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Pengantar 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ami menghaturkan puji syukur ke Hadlirat Illahi karena berkat rakhmat 
dan ridho Nya Panduan Pembelajaran Daring Universitas Negeri Malang 
(UM) telah dapt diselesaikan.  Panduan ini merupakan bahan utama 

Pelatihan Pembuatan Konten Sipejar bagi dosen-dosen Universitas Negeri 
Malang.  Adapun bahan pelatihan yang ada dalam panduan ini sifatnya 
mendasar dan tidak menutup kemungkinan untuk dikembangkan lebih lanjut 
untuk kepentingan masing-masing dosen.   

Panduan ini dibuat untuk membekali para dosen Universitas Negeri 
Malang yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan era industri 4.0, serta 
tuntutan membelajarkan generasi melenial yang memang sangat bergantung 
pada kemajuan TIK.  Adapun panduan bagi para dosen adalah teknologi yang 
secara mendasar digunakan untuk membuat konten-konten yang akan 
diunggak ke Sipejar sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan 
pembelajaran secara daring.  Secara umum materi dasar dari panduan ini 
adalah pembuatan teks interaktif yang akan disusun seperti modul, power 
point interaktif untuk menyampaikan pokok-pokok materi, vide-video singkat 
yang dilengkapi dengan animasi dan beberapa augmented reality serta virtual 
reality yang memang sangat dibutuhkan untuk menyampaikan materi 
pembelajaran di era digital.  Adapun materi yang dibuat akan diunggah secara 
tersebar di pertemuan-pertemuan selama perkuliahan berlangsung dalam 16 
kali pertemuan.  Kombinasi berbagai tipe konten akan menjadi kekhasan 
masing-masing dosen untuk metakuliahnya. 

K 
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Bab 1 
Panduan Umum 
Pembelajaran Daring 
 
 
 

 
 
 

Gambar 1. Bagan Alur Pembelajaran Daring 
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diperlukan adalah merancang seluruh matakuliah dalam rancangan 

perkuliahan umum dan dilaksanakan dalam jaringan.  Langkah-langkah yang 

diperlukan untuk merancang perkuliahan secara utuh adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan perkuliahan harus berjalan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Dosen menyiapkan persiapan pembelajaran daring matakuliah 

yang diampu untuk satu semester berupa Rancangan 

Pembelajaran Semester (RPS), Satuan Acara Perkuliahan (SAP), 

dan materi pembelajaran. 

b. RPS matakuliah diunggah dalam Sipejar oleh dosen 

penanggungjawab matakuliah yang ditetapkan Kelompok 

Bidang Keahlian (KBK) 

c. SAP dan materi pembelajaran diunggah dalam Sipejar oleh 

dosen pengampu matakuliah. 

d. Kegiatan proses pembelajaran setiap matakuliah dirancang 

untuk 16 pertemuan, termasuk didalamnya Ujian Tengah 

Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). 

2. Pelaksanaan perkuliahan daring 

a. Pembelajaran daring dilaksanakan dengan aktivitas 

pembelajaran secara sinkron dan asinkron.  Setiap pertemuan 

ada interaksi antara dosen dan mahasiswa 

b. Setiap pertemuan Dosen mengisi jurnal perkuliahan dan 

presensi kehadiran secara online 

c. Aktivitas pembelajaran sinkron merupakan pembelajaran yang 

dilakukan antara dosen dan mahasiswa dalam waktu yang sama 

dan dapat dilakukan melalui video conference, webinar, dan 

atau chat.  
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d. Aktivitas pembelajaran online asinkron merupakan 

pembelajaran yang dilakukan antara dosen dan mahasiswa 

melalui Sipejar dalam waktu berbeda, yang  dapat dilakukan 

melalui assignment, forum diskusi, ruang tautan, dan atau quiz. 

e. Pembelajaran sinkron yang menggunakan video conference 

dilaksanakan dengan adanya interaksi antara dosen dan 

mahasiswa secara online maksimal 2 kali selama satu semester 

dengan durasi waktu maksimal 15 menit per sks. 

f. Pembelajaran daring dengan video conference dapat 

dilaksanakan dengan menggunakan Sipejar, Cisco Webex, 

Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, atau sejenisnya. 

g. Pada saat pelaksanaan pembelajaran sinkron dengan video 

conference, dosen dan mahasiswa wajib berpakaian rapi (tidak 

memakai kaos tanpa krah) dan hadir tepat waktu sesuai jadwal. 

h. Materi kuliah diunggah dalam Sipejar sebagai konten 

pembelajaran yang disajikan dengan teknologi teks, animasi, 

video, presentasi, atau tutorial  

i. Materi pembelajaran daring yang menggunakan teknologi video 

dianjurkan untuk diunggah dalam Youtube agar pembelajaran 

dapat diikuti dan ditayang-ulang oleh mahasiswa setiap waktu 

j. Kegiatan pembelajaran daring dilaksanakan sesuai jadwal 

perkuliahan yang ditetapkan Dekan. Jika ada perubahan jadwal 

perkuliahan, perkuliahan  pengganti harus dilaksanakan pada 

hari kerja (Senin-Jumat) dan jam kerja (07.00 – 17.00). 

k. Setiap pertemuan pembelajaran daring, dosen wajib mengisi 

jurnal perkuliahan dan presensi kehadiran secara online pada 

Siakad. 
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l. Pelaksanaan pembelajaran daring menjunjung etika komunikasi, 

yaitu kejujuran, integritas, keterbukaan, objektivitas, dan 

tanggungjawab. 

3. Evaluasi dalam perkuliahan daring 

a. Penilaian pembelajaran daring meliputi penilaian keaktifan 

mahasiswa, tugas, UTS, dan UAS. 

b. Hasil penilaian pembelajaran diunggah ke Siakad sesuai jadwal 

akademik UM. 
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Bab 2 
Pengembangan Konten 
Pembelajaran Daring 
 

 

 

 

 

A. JENIS PEMBELAJARAN DARING 

Secara umum, pembelajaran daring terdiri dari pembelajaran sinkron dan 

asinkron.  

a. Pembelajaran sinkron merupakan pembelajaran secara langsung di 

sebuah lokasi tertentu, bisa lokasi fisik maupun vitual, di waktu yang 

sama.  Aktivitas pembelajaran sinkon dapat menyerupai pembelajaran 

konvensional dan diisi ceramah, diskusi, demonstrasi, tanya jawab, dan 

sebagainya.  Dalam pembelajaran daring, pembelajaran sinkron terjadi 

di waktu yang sama dimanapun dosen dan mahasiswa berada.  Aktivitas 

belajar dapat terjadi melalui teknologi sinkron seperti video conference, 

audioconference atau web-based seminar (webinar).  Biasanya aplikasi 

google meet, Zoom, serta Webex Cisco merupakan pilihan-pilihan yang 

digunakan.  Aktivitas ini menyerap kuota data banyak dari masing-

masing mahasiswa dan dosen, karena itu aktivitas ini merupakan 

aktivitas mahal. 
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b. Pembelajaran asinkron adalah pembelajaran yang terjadi dalam situasi 

belajar mandiri secara daring. Peserta belajar dapat belajar kapan saja, 

di mana saja, sesuai dengan kondisi dan kecepatan belajarnya 

masingmasing.  Aktivitas belajar dalam pembelajaran asinkron 

diantaranya adalah membaca, mendengarkan, menonton, 

mempraktekkan, mensimulasikan dan latihan dengan memanfaatkan 

obyek belajar (materi digital) tertentu yang relevan.  Adapun kreativitas 

dosen sangat diperlukan dalam hal ini dan waktu serta kerumitan yang 

dibuat oleh dosen harus sesuai dengan porsi topik di dalam rencana 

pembelajaran.  Kebanyakan aktivitas belajar lebih banyak terjadi dalam 

jaringan walau tidak menurut kemungkinan terjadi di luar jaringan jika 

memungkinkan. Adapun pembelajaran yang terjadi dapat melibatkan 

lebih dari satu pihak, karena dibutuhkan kolaborasi antar mahasiswa 

dan juga dosen.  Diskusi dalam grup ini dapat dilaksanakan dengan 

menggunakan aktivitas dalam grup kecil, penugasan berbasis projek dan 

lain sebagainya.  

Aktivitas dalam pembelajaran daring bisa bermacam-macam dan tidak kalah 

menariknya dengan pembelajaran tatap muka, dan dapat dipilih sesuai dengan 

kebutuhan dan ketersediaan waktu dari para dosen.  Tabel berikut memuat 

beberapa kemungkinan tersebut. 
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Tabel 1.Tabel Setting Belajar dan Aktivitas Pembelajaran (perbandingan 
sinkron dan asinkron)   

 
Aktivitas Pembelajaran 

Offline Online 

• Sinkron • Sinkron  • Asinkron 

mandiri 

• Asinkron dalam grup 

• Video  

• Diskusi  

• Praktek  

• Workshop  

• Seminar  

• Praktek lab  

• Pembahasan 

projek 

individual 

maupun 

kelompok  

• Kelas virtual  

• Konferensi 

audio  

• Konferensi video  

• Web-based 

seminar 

(webinar)  

• Membaca  

• Menonton 

(video) 

• Mendengar 

(audio, 

audiocast)  

• Studi daring  

• Simulasi/praktek  

• Latihan   

• Role play  

• Tes  

• Publikasi/jurnal 

(google docs, 

wiki, blog).  

• Partisipasi dalam 

diskusi melalui forum 

diskusi daring 

maupun luar jaringan 

(fitur forum).  

• Mengerjakan tugas 

individu/kelompok  

• Publikasi individu 

atau kelompok 

(melalui wiki, blog, 

dll).  

  

Dengan membayangkan setting pembelajaran dalam jaringan, dosen 

diharapkan dapat menentukan konten apa yang dapat dibuat terlebih dahulu.  

Tentu saja dengan kerangka perkuliahan yang jelas dosen dapat memilih 

berbagai media digital yang dapat digunakan untuk mengajar ddalam jaringan 

dengan baik dan cukup disukai mahasiswa.  Ada beberapa kriteria yang perlu 

diperhatikan karena tidak semua media digital cocok untuk topik yang dipilih 

dalam matakuliah yang diampu. 
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B. KRITERIA PEMILIHAN MEDIA DIGITAL 

Pertama-tama dosen diminta membuat sebuah konten/objek belajar yang 

merupakan sebuah pokok materi tertentu. Memilih dan menentukan 

media/aset digital memerlukan kriteria tertentu sesuai dengan ragam 

pengetahuan dari yang akan dijelaskan.  Ada beberapa jenis media yang dapat 

disematkan dalam pembelajaran daring dosen, seperti teks, suara (audio), 

visual, video, animasi, simulasi.  Dosen diharapkan sering melihat-lihat konten 

serupa di internet.  Konten-konten ini bisa berasal dari platform-platform 

media sosial seperti youtube, instagram, facebook, maupun membuat sendiri 

dan mengatur segala sesuatu seperti yang diinginkan.  Dalam tabel 2 di bawah 

ini dapat dilihat berbagai kemungkinan pemilihan media sesuai dengan ragam 

pengetahuannya. 

 

Tabel 2. Ragam Media Untuk Berbagai Jenis Pengetahuan 

Jenis 

Pengetahuan  

  

Jenis Media ( ke kanan dan k bawah makin kompleks) 

Teks  Audio  Visual  Video  Animasi  Simulasi  

Fakta  √  √ √ √  -  -  

Konsep  √  √ √ √  √  -  

Prinsip  √  √ √ √  √  √  

Prosedur  √  √ √ √  √  √  

  

Kriteria pemilihan media digital ini juga mempertimbangkan banyak hal 

seperti ketersediaan waktu, dana dan tenaga serta ketrampilan membuat 

konten dengan peranti lunak yang ada.  Dalam hal membuat video dosen 

misalnya, diperlukan waktu juga serta keahlian untuk mengedit, memadukan 

penggalan-penggalan film.  Di lain pihak, jika dibantu oleh ahli desain grafis, 
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dosen yang bersangkutan harus mendampingi untuk mencegah 

kesalahpahaman.  Dengan demikian untuk membuat sebuah konten yang baik 

dan serius diperlukan kerjasama beberapa pihak.  Konten yang dibuat by 

design seperti ini biasanya lebih menarik dan memerlukan waktu serta juga 

review dari pihak pengguna. 

Jalan lain yang dapat ditempuh adalah memadukan sendiri konten-

konten serupa yang ada di internet, dengan menyertakan keterangan 

mengenai konten aslinya.  Pemanfaatan konten by utilization ini lebih mudah 

dilakukan dan juga menyingkat waktu, mengingat sajian matakuliah yang 

memerlukan konten-konten ini sangat banyak.  Hanya saja hak atas kekayaan 

intelektual dari pencipta konten-konten serupa harus diperhatikan. 

Inovasi pembelajaran dalam jaringan memiliki makna sebagai proses 

pembelajaran yang terencana, terdapat keterpisahan antara pendidik dan 

peserta didik, memerlukan rancangan instruksional khusus, menggunakan 

teknologi untuk berkomunikasi, dan memerlukan administrasi khusus (Pan, Li, 

Li, & Tang, 2017; Zancanaro et al., 2017). Teknologi terus berkembang sejalan 

dengan perkembangan zaman, mulai dari cetak, audio, video, dan kini web. 

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, saat ini sistem 

pembelajaran mulai diterapkan secara luas di berbagai negara. Dua kata kunci 

dalam pembelajaran daring yaitu keterpisahan dan teknologi. Sebagai akibat 

adanya keterpisahan itu, maka diperlukan teknologi agar semua pihak dapat 

berinteraksi. Lebih dari itu, pendidik perlu merancang bahan ajar secara 

khusus agar sesuai dengan teknologi yang digunakan (Hew, Qiao, & Tang, 

2018; Lambert & Alony, 2015). 
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Tabel 3. Contoh media digital yang dapat dimanfaatkan 

No. 
Media 

Digital 
Contoh 

1.  Teks  Link artikel, teks dalam bentuk file pdf  

2.  Audio  Rekaman suara  

3.  Visual  Slide presentasi, infografis, ilustrasi, komik, 

diagram, tabel, grafik, sketsa  

4.  Video  Rekaman video  

5.  Animasi  Animasi video, animasi teks 

6.  Simulasi  games, augmented reality, virtual reality  
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Bab 3 
Langkah Pengembangan 
Konten 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam panduan ini akan dibahas lima jenis konten untuk digunakan dalam 

Sipejar. Konten-konten tersebut adalah: 

1. Teks  

Konten teks yang dimaksud adalah bahan ajar paling sederhana yang 

dapat disampaikan dosen kepada mahasiswa yang berupa teks.  

Sebaiknya teks disampaikan dalam bentuk file pdf dan diunggah ke 

Sipejar.   

Dalam perkembangan selanjutnya, teks juga menjadi bervariasi karena 

dapat disisipi suara dan gambar serta video.  Belum lagi adanya tautan 

dalam teks yang dapat mengantarkan pembaca kepada laman-laman 

tertentu yang lebih spesifik.  Teks bahan ajar dapat menjadi sangat 

padat dan menjadi panduan umum bagi mahasiswa yang mengambil 

perkuliahan daring. 
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2. Membuat powerpoint 

Powerpoint digunakan untuk menjelaskan materi kepada mahasiswa 

dan dapat dibuat menarik dan interaktif. 

a. Slide powerpoint  

Slide powetpoint adalah bentuk paling sederhana digunakan 

untuk menjelaskan pokok-pokok materi perkuliahan. Presentasi 

ini dapat diunggah ke sipejar. 

b. Presentasi rekam layar 

Presentasi rekam layar mempunyai kelebihan karena mirip 

video dan lebih dapat memuat lebih banyak isi materi. 

3. Audio 

Audio ada konten yang berupa suara dari dosen mengenai materi yang 

dibuat oleh dosen dan direkam.  File rekaman ini diunggah di sipejar 

untuk mahasiswa dan dapat didengarkan setian saat sambil melakukan 

kegiatan lain.  Teks audio sangat digemari karena praktis dan juga 

sangat berguna bagi yang mempunyai tipe belajar audio visual. 

4. Video 

Video digunakan untuk menggantikan dosen yang mengajar secara riil 

dan berupa rekaman.  Dengan mengunggah video di channel youtube 

dan menyematkannya di sipejar, maka mahasiswa dapat melihat dosen 

yang bersangkutan mengajar seperti di kelas biasa.  Video membuat 

mahasiswa merasa seperti menjalani perkuliahan riil di kampus 

bersama dosen yang bersangkutan. 

5. Animasi 

Membuat konten dalam bentuk lebih menarik karena adanya tambahan 

animasi.  Teks maupun power point juga bisa diberi animasi.  Animasi 

khusus juga dapat dibuat dengan menggunakan beberapa peranti lunak 
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yang tersedia online dan beberapa diantaranya gratis untuk diunduh 

dan diinstal di komputer masing-masing.  Konten ini diunggah di sipejar 

dan dapat digunakan oleh mahasiswa.  Animasi dibutuhkan jika ada 

konsep sulit yang perlu dipahami, atau proses panjang yang perlu 

dijelaskan dengan lebih singkat.  Pembuatan animasi tidak sesllu mudah 

karena membutuhkan ketrampilan khusus yang belum tentu dimiliki 

dosen. 

Berikut ini adalah panduan detil dari masing-masing jenis konten yang dapat 

dikembangkan untuk mengisi pembelajaran daring UM.  Adapun sebagian 

besar konten dapat berupa konten perpaduan dari berbagai jenis konten yang 

menarik.  Mahasiswa akan menerima pesan-pesan melalui konten yang dibuat 

dengan rapi, sehingga perkuliahan sinkron di ruang kuliah dapat tergantikan. 
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Menganimasikan Teks Atau Objek 

Anda dapat menganimasikan teks, gambar, bentuk, tabel, Grafik SmartArt, 

dan objek lainnya dalam presentasi PowerPoint. Gunakan efek untuk 

membuat objek muncul, hilang, atau bergerak. Efek juga dapat mengubah 

ukuran atau warna objek. 

 

Menambahkan animasi ke teks, gambar, bentuk, dan lainnya dalam presentasi 

Anda 

1. Pilih objek atau teks yang ingin Anda animasikan, bila tulisan bisa dengan 

memblok-nya. 

2. Pilih Animations, lalu pilih salah satu animasi. 

3. Pilih Effect Options, kemudian pilih salah satu efek. 

 

Mengelola animasi dan efek 

Terdapat beberapa cara untuk memulai animasi dalam presentasi Anda: 

 On Click: Memulai animasi ketika Anda mengklik slide. 

 With Previous: Memutar animasi secara bersamaan dengan animasi 

dalam urutan sebelumnya. 

 After Previous: Memulai animasi langsung setelah urutan sebelumnya 

diputar. 

 Duration: Memperpanjang atau mempersingkat durasi efek. 

 Delay: Menambahkan waktu sebelum efek dijalankan. 

 

Menambahkan efek lain ke animasi 

1. Pilih objek atau teks dengan animasi. 

2. Pilih Add Animation, lalu pilih salah satu. 
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Mengubah urutan animasi 

1. Pilih salah satu penanda animasi. 

2. Pilih opsi yang diinginkan: 

 Move Earlier: Membuat animasi muncul dalam urutan lebih awal. 

 Move Later: Membuat animasi muncul dalam urutan berikutnya. 

 

Menambahkan animasi ke objek yang dikelompokkan 

Anda dapat menambahkan animasi ke objek serta teks yang dikelompokkan, 

dan banyak lainnya. 

1. Tekan Ctrl, lalu pilih objek yang diinginkan. 

2. Pilih Format > Group > Group untuk mengelompokkan objek menjadi 

satu. 

3. Pilih Animations, lalu pilih salah satu animasi. 

 

  
 
 
 

  

Tab Animasi 

Pilih Objek 

Menambah Animasi 

Mengelola  
Animasi 
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Menyisipkan Video dari Youtube atau Situs Lain 

 
Di PowerPoint untuk Microsoft 365 atau PowerPoint 2019, Anda dapat 

menyisipkan video online dari YouTube atau Vimeo pada slide. Di PowerPoint 

untuk Microsoft 365, versi 1907 atau yang lebih baru, Anda juga dapat 

menyisipkan video online dari Microsoft Stream, sebuah layanan video untuk 

perusahaan yang memungkinkan semua orang di organisasi mengunggah, 

menampilkan, dan saling berbagi video. 

Video diputar secara langsung dari situs web dan memiliki kontrol dari 

situs untuk memutar, menghentikan, volume, dan seterusnya. Fitur pemutaran 

PowerPoint (Fade, Bookmark, Trim, dan seterusnya) tidak berlaku untuk video 

online. Karena video berada di situs web, bukan di presentasi, Anda harus 

tersambung ke internet agar video dapat diputar. 

 

Menyisipkan video web 

1. Di browser web, temukan video yang Anda inginkan. 

2. Salin URL halaman web dari bilah Address browser Anda. 

3. Kembali ke PowerPoint, lalu pilih slide tempat Anda ingin meletakkan 

video. 

4. Pada tab Insert di pita, pilih Video > Online Video. 

5. Pada kotak dialog Online Video, tempelkan URL yang telah disalin dalam 

langkah 2. 

6. Pilih Insert. 
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Memutar video 

Jika video berhasil disisipkan, Anda dapat memutarnya baik dalam tampilan 

Normal maupun Peragaan Slide.  

 Tombol Putar akan muncul di video dalam tampilan Normal. 

 Dalam Peragaan Slide, Anda dapat berinteraksi dengan video sama 

seperti di web browser. 

 Secara default, video dari YouTube dan Vimeo diputar dalam "urutan klik 

(click sequence)." Anda dapat memutar video tersebut tanpa perlu 

mengklik tombol Play. Cukup ketuk spacebar untuk melanjutkan ke tahap 

berikutnya dalam urutan klik Anda. 

 

 
 

 

Salin url video 

Pilih menu insert 

klik video  

Paste url  
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Merekam Layar di Powerpoint 

 

Anda dapat merekam layar komputer dan audio yang terkait lalu 

menyematkannya ke slide PowerPoint maupun menyimpannya sebagai file 

terpisah. 

 Untuk merekam dan mendengarkan audio yang terkait dengan rekaman 

layar, Anda memerlukan kartu suara, mikrofon, dan speaker. 

 Pastikan tersedia cukup ruang disk dalam drive lokal Anda untuk merekam 

dan menyimpan rekaman layar. 

Merekam dari layar komputer dan menyematkan rekaman di PowerPoint Versi 

yang lebih baru mulai Office 2013 

1. Buka slide tempat Anda ingin meletakkan rekaman layar. 

2. Pada tab Insert di pita, pilih Screen Recording. 

 
3. Di Dok Kontrol, klik Select Area (tombol logo Windows+Shift+A), atau jika 

ingin memilih seluruh layar untuk perekaman, tekan tombol logo 

Windows+Shift+F. 

 
(Pintasan keyboard tombol logo Windows+Shift+F hanya tersedia jika 

Anda memiliki instalan Office 2016 Click-to-Run; instalan berbasis 

MSI tidak memilikinya) 

 

 

javascript:
javascript:
javascript:
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Area ukuran minimum yang dapat Anda rekam adalah 64x64 piksel. 

Jika sudah menentukan akan memilih area tertentu, Anda akan melihat 

kursor tanda plus  . Klik dan seret kursor untuk memilih area layar 

yang ingin Anda rekam. (Jika sudah melakukan perekaman layar selama 

sesi PowerPoint saat ini, pilihan area sebelumnya akan muncul di layar. 

Anda dapat melanjutkan perekaman jika area pilihan tersebut sudah 

sesuai keinginan, atau klik Select Area untuk memulai dari awal lagi.) 

Tips:   PowerPoint secara otomatis merekam audio dan penunjuk mouse 

sehingga secara default opsi tersebut telah dipilih pada dok kontrol. 

Untuk menonaktifkannya, batalkan pilihan Audio (tombol logo 

Windows+Shift+U) dan Record Pointer (tombol logo Windows+Shift+O). 

4. Klik Record  (tombol logo Windows+Shift+R). 

Tips:   Dok Kontrol akan naik ke margin pada saat perekaman kecuali 

Anda menyematkannya ke layar. Agar Dok Kontrol yang tidak tersemat 

muncul kembali, arahkan kursor mouse ke bagian atas layar. 

5. Untuk mengontrol rekaman Anda: 

 Klik Pause untuk menghentikan perekaman sementara (tombol logo 

Windows+Shift+R). 

 Klik Record untuk melanjutkan perekaman (tombol logo 

Windows+Shift+R). 

 Klik Stop untuk mengakhiri perekaman (tombol logo Windows+Shift+Q) 

(diperlihatkan di bawah ini). 
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6. Jika sudah selesai merekam, simpan presentasi Anda: File > Save. 

Rekaman pun disematkan pada slide yang Anda pilih dalam langkah 2. 

Untuk menyimpan rekaman sebagai file yang terpisah di komputer, klik 

kanan gambar pada slide yang menunjukkan rekaman, lalu pilih Save 

Media as. Dalam kotak dialog Save Media as, tentukan nama file dan 

lokasi folder, lalu klik Save. 

Menyimpan rekaman layar sebagai file yang terpisah dari PowerPoint 

Jika menggunakan PowerPoint 2013, sebelum mencoba menyimpan 

rekaman layar sebagai file terpisah, pastikan Anda sudah menginstal 

pembaruan yang diperlukan: 

 Instal versi 15.0.4641.1001 atau yang lebih baru untuk versi Klik-untuk-

menjalankan. 

 Instal kedua pembaruan ini (KB2883051 dan KB2883052) untuk semua 

versi kecuali Klik-untuk-menjalankan. 

 

 

 

 

  

https://support.office.com/id-id/article/memperbaiki-aplikasi-office-7821d4b6-7c1d-4205-aa0e-a6b40c5bb88b
https://support.office.com/id-id/article/memperbaiki-aplikasi-office-7821d4b6-7c1d-4205-aa0e-a6b40c5bb88b
https://support.microsoft.com/kb/2883051
https://support.microsoft.com/kb/2883052
https://support.office.com/id-id/article/memperbaiki-aplikasi-office-7821d4b6-7c1d-4205-aa0e-a6b40c5bb88b
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Setelah menginstal pembaruan yang sesuai, Anda dapat menyimpan file 

video. Berikut caranya: 

1. Klik kanan bingkai video, lalu klik Save Media as. 

 
Tips:   Pastikan disk Anda memiliki ruang yang cukup untuk menyimpan 

file video. Jika tidak, Anda harus mengosongkan ruang dan mencoba lagi. 

2. Dalam kotak Save Media as, pilih folder, lalu ketikkan nama dalam 

kotak File name. 

3. Klik Save. 

Menetapkan pengaturan 'Mulai' video Anda 

Klik kanan bingkai video, klik Start, lalu pilih cara memulai video di 

presentasi yang Anda inginkan; otomatis ketika slide muncul, atau saat 

mengklik mouse. 
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Memangkas video 

1. Klik kanan bingkai video, lalu klik Trim. 

 
2. Untuk menentukan titik pemangkasan cuplikan video, dalam kotak Trim 

Video, klik Play. 

3. Ketika mencapai titik pemangkasan yang diinginkan, klik Pause. 

Tips:   Gunakan tombol Next Frame dan Previous Frame untuk 

menentukan pengaturan waktu yang tepat. 

4. Lakukan salah satu atau beberapa hal berikut: 

 Untuk memangkas bagian awal klip, klik titik mulainya (diperlihatkan 

pada gambar di bawah ini sebagai tanda berwarna hijau). Ketika 

melihat panah berkepala dua, seret panah ke posisi mulai yang Anda 

inginkan untuk video tersebut. 
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 Untuk memangkas bagian akhir klip, klik titik akhirnya (diperlihatkan 

pada gambar di atas sebagai tanda berwarna merah). Jika melihat 

panah berkepala dua, seret panah ke posisi akhir yang Anda inginkan 

untuk video tersebut. 

5. Klik OK. 

Menerapkan gaya ke bingkai video 

Klik kanan bingkai video, klik Style, lalu pilih gaya yang Anda sukai. 
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Langkah-Langkah Shooting Mandiri 

 

1. Komposisi gambar: disarankan menggunakan komposisi Medium Close 

Up dengan objek berada di tengah layar. 

 
2. Sudut pandang: letakkan kamera sejajar dengan tinggi wajah. 
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3. Orientasi smartphone: gunakan orientasi landscape atau arahkan 

posisi kamera menjadi horizontal. 

 
 

4. Pencahayaan: usahakan ruangan yang digunakan mencukupi cahaya. 

hindari latar belakang backlight seperti membelakangi jendela yang 

terkena sinar terang.  

 
  

✅ ❎ 

✅ 

❎ 

❎ ❎ 
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5. Latar belakang: gunakan background polos seperti tembok putih. 

6. Tripod: jika memungkinkan selalu gunakan tripod untuk menstabilkan 

kamera samrtphone anda. 

7. Suara: pastikan suara di sekeliling anda tidak terlalu bising, hindari 

tempat yang berdekatan dengan jalan untuk mengurangi suara bising 

kendaraan. 
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Membuat Konten Animasi Video 

 

Penggunaan multimedia dalam pembelajaran khususnya video animasi 

saat ini menjadi daya tarik utama mahasiswa terhadap materi yang diajarkan. 

Dosen tidak dapat memungkiri bahwa pembelajaran dengan menggunakan 

multimedia khususnya video animasi akan mudah sekali diterima bagi 

mahasiswa. Namun, sulitnya pembuatan video animasi menjadi salah satu 

kendala dalam hal ini. maka tidak heran apabila penggunaan video animasi 

dalam pembelajaran hanya terbatas pada kalangan tertentu saja misalnya pada 

tingkatan perkuliahan.  

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini memberikan 

keuntungan yang berlipat bagi dunia pendidikan. Dosen bisa membuat 

berbagai macam metode pembelajaran berbasis teknologi yang bisa kita 

terapkan dalam kelas. Teknologi juga memungkinkan dosen untuk membuat 

dan menerapkan multimedia khususnya pada video animasi yang bisa dibuat 

sendiri secara mudah dan menarik sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan 

pada mahasiswa.  

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-nCjfmbcSFJo/WXK6FrhdkZI/AAAAAAAAAcU/j_I7Q59XdTcluMgzeaCzvl6aegHRuVfEwCEwYBhgL/s1600/Image%2B007.png
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Salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat video animasi yaitu 

dengan memanfaatkan apliaksi online. Langkah pembuatan Video animasi 

pembelajaran yang akan dijelaskan dengan salah satu bantuan website, 

yaitu  Powtoon. Powtoon merupakan situs atau website untuk memudahkan 

membuat video animasi untuk diterapkan baik dalam dunia pekerjaan, 

pendidikan, dan sebagainya.  Kali ini akan dijelaskan langkah-langkah singkat 

membuat video animasi “Pengenalan Dosen” yang dapat disajikan pada awal 

pengantar perkuliahan pembelajaran daring di sistem UM. Secara prosedural 

langkah-langkahnya dijelaskan sebagai berikut.  

 

1. Buka halaman website-nya di https://www.powtoon.com, kemudian sign 

up terlebih dahulu bagi yang belum mempunyai akun. Lebih baik, gunakan 

akun Google anda sebagai akun untuk pendaftaran karena berhubungan 

dengan tahapan yang terakhir. Pada halaman Powtoon berikut ini, silahkan 

pilih bentuk animasi yang ditawarkan oleh Powtoon. Anda bisa memilih 

pilihan yang ketiga melalui template- template yang sudah jadi atau 

tersedia. Anda tinggal mengedit template tersebut sesuai dengan 

kebutuhan anda.  *Ada dua versi Powtoon, yaitu gratis dan berbayar, untuk 

yang berbayar, anda bisa memilih template, animasi, serta character yang 

sifatnya "pro". Namun jangan khawatir, untuk versi yang gratis, template- 

template yang disediakan juga sudah menarik. 

 

https://3.bp.blogspot.com/-DXM2PiNXJFo/WXK6DWfviYI/AAAAAAAAAcU/VFX7YKl636AhyAHM-uxYoQrGM1IcIyYHwCEwYBhgL/s1600/Image%2B005.png
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2. Pilih kategori template yang tersedia. Silahkan anda memilih kategori 

template sesuai dengan konteks yang anda inginkan yaitu perkenalan 

pertama saat mengajar dengan "Teacher Introduction" template. Klik "use" 

untuk mengedit template ini dan  atau klik "preview" untuk melihat seperti 

apa animasi yang akan dihasilkan. Dalam tahapan ini, pilih "use" untuk 

langsung menggunakannya. Berikut tampilannya.  

 
 

3. Selanjutnya, anda dapat melakukan Edit slide-slide video pada template 

anda sesuai dengan kebutuhan anda. Cukup klik dua kali pada bagian yang 

ingin anda ubah. Lakukan berulang pada slide-slide berikutnya. Anda juga 

dapat mengganti gambar, menambah, maupun menghapus gambar yang 

telah tersedia. Sesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan anda. 

 

https://2.bp.blogspot.com/-hJRbteKtWYQ/WXK6IzU3CsI/AAAAAAAAAcU/0buSlHuEWA4KzQSW30lA1U3wNylxWQ4yACEwYBhgL/s1600/Image%2B010.png
https://1.bp.blogspot.com/-NTlcBy8Gtx4/WXK6FoUylvI/AAAAAAAAAcU/6P3-ArVPzVc3rwpuBkVzgnsy4pOoyUutgCEwYBhgL/s1600/Image%2B008.png
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4. Selanjutnya, setelah selesai, klik ekspor untuk upload, download dan share 

hasil pembuatan animasi video anda. Anda dapat melihat hasil video 

animasi anda dengan klik “preview”.  Apabila ada yang kurang sesuai anda 

dapat mengeditnya kembali. 

 
 

5. Ada empat pilihan, setelah anda menge'klik' ekspor, publish, upload, 

download, dan share. Untuk versi yang berbayar (pro), anda bisa langsung 

mendownload hasil animasi anda melalui format MP4, Namun bila masih 

memakai yang gratisan, caranya adalah upload dulu via Youtube tentunya 

dengan melalui akun (channel Youtube) anda. Kemudian download 

animasi anda melalui video Youtube tersebut. (Cara download via Youtube 

bisa browsing melalui Google)  

 

https://3.bp.blogspot.com/-4b19C_LkfyM/WXK6M8xcuEI/AAAAAAAAAcU/9bCDAsLwgrU19pq9rSTuvz0DWiJU8YbfwCEwYBhgL/s1600/Image%2B011.png
https://2.bp.blogspot.com/-d5NV-2cVBog/WXK6KjlAgKI/AAAAAAAAAcU/-yMGL5eKUwgEM8RZL5do7YDl-gnwZnlHwCEwYBhgL/s1600/Image%2B012.png
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6. Untuk upload ke Youtube, anda harus memiliki akun Google terlebih 

dahulu. Pilih Upload to, lalu tentukan Akun Google yang akan 

digunakan, lalu klik next. Pada halaman details, isikan deskripsi, kategori 

video anda dan klik next.  

 
  

https://4.bp.blogspot.com/-eJ_dRjKY_Dk/WXK6MGrX-iI/AAAAAAAAAcU/PfMuexoia_0_2t2FsEIbx69IY4-0w7O5QCEwYBhgL/s1600/Image%2B013.png
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7. Pada halaman quality, pilihlah resolusi yang disarankan, untuk versi gratis, 

hanya bisa memilih standard quality. Bila sudah, klik Upload. 

 
 

Demikian tutorial singkat membuat video animasi dalam pembelajaran. 

Semoga bisa membantu anda dalam membuat konten sebagai salah satu 

alternatif materi dalam mengisi sistem pembelajaran daring UM. 

 

  

https://1.bp.blogspot.com/-U2H8QhcX1kU/WXK6NFUWgKI/AAAAAAAAAcU/QSx9_c1Ic3kv7OfrefwcUKmvGTWQFOKFACEwYBhgL/s1600/Image%2B014.png
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Membuat Konten Augmented Reality 

 

Proses pembelajaran yang baik haruslah memuat aspek interaktif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi dan memberikan ruang yang lebih 

bagi mahasiswa untuk dapat mengembangkan kreativitas dan kemandirian, 

sesuai dengan bakat dan minat mahasiswa. . Perlu dipertimbangkan dalam 

pemilihan media yaitu tujuan pembelajaran, efektif, mudah diperoleh, peserta 

didik, penggunaan, tidak kaku, biaya, dan kualitas. Salah satu perkembangan 

media pembelajaran yang saat ini masih baru adalah media pembelajaran 

dengan menggunakan Augmented Reality.  

Augmented Reality merupakan aplikasi penggabungan dunia nyata dengan 

dunia maya dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang 

diproyeksikan dalam sebuah lingkungan nyata dalam waktu yang 

bersamaan. Augmented Reality dapat digunakan dalam hiburan, kedokteran, 

mekanik, dan media pembelajaran.   Augmented Reality dapat dibangun 

dengan menggunakan bantuan software Vuforia dan Unity 3D. Hasil akhir 

berupa media pembelajaran interaktif dengan Augmented Reality. 

 

Langkah awal pembuatan AR yaitu dengan menyiapkan software berikut ini. 

1. Unity, dalam tutorial ini menggunakan Unity 5.1.1f1. 

(https://unity3d.com/get-unity/download) 

2. Vuforia SDK, dalam tutorial ini saya menggunakan vuforia-unity-5-0-5. 

(https://developer.vuforia.com/) 

3. Android SDK, ini adalah tools wajib untuk membuat aplikasi android. 

(https://developer.android.com/studio) 

https://unity3d.com/get-unity/download
https://developer.vuforia.com/
https://developer.android.com/studio
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Setelah software tersebut semua terinstal di laptop anda, berikutnya yaitu 

memulai membuat AR sesuai dengan keinginan anda. Secara porsedural 

langkah-langkah sederhana dalam membuat AR dijelaskan sebagai berikut. 

1. Buka Unity dan buat project baru, pada pilihan “Blank project unity” 

 
 

2. Selanjutnya, ubahlah  project ke Android. Jangan lupa untuk melakukan 

pengaturan pada player setting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-FaBshCCuUcw/VfVdBMyrNPI/AAAAAAAAGRc/A74S10pZszQ/s1600/1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-Ptsydshebps/VfVdCB9tEuI/AAAAAAAAGRk/klZMUBHb-wE/s1600/2.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-f_8rV4XlnuA/VfVdDMzIIvI/AAAAAAAAGRs/I3W813kFgd4/s1600/3.jpg
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3. Lakukan pengaturan nama company dan nama aplikasi Dan juga 

pengaturan bundle identifier 

 

4. Lakukan Import Vuforia SDK dengan double klik dan Centang semua 

elemen import 

 

 
 
 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-gg5sZ-JMQXA/VfVdD7M7CZI/AAAAAAAAGR4/7uO27Q_Oy6g/s1600/4.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-wb5D_T91hqs/VfVdEWzh-nI/AAAAAAAAGR8/aUpXvXbZ_Cw/s1600/5.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-b-RQtuYO3Ds/VfVuwkAH7ZI/AAAAAAAAGTE/2t0PwQ5kYOQ/s1600/6.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-eCVF69DFvkE/VfVuxWYIVBI/AAAAAAAAGTU/SfhNtp2tIwQ/s1600/7.jpg
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5. Masukkan ARCamera dan ImageTarget ke dalam scene, delete Main 

Camera. 

 
 

  

http://3.bp.blogspot.com/-N8VzT9X29V8/VfVuyGhhFBI/AAAAAAAAGTc/4TceprDfFas/s1600/8.jpg
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6. Vuforia mensuport debugging di PC menggunakan camera webcam. Tapi 

jika hardware belum di support Vuforia Anda dapat menonaktifkan fitur ini. 

Jangan lupa save scene dengan Ctrl + S setiap melakukan perubahan untuk 

menghindari hal yang tidak diinginkan 

 
 

7. Definisikan marker dengan klik ImageTarget kemudian klik 'No targets 

defined. Press here for target creation !' 

 
 

 

http://2.bp.blogspot.com/-_a5wOWiIIPo/VfVuzyCT2ZI/AAAAAAAAGTk/JgFSBG_kLtg/s1600/9.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-2jAVu0cXNOE/VfVuoTla1NI/AAAAAAAAGSM/UqgpF4wJGJM/s1600/10.jpg
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8. Selanjutnya Anda akan diarahkan ke website Vuforia. Login untuk masuk ke 

akun Anda. Pertama klik 'Add License Key' pada 'License Manager' untuk 

membuat lisensi. Lisensi ini nantinya berkaitan dengan harga yang harus Anda 

bayar. Tenang saja, untuk tutorial kali ini  

 

Anda dapat menggunakan license free. 

 
9. Pada lisensi ada kode yang harus Anda letakkan di code Anda. Copy semua kode 

tadi kemudian masukkan di ARCamera pada project Anda 

 
  

http://4.bp.blogspot.com/-HukWp1paDDc/VfVupUX7QJI/AAAAAAAAGSU/kZIPv9blaRA/s1600/11.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-lt0lBoZPh00/VfVuqfp5qLI/AAAAAAAAGSc/gXNYNGzdcqU/s1600/12.jpg


  

Panduan Pembelajaran Daring - 39 
 

10. Selanjutnya Masukkan ke ARCamera, Kemudian definisikan marker pada 

image target. Pada bagian 'Target Manager' klik 'Add Database'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://1.bp.blogspot.com/-A7zowANJdy8/VfVusrmV3iI/AAAAAAAAGSk/Ym81EZEVKDc/s1600/13.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-JuNXDZw5_RQ/VfVutZX9YVI/AAAAAAAAGSs/aYtwjymK0jU/s1600/14.jpg
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11. Masukkan nama database, kemudian upload marker. Marker yang Anda 

Upload akan ditampilkan dan diberi rating. 

 
 

12. Kali ini saya menggunakan marker berikut, Anda dapat menggunakan 

marker lain. 

 
 

  

http://2.bp.blogspot.com/-Eh59ZwjEg2c/VfVuu1NZyUI/AAAAAAAAGS0/KHnDUMTtDRk/s1600/15.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-a8bpZsz4yIU/VfVzURGk_OI/AAAAAAAAGTs/s8sUtt0llD8/s1600/Marker.jpg
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13. Setelah selesai download datasetnya, pilih 'Unity Editor'. Kemudian Anda 

akan mendapatkan file dengan ekstensi .unitypackage. 

14. Import file dataset dengan double click file dataset dengan ekstensi 

.unitypackage yang Anda dapatkan dari Vuforia. Kemudian tentukan 

dataset yang digunakan pada ImageTarget. 

 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/-gGsp4Yan7xU/VfWN5N7ihkI/AAAAAAAAGUI/4LOw8DU025o/s1600/19.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-gGsp4Yan7xU/VfWN5N7ihkI/AAAAAAAAGUI/4LOw8DU025o/s1600/19.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Necb3RkVDfQ/VfVuwKFSVAI/AAAAAAAAGTI/QktkFRgKE54/s1600/18.jpg
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15. Taruh object yang akan dimunculkan pada AR di atas Image Target. Buat 

object tersebut menjadi child dari ImageTarget. Pada contoh ini saya 

memakai object cube dengan klik GameObject >> 3D Object >> Cube 

 
 

16. Konfigurasi ARCamera untuk me load dataset 

 
 

  

http://2.bp.blogspot.com/-aJprCDOIeEw/VfWN33omsVI/AAAAAAAAGUA/evON6ODGefw/s1600/20.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-61a39_L9drE/VfWN6KxNz6I/AAAAAAAAGUQ/zSKiJJct4xw/s1600/21.jpg


  

Panduan Pembelajaran Daring - 43 
 

17. Jalankan project dengan klik File >> Build Settings >> Build. Copy file .apk 

ke device Android Anda dan jalankan aplikasinya 

 
 

 

 

  

http://3.bp.blogspot.com/-3fmDeRifqAU/VfWU7tYXwaI/AAAAAAAAGUs/3JW2lOanR6c/s1600/22.jpg
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Bab 4 
Penilaian  
Pembelajaran Daring 
 

 

 

Asesmen adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam proses 

pembelajaran.  Diperlukan sebuah instrumen yang mempunyai kisi-kisi sesuai 

dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.  Biasanya instrument 

dibuat untuk asesmen sinkron maupun asinkron.  Adapun pembuatan konten 

evaluasi juga memerlukan pemahaman akan langkah-langkah yang ada dalam 

program yang digunakan.  Asesmen dapat dilakukan untuk mahasiswa secara 

individuil maupun kelompok.  

  

1. Test objektif untuk pembelajaran sinkron dan asinkron, dapat berupa  

a. pilihan ganda (multiple choice) 

b. benar salah (true-false) 

c. mencocokkan (matching).  

Test objektif dibuat bersama dengan kuncinya dan dapat diacak untuk 

satu siswa dan siswa lainnya.  Tes semacam ini membutuhkan waktu 

lama pada waktu membuat, namun koreksi dapat dilakukan oleh 

program computer sehingga hasilnya segera diketahui. 
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2. Test non objektif untuk pembelajaran sinkron dan asinkron dapat 

berupa: 

a. Jawab singkat 

b. Jawaban Panjang 

c. Essay dalam assignment (membutuhkan rubrik) 

d. Diskusi dalam jaringan (membutuhkan rubrik) 

e. Penugasan atau projek dalam assignment (membutuhkan 

rubrik) 

 

Test non objektif memerlukan pemeriksaan seksama dan membutuhkan 

lebih banyak waktu untuk mengoreksi karena harus dibaca satu persatu, 

terutama untuk penilaian essay dan tuhas projek maupun diskusi.  Rubrik yang 

detil perlu dibuat supaya mempercepat koreksi dan juga menghindari bias. 
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Pelaksanaan evaluasi pembelajaran daring dapat dilaksanakan dengan 

menggunakan fasilitas/ fitur dalam software yang digunakan oleh Sipejar itu 

sendiri dan menggunakan platform-platform lain yang kompatibel dan dapat 

diintegrasikan dalam platform Sipejar yang digunakan. Adapun fitur-fitur yang 

dapat digunakan dalam pelaksanaan evaluasi atau assessment dalam platform 

sipejar.um.ac.id adalah sebagai berikut: 

1. Quiz 

Quiz menyediakan berbagai bentuk tes yang dapat digunakan dalam 

kegiatan penilaian seperti pilihan ganda, menjodohkan, essay, dll 

sebagaimana disajikan pada gambar dibawah ini. 

 
Dengan menggunakan fitur ini, maka proses koreksi dapat dilakukan secara 

otomatis sehingga akan meudahkan dan mempercepat pekerjaan dosen. 
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2. Assignment 

Fitur ini dapat digunakan untuk memberikan tugas-tugas kepada 

mahasiswa. Mahasiswa akan mensubmit tugasnya dan dosen dapat 

memberikan feedbacks secara individual. File word, pdf, audio maupun 

video dapat diupload dalam fitur ini. Dosen dapat memanfaatkan fitur ini 

jika hendak menguji performance mahasiswanya dengan cara mahasiswa 

mengupload rekaman performance terhadap tugas yang diberikan. 

Misalnya rekaman keterampilan melakukan Gerakan tertentu dalam 

olahraga, rekaman keterampilan laboratorium, rekaman keterampilan 

membaca puisi, dll. 

 
 

Fitur ini tidak dapat melakukan scoring terhadap jawaban siswa, namun 

dosen dapat menginput skor perolehan mahasiswa. 
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3. Chat 

Pada dasarnya ‘chat’ adalah fitur untuk melaksanakan diskusi realtime 

dalam proses pembelajaran. Namun demikian, fasilitas ini dapat juga 

digunakan sebagai tool untuk melakukan evaluasi baik secara klasikan 

maupun individual. Kelemahan penggunaan fitur ini sebagai tool penilaian 

adalah semua peserta/mahasiswa dapat mengakses proses tersebut. 

Dengan demikian tool ini lebih direkomendasikan jika dosen hendak 

melakukan evaluasi secara kelompok/kelas. 

 

Adapun platform-platform lain yang dapat diintegrasikan kedalam platform 

sipejar UM diantaranya: 

1. Google form (https://www.google.com/forms/about/) 

2. Quizizz (https://quizizz.com/) 

3. Clickers (https://www.iclicker.com/) 

4. Plickers (https://get.plickers.com/) 

 

Tentu saja masih banyak platform-platform lainnya yang dapat digunakan 

dalam proses evaluasi Sipejar. Platform-platform tersebut selanjutnya 

diintegrasikan dalam kelas daring yang kita kembangkan sehingga akases 

mahasiswa tetap melalui akun sipejar di kelas kita.  

 

  

https://www.google.com/forms/about/
https://quizizz.com/
https://www.iclicker.com/
https://get.plickers.com/
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