbukti dapat 

meningkatkan hubungan interpersonal dan memfasilitasi komunikasi nonverbal melalui 

media seperti audio-video maupun gambar. Dengan berkomunikasi menjadi media ini, 
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interaksi interpersonal menjadi media ini, interaksi interpersonal menjadi lebih dekat. Oleh 

karena itu, berdasarkan kelebihan inilah berbagai situs jejaring sosial didorong untuk 

dimanfaatkan dalam pembelajaran (Huang, 2010). 

Social learning network (SLN) atau Jejaring Sosial untuk Pemelajaran, menurut 

Kordesh (2000) merujuk pada koneksi interpersonal melalui interaksi dengan tujuan utama 

untuk pengembangan pengetahuan. Secara lebih rinci, SLN merujuk pada beberapa 

fenomena. 

 Penggunaan Sosial Network (SN) untuk pembelajaran dalam pendidikan formal. 

 Penggunaan SN oleh para pelajar dalam sebuah kolaborasi/ diskusi yang dilaksanakan 

secara informal. 

 Penggunaan laman yang secara khusus dirancang untuk pembelajaran melalui jejaring 

sosial (Social Learning Networkatau SLN). 

 Penggunaan SLN yang secara khusus dikembangkan sendiri oleh guru. 

 
Fitur-fitur sosial learning networks (SNLs) 

Dalam ilmu komputer (teknologi informatika dan komunikasi) tersedia banyak sekali 

bermacam-macam aplikasi. Dari semua aplikasi berikut ini, yang terbaik dan sesuai dengan 

kebutuhan para pelajar aalah Sophia. 

Mengapa demikian ? karena Sophia menyediakan fitur yang lebih lengkap. 

 
 

No 

 

Nama 

SLNs 

 
Fitur 

 
Fungsi 

1 Einstin 1. Home 1. Menuju halaman depan SLNs enztein 

2. Overview 2. Tentang Einztein, pesan 

  3. For Student 3. Fitur yang menonjol, prosedur dan proses 

aplikasi, memilih universitas yang tepat, 

informasi layanan, wawancara. 

4. Showcase 4. Melihat galeri dan sorotan. 

5. Our 

Servicer 

5. Study di luar negeri, persiapan ujian & 

administrasi, perekrutan mahasiswa, penelitian 

& outsourcing perusahaan, pengembangan 

sistem pendidikan. 

2 Sophia 1. Home 1. Untuk menuju halaman utama. 

2. Profil 2. Untuk mengedit melihat profil. 

3. Group 3. Untuk membuat & mengikuti 

sebuah grup. 

4. Playlist 4. Menjaga pelajaran dalam rangka 

dan membantu melacak poin 

kuis. 

5. Totorial 5. Membawa guru Sophia kemana 

pun kita berada. Mereka 

mengajarkan konsep-konsep 
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   kunci, prinsip-prinsip inti dan 

ide-ide besar menggunakan 

video, alat interaktif dan banyak 

lagi. 

3 Remix 

learning 

1. Home 1. Menuju halaman depan Remix 

Learning. 

2. Chicago 

Summer 

of Learning 

+ 

iRemix 

2. Mendorong 

Pemuda untuk terlibat dalam kegiatan belajar 

lebih banyak sepanjang musim panas. 

3. Platform 3. Plat form pembelajaran sosial berbasis cloud 

terjangkau tersedia untuk sekolah-sekolah, 

lembaga , dan organisasi yang ingin aman dan 

aman menghubungkan anak-anak dan remaja 

dengan kurikulum, pembelajaran diperpanjang 

dan peluang bimbingan. 

4. iRemix 

Users 

4. Untuk berbagai pengumuman dengan dengan 

pengguna melalui pemberitahuan peringatan. 

5. Careers 5. Program sekolah untuk menghubungkan anak- 

anak dan remaja dengan melibatkan jalur 

pembelajaran dan keterampilan untuk abad ke- 

21. Kami mencari bergairah, professional yang 

berpengalaman untuk bergabung dengan kami 

yang memiliki komitmen yang kuat untuk 

meningkatkan dan berinovasi pembelajaran. 

4 Schoology 1. Home 1. Menuju halaman depan, melihat 

aktivitas terkini. 

2. Courses 2. Membuat, mengikuti kursus. 

3. Groups 3. Membuat, mengikuti sebuah 

grup. 

4. Resources 4. Menyediakan sumber daya pribadi, grup, 

umum, dan bisa menginstal aplikasi juga. 

5. Profil 5. Melihat, mengedir profil, menulis kiriman. 
 

Edmodo sebagai Social Learning Network (SLN) 

Edmodo adalah salah satu dari beberapa jenis Social Learning Networks (SLNs) yang 

beredar di dunia world wide web. 

Berikut beberapa contoh SLN: 

1. Einztein (www.einztein.com) merupakan SLN yang ditujukan bagi pembelajar dewasa 

(pendidikan tinggi) dan pembelajar seumur hidup. 

http://www.einztein.com/
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2. Sophia (www.sophia.org) merupakan SLN yang menyediakan ribuan tutorial akademik 

yang diajarkan oleh guru dengan berbagai model Instruksional dan dapat diikuti oleh 

pembelajar dengan berbagai model belajar. 

3. RemixLearning (www.remixlearning.com) yang juga didukung oleh The Bill & Melinda 

Gates Foundation menyediakan sebuah SLN yang dapat diatur sesuai selera oleh 

sekolah, perpustakaan, museum dan institusi lainnya yang membutuhkan. 

4. Schoology(www.schoology.com) merupakan LMS yang dilengkapi dengan SLNs. 
 

Edmodo adalah sebuah media untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Edmodo 

menggabungkan sebagian fitur dari Learning Management System (LMS) dan sebagian fitur 

dari Jejaring Sosial (Social Network), menjadi sebuah media pembelajaran yang menarik 

dan mudah digunakan, kemudian lebih dikenal dengan Jejaring Sosial Pembelajaran (Social 

Learning Networks). 

 
Pengertian kelas maya 

Kelas maya (virtual Class) dalam arti bahasanya adalah kelas virtual atau kelas maya. 

Menurut istilah adalah sebuah lingkungan belajar yang ada hanya dalam konten digital yang 

disimpan, diakses dan dipertukarkan melalui jaringan komputer dan sistem informasi, 

sehingga dapat diakses dimana saja dan kapan saja. 

Jenis-jenis penyampaian di kelas maya 

1) Learning Management System (LMS) 

LMS adalah perangkat lunak untuk perencanaan, pengiriman, dan pengelolaan kegiatan 

pembelajaran dalam sebuah organisasi, termasuk online, ruang kelas virtual, dan 

program instruktur yang terpimpin. 

2) Learning Content Management System (LCMS) 

LCMS merupakan pengembangan lebih lanjut dari LMS. LCMS adalah perangkat lunak 

untuk mengelola konten pembelajaran di berbagai bidang pelatihan pengembangan. 

LCMS tidak hanya mengelola konten pembelajaran di berbagai bidang pelatihan 

pengembangan. 

3) Social Learning Network (SLN) 

SLN adalah pembelajaran yang terdiri pada skala yang lebih luas dari pada individu atau 

kelompok belajar, hingga skala sosia, melalui interaksi sosial antara rekan-rekan. Ini 

mungkin atau mungkin tidak menyebabkan perubahan sikap dan perilaku. 

 
Manfaat kelas maya 

Yuksinau.id akan memberikan manfaat kelas maya secara ringkas saja, berikut ini beberapa 

manfaat yang bisa didapat : 

1. Materi lebih luas dan beragam 
2. Pembelajaran disesuaikan berdasarkan kebutuhan siswa 

3. Mempersingkat waktu tanpa perlu pergi ke kelas 

4. Mengurangi belajar bergantung pada buku teks dan lebih relevan dengan dunia luar 

5. Menghemat kertas 

6. Peduli Grobal Warning, jadi siswa tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor untuk 

belajar 

http://www.sophia.org/
http://www.remixlearning.com/
http://www.schoology.com/
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7. Mendeteksi Copas 

8. Konektivitas, selama kamu terhubung ke internet, maka tidak akan sulit untukmendapat 

informasi 

9. Fleksibilitas, belajar dimana saja kapan saja 

10. Interaksi, evaluasi belajar dilaksanakan seketika dan mandiri 

11. Kolaborasi, bisa mendukung pembelajaran kolaborasi di luar kelas 

12. Kesempatan pengembangan, konten digital terus dikembangkan sehingga bisa 
memperkaya pembelajaran dalam kelas konversional 

 
Bisa dibilang juga e-learning/kelas maya dapat berfungsi sebagai berikut : 

- Penambahan/pengayaan pembelajaran (supplement) 

- Pengganti sebagian pembelajaran (complement) 

- Pengganti seluruh pembelajaran (replacement) 

 
Fitur kelas maya 

Virtual class mempunyai fitur-fitur yang menarik dan tentunya memudahkan kita dalam 

proses pembelajaran. Fitur tersebut seperti : 

1) Konten yang terkait (relevan) dengan tujuan belajar 

2) Menggunakan metode instruksional, misalnya langsung contoh dan praktek untuk 

membantu siswa belajar 

3) Menggunakan gambar dan kalimat sebagai elemen media untuk menyebarkan konten 

dan metode belajar 

4) Pembelajaran bisa terjadi secara langsung dengan instruktur (synchronous) maupun 

secara individu atau otodidak (asynshronous) 

5) Menambah wawasan serta teknik baru yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan belajar. 

 
Manfaat Edmodo sebagai Social Learning Network 

Edmodo adalah platform media sosial yang sering digambarkan sebagai Facebook untuk 

sekolah dan dapat berfungsi lebih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan. Edmodo 

merupakan aplikasi yang menarik bagi guru dan siswa dengan elemen sosial yang 

menyerupai Facebook, tapi sesungguhnya ada nilai lebih besar dalam aplikasi edukasi 

berbasis jejaring sosial ini. 

 

 
 

A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     
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B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan E 

yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

 

1. Kelas maya adalah …. 

A. System pembelajaran online atanra guru dengan peserta didik yang dapat dilakukan 

di luar jam sekolah dan dapat dilakukan meski jaraknya jauh 

B. Pembelajaran yang dilakukan antara guru dengan peserta didik dengan 

memanfaatkan teknologi komunikasi 

C. System pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh apabila guru atau peserta 

didik tidak dapat hadir 

D. Pembelajaran yang bertujjuan untuk meningkatkann pengetahuan peserta didik 
dengan memanfaatkan internet 

E. Pembelajaran yang dilakukan secara online secara terus menerus 

 

2. Berikut yang tidak termasuk persamaan antara kelas maya dengan e-learning dalam 

system pembelajaran adalah … 

A. Sama-sama dilakukan oleh guru dan peserta didik 

B. Dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja 
C. Pembejlajaran dilakukan melalui perangkat elektronika 

D. Informasi yang disampaikan berupa digital 

E. Terkoneksi dengan internet 

 

3. Berikut ini yang tidak termasuk dalam kelebihan kelas maya adalah …. 

A. Waktu dan tempat bebas 

B. Guru sebagai fasilitator, penyedia dan pendukung pembelajaran 

C. Peserta didik lebih aktif dalam mempelajari materi 

D. Tidak dipatok oleh waktu dan tempat 

E. Peserta didik lebih asyik dengan bermain internet dibanding kelas maya 

 

4. Apabila pengguna ingin mengakses materi dalam kelas maya, maka ia akan mengakses 

LMS terlebih dulu, hal ini dikarenakan …. 

A. LMS letaknyka sebelum materi 

B. LMS berfungsi untuk pengelolaan dan distribusi materi ke user 

C. LMS sebagai aplikasi pemanggilan data 

D. LMS berfungsi untuk penyedia layana login bagi user 

E. LMS merupakan apikasi untuk menyediakan akses materi 

 
5. Salah satu fungsi LMS adalah komunikasi, yang dimaksud komunikasi tersebut adalah 

…. 

A. Untuk menghubungkan satu orang dengan lainnya 

B. LMS berfungsi sebagai sarana interaksi antara user dengan non user 

C. Sarana komunikasi antara guru dnegan peserta didik untuk berinteraksi 

D. Media penghubung antara peserta didik dengan materi 
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E. Media penghubung antara guru dengan materi 

 

6. Perbedaan LMS dan LCMS adalah …. 

A. LMS berfungsi sebagai pembuatan content, dan LCMS sebagai pembuatan materi 

B. LMS sebagai evaluasi materi dan LCMS sebagai pembuatan content 

C. LMS untuk mendistribusikan materi dan LMCMS untuk mengolah materi 

D. LMS bekerja saat proses pembelajaran dan LCMS sebagai pembuatan materi 
E. LMS ntuk mengolah materi dan LCMS sebagai penyedia materi 

 

7. Fungsi learning object repository pada LCMS ialah …. 

A. Mengolah dan mendistribusikan materi 

B. Mengedit dan menyimpan materi 

C. Menyimpan dan mengelola materi 

D. Mengelola materi dan memanggil 

E. Memasukkan dan menyimpan materi 
 

8. Berikut ini yang tidak termasuk manfaat kelas maya ialaha …. 

A. Dapat meningkatkan kemampuan 

B. Setiap orang dapat mengaksesnya 

C. Media bertukar informasi 

D. Materi dalam bentuk analog 

E. Materi dapat diulang 

 

9. Fitur awal pada rumah belajar ialah …. 
A. Pindah halaman selanjutnya 

B. Untuk kembali ke menu utama 

C. Pindah halaman sebelumnya 

D. Untuk kembali ke halaman kosong 

E. Untuk ke menu selanjutnya 

 

10. Berikut ini yang bukan merupakan tipe kuis pada fitur kuis pada edmodo ialah …. 

A. Multiple choice 

B. True falses 

C. Short answer 

D. Matching 

E. Semua jawaban salah 
 

 

 
 

No Soal 
PG 

Bobot 
Persoal PG 

Skor 
Penilaian 

Nilai 

1-10 10 100 
: Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 
Benar 

   

   Nilai 

Siswa 
 

……… 

Paraf 

Guru 
 

……… 
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C. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, isilah jawaban 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

 

1. Jelaskan tentang komunikasi dalam jaringan! 

Jawab ....................................... 

2. Apa manfaat yang dapat anda peroleh saat berkomunikasi dengan menggunakan 

jaringan? 

Jawab ...................................... 

3. Apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan komunikasi jaringan! 

Jawab........................................... 

4. Jelaskan tujuan melakukan komunikasi dalam jaringan!\ 

Jawab ....................... 

5. Fungsi komunikasi salah satunya adalah komunikasi social. Jelaskan menurut 
pendapatmu 

Jawab ..................................... 

 

D. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Buatlah akun dan masuk lah ke kelas yang telah dibuat oleh guru mu melalui undangan kode 

group 

 

a. Waktu 45 Menit 

b. Pertama buka situs edmodo di https://www.edmodo.com 

c. Lalu klik button I‘m a Student (karena kita akan mendaftar sebagai siswa), lalu akan 

muncul halaman formulir pendaftaran edmodo 

d. Dimana pada formulir ada beberapa kolom yang harus diisi dengan identitas yang 

sebenarnya diantaranya : 

First Name : Diisi dengan nama awal pengguna 

Last Name : Diisi untuk nama belakang pengguna 

Group Code : Merupakan kolom untuk mengisi kode dari group kelas yang akan kita 
masuki untuk membuat akun edmodo yang diberikan oleh masing-masing guru yang 

bersangkutan 

Email : Merupakan kolom pilihan dimana pada kolom ini diberikan pilihan untuk 

memasukkan email atau tidak, tetapi saya sarankan agar memasukkan alamat email, 

dimana jika kita lupa dengan password edmodo kita dapat menggunakan konfirmasi dari 

email tersebut 

Username : Isinya tidak harus sesuai dengan nama anda, karena username ini nantinya 

hanya menjadi ID pada saat anda login 

Password : Kolom ini merupakan kolom yang harus diisi, dimana ketika anda ingin login 

ke edmodo, akan diminta untuk mengisi password, dan buatlah password yang mudah 

untuk diingat 

e. Jika semua kolom telah terisi dengan benar dan baik, maka langkah selanjutnya yaitu kita 

harus mengklik pada button signup for free yang berada pada bagin bawah formulir 

dengan begitu proses pembuatan akun akan segera dimulai, apabila terjadi kegagalan 

silahkan cek pada setiap kolom yang anda masukkan dan pastikan semua kolom terisi 

dengan benar 

https://www.edmodo.com/
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Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 
 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan  

Hadir tepat waktu, berseragam lengkap 10 

Alat tulis dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 10 

2. Proses Kerja  

Mengerjakan sesuai urutan kerja pada ketentuan soal 20 

3. Hasil  

Telah masuk kedalam grup kelas 15 

Masuk sebagai siswa 20 

4. Sikap Kerja  

Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu  

Ketepatan waktu mengerjakan 10 

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

Nilai Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… …………… ……………….. 

 
Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 

 
3.12. Merancang dokumen tahap pra produksi 

4.12. Membuat dokumen tahap pra produksi 

 
 

KD/INDIKATOR SKKNI 
 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 
 

 

Merancang dokumen tahap pra produksi 

1. Mengembangkan konsep 
 

Konsep merupakan suatu hal yang penting dan menjadi ide dasar dalam pembuatan 

video klip. Kamu bisa mencari ide untuk video klip yang akan kamu buat dan 

mengembangkan konsepnya, akan dibuat seperti apa, bertema apa, dan lain sebagainya. 

Atau kamu juga bisa mendapat ide dan konsep dari orang–orang lain yang sudah lebih 

berpengalaman dan terlibat dalam proses pembuatan video klip ini. 

2. Menyempurnakan ide 
 

Jika kamu sudah memiliki konsep, jangan batasi ide–ide lain yang masih mungkin 
muncul. Contohnya jika kamu mau membuat video klip dengan tema vintage, kamu bisa 

membuat konsep dengan sepasang kekasih sedang ada di taman dengan latar sekelilingnya 

yaitu suasana jaman dahulu, ditambah lagi dengan ide seperti pertunjukan sirkus atau 

pemanis lainnya. 

3. Mencari dan menentukan lokasi 
 

Kamu sudah harus tahu dimana tempat yang tepat untuk melakukan proses pengambilan 

gambar video klipmu. Jika videomu bertemakan suasana pegunungan, mungkin daerah 

seperti Puncak bisa dijadikan pilihan. Jika perlu, lakukan survei lokasi terlebih dahulu. Ada 

beberapa tempat yang membutuhkan izin untuk pengambilan gambar disana, ada baiknya 

jika kamu mengurus segala sesuatunya terlebih dahulu supaya tidak ada masalah saat hari H. 

 

4. Membuat papan cerita (storyboard) 



Kur Terintegrasi Iduka MODUL SIMULASI DAN KOMUNIKASI DIGITAL 

102 Rev : 02 No : F.02.55 

 

 

 

cara membuat video klip 
Papan cerita merupakan sketsa gambar-per-gambar sebuah video yang dibuat untuk 

mengarahkan adegan video. Jika video musikmu mau menggunakan sinematik atau efek 
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PENILAIAN HASIL BELAJAR 

 

 

visual khusus, ada baiknya untuk memasukkannya ke dalam storyboard kamu sebagai acuan. 

―Potong‖ setiap adegan dalam storyboardmu, supaya kamu tahu pemenggalan yang akan 

dilakukan saat melakukan syuting. Buat seefisien mungkin dan yang paling penting mudah 

dimengerti. 

5. Mencari aktor dan aktris yang tepat 
 

Pilihlah dari beberapa kandidat atau referensi yang kamu anggap cocok untuk 

memerankan setiap karakter yang ada dalam video klipmu. Catat setiap karakter dan peran 

yang dimainkan oleh setiap aktor dan aktris tersebut agar kamu bisa menemukan orang yang 

benar–benar sesuai. Apalagi jika video klip tersebut membawakan sebuah cerita, maka 

pesan yang ada dalam cerita dan lagu tersebut harus bisa tersampaikan dengan baik kepada 

para penontonnya. 

6. Mencari kru dan staf pembuatan video 
 

Jumlah dan posisi para kru ini tentunya tergantung dari ‗besarnya‘ skala video klip yang 

akan kamu buat. Makin besar projek pembuatannya, maka tentunya akan membutuhkan 

lebih banyak kru yang terlibat didalamnya. Beberapa posisi penting yang ada, misalnya 

seperti: sutradara, videographer, penata cahaya, penata suara, grip (petugas yang mengurusi 

peralatan syuting), penata busana, kru properti, dan kru kontinuitas. Tentunya jika kamu 

merasa sanggup untuk mengisi beberapa posisi sekaligus, akan lebih menghemat anggaran 

dan jumlah staf yang dibutuhkan. 
 

 

 

 

A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 
Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

 

 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan E 
yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

 

1. Pengertian dari simulasi visual adalah .... 
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A. media untuk mengomunikasikan gagasan atau konsep dalam bentuk simulasi dalam 

format digital 

B. media untuk menyampaikan ide dan konsep dalam bentuk digital 

C. media untuk menyampaikan ide dan konsep dalam bentuk video 

D. media untuk menyampaikan ide dan konsep dalam bentuk e-book 

E. media untuk menyampaikan ide dan konsep dalam bentuk DVD 

2. Platform yang biasa digunakan untuk membuat simulasi visual adalah . . . 
A. Paint 

B. Software 

C. Blender 

D. Hardware 

E. Adobe Flash 

3. Jenis-jenis simulasi visual ada.. 

A. A.1 

B. B.2 
C. C.3 

D. D.4 

E. E.5 

4. Kegiatan berikut ini adalah termasuk bagian dari pra-produksi program video, presentasi, 

kecuali 

A. A.Editing 

B. B.Penulisan synopsis 

C. C.Penulisan skrip 

D. D.Penentuan Ide 

E. E.Penentuan lokasi 

5. Video presentasi sebuah produk harus menggunakan produk dalam bentuk.. 

A. Benda asli 

B. Animasi 2D 

C. Animasi 3D 

D. Animasi stop-motion 

E. Tiruan produk 
6. Suatu teknik menampilkan gambar berurut sedemikian rupasehingga menimbulkan ilusi 

gerakan (motion) pada gambar yangditampilkan, merupakan pengertian dari .... 

A. A. animasi 

B. B. desain graphic 

C. C. rendering 

D. D. shooting 

E. E. mock 

7. Kegiatan awal dalam proses praproduksi adalah .... 

A. A. editing 

B. B. membuat storyboard 

C. C. membuat sinopsis 

D. D. menentukan ide 

E. E. mencari referens 

8. Menggabungkan semua komponen pembentukmovie, baik itu video, audio, teks, efek, 

filter, danlain sebagainya menjadi satu kesatuan yang tidakbisa diubah-ubah lagi, adalah 

fungsi dari proses .... 

A. A. modeling 



Kur Terintegrasi Iduka MODUL SIMULASI DAN KOMUNIKASI DIGITAL 

105 Rev : 02 No : F.02.55 

 

 

 

 

B. B. rendering 

C. C. compositing 

D. D. lighting 

E. E. rigging 

9. Storyboard adalah .... 

A. sketsa gambar dalam bentuk thumnail yang disusun berurutansesuai dengan naskah 

B. B. cerita yang tertulis di papan sesuai dengan naskah 
C. C. kumpulan naskah yang telah ditulis oleh para penulis naskah 

D. D. tempat menyimpan data 

E. E. kumpulan cerita 

10. Apakah Jenis format file yang sering digunakan untuk membuat 2Dgraphic transparan? 

A. A. JPEG. 

B. B. JPG. 

C. C. GIF. 

D. D. RTF. 
E. E. RAW 

 

 

 

 

 

No Soal 
PG 

Bobot 
Persoal PG 

Skor 
Penilaian 

Nilai 

1-10 10 100 
: Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 
Benar 

   

   Nilai 

Siswa 
 

……… 

Paraf 

Guru 
 

……… 

C. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, isilah jawaban 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

 

1. Jelaskan pengertian dari Simulasi Visual! 
Jawab ............................................................ 

2. Sebutkan platform pembuat visualisasi 3D, selain Blender! 

Jawab ............................................................. 

3. Jelaskan fungsi dan tujuan simulasi visual! 

Jawab ................................................................ 

4. Berikan contoh simulasi visual yang Anda ketahui! Minimal 3? 

Jawab.............................................................. 

5. Jelaskan jenis dari Simulasi Visual! 

Jawab .............................................................. 
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Essay Essay   

1 15 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 
dengan Benar 

2 15  

3 20  Nilai 
Siswa 

 

……… 

Paraf 
Guru 

 

……… 
4 25  

5 25  

 

 

 

Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
Soal 

Bobot 
Persoal 

Skor 
Penilaian 

Nilai 
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 

 
3.13. Menganalisis produksi video, animasi dan/ atau musik digital 

4.13. Memproduksi video dari/ atau animasi dan/ atau musik digital 

 
KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 
 

A. Melakukan proses syuting 

 

Setelah semua persiapan sudah beres, kamu bisa memulai syuting untuk video klipmu. 

Pastikan pengaturan kamera sesuai dengan tempat yang ada, pencahayaan yang sesuai, para 

aktor dan aktris pada posisi yang tepat dan persiapan yang sudah matang, titik yang tepat untuk 
 

memutar rekaman lagunya, dan hal – hal lainnya.   Pastikan   setiap   adegan   yang ada pada  

storyboard dapat diekesekusi dengan baik. 

 

 

B. Melakukan proses pengeditan 
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Ini sudah memasuki tahap paska-produksi. Pindahkan semua video yang telah kamu buat ke 
dalam komputer atau laptop yang akan kamu buat untuk mengedit. Kemudian kamu dapat mulai 

mengedit. Ada banyak software pengeditan video yang dapat kamu gunakan, seperti Adobe 

Premiere Pro, iMovie dan Final Cut Pro (untuk Mac), Sony Vegas, dan lain sebagainya. Pada 

proses ini juga kamu dapat menggabungkan, memotong, menambahkan, dan memberi efek – 

efek sesuai dengan keinginan. 

 

C. Menggabungkan lagu dengan video 

Ini adalah hal yang penting. Hasil editan videomu dengan musik yang ada haruslah 

sinkron. Sampai pada detail terkecil seperti gerak mulut si penyanyi dan saat perpindahan 

adegan juga tidak boleh ada yang kelihatan ‗tidak nyambung‘. Jika ada kesalahan saat 

pengambilan gambar pun kamu harus mampu menyiasati dan ‗mengakalinya‘ dengan 

memberikan pengalihan, seperti sorot adegan lain pada momen tersebut. 

 

D. Melakukan sentuhan terakhir dan mempublikasikannya 

 

Jika sudah selesai dengan pengeditan, sentuhan akhir yang bisa diberikan biasanya 

berupa memberikan credit terhadap pihak – pihak yang sudah ikut terlibat dalam pembuatan 

video tersebut. Selain itu, kamu juga bisa bertanya pada ahli yang sudah berpengalaman 

dibidangnya. Setelah kamu merasa cukup puas, kamu dapat mempublikasikannya, entah untuk 
kepentingan komersil ataupun pada media umum seperti Youtube. 

 

4.12 Membuat dokumen tahap pra-produksi 

 

1. ANALISIS IDE CERITA 
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Sebelum membuat cerita film, kita harus menentukan tujuan pembuatan film. 

Hanya sebagai hiburan, mengangkat fenomena, pembelajaran/pendidikan, dokumenter, 

ataukah menyampaikan pesan moral tertentu. Hal ini sangat perlu agar pembuatan film 

lebih terfokus, terarah dan sesuai. Jika tujuan telah ditentukan maka semua detail cerita 

dan pembuatan film akan terlihat dan lebih mudah. Jika perlu diadakan observasi dan 

pengumpulan data dan faktanya. Bisa dengan membaca buku, artikel atau bertanya 

langsung kepada sumbernya. Ide film dapat diperoleh dari berbagai macam sumber 

antara lain: 

 
 Pengalaman pribadi penulis yang menghebohkan. 

 Percakapan atau aktifitas sehari-hari yang menarik untuk difilmkan. 

 Cerita rakyat atau dongeng. 

 Biografi seorang terkenal atau berjasa. 

 Adaptasi dari cerita di komik, cerpen, atau novel. 

 Dari kajian musik, dll 

 

2. MENYIAPKAN NASKAH SKENARIO 

 

Jika penulis naskah sulit mengarang suatu cerita, maka dapat mengambil cerita 

dari cerpen, novel ataupun film yang sudah ada dengan diberi adaptasi yang lain. Setelah 

naskah disusun maka perlu diadakan Breakdown naskah. Breakdown naskah dilakukan 

untuk mempelajari rincian cerita yang akan dibuat film. C. MEREKRUT PEKERJA 

FILM ( CREW ) 

 
 Menyeleksi kru dari tiap departemen. 

 Menentukan kru dari hasil show reel ( report produksi). 

 Menetapkan komposisi kru berdasarkan anggaran. 

 Menyusun tim produksi. 

a. Tim Non Artistik yang meliputi : 

 

 Producer
 Executive Producer

 Line Producer

 Production Manager dan Unit Manager

 

b. Tim Artistik yang meliputi 

 

 Sutradara, Asisten Sutradara dan Pencatat Skrip

 Penata Kamera, Asisten Kamera dan Still Photo

 Penata Artistik, Penata Rias dan Busana

 Penata Lampu

 Penata Suara da Penata Musik

 Penata Editing

 

3. MENYUSUN JADWAL DAN BUDGETING 

 

Jadwal atau working schedule disusun secara rinci dan detail, kapan, siapa saja , 

biaya dan peralatan apa saja yang diperlukan, dimana serta batas waktunya. Termasuk 
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jadwal pengambilan gambar juga, scene dan shot keberapa yang harus diambil kapan 

dan dimana serta artisnya siapa. Lokasi sangat menentukan jadwal pengambilan gambar. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyusun alokasi biaya: 

 

 Penggandaan naskah skenario film untuk kru dan pemain. 

 Penyediaan kaset video. 

 Penyediaan CD blank sejumlah yang diinginkan. 
 Penyediaan property, kostum, make-up. 

 Honor untuk pemain, konsumsi. 

 Akomodasi dan transportasi. 

 Menyewa alat jika tidak tersedia. 

 

4. HUNTING LOKASI 

 

Memilih dan mencari lokasi/setting pengambilan gambar sesuai naskah. Untuk 

pengambilan gambar di tempat umum biasanya memerlukan surat ijin tertentu. Akan 

sangat mengganggu jalannya shooting jika tiba-tiba diusir dipertengahan pengambilan 

gambar karena tidak memiliki ijin. Dalam hunting lokasi perlu diperhatikan berbagai 

resiko seperti akomodasi, transportasi, keamanan saat shooting, tersedianya sumber 

listrik, dll. Setting yang telah ditentukan skenario harus betul-betul layak dan tidak 

menyulitkan pada saat produksi. Jika biaya produksi kecil, maka tidak perlu tempat yang 

jauh dan memakan banyak biaya. 

 
5. MENYIAPKAN KOSTUM DAN PROPERTY 

 

Memilih dan mencari pakaian yang akan dikenakan tokoh cerita beserta 

propertinya. Kostum dapat diperoleh dengan mendatangkan desainer khusus ataupun 

cukup membeli atau menyewa namun disesuaikan dengan cerita skenario. Kelengkapan 

produksi menjadi tanggung jawab tim property dan artistik. 

 

6. MENYIAPKAN PERALATAN 

 

Untuk mendapatkan hasil film/video yang baik maka diperlukan peralatan yang 

lengkap dan berkualitas. Peralatan yang diperlukan (dalam film minimalis) : 

 

 Clipboard. 

 Proyektor. 

 Lampu. 

 Kabel Roll. 

 TV Monitor. 

 Kamera video S-VHS atau Handycam. 

 Pita/Tape. 

 Mikrophone clip-on wireless. 

 Tripod Kamera. 

 Tripod Lampu. 

 

7. CASTING PEMAIN 
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Memilih dan mencari pemain yang memerankan tokoh dalam cerita film. Dapat 

dipilih langsung ataupun dicasting terlebih dahulu. Casting dapat diumumkan secara luas 

atau cukup diberitahu lewat rekan-rekan saja. Pemilihan pemain selain diperhatikan dari 

segi kemampuannya juga dari segi budget/pembiayaan yang dimiliki. 

 

 

 

A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan E 

yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

 

1. high camera angle adalah 

A. pengambilan gambar dari atas mata 

B. pengambilan gambar dari bawah mata 

C. pengambilan gambar dari atas kepala 

D. pengambilan gambar dari atas tanah 

E. pengambilan gambar dari dagu sampai kepala 

 
2. presentasi video adalah 

A. video yang mengunggulkan suatu promosi produk 

B. video yang menjelaskan suatu kepada orang lain 

C. video yang meremehkan suatu promosi produk 

D. video yang menjelaskan kelemahan produk 

E. video yang mempengaruhi orang lain 

 

3. ciri presentasi video, kecuali 

A. mudah dibuat 

B. menjelaskan keunggulan 

C. dibuat dengan kamera seadanya 

D. untuk menyampaikan ide gagasan 

E. untuk menjelekan orang lain 

 

4. email merupakan contoh komunikasi 

A. langsung 
B. tidak langsung 
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C. teleconference 

D. google plus 

E. chatting 

 

5. google adsense adalah 

A. layanan media sosial google 

B. layanan email google 
C. layanan kerja sama iklan google 

D. penyimpanan file google secara online 

E. untuk melihat peta satelit 

 

6. dibawah ini hal yang harus disiapkan sebelum membuat video presentasi, kecuali 

A. ide dan gagasan 

B. pencahayaan 

C. sinopsis 
D. skenario 

E. story board 

 

7. komunikasi daring dibedakan menjadi dua, yaitu 

A. komunikasi tatap muka dan dunia maya 

B. komunikasi online dan offline 

C. Komunikasi tidak langsung dan komunikasi virtual 

D. komunikasi jarak jauh dan jarak dekat 
E. komunikasi syncrounus dan asyncrounus 

 

8. blogger adalah salah satu milik 

A. facebook 

B. twitter 

C. google 

D. instagram 

E. yahoo 
 

9. google plus adalah situs 

A. sosial media milik google 

B. layanan email 

C. layanan kerja sama iklan google 

D. layanan membuat blog 

E. layanan upload foto 

 

10. dibawah ini jenis-jenis video, kecuali 

A. video dokumenter 

B. video cerita 

C. video permainan 

D. video berita 

E. video pembelajaran 
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No Soal 
PG 

Bobot 
Persoal PG 

Skor 
Penilaian 

Nilai 

1-10 10 100 
: Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar 
   

   Nilai 

Siswa 
 

……… 

Paraf 

Guru 
 

……… 

 

 

 

 

C. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, isilah jawaban 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

 
1. Tuliskan 3 jenis pekerjaan yang ada pada proses editing ! 

Jawaban ................................................................................. 

 
2. Jelaskan pengertian pengaturan transisi pada proses editing ! 

Jawaban ................................................................................. 

 
3. Tuliskan 3 jenis kamera angle dan jelaskan ! 

Jawaban .......................................................... 

 
4. Pada proses trabsisi dalam pasca produksi ada istilah WIPE, Jelaskan ! 

Jawaban ................................................................................................... 

 
5. Tuliskan minimal 3 peralatan standar dalam merekam gambar dan suara ! 

Jawaban .................................................................................................... 
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No Soal 

Essay 

Bobot 
Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian 

 

Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil

2 15  Essay Terjawab 

dengan Benar 

3 20  Nilai 

Siswa 
 

……… 

Paraf 

Guru 
 

……… 4 25  

5 25  
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 
 
 

 

 
3.14 Mengevaluasi pasca produksi video, animasi dan/ atau musik digital 

4.14. Membuat laporan hasil pasca produksi 
 

 

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 
 

Tahap Pra Produksi 

 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap pra produksi, meliputi: 

A. Telaah Materi 

Dalam mengembangkan media untuk pembelajaran, semestinya mengacu pada 
kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan jenjang pendidikan yang akan dibuat medianya. 

Kurikulum dijadikan acuan utama, agar media pembelajaran yang dibuat sesuai tujuan dan 

tepat sasaran. 

Telaah kurikulum meliputi telaah tujuan (kompetensi dasar) yang ingin dicapai, 

anlisis karakteristik materi ajar dan analisis karakteristik siswa. Media audio yang akan 

dibuat harus sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dari peserta didik. Bila media yang 

dibuat tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka media tersebut tidak akan banyak 

membantu peserta didik. 

B. Pencarian Ide 
Setelah analisis kurikulum, akan diperoleh gambaran tentang materi-materi yang 

membutuhkan media audio. Selanjutnya, tinggal memilih materi mana yang lebih dulu akan 

dibuat medianya dan menetapkan format sajian media audio yang akan diproduksi. 

Bermacam-macam bentuk sajian yang dapat dipilih misalnya dialog, drama, narasi, pantun 

dan lain-lain. 

Telaah kurikulum sebaiknya dilakukan oleh guru atau pengembang media, dan 

dikaji oleh ahli materi dan ahli media. Peranan guru adalah menentukan materi dalam media 

yang dapat mewakili kompetensi yang tercantum dalam silabus dan RPP. Peranan ahli 

materi yaitu untuk menjaga agar materi tetap harus benar dan sesuai dengan sasaran tidak 

lebih dan tidak kurang. Di samping itu ahli materi juga harus menginformasikan 

perkembangan ilmu tersebut yang terkini. 

Peranan ahli media harus mengkaji dan memastikan pemilihan materi yang akan 

diangkat ke dalam media audio sesuai dengan karakteristik media tersebut, karena tidak 

semua materi yang ada di kurikulum dapat dibuat ke dalam media audio secara menarik. 
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C. Penulisan Naskah 
Langkah selanjutnya yaitu penulisan naskah program. Naskah ditulis oleh orang 

yang dianggap mampu untuk menulis naskah audio. Naskah yang ditulis akan dikaji oleh 

ahli materi dan ahli media. Ahli materi akan mengkaji kebenaran, kecukupan, dan ketepatan 

pemilihan aplikasi atau contohnya. Sedangkan ahli media akan mengkaji kemenarikan 

penyampaian materi tersebut sesuai karateristik media audio, misalnya pemain, perwatakan, 

pilihan kata/bahasa, konflik, musik, sound effect, dan lain-lain. Tahapan penulisan naskah 

yaitu persiapan, penelitian, pengorganisasian informasi, penulisan sinopsis dan treatment, 

dan skenario/naskah. 

Format naskah audio yang umum digunakan adalah menggunakan format dua kolom 
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1. Tahap produksi 

Produksi media audio ini diawali dengan diterimanya naskah oleh team produksi. 

Setelah itu dilakukan langkah-langkah produksi, yaitu: pembentukan tim produksi, 

rembuk naskah, pemilihan pemain, latihan kering, rekaman, editing dan mixing, preview, 

pembuatan master. 

a. Membentuk Tim Produksi 

Produksi media audio ini merupakan kerja kolaboratif (team work), yaitu beberapa 
orang dengan keahlian atau keterampilan berbeda bekerja secara bersama-sama 

dalam menyelesaikan media. Di sini, diperlukan koordinasi antar anggota tim 

sehingga terwujud media audio yang baik, menarik dan komunikatif. Anggota tim 

tersebut yaitu: 

 Sutradara, yaitu: orang yang bertanggung jawab atas semua aspek manajemen 

dan artistik dari sebuah produksi. 

 Operator, mempersiapkan peralatan rekam dan bertanggung jawab atas hasil 

perekaman. 

 Teknisi, mengontrol dan memastikan semua peralatan dalam keadaan siap pakai. 

 Penata musik, menyiapkan musik dan sound effectsesuai dengan naskah. 

 Editor, melakukan koreksi terhadap hasil rekaman dan melakukan mixing tutur 
(dialog/drama) dengan musik dan sound effect yang diperlukan sesuai naskah. 

b. Rembuk naskah (script conference) 

Setelah sutradara mempelajari naskah program media, kemudian dilakukan rembuk 

naskah dengan penulis naskah, ahli materi dan ahli media dan pihak-pihak 

terkait.rembuk naskah dilakukan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman 

terhadap isi naskah, sehingga apabila diproduksi tidak terjadi kesalahan yang fatal. 

Setelah penyamaan persepsi selesai, maka sutradara segera mengubah naskah 

menjadi bahasa audio(skenario) yang menarik minat, enak didengar, mudah 

dipahami, menyenagkan dan bermanfaat. 

c. Menyusun Storyboard/skenario 

Skenario adalah naskah panduan operasional dalam kegiatan produksi (perekaman), 

oleh karena itu perlu disusun secara jelas dengan bahasa yang mudah dipahami dan 

mearik minat pendengar. Pada skenario sudah tergambar dengan jelas dan secara 

rinci mengenai siapa pemerannya, dimana lokasinya, berapa lama durasinya, jenis 

musik dan lain-lain. 

d. Penyusunan anggaran 
Anggaran adalah total biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan media tersebut, 

mulai dari perencanaan hingga kegiatan pasca produksi. Penyusunan anggaran harus 

mempertimbangkan beberapa faktor, seperti: lamanya syuting, jumlah tim produksi, 

lokasi, biaya editing baik didalam studio maupun diluar studio, jauh dekatnya dan 

berapa tempat, pemain: bintang atau bukan dan jumlahnya, peralatan yang dipakai, 

setting dan properti yang diperlukan, faktor kesulitan (stuntman, animasi), musik 

(buat sendiri atau beli hak cipta) dan lain sebagainya 

e. Pemilihan pemain 

Setelah rembuk naskah dilakukan, langkah selanjutnya adalah pemilihan pemain. 

Pemain disini adalah orang yang akan memerankan tokoh dalam naskah. Pemilihan 

pemain yang baik, sesuai dengan karakter tokoh yang dituntut dalam naskah 

sehingga akan membuat media audio bagus dan menarik. 

f. Latihan kering 
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Latihan kering maksudnya, para pemain diberi kesempatan untuk mempelajari 

naskah dan berlatih sebelum rekaman, agar mereka benar-benar paham akan isi 

pesan, alur cerita dan peran masing-masing dalam naskah tersebut. Hal untuk 

menghindari bnayak kesalahan pada saat rekaman. 

g. Rekaman (recording) 

Rekaman adalah proses pengambilan suara dari masing-masing pemain. Sutradara 

adalah pengendali sepenuhnya jalanya rekaman. Sutradara bertanggung jawab atas 

kualitas hasil rekaman. 

2. Tahap Pasca Produksi 
Setelah produksi selesai dilakukan, tahap selanjutnya yaitu pasca produksi. 

Kegiatan pasca produksi langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan, yaitu: 

1. Editing dan Mixing 

Editing maksudnya adalah membuang atau memotong kata-kata salah yang dianggap 

tidak perlu atau juga menambah efek, misalnya echo. Mixing mksudnya mencampur 

atau menambah musik dan soundeffectsehingga media audio terkesan menarik. 

a. Preview 

Preview adalah kegiatan evaluasi terhadap hasil produksi. Preview ini dilakukan 

oleh tim yang melibatkan pengkaji materi, pengkaji media, dan sutradara sebagai 

penanggung jawab produksinya. Evaluasi terhadap hasil produksi ini di tinjau 

dari segi materi dan media. Dari segi materi misalnya ketepatan pengucapan. 

Tinjauan     media,     misalnya     ketepatan     penggunaan     musik,      efek 

suara (soundeffect), kualitas suara (ada tidaknya noise), ksetabilan volume. Jika 

hasil produksi belum dinyatakan layak, maka harus dilakukan perbaikan sesuai 

dengan masukan tim preview. 

2. Pembuatan Master Audio Pembelajaran 
Menyimpan atau merekam hasil produksi media audio pembelajaran ini dalam 

kaseet, CD, atau media penyimpanan lainnya. Master media audio pembelajaran ini 

yang kemudian akan dijadikan master jika diperlukan penggandaan. 

 

A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan E 

yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

1. video yang menggambarkan peristiwa dalam kehidupan nyata disebut 
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A. video dokumenter 

B. video cerita 

C. video presentasi 

D. video berita 

E. video pembelajaran 

 
2. framing dalam pengambilan gambar adalah 

A. bidang pandangan 

B. sudut pengambilan gambar 

C. teknik kamera 

D. jarak pengambilan gambar 

E. posisi kamera 

 

3. proses pemindahan informasi atau gagasan kepada orang lain untuk tujuan tertentu 

disebut 

A. komunikasi daring 

B. komunikasi 

C. komunikasi asyncrounus 
D. syncrounus 

E. komunikasi tatap muka 

 

4. fungsi presentasi video 

A. membujuk orang lain 
B. menarik perhatian orang lain 

C. melemahkan produk 

D. menyampaikan ide atau gagasan 

E. menjelekan produk 

 

5. untuk merender video yang sudah diedit pada movie maker, caranya klik 

A. title 

B. transition 

C. title at the begining 

D. effect 

E. publish video 

 

6. teks di akhir video/ film dan biasanya berjalan disebut 

A. credit 

B. title 

C. effect 

D. import 

E. publish 

 

 

7. untuk memotong video atau musik, tool yang digunakan adalah 
A. title 

B. effect 

C. transition 
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D. split 

E. crop 

 

8. untuk merekam aktifitas di layar secara penuh, caranya pilih 

A. record 

B. full screen 

C. half screen 
D. audio 

E. volume 

 

9. perbedaan antara screen cast o matic dengan camtasia yang benar adalah 

A. camtasia gratis 

B. screen cast o matic berbayar 

C. camtasia hanya untuk recording 

D. screen cast o matic bisa untuk editing 
E. camtasia bisa untuk editing 

 

10. pada screen cast o matic, untuk memulai merekam dengan mengklik 

A. stop 

B. pause 

C. record 

D. play 

E. save as video 
 
 

No Soal 
PG 

Bobot 
Persoal PG 

Skor 
Penilaian 

Nilai 

1-10 10 100 
: Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 
Benar 

   

   Nilai 

Siswa 
 

……… 

Paraf 

Guru 
 

……… 

C. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, isilah jawaban 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

 
1. Sebutkan macam-macam software editing video yang anda kenal ? 

Jawaban ....................................................................... 

2. Apakah yang dimaksud dengan proses shooting ? 

Jawaban ................................................................. 

3. Audio dan video yang dihasilkan terkadang tidak sinc/meleset maka hal-hal apakah yang 

mempengaruhinya ? 
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Jawaban ............................................................................... 

4. Apa yang dimaksud dengan capture ? 

Jawaban .................................................................................... 

5. Apa yang dimaksud masking dalam editing video dengan ulead video studio ! 

Jawaban .................................................................................................... 

 

 

 

 
No 

Soal 

Essay 

Bobot 
Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian 

 

Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar 
2 15  

3 20  Nilai 

Siswa 
 

……… 

Paraf 

Guru 
 

……… 
4 25  

5 25  

 
 

Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
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VERIFIKASI BUKU PENDAMPING SISWA 

 
 

Mata Pelajaran : Simulasi dan Komunikasi Digital 

Kompetensi Keahlian : Multimedia, PSPTV dan TKRO 

Kelas : X ( sepuluh ) 

Nama Penyusun : Kresno Triono, S,Kom. 

 
 

Rev : 02 No : F.02.29 

 
KOMPONEN 

KESESUAIAN 

(√) 
 

SARAN PERBAIKAN 

S TS 

Kelas 
   

Kata Pengantar 
   

Daftar Isi 
   

Isi/Materi    

Daftar Pustaka 
   

 

*) SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

TS : Tidak Setuju 

 

 

Mengetahui,   Jakarta , 8 Juli 2020 

Waka Bid. Kurikulum   Pengarang 

 

 

 

NOVI DWI INDARINI, S.Si, M.Pd   KRESNO TRIONO 

NRP. 04.0805   NRP. 16.1207 
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Kur Terintegrasi Iduka MODUL SIMULASI DAN KOMUNIKASI DIGITAL 


