
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2016

Kelompok Kompetensi E

MODUL
GURU PEMBELAJAR

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SMA
“Keselamatan dan Kesehatan Pemanfaatan TIK”

dan
PEDAGOGIK

“Pengembangan Perangkat Pembelajaran”



 

 i 

 

 

MODUL 

GURU PEMBELAJAR 

 

PAKET KEAHLIAN 

PEDAGOGIK 

 

 

Kelompok Kompetensi E 

 

Penulis : Drs. Muh. Hasri, M.Hum  

 

 

 

 

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

Tahun 2016 

 

  



 

 ii 

HALAMAN PERANCIS 
 

 
 

  

 

Penulis: 

Drs. Muh. Hasri, M.Hum.  

Email : hasrilpmp@yahoo.co.id 

 

Penelaah: 

1. Dr. Abdul Muis Mappalotteng, M.Pd., M.T. [0811418101],  
 Email: abdulmuism@gmail.com 
2. Abdul Haliq, S.Pd., M.Pd., [085341259862] 
 Email : abdulhaliq88@gmail.com 
 

Ilustrator : 

Faizal Reza Nurzeha., A.Md [085242177945]  
Email : faizalrezanurzeha@gmail.com 
 

Layouter : 

Faizal Reza Nurzeha., A.Md [085242177945]  
Email : faizalrezanurzeha@gmail.com 
 

Copyright ©2016 

Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan Tenaga 
Kependidikan Bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi. 

 

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 

Dilarang mengkopi sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan 
komersial tanpa izin tertulis dari Kementrian Pendidikan Kebudayaan.  



 

 iii 

KATA SAMBUTAN 

 

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai 

kunci keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kopeten 

membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan 

pendidikan yang berkualitas. Hal ini tersebut menjadikan guru sebagai komponen 

yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam 

peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kopetensi guru. 

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) 

merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan hal 

tersebut, pemetaan kopetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi guru 

(UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015. Hasil 

UKG menunjukan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam 

penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokan menjadi 

10 (sepuluh) kelopok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan 

dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui program Guru Pembelajar. 

Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahaan dan 

sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan 

melalui pola tatap muka, daring (online) dan campuran (blended) tatap muka 

dengan online.  

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenag 

Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(LP3TK KPTK) dan Lembaga Pengembangan dan Pemberayaan Kepala Sekolah 

(LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jendral Guru 

dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam mengembangkan 

perangkat dan melaksanakan peningkaan kompetensi guru sesuai dengan 

bidangnya. Adapun peragkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah 

modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP online untuk 

semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan 

program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan 

kualitas kompetensi guru. Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan 

Guru Mulia Karena Karya. 

     Jakarta,  Februari 2016 

     Direktur Jendral 

     Guru dan Tenaga Kependidikan 

 

 

     Sumarna Surapranata, Ph.D 

     NIP. 195908011985031002 
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KATA PENGANTAR 
 

 

Profesi guru dan tenaga kependidikan harus dihargai dan dikembangkan 

sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikarenakan guru dan 

tenaga kependidikan merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi, 

peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan 2025 

yaitu “Menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”. Untuk itu guru dan 

tenaga kependidikan yang profesional wajib melakukan pengembangan keprofesian 

berkelanjutan.  

Buku pedoman Pedoman Penyusunan Modul Diklat Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan untuk  institusi 

penyelenggara program pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan 

petunjuk bagi penyelenggara pelatihan di dalam melaksakan pengembangan modul 

yang merupakan salah satu sumber belajar bagi guru dan tenaga kependidikan. 

Buku ini disajikan untuk memberikan informasi tentang penyusunan modul sebagai 

salah satu bentuk bahan  dalam kegiatan  pengembangan keprofesian 

berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan. 

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan 

kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi secara maksimal dalam 

mewujudkan buku ini,  mudah-mudahan buku ini dapat menjadi acuan dan sumber 

inspirasi bagi guru dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyusunan 

modul untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kritik dan saran yang 

membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan buku ini di masa 

mendatang.  

Makassar, Desember  2015 

Kepala LPPPTK KPTK Gowa Sulawesi 

Selatan, 

 

Dr. H. Rusdi, M.Pd, 

NIP  19650430 1991 93 1004 
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PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang 

 

Strategi pembelajaran sangat diperlukan dalam menunjang terwujudnya 

seluruh kompetensi yang dimuat dalam Kurikulum. Kurikulum memuat apa 

yang seharusnya diajarkan kepada peserta didik, sedangkan pembelajaran 

merupakan cara bagaimana kompetensi yang diajarkan bisa dikuasai oleh 

peserta didik. Konsep-konsep ini dikemas dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang wajib dikembangkan oleh guru baik secara 

individual maupun kelompok yang mengacu kepada Silabus.  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan seperangkat 

rencana yang menjadi pedoman guru dalam melaksanakan tahapan 

pembelajaran. Kenyataan di sekolah menunjukkan bahwa banyak guru yang 

beranggapan menyusun RPP tidak penting. Bagi mereka, yang terpenting 

adalah masuk di kelas dan siswa mendapat pelajaran. Pemikiran demikian ini 

perlu menjadi perhatian para Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah. 

Suatu hal yang tidak bisa ditawar, yakni RPP wajib disusun oleh guru 

sebelum dia masuk kelas. Karena dengan adanya perencanaan guru telah 

menetapkan segala keperluan serta metode yang akan diterapkan ketika 

melaksanakan pembelajaran termasuk pengelolaam waktu secara efisien. 

Dengan demikian memungkinkan tujuan pembelajaran mudah dicapai. Oleh 

karena itu diperlukan kemapuan menyusunl RPP yang memenuhi standar 

minimal. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, modul penyusunan Rancangan 

Pembelajaran ini disusun sebagai salah satu acuan bagi guru dalam 

pengembangan RPP di sekolah. 

 

B. Tujuan 

Tujuan yang akan dicapai setelah mempelajari modul ini: 

1. Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik 

2. Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran.  
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3. Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan 

di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan. 

 

C. Peta Kompetensi 

 

Kompetensi Inti Kompetensi Guru Materi 

Menyelenggarakan 

pembelajaran yang mendidik 

Memahami hakikat dan 

prinsip-prinsip perancangan 

pembelajaran yang mendidik 

Hakikat dan 

Prinsip 

Perancangan 

Pembelajaran 

 Mengembangkan komponen-

komponen rancangan 

pembelajaran 

Komponen 

Rancangan 

Pembelajaran 

 Menyusun rancangan 

pembelajaran yang lengkap, 

baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun 

lapangan 

Penyusunan 

Rancangan 

Pembelajaran 

 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup modul ini meliputi Hakikat dan Prinsip Perancangan 

Pembelajaran Komponen Rancangan Pembelajaran, dan Penyusunan 

Rancangan Pembelajaran 

 

E. Saran Cara Penggunaan Modul 

Anda diharapkan memahami secara teoritis PTK terlebih dahulu kemudian 

melangkah pada penyusunan proposal, metode melaksanakan, cara 

pemantauan pelaksanaan, penulisan laporan, dan terakhir berlatih menyusun 

draf PTK menggunakan lembar kerja (LK) yang telah disiapkan. Terakhir, 

setelah guru mampu menyusun PTK, diharapkan dapat menulis karya tulis 

ilmiah berdasarkan hasil PTK. Selain itu modul ini diperkaya pula dengan teknik 

penulisan karya ilmiah dalam bentuk ide-ide atau pengalaman praktis dalam 

pembelajaran. 
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Hakikat dan Prinsip Perancangan Pembelajaran 

A. Tujuan 

Memahami hakikat  dan prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang 

mendidik. 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mengemukakan hakikat dan prinsip penyusunan RPP. 

2. Mengemukakan pentingnya penyusunan RPP 

3. Menjelaskan konsekuensi dari adopsi, adaptasi, dan kreasi dalam 

penyusunan RPP 

 

C. Uraian Materi 

1. hakikat dan prinsip penyusunan RPP 

  Kegiatan pembelajaran merupakan proses pendidikan yang 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan 

potensi mereka menjadi kemampuan yang semakin lama semakin 

meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan 

dirinya untuk hidup dan untuk bermasyarakat, berbangsa, serta 

berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia. Oleh karena itu, 

kegiatan pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan semua potensi 

peserta didik menjadi kompetensi yang diharapkan. Disinilah pentingnya 

perencanaan wajib dilaksanakan oleh guru.  

  Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak guru 

tidak menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Faktor 

penyebab guru tidak menyusun RPP antara lain tidak memahami dengan 

benar apa sesungguhnya hakikat RPP, bagaimana prinsip-prinsip 

penyusunan RPP serta apa pentingnya RPP disusun.  

  Materi hakikat RPP ini akan memberikan pemahaman kepada 

Saudara tentang apakah  RPP itu? Bagaimana prinsip-prinsip penyusunan 

RPP? Dan mengapa RPP penting disusun oleh guru? 
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  Mengapa RPP Penting Disusun oleh Guru? Perencanaan 

merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan setiap orang jika ingin 

melakukan kegiatan. Pada umumnya keberhasilan suatu program kegiatan 

yang dilakukan seseorang sangat ditentukan seberapa besar kualitas 

perencanaan yang dibuatnya. Seseorang yang melakukan kegiatan tanpa 

perencanaan dapat dipastikan akan cenderung mengalami kegagalan 

karena tidak memiliki acuan apa yang seharusnya dia lakukan dalam rangka 

keberhasilan kegiatan yang dia lakukan. 

  Seorang guru perlu menyadari bahwa seharusnya proses 

pembelajaran terjadi secara internal pada diri peserta didik, akibat adanya 

stimulus luar yang diberikan guru, teman, dan lingkungan. Proses tersebut 

mungkin pula terjadi akibat dari stimulus dalam diri peserta didik yang 

terutama disebabkan oleh rasa ingin tahu. Proses pembelajaran dapat pula 

terjadi sebagai gabungan dari stimulus luar dan dalam. Dalam proses 

pembelajaran, guru perlu mengembangkan kedua stimulus pada diri setiap 

peserta didik. Guru wajib mempertimbangkan karakteristik materi yang 

dibelajarkan serta peserta didik yang akan dibelajarkan. Di dalam 

pembelajaran, peserta didik perlu difasilitasi untuk terlibat secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya menjadi kompetensi. Guru menyediakan 

pengalaman belajar bagi peserta didik untuk melakukan berbagai kegiatan 

yang memungkinkan mereka mengembangkan potensi yang dimiliki mereka 

menjadi kompetensi yang ditetapkan dalam sebuah perencanaan. Inilah 

sebabnya penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran penting untuk 

disusun oleh guru. 

  Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana pembelajaran 

yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu 

yang mengacu pada silabus. RPP mencakup: (1) data sekolah, 

matapelajaran, dan kelas/semester; (2) materi pokok; (3) alokasi waktu; (4) 

tujuan pembelajaran, KD dan indikator pencapaian kompetensi; (5) materi 

pembelajaran; metode pembelajaran; (6) media, alat dan sumber belajar; (7) 

langkah-langkah kegiatan pembelajaran; dan (8) penilaian.  
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  Bagaimana Prinsip-Prinsip Pengembangan RPP?  Berbagai prinsip 

dalam mengembangkan atau menyusun RPP adalah sebagai berikut.  

a)  RPP disusun guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan 

berdasarkan silabus yang telah dikembangkan di tingkat nasional ke dalam 

bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam 

pembelajaran.  

b) RPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan apa yang dinyatakan 

dalam silabus dengan kondisi di satuan pendidikan baik kemampuan awal 

peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, 

emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang 

budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.  

c)  Mendorong partisipasi aktif peserta didik  

d) Sesuai dengan tujuan Kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik 

sebagai manusia yang mandiri dan tak berhenti belajar, proses 

pembelajaran dalam RPP dirancang dengan berpusat pada peserta didik 

untuk mengembangkan motivasi, minat, rasa ingin tahu, kreativitas, inisiatif, 

inspirasi, kemandirian, semangat belajar, keterampilan belajar dan 

kebiasaan belajar.  

e)  Mengembangkan budaya membaca dan menulis  

f) Proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan 

kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi 

dalam berbagai bentuk tulisan.  

g) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut.  

h) RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, 

penguatan, pengayaan, dan remedi. Pemberian pembelajaran remedi 

dilakukan setiap saat setelah suatu ulangan atau ujian dilakukan, hasilnya 

dianalisis, dan kelemahan setiap peserta didik dapat teridentifikasi. 

Pemberian pembelajaran diberikan sesuai dengan kelemahan peserta didik.  

i)  Keterkaitan dan keterpaduan.  
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j) RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara 

KI dan KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan 

sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun 

dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas 

matapelajaran untuk sikap dan keterampilan, dan keragaman budaya.  

k) Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi  

l) RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi 

dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan 

situasi dan kondisi. 
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2. pentingnya penyusunan RPP 

  Setiap guru di setiap satuan pendidikan berkewajiban menyusun 

RPP untuk kelas di mana guru tersebut mengajar (guru kelas) di SD dan 

untuk guru matapelajaran yang diampunya untuk guru SMP/MTs, SMA/MA, 

dan SMK/MAK. Pengembangan RPP dapat dilakukan pada setiap awal 

semester atau awal tahun pelajaran, dengan maksud agar RPP telah 

tersedia terlebih dahulu dalam setiap awal pelaksanaan pembelajaran. 

Pengembangan RPP dapat dilakukan secara mandiri atau secara 

berkelompok.  

  Pengembangan RPP yang dilakukan oleh guru secara mandiri 

dan/atau secara bersama-sama melalui musyawarah guru MATA pelajaran 

(MGMP) di dalam suatu sekolah tertentu difasilitasi dan disupervisi kepala 

sekolah atau guru senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah.  

  Pengembangan RPP yang dilakukan oleh guru secara berkelompok 

melalui MGMP antarsekolah atau antarwilayah dikoordinasikan dan 

disupervisi oleh pengawas atau dinas pendidikan. 

  Apa sajakah dampak yang bisa ditimbulkan bilamana guru tidak 

menyusun RPP? Berikut ini sejumlah jawabannya: 

a. PBM berjalan secara berayun, arah pelaksanaannya tidak jelas sehingga 

peristiwa yang terjadi di dalam kelas tidak terkontrol; 

b. Pemetaan materi tidak jelas, sehingga tidak ada patokan untuk 

menunjukkan bahwa semua materi telah diajarkan dalam satuan satuan 

waktu/sekat semester; 

c. Pilihan strategi pembelajaran tidak jelas, sehingga proses pembelajaran 

berlangsung apa adanya tanpa kendali; 

d. Urutan penyajian cenderung hanya sesuai urutan dalam buku, belum 

tentu sesuai konteks peserta didik 

e. Penggunaan media tidak terukur, bahkan boleh jadi tidak sesuai dengan 

kondisi kelas dan kompetensi yang akan diajarkan; 

f. Penilaian dan evaluasi tidak dapat diukur dengan jelas, sehingga 

sehingga ketercapaian kompetensi sulit diukur. 
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g. Secara administrasi guru tidak menjalankan perintah pemerintah, karena 

penyusunan rancangan pembelajaran diperintahkan oleh Negara melalui 

Peraturan Pemerintah dan diperintahkan oleh menteri  melalui melalui 

sejumlah permen.  

 

3. konsekuensi dari adopsi, adaptasi, dan kreasi dalam penyusunan RPP 

 

Tiga cara yang dapat dipakai untuk memperoleh RPP, yakni adopsi, 

adaptasi, dan kreasi. Ketiga cara ini memiliki tingkat kualitas yang berbeda.  

Adopsi RPP memiliki kualitas yang paling rendah. Guru menggunakan RPP 

yang disusun oleh orang lain. Cara ini hendaknya dihindari sebab RPP yang 

disusun oleh orang lain belum tentu sesuai dengan kondisi pada kelas 

tempat guru tersebut mengajar. Guru yang melakukan adopsi RPP diyakini 

sebagai guru yang menyediakan RPP hanya sebagai formalitas belaka. 

RPP disediakan sebagai tuntutan kewajiban bukan sebagai kebutuhan 

pembelajaran. 

Setingkat lebih tinggi dari adopsi adalah adaptasi RPP. Tidak ada larangan 

untuk melakukan adaptasi. Adaptasi RPP merujuk kepada pengertian 

kegiatan mengubah RPP yang ada dengan menyesuaikan dengan konteks 

kelas tempat RPP itu akan diterapkan. Adaptasi RPP dapat dibenarkan bagi 

mereka yang baru pada tahap awal melakukan penyusunan RPP. Adaptasi 

biasanya dilakukan oleh guru karena alasan perubahan kurikulum, sehingga 

adaptasi dipandang sebagai proses penyesuaian diri dengan perubahan 

yang dilakukan terhadap suatu kurikulum. Ketika sebuah kurikulum sudah 

berada pada tahapan implementasi, hendaknya adaptasi RPP mulai 

ditinggalkan. 

Kreasi RPP merupakan level tertinggi dari penyediaan RPP. Seseorang bisa 

melakukan kreasi RPP karena dia memailiki pemahaman yang dalam 

tentang standar isi dan SKL yang berlaku. Kurikulum yang berlaku dipahami 

dengan baik. Kreasi RPP dapat dilakukan dengan tepat bilamana disertai 

dengan hasil analisis konteks. 
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Setiap sekolah memiliki karakter yang berbeda  dan bahkan setiap kelas 

memiliki karakter yang berbeda. Kenyataan inilah yang menyebabkan RPP 

terbaik adalah RPP hasil kreasi guru berdasarkan input dari karakteristik 

peserta didik. 

 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Baca dengan cermat uraian di atas kemudian kerjakan LK di bawah ini 

 

1. Uraikan hakikat disusunnya sebuah RPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uraikan ilustrasi guru yang mengajar tanpa RPP dengan mengaitkannya 

dengan perahu yang berlayar tanpa kemudi/guling. 
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3. Uraikan prinsip penyusunan RPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Isilah konsekuensi adopsi, adaptasi, dan kreasi pada tabel di bawah ini 

dengan uraian singkat 

 

NO Tinjauan Konsekuensi Ket. 

Adopsi Adaptasi Kreasi 

1 Daya cipta guru     

2 Kemanfaatan     

3 Ketercapaian 

Tujuan 

    

4 Kesesuaian 

lingkungan 

    

5 …     

      

 

 

E. Latihan/Tugas 

Jawablah pertanyaan di bawah ini: 

1. Kengemukakan hakikat dan prinsip penyusunan RPP. 

2. Kengemukakan pentingnya penyusunan RPP 

3. Jelaskan konsekuensi dari adopsi, adaptasi, dan kreasi dalam 

penyusunan RPP 
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F. Rangkuman 

1. RPP disusun pada hakikatnya untuk pengembangan potensi peserta 

didik secara maksimal. Guru mendisain sedemikian rupa kegiatan 

belajar yang ada sesuai dengan konteks pembelajaran untuk mencapai 

kompetensi yang tertuang dalam kurikulum. RPP disusun sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran agar pembelajaran 

terkendali sesuai kompetensi yang diinginkan. 

2. Sejumlah prinsip yang dipegang dalam penyusunan RPP. 

a)  RPP disusun guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan 

berdasarkan silabus yang telah dikembangkan.  

b) RPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan apa yang dinyatakan 

dalam silabus dengan kondisi di satuan pendidikan baik kemampuan 

awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan 

sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar 

belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.  

c)  Mendorong partisipasi aktif peserta didik;  

d) Sesuai dengan tujuan Kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta 

didik sebagai manusia yang mandiri dan tak berhenti belajar;  

e)  Mengembangkan budaya membaca dan menulis;  

g) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut;  

i)  Keterkaitan dan keterpaduan.  

k) Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi  

 

3. Pentingnya penyusunan RPP: 

a. PBM berjalan secara terencana, arah pelaksanaannya jelas 

sehingga peristiwa yang terjadi di dalam kelas terkontrol dengan 

baik; 

b. Pemetaan materi jelas, sehingga tidak patokan untuk menunjukkan 

bahwa semua materi telah diajarkan dalam satuan satuan 

waktu/sekat semester; 

c. Pilihan strategi pembelajaran jelas, sehingga proses pembelajaran 

berlangsung apa adanya sesuai kendali; 

d. Urutan penyajian sesuai hasil analisis, sesuai konteks peserta didik 
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e. Penggunaan media terukur, sehingga sesuai dengan kondisi kelas 

dan kompetensi yang akan diajarkan; 

f. Penilaian dan evaluasi dapat diukur dengan jelas, sehingga sehingga 

ketercapaian kompetensi terukur dengan baik. 

g. Secara administrasi guru menjalankan perintah pemerintah, karena 

penyusunan rancangan pembelajaran diperintahkan oleh Negara 

melalui Peraturan Pemerintah dan diperintahkan oleh menteri  

melalui melalui sejumlah permen. 

 

3. Konsekuensi dari adopsi, adaptasi, dan kreasi dalam penyusunan RPP 

RPP yang hanya diadopsi tidak memberikan pembelajaran sesuai 

dengan konteks peserta didik, sehingga proses pencapaian kompetensi 

tidak berakar pada karakteristik lingkungan. Akibatnya, pembelajaran 

tercerabut dari lingkungannya. RPP yang disusun melalui adaptasi 

cenderung sesuai dengan konteks hanyalah aspek permukaannya saja. 

RPP adaptasi tidak dalam menggali potensi peserta didik. Akibatnya, 

RPP hanya sempurna secara administratif saja. RPP kreasi menunjukkan 

kualitas kompetensi yang memadai yang dimiliki oleh guru. RPP kreasi 

dapat memberikan informasi pokok dalam dua hal, yakni sisi guru dan sisi 

peserta didik. Dari segi guru RPP kreasi menunjukkan bahwa guru 

tersebut menguasai kompetensi dengan baik. RPP kreasi menjadi 

pertanda penguasaan guru terhadap kompetensi yang harus diajarkan. 

Dari segi peserta didik, RPP hasil kreasi guru disusun berdasarkan 

kebutuhan peserta didik karena sebuah RPP hasil kreasi harus berawal 

dari analisis kurikulum dan analisis konteks. RPP hasil kreasi 

memadukan antara isi kurikulum dengan konteks tempat RPP itu akan 

digunakan.  

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Periksalah jawaban Anda pada poin latihan/tugas di atas, kemudian 

cocokkan jawaban itu dengan kunci jawaban di bawah ini. Lakukan 

penilaian diri dengan berpedoman pada kriteria di bawah ini. 



 

 15 

1. Terperinci, rasional, dan bahasa sepenuhnya gramatikal  

 Nilai 86 – 100 

2. Agak terperinci, rasional, bahasa hampir sepenuhnya gramatika

 Nilai 71 – 85 

3. Kurang terperinci, kurang rasional, bahasa tidak gramatikal 

 Nilai < 71 

 

Nilai Ambang Kelulusan adalah Nilai >75 

H.  Kunci Jawaban 

1. RPP disusun pada hakikatnya untuk pengembangan potensi peserta 

didik secara maksimal. Guru mendisain pembelajaran sesuai dengan 

konteks pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang tertuang dalam 

kurikulum.  

2. Sejumlah prinsip yang dipegang dalam penyusunan RPP. 

a)  sebagai terjemahan dari ide kurikulum; 

b) dikembangkan sesuai silabus dengan kondisi di satuan pendidikan 

baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, 

potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, 

kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau 

lingkungan peserta didik.  

c)  Mendorong partisipasi aktif peserta didik;  

d) menghasilkan peserta didik sebagai manusia yang mandiri dan tak 

berhenti belajar;  

e)  Mengembangkan budaya membaca dan menulis;  

g) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut;  

i)  terkaitan dan terpadu.  

k) Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi  

 

3. RPP penting disusun karena melalui RPP dilakukan pemetaan materi 

yang akan diajarkan sehingga seluruh isi kurikulum terajarkan dengan 

baik. Selain itu, urutan penyajiannya mengacu kepada karakteristik 

peserta didik, sehingga potensi peserta didik dapat dikembangan sesuai 
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dengan dukungan pilihan media yang tepat. Melalui RPP, guru dapat 

mengevaluasi pembelajaran secara terukur, karena RPP memberikan 

gambaran mengenai kompetensi yang seharusnya diajarkan, tengah 

diajarkan, dan telah diajarkan. Dalam penilaian RPP memastikan 

penilaian dilakukan dengan benar. Secara administrasi keberadaan RPP 

menjadi pertanda guru melaksanakan salah satu tanggung jawabnya, 

yakni melaksanakan perancanaan pembelajaran.  

3. Adopsi, adaptasi, dan kreasi dalam penyusunan RPP memberikan 

sejumlah konsekuensi, yakni RPP yang hanya diadopsi tidak memberikan 

pembelajaran sesuai dengan konteks peserta didik, sehingga proses 

pencapaian kompetensi tidak berakar pada karakteristik lingkungan. 

Akibatnya, pembelajaran tercerabut dari lingkungannya. RPP yang disusun 

melalui adaptasi cenderung sesuai dengan konteks hanyalah aspek 

permukaannya saja. RPP adaptasi tidak dalam menggali potensi peserta 

didik. Akibatnya, RPP hanya sempurna secara administratif saja. RPP 

kreasi menunjukkan kualitas kompetensi yang memadai yang dimiliki oleh 

guru. RPP kreasi dapat memberikan informasi pokok dalam dua hal, yakni 

sisi guru dan sisi peserta didik. Dari segi guru RPP kreasi menunjukkan 

bahwa guru tersebut menguasai kompetensi dengan baik. RPP kreasi 

menjadi pertanda penguasaan guru terhadap kompetensi yang harus 

diajarkan. Dari segi peserta didik, RPP hasil kreasi guru disusun 

berdasarkan kebutuhan peserta didik karena sebuah RPP hasil kreasi harus 

berawal dari analisis kurikulum dan analisis konteks. RPP hasil kreasi 

memadukan antara isi kurikulum dengan konteks tempat RPP itu akan 

digunakan. 
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Komponen Rancangan Pembelajaran 

A. Tujuan 

Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran.  

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Mengemukakan komponen dan sistematika RPP 

 Mengemukakan keterkaitan antarkomponen dalam RPP 

 

C. Uraian Materi 

1. Komponen dan sistematika RPP 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) paling sedikit memuat: (i) 

tujuan pembelajaran, (ii) materi pembelajaran, (iii) metode pembelajaran, (i v) 

sumber belajar, dan (v) penilaian.  

Adapun komponen-komponen RPP adalah sebagai berikut: 

Identitas meliputi: Nama Sekolah, Mata Pelajaran, Kelas/Semester, Materi 

Pokok, Alokasi Waktu  

A. Kompetensi Inti (KI) 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

1. …………………..(KD pada KI-1) 

2. …………………..(KD pada KI-2) 

3. …………………..(KD pada KI-3) 

Indikator:  …………………………………….. 

    4.  …………………..(KD pada KI-4) 

Indikator: ………………………………………   

C. Tujuan Pembelajaran  

D. Materi Pembelajaran (rincian dari Materi Pokok)  

E. Metode Pembelajaran (Rincian dari Kegiatan Pembelajaran)  

F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  

    1. Media  

    2. Alat/Bahan  

    3. Sumber Belajar  
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G.  Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran (Jika dalam 1 RPP 

terdiri dari beberapa  pertemuan) 

     1. Pertemuan Kesatu:  

         a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (…menit)  

1)…………………………………………………………………………. 

2)…………………………………………………………………………. 

3)…………………………………………………………………………. 

4)…………………………………………………………………………. 

         b. Kegiatan Inti (...menit)  

 Sesuaikan sintaks dengan model / pendekatan/metode yang dipilih 

1). Mengamati  

2). Menanya 

3). Mengumpulkan dan Mengasosiasikan 

4). Mengkomunikasikan hasil 

         c. Penutup (…menit)  

1)……………………………………………………………………….. 

2). ………………………………………………………………………. 

3). ………………………………………………………………………. 

4). ……………………………………………………………………… 

     2. Pertemuan Kedua:  

         a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (…menit)  

1)…………………………………………………………………………. 

2)…………………………………………………………………………. 

3)…………………………………………………………………………. 

4)…………………………………………………………………………. 

         b. Kegiatan Inti (...menit)  

 Sesuaikan sintaks dengan model / pendekatan/metode yang dipilih 

1). Mengamati  

2). Menanya 

3). Mengumpulkan dan Mengasosiasikan 

4). Mengkomunikasikan hasil 

         c. Penutup (…menit)  

1)……………………………………………………………………….. 
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2). ………………………………………………………………………. 

3). ………………………………………………………………………. 

         4). 

………………………………………………………………………  

H. Penilaian  

    1.  Jenis/teknik penilaian 

  (Unjuk Kerja / Kinerja melakukan Praktikum / Sikap / Proyek / 

Portofolio / Produk / penilaian diri / tes tertulis)  

1. Bentuk instrumen dan instrumen 

Isi sesuai (Daftar chek/skala penilaian/Lembar penilaian 

kinerja/Lembar penilaian sikap/Lembar Observasi/Pertanyaan 

langsung/Laporan Pribadi/ Kuisioner/  Memilih jawaban/ 

Mensuplai jawaban/Lembar penilaian portofolio 

3.     Pedoman penskoran 

 

 

2. Keterkaitan antarkomponen dalam RPP 

Secara utuh sebuah RPP merupakan suatu sistem yang komponen-

komponennya harus berkaitan satu dengan yang lain. SK/KI dan KD 

memiliki keterkaitan yang kuat. Dari KD ini diturunkan indikator pencapaian 

(IP). IP inilah yang diturunkan ke komponen yang lain di bawahnya. Dari 

indikator diformulasikan tujuan jika ada dan dari indikator diformulasikan 

materi dan uraian materi berikut penentuan penentuan pendekatan dan 

metode pembelajaran. Dari indikator pula ditentukan media pembelajaran. 

Pada bagian jenis penilaian dan instrumen yang digunakan indikator 

menjadi pijakan yang utama. Dari penjelasan ini dapat dinyatakan bahwa 

sentral informasi pengembangan RPP berada pada formulasi indikator 

pencapaian. 
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D. Aktivitas Pembelajaran 

Bacalah dengan cermat materi KB 2 di atas, kemudian kerjakan LK di 

bawah ini 

1. Tuliskan komponen minimal sebuah RPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tuliskan komponen yang dapat ditambahkan pada sebuah RPP 
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3. Tuliskan hasil penyatuan antara komponen utama/minimal sebuah RPP 

dengan komponen tambahannya. 

 

 

 

  

 

 

 

 

4. Uraikan keterkaitan antarkomponen dalam sebuah RPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Latihan/Tugas 

Jawablah pertanyaan di bawah ini 

1. Kemukakan komponen dan sistematika RPP 

2. Kemukakan keterkaitan antarkomponen dalam RPP 
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F. Rangkuman 

1. Komponen sebuah RPP meliputi: 

Identitas meliputi: Nama Sekolah, Mata Pelajaran, Kelas/Semester, Materi 

Pokok, Alokasi Waktu  

A. Kompetensi Inti (KI) 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

1. …………………..(KD pada KI-1) 

2. …………………..(KD pada KI-2) 

3. …………………..(KD pada KI-3) 

Indikator:  …………………………………….. 

    4.  …………………..(KD pada KI-4) 

Indikator: ………………………………………   

C. Tujuan Pembelajaran (boleh dilesapkan)  

D. Materi Pembelajaran (rincian dari Materi Pokok)  

E. Metode Pembelajaran (Rincian dari Kegiatan Pembelajaran)  

F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  

    1. Media  

    2. Alat/Bahan  

    3. Sumber Belajar  

G.  Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran (boleh dalam 1 RPP terdiri 

dari beberapa  pertemuan) 

     1. Pertemuan Kesatu:  

         a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (…menit)  

1)…………………………………………………………………………. 

2)…………………………………………………………………………. 

3)…………………………………………………………………………. 

4)…………………………………………………………………………. 

         b. Kegiatan Inti (...menit)  

 Sesuaikan sintaks dengan model / pendekatan/metode yang dipilih 

1). Mengamati  

2). Menanya 

3). Mengumpulkan dan Mengasosiasikan 
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4). Mengkomunikasikan hasil 

         c. Penutup (…menit)  

1)……………………………………………………………………….. 

2). ………………………………………………………………………. 

3). ………………………………………………………………………. 

4). ……………………………………………………………………… 

     2. Pertemuan Kedua:  

         a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (…menit)  

1)…………………………………………………………………………. 

2)…………………………………………………………………………. 

3)…………………………………………………………………………. 

4)…………………………………………………………………………. 

         b. Kegiatan Inti (...menit)  

 Sesuaikan sintaks dengan model / pendekatan/metode yang dipilih 

1). Mengamati  

2). Menanya 

3). Mengumpulkan dan Mengasosiasikan 

4). Mengkomunikasikan hasil 

         c. Penutup (…menit)  

1)……………………………………………………………………….. 

2). ………………………………………………………………………. 

3). ………………………………………………………………………. 

         4). 

………………………………………………………………………  

H. Penilaian  

      1.  Jenis/teknik penilaian 

  (Unjuk Kerja / Kinerja melakukan Praktikum / Sikap / Proyek / 

Portofolio / Produk / penilaian diri / tes tertulis)  

2. Bentuk instrumen dan instrumen 

Isi sesuai (Daftar chek/skala penilaian/Lembar penilaian 

kinerja/Lembar penilaian sikap/Lembar Observasi/Pertanyaan 

langsung/Laporan Pribadi/ Kuisioner/  Memilih jawaban/ 

Mensuplai jawaban/Lembar penilaian portofolio 
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3.     Pedoman penskoran 

2. Sebuah RPP membentuk suatu sistem yang terkait satu dengan yang 

lainnya. Setiap komponen mendukung komponen yang lain. Kaitan satu 

komponen dengan komponen yang lain cenderung bersifat khirarkis dengan 

SKL, SK/KI dan KD pada bagian paling atas. Dari ketiganya diturunkan 

indikator pencapaian (IP) dan IP inilah yang menjadi pusat pengembangan 

komponen berikutnya. IP menjadi pijakan pengembangan materi, PBM, 

Pilihan media dan sumber belajar, dan pengembangan instrumen penilaian. 

Ketercapaian IP menjadi penanda utama kesuksesan pembelajaran pada 

suatu pertemuan. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Periksalah jawaban Anda pada poin latihan/tugas di atas, kemudian 

cocokkan jawaban itu dengan kunci jawaban di bawah ini. Lakukan 

penilaian diri dengan berpedoman pada kriteria di bawah ini. 

4. Terperinci, rasional, dan bahasa sepenuhnya gramatikal  

 Nilai 86 – 100 

5. Agak terperinci, rasional, bahasa hampir sepenuhnya gramatika

 Nilai 71 – 85 

6. Kurang terperinci, kurang rasional, bahasa tidak gramatikal 

 Nilai < 71 

 

Nilai Ambang Kelulusan adalah Nilai >75 

 

H. Kunci Jawaban 

1. Komponen minimal sebuah RPP meliputi: 

Identitas meliputi: Nama Sekolah, Mata Pelajaran, Kelas/Semester, Materi 

Pokok, Alokasi Waktu  

A. Kompetensi Inti (KI) 
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

C. Tujuan Pembelajaran (boleh dilesapkan)  

D. Materi Pembelajaran (rincian dari Materi Pokok)  

E. Metode Pembelajaran (Rincian dari Kegiatan Pembelajaran)  

F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  

    1. Media  

    2. Alat/Bahan  

    3. Sumber Belajar  

G.  Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran (boleh dalam 1 RPP terdiri 

dari beberapa  pertemuan) 

         a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (…menit)  

1)…………………………………………………………………………. 

2)…………………………………………………………………………. 

3)…………………………………………………………………………. 

4)…………………………………………………………………………. 

         b. Kegiatan Inti (...menit)  

 Sesuaikan sintaks dengan model / pendekatan/metode yang dipilih 

1). Mengamati  

2). Menanya 

3). Mengumpulkan dan Mengasosiasikan 

4). Mengkomunikasikan hasil 

         c. Penutup (…menit)  

1)……………………………………………………………………….. 

2). ………………………………………………………………………. 

3). ………………………………………………………………………. 

4). ……………………………………………………………………… 

H. Penilaian  

     1.  Jenis/teknik penilaian 

2. Bentuk instrumen dan instrumen 

3.     Pedoman penskoran 

 

2. Sebuah RPP membentuk suatu sistem yang terkait satu dengan yang 

lainnya. Setiap komponen mendukung komponen yang lain. Kaitan satu 
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komponen dengan komponen yang lain cenderung bersifat khirarkis dengan 

SKL, SK/KI dan KD pada bagian paling atas. Dari ketiganya diturunkan 

indikator pencapaian (IP) dan IP inilah yang menjadi pusat pengembangan 

komponen berikutnya. IP menjadi pijakan pengembangan materi, PBM, 

Pilihan media dan sumber belajar, dan pengembangan instrumen penilaian. 

Ketercapaian IP menjadi penanda utama kesuksesan pembelajaran pada 

suatu pertemuan. 
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Penyusunan Rancangan Pembelajaran 

A. Tujuan 

Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam 

kelas, laboratorium, maupun lapangan. 

B. Indikator 

Mengemukakan prasyarat penyusunan RPP. 

Menguasai langkah-langkah penyusunan RPP 

C. Uraian Materi 

1. Prasyarat penyusunan RPP. 

Penyusunan perangkat RPP memiliki sejumlah prasyarat. Dengan 

prasyarat ini RPP yang disusun bisa terjembatani antara keinginan 

kurikulum dengan konteks tempat RPP akan diaplikasikan. Sejumlah 

prasyarat yang dimaksud adalah dimilikinya sejumlah dokumen di bawah ini. 

a. kalender akademik 

b. analisis pekan efektif/program tahunan 

c. program semester 

d. hasil analisis konteks 

 

 Kalender akademik mengacu kepada kalender yang dikluarkan oleh 

pihak sekolah yang biasanya diturunkan dari kalender yang diatur oleh 

pemerintah daerah melalui dinas pendidikan setempat. Dari kalender inilah 

diturunkan analisis pekan efektif/program tahunan, dan program semester. 

 Analisis konteks biasanya disusun sebelum penyusunan dokumen I 

KTSP. RPP sangat penting mengacu ke hasil analisis konteks karena dari 

sinilah diketahui karakter peserta didik yang akan diajar. Latar belakang 

orang tua beserta tempat mereka bergaul tergambar dalam analisis konteks. 

Dalam dokumen ini terbaca pula fasilitas sekolah yang tersedia dan 

informasi lingkungan sekolah yang memungkinkan untuk dijadikan media 

pembelajaran.   
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Model Kalender akademik 

 

 

Mg Mg Mg

Ke Mg Sn Sl Rb KmJm Sb Ke Mg Sn Sl Rb KmJm Sb Ke Mg Sn Sl Rb KmJm Sb S

I 1 2 3 4 I 1 I 1 2 3 4 5 E

II 5 6 7 8 9 10 11 II 2 3 4 5 6 7 8 II 6 7 8 9 10 11 12 M

III 12 13 14 15 16 17 18 III 9 10 11 12 13 14 15 III 13 14 15 16 17 18 19 E

IV 19 20 21 22 23 24 25 IV 16 17 18 19 20 21 22 IV 20 21 22 23 24 25 26 S

V 26 27 28 29 30 31 V 23/30 24/31 25 26 27 28 29 V 27 28 29 30 T

HE = 8 /1 HE = 25/4 HE = 25/4 E

Mg Mg R

Ke Mg Sn Sl Rb KmJm Sb Mg Sn Sl Rb KmJm Sb Ke Mg Sn Sl Rb KmJm Sb

I 1 2 3 I 1 2 3 4 5 6 7 I 1 2 3 4 5 G

II 4 5 6 7 8 9 10 II 8 9 10 11 12 13 14 II 6 7 8 9 10 11 12 A

III 11 12 13 14 15 16 17 III 15 16 17 18 19 20 21 III 13 14 15 16 17 18 19 S

IV 18 19 20 21 22 23 24 IV 22 23 24 25 26 27 28 IV 20 21 22 23 24 25 26 A

V 25 26 27 28 29 30 31 V 29 30 V 27 28 29 30 31 L

HE = 26/4 HE = 25/4 HE = 18/3

Mg Mg Mg

Ke Mg Sn Sl Rb KmJm Sb Ke Mg Sn Sl Rb KmJm Sb Ke Mg Sn Sl Rb KmJm Sb S

I 1 2 I 1 2 3 4 5 6 I 1 2 3 4 5 E

II 3 4 5 6 7 8 9 II 7 8 9 10 11 12 13 II 6 7 8 9 10 11 12 M

III 10 11 12 13 14 15 16 III 14 15 16 17 18 19 20 III 13 14 15 16 17 18 19 E

IV 17 18 19 20 21 22 23 IV 21 22 23 24 25 26 27 IV 20 21 22 23 24 25 26 S

V 24/31 25 26 27 28 29 30 V 28 29 V 27 28 29 30 31 T

HE = 24/4 HE = 24/4 HE = 25/4 E

Mg Mg Mg R

Ke Mg Sn Sl Rb KmJm Sb Ke Mg Sn Sl Rb KmJm Sb Ke Mg Sn Sl Rb KmJm Sb

I 1 2 I 1 2 3 4 5 6 7 I 1 2 3 4 G

II 3 4 5 6 7 8 9 II 8 9 10 11 12 13 14 II 5 6 7 8 9 10 11 E

III 10 11 12 13 14 15 16 III 15 16 17 18 19 20 21 III 12 13 14 15 16 17 18 N
IV 17 18 19 20 21 22 23 IV 22 23 24 25 26 27 28 IV 19 20 21 22 23 24 25 A
V 24 25 26 27 28 29 30 V 29 30 31 V 26 27 28 29 30 P

HE = 18/3 HE = 21/3 HE = 3/1

Mg
Ke Mg Sn Sl Rb KmJm Sb Jumlah Hari Efektif Palopo,   22 Juli  2015
I 1 2 Semester Ganjil   > 118 Hari Kepala Sekolah
II 3 4 5 6 7 8 9 Semester Genap  > 115 Hari
III 10 11 12 13 14 15 16
IV 17 18 19 20 21 22 23 Jumlah Minggu Efektip sem I  = 20 Pekan

V 24/31 25 26 27 28 29 30 Jumlah Minggu Efektip sem II = 19 Pekan RIDWAN, ST., M.Si

HE = 16/3 Nip. 

Keterangan :
: 1 s/d 21 Juli 2015 Libur Ramadhan 1 1 Jan 2016. Tahun Baru Masehi
: 22 Juli 2015. Hari Pertama Sekolah 8 8 Feb 2016. Tahun Baru Imlek (2567)

17 : 17-18 Juli 2015. Hari Raya Idul Fitri 9 9 Maret 2016. Hari raya Nyepi (1938)

17 : 17 Agustus 2015. HUT RI ke 70 25 25 Maret 2016. Wafat Isa Al Masih

24 : 24 September 2015. Hari Raya Idul Adha 4 4-7 April 2016. Perkiraan UN SMA/SMK

14 : 14 Oktober 2015. Tahun Baru Hijriyah (1437 H) 18 18-21 April 2016. Perkiraan UN SMP/MTs

23 : 23 Desember 2015. Pembagian Rapor Sem Ganjil 4 4 Mei 2016. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
24 24 Desember 2015. Maulid Nabi Muhammad SAW 5 5 Mei 2016. Kebangkitan Yesus Kristus

25 24 Desember 2015. Hari Raya Natal 9 9-11 Mei 2016. Perkiraan UAS SD/MI

26 26 Des 15 s/d 2 Jan 2016 Libur Semester I 4 4 Juni 2016. Pembagian Rapor Sem II

6 6 Juni - 9 Juli 2016. Libur Ramadhan

6 6-7 Juli 2016. Hari Raya Idul Fitri

11 11 Juli 2016. Hari I Sekolah

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Juli.- 2015 Agustus 2015. SEPTEMBER 2015

APRIL 2016 Mei 2016. Juni 2016.

Juli 2016.

Oktober 2015. November 2015. Desember 2015.

Januari 2016. Februari 2016. Maret 2016.
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Model Analisis Pekan Efektif/Program Tahunan 

Berikut ini disajikan model Analisis Pekan Efektif/program tahunan 

NO BULAN 

JUMLAH 

PEKAN 

JUMLAH 

PEKAN 

JUMLAH 

PEKAN KETERANGAN 

EFEKTIF EFEKTIF TIDAK EFEKTIF 

1 JULI 3 2 1   

2 AGUSTUS 4 4 0   

3 SEPTEMBER 5 2 3   

4 OKTOBER 5 4 1   

5 NOPEMBER 4 4 0   

6 DESEMBER 5 3 2   

  JUMLAH 26 17 9   

            

1 JANUARI 5 4 1   

2 FEBRUARI 4 4 0   

3 MARET 5 4 1   

4 APRIL 4 2 2   

5 MEI 5 4 1   

6 JUNI 3 1 2   

  JUMLAH 26 19 7   

 

Model program tahunan 
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Model program semester 

 

2. Langkah-langkah Penyusunan RPP  

Tidak sedikit para guru yang mengalami kesulitan dalam menyusun 

RPP. Dengan kesulitan tersebut, berbagai upaya yang mereka lakukan 

antara lain copy faste dari RPP yang disusun di sekolah lain. Hal ini 

dilakukan dengan tujuan untuk diperlihatkan kepada Pengawas atau Kepala 

Sekolah apabila hal tersebut ditanyakan. Berkaitan dengan masalah 

tersebut, uraian berikut ini disajikan bagaimana langkah-langkah menyusun 

RPP.   

Langkah-Langkah Menyusun RPP 

Sebelum diuraikan bagaimana langkah-langkah menyusun RPP, 

secara umum pahami hal-hal yang harus dicermati jika RPP telah disusun 

seperti pada  diagram berikut ini. 

ALOKASI

WAKTU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

P L P

E I E

N B N

E U E

R R R

I I

M S M

A E A

A M A

N E N

S

R T R

A E  A

P R P

O O

R R

I

I II

No

STANDAR KOMPETENSI ATAU 

KOMPETENSI INTI / 

KOMPETENSI DASAR

BULAN / MINGGU ( SEMESTER  I )

April MeiOktober Nopember Februari MaretJuli Agustus Desember Januari

BULAN / MINGGU ( SEMESTER  II )

Ket.September Juni
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LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN RPP

S i l a b u s

Model-Model 

PembelajaranRPP

Langkah-Langkah

Pembelajaran

KEGIATAN 

PENUTUP
PENDAHU

LUAN

KEGIATAN 

INTI

Kurikulum

EKSPLORASI ELABORASI KONFIRMASI

Materi dan Sumber

Belajar

Tulis sesuai

sistematika

Lihat Permendikbud yang 

Bersesuaian

Sesuaikan sintaks dari

Model Pembelajaran

Mengamati, Menanya, Mengumpulkan, Mengasosiasikan,

Dan Mengkomunikasikan hasil, (Sesuaikan dengan Kebijakan)

ALAT 

EVALUASI

 

  

Berdasarkan diagram tersebut dapat dikemukakan bahwa ada dua tahap kegiatan 

yang akan dilakukan ketika menyusun RPP, yaitu: 

a) Menyiapkan bahan baku yakni silabus, buku-buku materi pelajaran, sintaks 

dari model-model pembelajaran yang dipilih, menginventaris sumber belajar 

yang mungkin dapat digunakan. 

b) Menyusun RPP dengan langkah-langkah:   

(1)    Mengkaji Silabus  

Secara umum, untuk setiap materi pokok pada setiap silabus terdapat 4 

KD sesuai dengan aspek KI (sikap kepada Tuhan, sikap diri dan terhadap 

lingkungan, pengetahuan, dan keterampilan). Untuk mencapai 4 KD tersebut, 

di dalam silabus dirumuskan kegiatan peserta didik secara umum dalam 

pembelajaran berdasarkan standar proses. Kegiatan peserta didik ini 

merupakan rincian dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Apakah yang 

dimaksud dengan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi itu? 

Eksplorasi adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang memberi 

kesempatan kepada peserta didik untuk mencaritemukan berbagai informasi, 
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pemecahan masalah, dan inovasi. Elaborasi serangkaian kegiatan 

pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengekspresikan dan 

mengaktualisasikan  diri melalui berbagai kegiatan dan karya yang bermakna, 

sedangkan konfirmasi adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang 

memberi kesempatan bagi peserta didik untuk dinilai, diberi penguatan dan 

diperbaiki secara terus-menerus.  

Ketiga kegiatan tersebut yang harus dirinci lebih lanjut di dalam RPP 

sesuai metode, strategi, pendekatan dan model pembelajaran yang dipilih, 

dalam bentuk langkah-langkah yang dilakukan guru dalam pembelajaran, 

yang membuat peserta didik aktif belajar. Pengkajian terhadap silabus juga 

meliputi perumusan indikator KD dan penilaiannya.  

(2)   Mengidentifikasi Materi Pembelajaran  

Mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian KD 

dengan mempertimbangkan:  

(a)  potensi peserta didik;  

(b)  relevansi dengan karakteristik daerah,  

(c) tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual 

peserta didik;  

(d)  kebermanfaatan bagi peserta didik;  

(e)  struktur keilmuan;  

(f) aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran;  

(g) relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan; dan  

(h) alokasi waktu.  

(3)  Menentukan Tujuan  

Tujuan dapat diorganisasikan mencakup seluruh KD atau diorganisasikan 

untuk setiap pertemuan. Tujuan mengacu pada indikator, paling tidak 

mengandung dua aspek: Audience (peserta didik) dan Behavior (aspek 

kemampuan).  
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(4)   Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar 

yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, 

peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam 

rangka pencapaian KD. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud 

melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat 

pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu 

dikuasai peserta didik.  

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan 

pembelajaran adalah sebagai berikut.  

(a) Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para 

pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran 

secara profesional.  

(b) Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan manajerial yang 

dilakukan guru, agar peserta didik dapat melakukan kegiatan seperti di 

silabus.  

(c) Kegiatan pembelajaran untuk setiap pertemuan merupakan skenario 

langkah-langkah guru dalam membuat peserta didik aktif belajar. Kegiatan 

ini diorganisasikan menjadi kegiatan: Pendahuluan, Inti, dan Penutup. 

Kegiatan inti dijabarkan lebih lanjut menjadi rincian dari kegiatan  

(5)   Penjabaran Jenis Penilaian  

Di dalam silabus telah ditentukan jenis penilaiannya. Penilaian pencapaian 

KD peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan 

menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan 

kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau 

produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Oleh karena pada setiap 

pembelajaran peserta didik didorong untuk menghasilkan karya, maka 

penyajian portofolio merupakan cara penilaian yang harus dilakukan untuk 

jenjang pendidikan dasar dan menengah. Penilaian merupakan serangkaian 

kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang 

proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan 



 

 38 

berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam 

pengambilan keputusan. 

(6)   Menentukan Alokasi Waktu  

Penentuan alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada jumlah minggu 

efektif dan alokasi waktu matapelajaran per minggu dengan 

mempertimbangkan jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan 

tingkat kepentingan KD. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus 

merupakan perkiraan waktu rerata untuk menguasai KD yang dibutuhkan oleh 

peserta didik yang beragam. Oleh karena itu, alokasi tersebut dirinci dan 

disesuaikan lagi di RPP.  

(7)   Menentukan Sumber Belajar  

Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan 

untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik, nara 

sumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. 

 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Langkah Kegiatan:  

1. Pelajari prinsip-prinsip penyusunan RPP! 

2. Siapkan dokumen kurikulum 

3. Siapkan prasyarat penyusunan RPP, bilaman belum tersedia susun lebih 

dahulu sebelum pengembangan RPP dilakukan. Prasyarat yang dimaksud 

adalah   kalender akademik, analisis pekan efektif/program tahunan, 

program semester, dan hasil analisis konteks 

4. Susunlah RPP sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangannya, 

komponen-sistematika  dan format yang tersedia! 

5. Setelah selesai, telaah kembali RPP yang disusun menggunakan format 

telaah RPP  terlampir untuk kesempurnaan RPP yang Anda susun! 

6. Susunlah RPP dengan menggunakan format di bawah ini. Anda boleh 

menyusun dengan menggunakan format yang lain 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN   

Sekolah: ______________________

_____ 

Mata 

pelajaran: 

______________________

_____ 

Kelas/Semeste

r: 

______________________

_____ 

Alokasi Waktu: ______________________

_____ 

 

A. Kompetensi Inti (KI)  
B. Kompetensi Dasar  

1. KD pada KI-1  

2. KD pada KI-2  

3. KD pada KI-3  

4. KD pada KI-4  

 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi*)  
1. Indikator KD pada KI-1  

2. Indikator KD pada KI-2  

3. Indikator KD pada KI-3  

4. Indikator KD pada KI-4  

D. Materi Pembelajaran 
E. Kegiatan Pembelajaran  

1. Pertemuan Pertama: (...JP)  

Langkah 

Pembelajaran 

Sintak 

Model 

Pembelajar

an 

Deskripsi Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

  

Memuat kegiatan 

- Mengamati  

- Menanya  

- Mengumpulkan informasi/mencoba  

- Menalar/mengasosiasi  

- Mengomunikasikan 

 

Kegiatan Inti 

**) 

 

 

 

Kegiatan 

Penutup 

  

2. Pertemuan Pertama: (...JP)  

Langkah 

Pembelajaran 

Sintak 

Model 

Pembelajar

Deskripsi Alokasi 

Waktu 
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an 

Kegiatan 

Pendahuluan 

  

Memuat kegiatan 

- Mengamati  

- Menanya  

- Mengumpulkan informasi/mencoba  

- Menalar/mengasosiasi  

- Mengomunikasikan 

 

Kegiatan Inti 

**) 

 

 

 

Kegiatan 

Penutup 

  

 

F. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan  
1.Teknik penilaian  

2. Instrumen penilaian  

a. Pertemuan Pertama  

b. Pertemuan Kedua  

c. Pertemuan seterusnya  

3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan    

4. Kunci dan Pedoman Penskoran 

G. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar  
1. Media/Alat  
2. Bahan 
3. Sumber Belajar 

 

 

E. Latihan/Tugas 

1. Kemukakan prasyarat penyusunan RPP. 

2. Bagaimana  langkah-langkah penyusunan RPP 

3. Pilih salah satu RPP yang telah Anda susun, kemudian lakukan telaah 

dengan menggunakan instrumen terlampir. 

 

F. Rangkuman 

1. Sebelum RPP disusun beberapa prasyarat yang perlu disediakan, yakni: 

a. kalender akademik,  

b. analisis pekan efektif/program tahunan,  

c. program semester, dan  

d. hasil analisis konteks. 



 

 41 

2. RPP disusun dengan  langkah-langkah sebagai berikut ini. 

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN RPP

S i l a b u s

Model-Model 

PembelajaranRPP

Langkah-Langkah

Pembelajaran

KEGIATAN 

PENUTUP
PENDAHU

LUAN

KEGIATAN 

INTI

Kurikulum

EKSPLORASI ELABORASI KONFIRMASI

Materi dan Sumber

Belajar

Tulis sesuai

sistematika

Lihat Permendikbud yang 

Bersesuaian

Sesuaikan sintaks dari

Model Pembelajaran

Mengamati, Menanya, Mengumpulkan, Mengasosiasikan,

Dan Mengkomunikasikan hasil, (Sesuaikan dengan Kebijakan)

ALAT 

EVALUASI

 

3. Pilih salah satu RPP yang telah Anda susun, kemudian lakukan telaah 

dengan menggunakan instrumen terlampir. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Nilailah  RPP sesuai prasyarat yang telah Anda punyai, gunakan instrumen 

terlampir kemudian nilai hasilnya dengan kriteria sebagai berikut ini. 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
Skor yang diperoleh

90
 x 100% 

 

PERINGKAT NILAI 

Amat Baik ( A)  90  ≤ A ≤ 100 

Baik (B) 75  ≤ B < 90 

Cukup (C)  60  ≤ C < 74 

Kurang  (K) < 60 
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H. Kunci Jawaban 

Hasil RPP yang disusun dengan nilai >91 menjadi kunci jawaban dari 

latihan/tugas pada Kegiatan Belajar ini.  
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LAMPIRAN 

 

FORMAT PENELAAHAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Materi Pelajaran: ___________________________ 

Topik/Tema: _______________________________ 

Berilah   tanda cek ( V) pada kolom skor (1, 2, 3 ) sesuai dengan kriteria yang 

tertera pada kolom tersebut!  Berikan catatan atau saran untuk perbaikan RPP 

sesuai penilaian Anda! 

No 

Komponen  

Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Hasil Penelaahan dan Skor 

Catatan 
1 2 3 

A. Identitas Mata Pelajaran 
Tidak 

Ada   

Kurang 

Lengkap   

Sudah 

 Lengkap 

 

1. Satuan pendidikan, Mata 

pelajaran/tema, kelas/ 

semester dan Alokasi 

waktu. 

    

B. Pemilihan Kompetensi Tidak 

Ada   

Kurang 

Lengkap   

Sudah 

 Lengkap 

 

1. Kompetensi Inti     

2. Kompetensi Dasar     

C. Perumusan  Indikator 
Tidak 

Sesuai 

Sesuai 

Sebagia

n 

Sesuai 

Seluruhn

ya 

 

1.  Kesesuaian dengan  KD.     

2. Kesesuaian penggunaan 

kata kerja operasional 

dengan kompetensi yang 

diukur. 

    

3. Kesesuaian dengan aspek 

sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. 

    

D. 
Pemilihan Materi 

Pembelajaran 

Tidak 

Sesuai 

Sesuai 

Sebagia

n 

Sesuai 

Seluruhn

ya 

 

1. Kesesuaian dengan KD     

2. Kesesuaian dengan 

karakteristik peserta didik. 

    

3. Kesesuaian  dengan alokasi 

waktu. 

    

E. Pemilihan Sumber Belajar 
Tidak 

Sesuai 

Sesuai 

Sebagia

n 

Sesuai 

Seluruhn

ya 
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No 

Komponen  

Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Hasil Penelaahan dan Skor 

Catatan 
1 2 3 

1. Kesesuaian dengan KI dan 

KD. 

    

2.  Kesesuaian   dengan  

materi pembelajaran dan 

pendekatan saintifik. 

    

3. Kesesuaian dengan 

karakteristik peserta didik. 

    

F. Kegiatan  Pembelajaran 
Tidak 

Sesuai 

Sesuai 

Sebagia

n 

Sesuai 

Seluruhn

ya 

 

1. Menampilkan kegiatan   

pendahuluan, inti, dan 

penutup dengan jelas. 

    

2. Kesesuaian kegiatan  

dengan  pendekatan 

saintifik. 

    

3. Kesesuaian dengan sintak 

model pembelajaran yang 

dipilih 

    

4. Kesesuaian penyajian 

dengan   sistematika materi. 

    

5. Kesesuaian alokasi waktu  

dengan cakupan materi. 

 

    

G. Penilaian 
Tidak 

Sesuai 

Sesuai 

Sebagia

n 

Sesuai 

Seluruhn

ya 

 

1. Kesesuaian dengan  teknik    

penilaian autentik.  

    

2. Kesesuaian dengan 

instrumen penilaian autentik 

    

3. Kesesuaian soal dengan  

dengan indikator 

pencapaian kompetensi. 

    

4. Kesesuaian kunci jawaban  

dengan soal. 

    

5. Kesesuaian pedoman 

penskoran  dengan soal. 

    

H. Pemilihan Media Belajar 
Tidak 

Sesuai 

Sesuai 

Sebagia

n 

Sesuai 

Seluruhn

ya 

 

1. Kesesuaian   dengan materi 

pembelajaran   
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No 

Komponen  

Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Hasil Penelaahan dan Skor 

Catatan 
1 2 3 

2.  Kesesuaian   dengan  

kegiatan pada pendekatan 

saintifik. 

    

3. Kesesuaian dengan 

karakteristik peserta didik. 

    

I.  Pemilihan Bahan 

Pembelajaran 
Tidak 

Sesuai 

Sesuai 

Sebagia

n 

Sesuai 

Seluruhn

ya 

 

1. Kesesuaian   dengan materi 

pembelajaran   

    

2.  Kesesuaian   dengan  

kegiatan pada pendekatan 

saintifik. 

    

J. Pemilihan Sumber 

Pembelajaran 
Tidak 

Sesuai 

Sesuai 

Sebagia

n 

Sesuai 

Seluruhn

ya 

 

1. Kesesuaian   dengan materi 

pembelajaran   

    

2. Kesesuaian   dengan  

kegiatan pada pendekatan 

saintifik. 

    

3. Kesesuaian dengan 

karakteristik peserta didik. 

    

Jumlah 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar/Rekomendasi terhadap RPP secara umum. 
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Rubrik Penilaian  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

Rubrik penilaian RPP ini digunakan fasilitator untuk menilai RPP peserta yang telah 

dikerjakan secara berkelompok.  

 

Langkah-langkah penilaian RPP sebagai berikut: 

1. Cermati  format RPP dan telaah  RPP yang akan dinilai! 

2. Periksalah RPP dengan seksama  

3. Berikan nilai  setiap komponen RPP dengan cara membubuhkan tanda cek 

(√) pada kolom  pilihan skor     (1 ), (2) dan (3)  sesuai dengan penilaian 

Anda terhadap RPP tersebut! 

4. Berikan catatan khusus atau saran perbaikan  setiap komponen RPP jika 

diperlukan! 

5. Setelah selesai penilaian, jumlahkan skor seluruh komponen! 

6. Tentukan nilai RPP menggunakan rumus sbb: 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
Skor yang diperoleh

90
 x 100% 

 

PERINGKAT NILAI 

Amat Baik ( A)  90  ≤ A ≤ 100 

Baik (B) 75  ≤ B < 90 

Cukup (C)  60  ≤ C < 74 

Kurang  (K) < 60 
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        KATA SAMBUTAN 
 

 

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting 

sebagai kunci keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang 

kopeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat 

menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal ini tersebut menjadikan guru 

sebagai komponen yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut 

kopetensi guru. 

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar 

(GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan 

dengan hal tersebut, pemetaan kopetensi guru telah dilakukan melalui uji 

kompetensi guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir 

tahun 2015. Hasil UKG menunjukan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi 

guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut 

dikelompokan menjadi 10 (sepuluh) kelopok kompetensi. Tindak lanjut 

pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui 

program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru 

sebagai agen perubahaan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program 

Guru Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (online) dan 

campuran (blended) tatap muka dengan online.  

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenag 

Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (LP3TK KPTK) dan Lembaga Pengembangan dan Pemberayaan 

Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan 

Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab 

dalam mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkaan kompetensi 

guru sesuai dengan bidangnya. Adapun peragkat pembelajaran yang 

dikembangkan tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap 

muka dan GP online untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. 

Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat 

besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru. Mari kita sukseskan program 

GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena Karya. 

 

      Jakarta,  Februari 2016 
      Direktur Jendral 
      Guru dan Tenaga Kependidikan 
 

 

      Sumarna Surapranata, Ph.D 
      NIP. 195908011985031002 
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KATA PENGANTAR 

 

 
Profesi guru dan tenaga kependidikan harus dihargai dan dikembangkan sebagai 

profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini dikarenakan guru dan tenaga 

kependidikan merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi, peran, dan 

kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan 2025 yaitu 

“Menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”. Untuk itu guru dan tenaga 

kependidikan yang profesional wajib melakukan pengembangan keprofesian 

berkelanjutan.  

Buku pedoman Pedoman Penyusunan Modul Diklat Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan untuk  institusi 

penyelenggara program pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan 

petunjuk bagi penyelenggara pelatihan di dalam melaksakan pengembangan 

modul yang merupakan salah satu sumber belajar bagi guru dan tenaga 

kependidikan. Buku ini disajikan untuk memberikan informasi tentang 

penyusunan modul sebagai salah satu bentuk bahan  dalam kegiatan  

pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan. 

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada 

berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi secara maksimal dalam 

mewujudkan buku ini,  mudah-mudahan buku ini dapat menjadi acuan dan 

sumber inspirasi bagi guru dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 

penyusunan modul untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kritik dan 

saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan buku ini di 

masa mendatang.  

Makassar, Desember  2015 
Kepala LPPPTK KPTK Gowa 
Sulawesi Selatan, 

 

 

Dr. H. Rusdi, M.Pd, 
NIP  19650430 1991 03 1 004 
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BAB I PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

 
Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, 

dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, 

dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi 

dalam menyelenggarakan pendidikan. Guru dan tenaga kependidikan wajib 

melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan 

agar dapat melaksanakan tugas profesionalnya. Program Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi guru 

dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan, bertahap, 

dan berkelanjutan serta meningkatkan profesionalitasnya. 

 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) sebagai salah satu strategi 

pembinaan guru dan tenaga kependidikan diharapkan dapat menjamin guru 

dan tenaga kependidikan mampu secara terus menerus memelihara, 

meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan PKB akan mengurangi 

kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki guru dan tenaga kependidikan 

dengan tuntutan profesional yang dipersyaratkan. 

 

Guru dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan Pengembangan 

Keprofesian Berkelanjutan baik secara mandiri maupun kelompok. khusus 

untuk PKB dalam bentuk diklat dilakukan oleh lembaga pelatihan sesuai 

dengan jenis kegiatan dan kebutuhan guru. Penyelenggaraan PKB diklat 

dilaksanakan oleh PPPTK dan/atau penyedia layanan diklat lain. Di dalam 

pelaksanaan diklat yang dilaksanakan oleh PPPTK dan/atau penyedia 

layanan diklat lainnya diperlukan modul sebagai salah satu sumber belajar 

guru. hasil uji kompetensi guru dan tenaga kependidikan  untuk ditingkatkan 

kompetensinya sesuai dengan standar. 

Modul 5 ini merupakan acuan bagi penyelenggara pendidikan dan pelatihan 

serta instruktur dalam penyelenggaraan pelatihan yang diperlukan guru 



 

2  

 

dalam melaksanakan kegiatan PKB. Adapun materi Modul 5 ini meliputi 10 

Kegiatan Pembelajaran, yaitu: 

1. Kegiatan Pembelajaran 1: Mengoperasikan Perangkat Lunak Animasi 3 

Dimensi (Blender). 

2. Kegiatan Pembelajaran 2: Mengoperasikan Perangkat Lunak Perekam 

Dan Penyunting Audio (Adobe Audition). 

3. Kegiatan Pembelajaran 3: Mengoperasikan Periferal Perekam Gambar. 

4. Kegiatan Pembelajaran 4: Mengoperasikan Perangkat Lunak Penyunting 

Video (Adobe Premiere). 

5. Kegiatan Pembelajaran 5: Mengoperasikan Periferal WEB. 

6. Kegiatan Pembelajaran 6: Mengoperasikan SoftwareWEB Design 

(Dreamweaver). 

7. Kegiatan Pembelajaran 7: Mengoperasikan SoftwareFile Transfer 

Protocol(FTP). 

 

B. Tujuan 

 
Tujuan disusunnya Modul 5 ini adalah memberikan panduan pada 

penyelenggaraan pelatihan PKB guru dan tenaga kependidikan. Secara 

khusus tujuan penyusunan Modul ini adalah agar peserta diklat kompeten 

untuk: 

 
1. Mengoperasikan perangkat lunak animasi 3 dimensi. 

2. Menyunting suara dengan baik . serta mengintegrasikan dengan 

program yang lain. 

3. Mengoperasikan periferal perekam gambar  sesuai dengan prosedur 

yang benar. 

4. Mengoperasikan perangkat lunak penyuntingan video. 

5. Mengoperasikan Periferal WEB. 

6. Mengoperasikan SoftwareWEB. 

7. Mengoperasikan SoftwareFile Transfer Protocol(FTP) 
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C. Peta Kompetensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Ruang Lingkup 

 
Modul 5 ini terdiri dari 7 Kegiatan Pembelajaran, meliputi: 

 
No. Nama Kegiatan Deskripsi 

1 Kegiatan Pembelajaran 1 Kegiatan pembelajaran ini berisi tentang: (1) 

Mempersiapkan software animasi 3 dimensi 

(Blender).; (2) Mengenali dan memahami menu, 

interface, dan hal-hal yang menunjang pembuatan 

animasi 3 dimensi (Blender); (3) Melakukan 

pembuatan animasi 3 dimensi; dan (4) 

Mengintegrasikan animasi dimensi tiga ke dalam 

software multimedia dan dijadikan sebuah movie 

2 Kegiatan Pembelajaran 2 Kegiatan pembelajaran ini berisi tentang: (1) Cara 

mempersiapkan perangkat lunakPerekam dan 

Penyunting Suara (Adobe Audition); (2) Cara 

mengenali menu, membuat, membuka dan 

menyimpan fileperangkat lunakPerekam dan 

Penyunting Suara (Adobe Audition); (3) Cara 

mengoperasikan perangkat lunakPerekam dan 

Penyunting Suara (Adobe Audition); dan (4) Cara 

mengintegrasikan Perekam dan Penyunting Suara 

(Adobe Audition). ke dalam multimedia 

3 Kegiatan Pembelajaran 3 Kegiatan pembelajaran ini berisi tentang cara: (1) 

KOMPETENSI 
PRO-

FESIONAL 

KOMPETENSI 
INTI GURU KOMPETENSI 

MAPEL 
KOMPETENSI 

1 
KOMPETENSI 

2 

KOMPETENSI 
3 

KOMPETENSI 
4 

KOMPETENSI 
5 

KOMPETENSI 
6 

KOMPETENSI 
7 

KOMPETENSI 

8 

KOMPETENSI 

9 

KOMPETENSI 

10 

KOMPETENSI 

11 

KOMPETENSI 

12 

KOMPETENSI 
13 

KOMPETENSI 
14 

KOMPETENSI 
15 

KOMPETENSI 
16 
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Mempersiapkan pra-penyalaan periferal perekam 

gambar; (2) Menyalakan dan menyiapkan 

penggunaan periferal perekam gambar; (3) 

Melakukan sudut  pengambilan gambar. (4) 

Melakukan pengambilan bidang pandangan; (5) 

Melakukan gerakan kamera; dan (6) Mematikan 

periferal perekam gambar dan mengamati proses 

deaktifasi hingga selesai. 

4 Kegiatan Pembelajaran 4 Kegiatan pembelajaran ini berisi tentang cara: (1) 

Mempersiapkan perangkat lunak Penyunting video 

(Adobe Premiere); (2) Mengenali menu dan area 

kerja serta membuat, membuka, menyimpan file 

video digital (Adobe Premiere); (3) Melakukan 

penyuntingan video menggunakan Adobe 

Premiere; dan (4) Mengintegrasikan penyunting 

video (Adobe Premiere). ke dalam multimedia. 

5 Kegiatan Pembelajaran 5 Kegiatan pembelajaran ini berisi tentang cara: (1) 

Melakukan Mempersiapkan prapenyalaan Periferal 

WEB; (2) Menyalakan dan menyiapkan 

penggunaan Periferal WEB; (3) Mengoperasikan 

Periferal WEB; dan (4) Mematikan Periferal WEB 

dan mengamati proses deaktifasi hingga selesai. 

6 Kegiatan Pembelajaran 6 Kegiatan pembelajaran ini berisi tentang cara: (1) 

Mempersiapkan prapenyalaan Software WEB 

Design; (2) Mengenali tag-tag HTML, membuat, 

membuka, menyimpan file halaman WEB; dan (3) 

Melakukan pembuatan halaman WEB dengan 

software WEB Design. 

7 Kegiatan Pembelajaran 7 Kegiatan pembelajaran ini berisi tentang cara: (1) 

Mempersiapkan software FTP; (2) Mengenali 

menu/option, format alamat site FTP dan 

konfigurasi sederhana; dan  (3) Mengirim dan 

mengambil file dengan berbagai parameter. 
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E. Saran Cara Penggunaan Modul 

 

1. Saran Bagi Peserta Diklat 

 
Siswa diharapkan mampu berperan aktif dan berinteraksi dengansumber 

belajar yang mendukungnya, karena itu harus diperhatikanbeberapa hal 

sebagai berikut: 

 
a. Langkah-langkah Belajar 

 
Modul ini berisi 5 Kegiatan Pembelajaran, oleh sebab itu perlu 

diperhatikan beberapa hal agarpeserta diklat lebih berkompeten dan 

profesional, yaitu: 

 
1) Apa yang harus dikerjakan pertama kali dalam langkah-langkah 

pada setiap kegiatan pembelajaran? 

2) Bagaimana cara mempersiapkan software dan hardware pada 

setiap kegiatan pembelajaran? 

3) Apakah sudah sesuai prosedur pengoperasian software dan 

hardware pada setiap kegiatan pembelajaran? 

 

b. Perlengkapan yang Harus Disiapkan 

 
Untuk menunjang kelancaran tugas yang akan Anda lakukan, 

makasiapkan seluruh perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan 

jenistugas pada masing-masing kegiatan pembelajaran. 

 
c. Hasil Pelatihan 

 
Peserta diklat akan mampu melakukan tugas/pekerjaan pada setiap 

Kgiatan Pembelajaran prosedur pengoperasianyang dikehendaki. 

 

2. Saran Bagi Instruktur 

 
Guru yang akan mengajarkan modul ini hendaknya mempersiapkan 

dirisebaik-baiknya yaitu mencakup aspek strategi 
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pembelajaran,penguasaan materi, pemilihan metode, alat bantu media 

pembelajaran,dan perangkat evaluasinya. 
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Kegiatan Pembelajaran 1: 

MENGOPERASIKAN  PERANGKAT  LUNAK 

ANIMASI 3 DIMENSI (BLENDER) 

A. Tujuan Pembelajaran 

 
Setelah mempelajari modul ini, diharapkan peserta diklat mampu 

mengoperasikan perangkat lunak animasi 3 dimensi. 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

 
Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Peserta Diklat mampu: 

1. Mempersiapkan software animasi 3 dimensi (Blender) 

2. Mengenali dan memahami menu, interface dan hal-hal yang menunjang 

pembuatan animasi 3 dimensi (Blender) . 

3. Melakukan pembuatan animasi 3 dimensi 

4. Mengintegrasikan animasi dimensi tiga ke dalam software multimedia dan 

dijadikan sebuah movie. 

 

C. Uraian Materi 

 

MENGOPERASIKAN PERANGKAT LUNAK 

ANIMASI 3 DIMENSI (BLENDER) 

1. Mempersiapkan Software Animasi 3 Dimensi (Blender) 

a. Menginstalasi Software Blender 

 
Langkah-langkah menginstalasi software Blender sebagai berikut: 

1) Klik ganda icon                                          atau setup.exe, dan akan 

muncul tampilan sebagai berikut: 
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Gambar 1.1. Kotak dialog License Agreement 

 
2) Jika Anda setuju, klik I Agree dan selanjutnya akan muncul tampilan: 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2. Kotak dialog Welcome 

 
3) Klik next, kemudian akan tampil: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3. Kotak dialog Choose Component. 

 

4) Pilihlah komponen Blender yang ingin diinstal kemudian klik next, 

maka akan muncul gambar: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4. Kotak dialog Choose Install Location. 

 

5) Klik browse jika ingin mengganti lokasi install, jika tidak klik Install 

untuk memulai peng-install-an. Selanjutnya akan muncul tampilan: 
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Gambar 1.5. Kotak dialog Installing 

6) Tunggu beberapa saat, karena proses penginstalan sedang 

berlangsung. 

7) Setelah proses instalan selesai, klik finish 

b. Membuka Software Blender 

 
Langkah-langkah membuka softwareBlender sebagai berikut: 

1) Klik start > Blender,  

2) Atau Anda klik gAnda ikon Blender           di dekstop  

3) Maka akan tampil jendela utama Blender 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.6. Jendela utama Blender 

 

2. Mengenali dan memahami menu, interface, dan hal-hal yang menunjang 

pembuatan animasi 3 dimensi (Blender) 

Secara default atau saat membuka aplikasi Blender, tampilan awal 

Blender yang akan muncul adalah seperti gambar 1.7.Klik kiri pada 

sembarang tempat untuk menampilkan factory settings pada Blender, 

sehingga akan tampil fitur seperti berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.7. Fitur-fitur Blender 
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a. Header: menu utama Blender yang terdiri atas file, add, render, dan help. 

1) File yang merupakan menu utama untuk melakukan new, open, save, 

close, setting dan yang lainnya sebagaimana pada program 3D lain. 

2) Add digunakan untuk menambahkan objek-objek, seperti kamera, 

lighting dan objek 3D. 

3) Render berfungsi untuk melihat hasil rendering dan settingnya. 

4) Help digunakan untuk melihat bagaimana Blender bekerja dan 

berbagai jawaban untuk pertanyaan dari user. 

b. Viewport: pada Viewport, terdapat 3 objek, yaitu Cube, Ligthing dan 

Camera. Secara default, Viewport memiliki axis X dan Y. dan di dalam 

Viewport ini Anda bisa melihat project dalam berbagai macam sudut dan 

dapat mengatur letak dan kamera serta sebagainya. 

c. Toolbar: terdiri atas daftar tools yang memiliki sifat dinamis menurut 

objeknya. 

1) Translate, yaitu mempunyai simbol segitiga merah, pengunaanya bisa 

dengan menekan ctrl+alt+G, dan kegunaannya adalah untuk 

mengambil objek. 

2) Rotate, yaitu mempunyai simbol lingkaran hijau, pengunaan bisa 

dengan menekan ctrl+alt+R, dan kegunaannya untuk merotasi objek. 

3) Transform Orientation, yaitu digunakan untuk merubah orientasi saat 

mentransformasi. 

4) Rotating/scalling pivot, yaitu mempunyai simbol titik hitam beserta 

tAnda panah, selain itu pivot adalah titik pusat dari suatu objek, 

secara default pada Blender kita menggunakan median point. 

d. Outliner: struktur data dari objek pada Blender. 

e. Properties: panel yang memuat berbagai macam perintah untuk 

memodifikasi objek atau animasi dan bersifat dinamis mengikuti objek 

atau tools yang sedang aktif. 

f. Timeline: instruksi yang terkait dengan frame animasi atau untuk 

sequencer. 

Setelah membahas tentang penjelasan panel utama pada Blender, sekarang 

Anda masuk pada pembahasan toolsnya. Pada Blender terdapat beberapa 

tools untuk membuat objek 3D yaitu : 



 

 13 

 

a. Modeling, digunakan untuk pembuatan model pada awal 3D. 

b. UV mapping, digunakan untuk memindahkan objek berdasarkan 

vertexnya. 

c. Texturing, digunakan untuk melakukan pembuatan tekstur pada objek bisa 

dengan meload gambar dari Anda sendiri, ataupun dari bawaan Blender. 

d. Rigging, digunakan untuk pembuatan tulang/bones pada objek. 

e. Skinning, digunakan untuk pemberian skin pada objek/model. 

f. Animation, digunakan untuk pembuatan animasi/gerakan pada objek 

dengan mengunakan time line. 

g. Particle, digunakan untuk pembuatan particle pada objek/model 

h. Sedangkan untuk simulasi terdapat: 

1) Scripting 

2) Rendering 

3) Compositing 

4) Post production 

5) Game creation. 

 
a. Screen Layouts 

Saat membuka Blender, layar akan menampilkan secara default seperti 

pada Gambar 1.6. tampilan tersebut dapat diganti sesuai kebutuhan, 

misalnya kebutuhan untuk merancang simulasi visual, Anda dapat memilih 

layout animation yang merupakan tampilan untuk mengerjakan animasi 

dan lain-lain. Tools ini berada pada pojok kiri atas layar, merupakan 

bagian dari Main Header yaitu Menu Bar yang ada di bagian atas pada 

tampilan Blender. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.8. Screen Layouts 
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b. Splitting Windows 

Splitting windows adalah membagi menjadi 2 windows dalam tipe yang 

sama dan dapat dilakukan secara horizontal maupun vertikal. Berikut cara 

melakukan splitting windows. 

Arahkan kursor pada sudut windows yang dilingkari merah, maka kursor 

akan berubah menjadi (+) tanda plus. Kemudian klik tombol kiri mouse, 

tahan dan geser seperti gambar 1.10 di atas. 

Catatan: Untuk melakukan splitting windows secara vertikal, sama seperti 

splitting windows secara horizontal, namun pada hasil splitting windows 

secara vertikal akan mendapatkan 2 windows atas dan bawah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.9. Changing the Editor Type 

 
Changing the Editor Type: ada beberapa jenis “editor” yang secara default 

tidak ditampilkan oleh Blender, Anda dapat mengganti dengan jenis 

“editor” lain. sesuai dengan kebutuhan Anda (Gambar 1.9). 

 
c. Shortcut of Numpad 

Jika Anda menggunakan laptop, disarankan untuk mengaktifkan 

Emulate Numpad, karena berguna untuk menggantikan tombol Numpad, 

sehingga bisa menggunakan perintah numpad dengan menekan tombol 

angka pada keyboard bagian atas. Untuk mengaktifkan Emulate Numpad, 

bisa langsung menuju file -> user preferences kemudian ikuti langkah 

seperti pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 1.10. Mengaktifkan Emulate Numpad 

Berikut ini adalah fungsi angka-angka pada numpad sebagai shortcut : 

 

 

 

 

Gambar 1.11. Angka-angka pada Numpad 

 
0) Kamera perspektif 

1) Tampak depan 

2) Putar bawah 15 derajat. 

3) Tampak kanan 

4) Putar kiri “15 derajat” 

5) Orthographic atau perspektif. 

6) Putar kanan “15 derajat” 

7) Tampak atas 

8) Putar atas 15 derajat 

9) [CTRL][2] Menggeser view objek ke atas 

10) [CTRL][8] Menggeser view objek ke bawah. 

11) [CTRL][4] Menggeser objek ke samping kanan. 

12) [CTRL][6] Menggeser objek ke samping kiri 

 
d. Snap 3D Cursor 

Pada dasarnya 3D cursor digunakan untuk menentukan letak objek, 

sedangkan snap merupakan sebuah alat bantu dalam menemukan titik 

acuan. Cara melakukan snap 3D cursor adalah dengan menekan  Shift+S. 

Selain itu, snap juga bisa digunakan saat mentransformasi objek dengan 

cara menekan Ctrlsambil merubah objek, sehingga objek akan 

bertransformasi dengan skala tertentu. 

 
e. Adding Object 

Adding object merupakan sebuah menu untuk menambahkan objek pada 

bidang 3D. Lakukan dengan cara menekan Shift+A atau pilih menu add 

pada Header menu. 
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Dalam menambah objek, pada Blender akan ditemukan dua jenis mode, 

yaitu: object mode dan edit mode. 

Kedua mode tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Edit Mode digunakan 

untuk melakukan pengeditan pada objek dengan memilih titik tertentu, 

sedangkan Object Mode digunakan untuk pengeditan objek secara 

keseluruhan. Untuk memilih modus Object Mode atau Edit mode, dapat 

menekan tombol Tab pada keyboard. Tampilan kedua Mode tersebut. 

 
f. Transformation 

Transformation adalah upaya untuk menggeser atau memutar atau 

mengubah ukuran objek. Dasar transformasi dalam Blender, meliputi: 

Grab / Move : menggeser objek dengan menekan tombol [G] 

Rotation : memutar objek dengan menekan tombol [R] 

Scale  : menskala (memperbesar atau memperkecil) objek 

  dengan menekan tombol [S] 

Untuk mentransformasikan objek berdasarkan sumbu ( x, y, z ), Anda 

dapat menggunakan shortcut keyboard, grab/move [G] 

[G]+[X]               : objek akan bergeser pada sumbu X. 

[G]+[Y]               : objek akan bergeser pada sumbu Y. 

[G]+[Z]               : objek akan bergeser pada sumbu Z. 

[G]+[shift ]+[X] : objek akan bergeser pada sumbu Y dan Z karena  

    sumbu X telah dikunci agar tidak berubah. 

3. Melakukan Pembuatan Animasi 3 Dimensi 

Langkah-langkah untuk melakukan pembuatan animasi 3 dimensi sederhana 

disajikan sebagai berikut: 

a. Membuat Kursi 3D 

1) Buka aplikasi Blender. 

2) Untuk membuat kursi, pertama Anda pipihkan dulu balok yang sudah 

ada dengan cara menekan tombol “S” pada keyboard kemudian “Z”. 
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Gambar 1.12. Memipihkan balok 

 

3) Kemudian, putar view Anda dengan cara klik view > bottom dan 

perbesar dengan cara putar scroll pada mouse ke arah depan. 

4) Kemudian buat kotak-kotak kecil dimasing-masing sudut balok 

dengan cara ubah dulu dari Object Mode menjadi Edit Mode, dengan 

cara tekan tombol “Tab” kemudian tekan “Ctrl+r” untuk menambakan 

sebuah garis secara horizontal atau vertikal. (gerakan mouse lalu klik 

kiri lalu drag sesuai yang Anda inginkan) buat empat garis sehingga 

menjadi: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.13. Cara membuat kotak kecil 

 
5) Kemudian ubah mesh select mode menjadi face dengan cara tekan 

tombol ctrl+tab kemudian pilih face, setelah itu select kotak kecil di 

keempat sudut dengan cara klik kanan+tombol shift, pada masing-

masing kotak. 

6) Setelah semua terseleksi tekan “E” pada keyboard dan seret mouse 

dengan panjang yang sesuai dengan keinginan Anda. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.14. Cara memperpanjang objek 

 

7) Kemudian select 2 kotak kecil di bagian atas buat sandaran kursi dan 

lakukan hal yang sama dengan langkah no.6. 
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8) Kemudian buat garis bantu seperti pada langkah 4. untuk membuat 

sandaran. 

9) Ubah mesh select mode menjadi edge (no.5). Kemudian select line 

belakang yang dalam. (lihat Gambar 1.37) kemudian tekan “F” maka 

akan garis-garis yang Anda select akan terhubung dengan sebuah 

face baru. Dan ulangi ini pada bagian yang mau ditutup. Contoh: 

 

 

 

 

 

Gambar 1.15. Cara membuat sandaran kursi 

 

10) Untuk mewarnai, tinggal mengubah menjadi object mode (tekan Tab) 

kemudian pilih material dan pilih warna.  

b. Membuat Karakter Animasi 3D 

Pada kegiatan ini, Anda membuat karakter yang berbentuk Penyu yang 

dinamakan “Si Peny”. Bagian badannya, Anda bentuk dari mesh-

mesh/object-object yang sudah ada. Cara membuat karakternya  sebagai 

berikut: 

1) Buka aplikasi Blender. 

2) Karena tidak menggunakan objek kubus maka objek Anda delete 

dengan cara klik kanan terlebih pada objek yang ingin dihapus 

kemudian tekan X pada keyboard. Lalu akan muncul tulisan delete 

lalu klik kiri, maka objek yang tadi dipilih akan terhapus. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.16. Cara menghapus objek 
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3) Selanjutnya, membuat bagian kepala Si Peny menggunakan 

object/Mesh UV sphere. Caranya dengan menambahkan menu add 

pada menu bar lalu pilih mesh kemudian pilih UV sphere. 

Jika selesai, objek yang dipilih akan muncul pada viewportnya. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.17. Tampilan yang muncul pada Viewport 

 

4) Pada proses membentuk kepala, gunakan kombinasi scale dan 

translate. Sebelum melakukan edit object, Anda harus mengklik 

tombol tab pada keyboard untuk bisa mengedit objek. Kemudian Anda 

melancipkan bagian dagu. Untuk memilih bagian yang diinginkan 

saja, Anda dapat men-select-nya dengan cara klik tab lalu klik kanan 

pada objek yang dipilih lalu jika ingin memperbesar atau menambah 

select-nya dengan cara klik Shift. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.18. Membuat kepala Si Peny 

 
5) Selanjutnya, bentuk seperti gambar di bawah. Dalam men-select 

bagian dari objek Anda bisa men-select dengan tiga cara yaitu men-

select titik, garis  dan 1 sisi. Untuk mengganti cara men-select, Anda 

bisa lihat pada bagian bawah pada Blender yang akan muncul apabila 

Anda mengklik tombol tab pada keyboard. 

6) Selanjutnya, Anda membuat bentuk badannya dengan cara 

menambah lagi mesh UV sphere. Anda akan membentuk seperti 

tempurung penyu dengan cara select ½ bagian,  apabila Anda ingin 

men-select bagian dari objeknya lumayan banyak Anda tidak usah 

men-select satu persatu, Anda bisa menggunakan tombol B pada 
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keyboard. Tombol B akan men-select sesuai area yang Anda buat. 

Dengan cara klik tab lalu klik tombol A untuk men-deselect lalu klik B 

dan buat area yang Anda akan edit. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.19. Langkah awal membuat badan Si Peny 

 
7) Jika sudah seperti di atas lalu lepas. Jika sudah diperkecil pada 

bagian depan, sehingga bagian belakang akan lebih besar. Maka 

akan berbentuk seperti tempurung. Untuk mempercepat, gunakan 

shortkey S yaitu untuk scale. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.20. Cara membentuk badan Si Peny 

 
8) Selanjutnya Anda membuat bahu dan lengannya. Tambahkan mesh 

UV sphere. Lalu kecilkan sesuai gambar kemudian letakkan pada 

bagiannya. Jika sudah, maka bahu 1 bagian sudah jadi, untuk 

membuat 1 bagian yang lain Anda tidak perlu membuat objek lagi. 

Anda bisa mengcopy objek tersebut dengan cara klik tombol “Shift” 

dan menekan tombol D, maka objek yang dipilih akan tercopy. Dan 

pindahkan objek tersebut sesuai sumbu y agar sisi kiri dan kanan 

seimbang dengan cara klik saja tombol Y pada saat memindahkan. 
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Gambar 1.21. Cara membuat bahu dan lengan 

 

9) Selanjutnya, buat telapak tangannya. Di sini Anda juga memakai 

mesh UV sphere lalu diedit sehingga membentuk telapak tangan  

yang mempunyai 3 kuku. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.22. Cara membuat telapak tangan dan kuku 

 
10) Lalu letakan pada posisinya yang tepat. 

11) Kemudian tambahkan kacamata. Caranya, select saja pada bagian 

matanya lalu duplikat kemudian pindahkan pada sumbu z ke depan, 

sehingga akan membentuk seperti kacamata. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.23. Cara menambahkan kacamata 

 
12) Kemudian pada sisi ujung bagian kacamata diedit dengan cara select 

garis pada ujungnya kemudian rapatkan pada kepalanya sehingga 

akan terlihat kacamata tergantung pada kepalanya. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.24. Cara mengedit kacamata Si Peny 
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13) Buat kakinya dengan object UV sphere juga, lalu klik tab dan pada 

bagian kiri Blender ada tulisan loop cut and slide. Jadi Anda dapat 

memotong bagian dari objek. 

14) Jika sudah selesai, pilih bagiannya dan pindahkan dengan mengklik g  

lalu pindahkan sesuai sumbu y pada tampilan view agar objek 

membentuk paha kaki. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.25. Cara menambahkan kaki 

 

15) Untuk membuat bagian telapak kakinya, Anda juga menggunakan 

mesh UV  sphere, lalu edit objeknya seperti gambar di bawah. 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1.26. Cara membuat telapak kaki 

 
16) Jika sudah selesai, letakkan pada tempatnya. 

 

 

 

 
 

Gambar 1.27. Meletakkan telapak kaki pada tempatnya 

 
17) Kemudian tambahkan ekor dengan cara memilih bagian belakang lalu 

drag hingga membentuk seperti ekor. 
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Gambar 1.28. Menambahkan ekor 

18) Kemudian tambahkan pipinya menggunakan object UV sphere agar 

terlihat lucu. 

 

 

 

 

Gambar 1.29. Menambahkan pipi 

 
19) Untuk menghaluskan objek yang Anda buat, klik smooth pada bagian 

kiri Blender. 

20) Jika sudah selesai, untuk melihat hasilnya Anda menggunakan 

perintah render atau tekan F12. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.30. Hasil akhir karakter Si Peny 

 

c. Modeling, Material, Rigging, dan Animasi 

 
1) Modelling Karakter 

Modelling atau pemodelan merupakan teknik untuk membuat 

suatu karakter dengan menggunakan Blender. Berikut langkah-

langkah pembuatan modelling dengan menggunakan Blender: 

1. Gunakan objek cube yang sudah ada. 

2. Potong menjadi dua secara vertikal di tengah. 
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Gambar 1.31. Memotong Cube 

 

3. Aktifkan 4 buah vertex samping. (lihat Gambar 1.32). tekan X, dan 

delete verteces. 

 

 

 

 

Gambar 1.32. Mengaktifkan Vertex 

 
4. Berikan modifikasi mirror pada sumbu x (atau y) untuk 

menjadikannya kembali objek kotak yang utuh. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.33. Cara modifikasi mirror 

 
5. Atur bagian bawahnya seperti pada gambar berikut: 

 

 

 

 

Gambar 1.34. Mengatur bagian bawah 

 
6. Extrude face bagian bawah untuk membuat bagian paha. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.35. Extrude face 
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7. Potong menjadi dua bagian. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.36. Memotong menjadi dua bagian 

 
8. Extrude lagi untuk membuat bagian lutut dan bawah kaki. 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.37. Membuat bagian lutut dan bawah kaki 

 

9. Dari view samping (left/front) silahkan atur bentuknya agar jelas 

yang mana bagian depan dan belakang karakter. Seperti pada 

gambar, panah menunjukkan bagian depannya 

 

 

 

 

 

Gambar 1.38. Menentukan bagian depan dan belakang 

 
10.  Extrudelagi untuk membuat pergelangan kaki. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.39. Membuat pergelangan kaki 
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11.  Extrude face untuk membuat telapak kaki. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.40. Membuat telapak kaki 

 
12.  Atur posisi edge telapak kaki 

 

 

 

 

 

Gambar 1.41. Mengatur posisi edge telapak kaki 

 
13.  Untuk bagian atas, potong lagi secara horizontal 

 

 

 

 

 

Gambar 1.42. Memotong horizontal bagian atas 

 

14.  Miringkan face 
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Gambar 1.43. Memiringkan Face 

 

15.  Extrude face seperti pada gambar. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.44. Extrude face 

 
16.  Extrude face lagi bagian bawah untuk membuat lengan atas. 

  

 

 

 

 

Gambar 1.45. Membuat lengan atas 

 
17.  Extrude lagi untuk membuat lengan bawah. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.46. Membuat lengan bawah 

 
18.  Potong menjadi dua bagian. 

  

 

 

 

 

Gambar 1.47. Memotong objek menjadi dua bagian 
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19.  Jauhkan jarak antara tangan dengan badan. Gunakan pivot point 

3d cursor untuk memudahkan rotasi tangan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.48. Menjauhkan jarak antara tangan dengan badan 

 

20. Extrude face lengan bawah 

 

 

 

 

 

Gambar 1.49. Extrude face lengan bawah 

 

21.  Rotasi tangan untuk membentuk tangan yang memutar. Lihat 

gambar. Pada dasarnya tangan Anda juga berputar seperti itu. 

  

 

 

 

 

Gambar 1.50. Rotasi tangan 

 
22.  Potong face menjadi beberapa bagian, lihat gambar. Hal ini 

dilakukan untuk membuat objek menjadi lebih halus. 
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Gambar 1.51. Memotong Face 

 

23.  Potong juga/tambahkan edge bagian kaki. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.52. Edge bagian kaki 

 

24.  Aktifkan smooth pada tools (T) 

25.  Atur semua vertex agar objek badan menjadi melingkar. Tidak 

boleh ada bagian yang menyudut lagi seperti robot. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.53. Mengatur semua vertex 

 
26.  Ini adalah hasil akhirnya setelah bagian pinggir-pinggir objek di 

geser/dibuat melingkar. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.54. Hasil akhir 

 

27. Tambahkan modifikasi Sub Div Surface. 

28. Tambahkan nilai subdivision menjadi 2 atau 3 agar terlihat halus. 

 



 

30  

 

 

 

 

 

Gambar 1.55. Menambahkan nilai subdivision 

29. Rotasi lagi posisi tangan agar datar secara horizontal. Hal ini 

untuk mempermudah pembuatan jari-jari tangan. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.56. Merotasi posisi tangan 

 

30. Pada ujung tangan, face samping didatarkan. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.57. Mendatarkan ujung tangan 

 
31. Lalu extrude pada face samping kanan dan kiri. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.58. Extrude face samping kanan dan kiri. 

 
32. Bentuk menjadi seperti pada gambar berikut: 
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Gambar 1.59. Hasil extrude face 

 
33. Tambahkan face lagi/extrude. Lalu bentuk agak melingkar 

(tampak atas). 

 

  

 

 

 

Gambar 1.60. Extrude agak melingkar 

 
34. Ini gambar tampak perspektifnya. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.61. Tampak perspektif 

 
35. Sekarang Anda akan membuat jari-jarinya. Extrude salah satu 

face 

 

 

 

 

Gambar 1.62. Langkah awal membuat jari-jari 

 
36. Lalu extrude lagi, dan seterusnya sesuai dengan ruas jari Anda. 

lalu bentuk menjadi seperti pada gambar. 

 

 

 

 

Gambar 1.63. Extrude sesuai dengan ruas jari 
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37. Setelah selesai, lalu seleksi semua face jari dan duplikat untuk 

mempermudah pembuatan jari berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.64. Menduplikat jari 

 
38. Delete face pada pangkal jari. 

 

 

 

 

Gambar 1.65. Delete Face 

 
39. Merge/gabungkan vertex. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.66. Menggabungkan vertex 

 
40. Gabungkan semua vertexnya seperti pada gambar 

41. Face untuk membuat jempol 

 

 

 

 

Gambar 1.67. Membuat jempol 

 
42. Extrude dan atur bentuknya 
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Gambar 1.68. Mengatur bentuk 

43. Inilah hasil akhir jari jempol 

 

 

 

 

Gambar 1.69. Hasil akhir jari jempol 

 
44. Sekarang posisikan kembali tangan ke bawah. 

45. Untuk telapak kaki, potong menjadi dua bagian 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1.70. Memotong telapak kaki 

 
46. Lalu bentuk seperti pada gambar untuk membuat jari-jarinya. 

 

 

 
 

 

 

Gambar 1.71. Membentuk jari kaki 
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47. Extrude, extrude 

 

 

 

 

 

Gambar 1.72. Extrude 

 

 

48. Tambahkan edge di kaki untuk membuat satu jari kaki lagi. 

49. Duplikat jari kaki untuk mempermudah pembuatan jari kaki 

lainnya. Lakukan seperti pada jari tangan. 

50. Tambahkan segmen untuk bagian perut. Anda juga bisa 

menambahkan segmen-segmen lainnya kalau perlu. Sampai di 

sini Anda bisa melakukan improfisasi bentuk sesuai keinginan. 

Yang penting tetap rapi dan berhati-hati dalam menam-

bahkannya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.73. Tambahkan segmen pada bagian perut 

 
51. Face untuk leher 

 

 

 

 

 

Gambar 1.74. Face untuk leher 
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52. Extrude untuk leher. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.75. Extrude untuk leher 

 

53. Extrude lagi untuk kepala 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.76. Extrude untuk kepala 

 
54. Tampak perspektifnya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 1.77. Tampak perspektif 

 
55. Extrude untuk wajah 

 

 

 

 

 

Gambar 1.78. Extrude untuk wajah 
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56. Sekarang atur posisi vertex agar bentuk kepala tidak kotak. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.79. Mengatur posisi vertex 

 
57. Hasil akhirnya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.80. Hasil akhir 

 
2) Material 

Material dapat digunakan untuk memberikan sentuhan warna, 

misalkan pada kasus ini adalah pemberian warna kulit dan juga baju. 

Untuk membuat Material dengan menggunakan Blender: Caranya 

sebagai berikut: 

a) Buka tab material (bergambar bola) 

b) Lalu berikan nama “Kulit” pada kolom nama. 

c) Pada kolom warna putih diffuse Anda ganti dengan warna kulit 

(coklat muda). Kurangi juga nilai intensity pada specular (kilau). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.81. Mengganti dengan warna kulit 
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d) Sekarang objek manusia sudah berubah menjadi warna coklat. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.82. Objek berwarna coklat 

 

e) Selanjutnya masuk ke edit mode dan seleksi face untuk baju. 

f) Buat slot material baru, lalu beri nama “baju” dan ganti warna 

sesuai keinginan Anda, klik assign untuk mengaplikasikan ke face 

yang diseleksi. 

  

 

 
 
 

Gambar 1.83. Buat slot material baru 

 

g) Lakukan juga untuk objek celana. 

h) Buat material slot baru untuk celana. 

i) Hasil akhirnya sebagai berikut: 

 

 

 

 
 
 

Gambar 1.84. Hasil akhir 

3) Rigging 

Rigging merupakan teknik yang digunakan untuk membuat Tulang di 

Blender. Berikut langkah-langkah untuk melakukan Rigging pada 

objek yang telah dibuat tadi: 

a) Klik file > user preferences 
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b) Lalu klik tabaddons > dan cari kata “rigg” pada kolom pencarian. 

Lalu aktifkan addon rigify. 

c) Sekarang saat Anda melihat di kolom ADD > Bone > maka akan 

muncul pilihan “human” 

 

 
 

 

 

Gambar 1.85. ADD > Bone 

d) Sekarang buat di 3D view. Pastikan dulu bahwa 3D cursor tepat 

di pusat grid. Gunakan SHIFT+C untuk mereset 3D cursor, lalu 

buat objek human armature. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.86. Human Armature 

 
e) Masuk ke Edit Mode (Tab), dan ganti pivot point menjadi 3D 

Cursor. 

f) Sekarang scale human armature sesuai ukuran badan manusia. 

g) Aktifkan XRAY di tab objek data. 

  

 

 

 

 

 

Gambar 1.87. Mengaktifkan XRAY 

 
h) Posisikan tulang pinggul tepat di tempatnya. Untuk tulang yang 

lain tidak usah diperdulikan dahulu. 
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Gambar 1.88. Memposisikan tulang pinggul 

 
i) Klik T untuk membuka jendela tools, lalu aktifkan X-Axis Mirror. 

j) Sekarang posisikan semua tulang tepat di tempatnya 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.89. Memposisikan semua tulang 

 

k) Hasil akhirnya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1.90. Hasil akhir 

 
l) Klik tab lagi untuk kembali ke object mode, lalu geser tulang 

keluar dari mesh badan manusia. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.91. Kembali ke Object Mode 
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m) Pada kolom rigify buttons Anda klik generate untuk membuat 

chain/helpers. Tunggu sebentar, maka akan muncul objek 

helpers. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.92. Objek helpers 

n) Sekarang aktifkan objek mesh manusia, lalu tekan shift pada 

keyboard, dan klik pada helpers tulang. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.93. Mengaktifkan objek mesh 

 
o) Tekan ctrl+P 

p) Pilih with automatic weights 

q) Sekarang proses penggabungan antara tulang dengan mesh 

objek sudah selesai. Sekarang Anda masuk ke pose mode. 

 

 

 

 

Gambar 1.94. Pose Mode 

 
r) Lalu gerakkan (klik G) pada salah satu objek helpers untuk 

membuktikan bahwa proses rigging sudah berhasil. 
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Gambar 1.95. Pembuktian proses rigging 

 
4) Animasi 

Untuk bisa membuat animasi, harus menguasai beberapa 

keilmuan, antara lain: prinsip animasi dan juga teknis di dalam 

software. Khusus untuk prinsip animasi haruslah mempelajarinya dan 

juga mempraktekkannya. Untuk menambahkan animasi sederhana 

pada objek tadi dapat mengikuti langkah-langkah berikut: 

a) Buka tab object data yang bergambar tulang manusia, dan masuk 

ke rool out Pose Library. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.96. Rool OutPose Library 

 
b) Di sini akan menggunakan pose library untuk menyimpan 

beberapa pose yang akan Anda gunakan saat membuat animasi. 

c) Sekarang aturlah pose karakter sesuai keinginan Anda untuk 

membuat  pose rileks, yaitu posisi tangan menempel pada paha. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.97. Mengatur pose karakter 
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d) Bila sudah selesai membuat pose rileks, maka saatnya Anda 

seleksi semua helpers/klik A untuk menyeleksi semua. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.98. Menyeleksi semua helpers 

 

e) Lalu pada pose library Anda klik tAnda plus (+), klik new, dan beri 

nama pada pose tersebut. 

 

 

 

Gambar 1.99. Pose library 

 
f) Lakukan seterusnya untuk membuat pose yang lain. 

g) Lalu simpan lagi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.100. Menyimpan pose 

 
h) Untuk membuat animasi, dapat menggunakan jendela Dope 

Sheet. Ubah jendela timeline menjadi Dope Sheet. 

i) Pada frame pertama (1), seleksi semua helpers (A), lalu klik “i”, 

dan pilih Loc-Rot, yang artinya Anda akan membuat keyframe 

untuk posisi dan rotasi pose tersebut di frame 1 
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Gambar 1.101. Membuat keyframe untuk posisi dan rotasi pose 

 
 

j) Lalu pada frame berikutnya, Anda load library gerakan yang lain, 

dan buat keyframe lagi dengan menggunakan insert keyframe (i) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.102. Load library gerakan yang lain 

 
k) Untuk bisa melihat alur pergerakan sebuah objek yang di 

animasikan memerlukan fasilitas motion path yang ada di tools. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.103. Melihat alur pergerakan sebuah objek 

 

l) Atur durasi yang ingin Anda lihat pada motion path. 

 

 
 
 

Gambar 1.104. Mengatur durasi 

 
m) Lalu jalur pergerakan animasi akan muncul di layar. 
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5) Render 

Render adalah sebuah proses untuk menyatukan seluruh proyek dan 

akan membentuk suatu file yang telah menjadi satu kesatuan. Untuk 

melakukan rendering dengan menggunakan Blender, dapat mengikuti 

langkah-langkah berikut: 

a) Atur posisi kamera sehingga semua objek masuk ke dalam frame 

kamera. Aktifkan kamera, lalu klik N, dan nyalakan lock camera to 

view yang ada di rollout view. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.105. Lock Camera To View 

 

b) Atur juga Focal Length yang ada di tabObject Data kamera, 

misalkan menggunakan lensa 70 mm. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.106. Mengatur Focal Length 

 
c) Setelah sesuai dengan keinginan Anda, maka sekarang atur 

pencahayaan dan juga bayangan. 

d) Lalu untuk menyimpan hasil akhir, perlu mengisi output 

penyimpanan di tab render. Isikan nama file dan diletakkan di 

folder mana akan menyimpannya. 

e) Tentukan jenis format file, misalnya AVI, MOV, atau yang lainnya. 

f) Masih pada tabrender, Anda atur ukuran frame dan durasi yang 

akan di-render. 
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g) Klik Animation untuk memulai proses render dan tunggu hingga 

selesai. 

 

D. Aktivitas Pembelajaran 

 
1. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan sistem self based learning 

atau sistem pembelajaran mandiri. Seluruh peserta diklat/workshop 

belajar secara aktif mengumpulkan berbagai sumber selain modul ini, 

misalnya melalui majalah atau melalui internet.  

 
2. Dalam mempelajari modul ini, dituntut tersedianya bahan ajar yang 

lengkap yang meliputi: 

a. Unit komputer yang siap digunakan;  

b. Perangkat lunak animasi 3D (Blender);  

c. Buku Bahan Ajar Perangkat lunak animasi 3D (Blender);  

d. Standart operational dalam menghidupkan dan mematikan 

komputer.  

 

E. Latihan/Kasus/Tugas 

Latihan: 

 
1. Ikon Blender adalah…. 

 

a. .    c.   

 

b.     d.   

 

2. Langkah-langkah membuka softwareBlender adalah …. 

a. Klik menu >Blender.  c.  Klik start menu >Blender, 

b. Klik start >Blender.  d.  Klik title>Blender. 

3. Menu utama Blender yang terdiri atas File, Add, Render, dan Help 

adalah:  

a. Viewport   c.  Properties 

b. Toolbar   d.  Header 
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4. Tools Blender yang digunakan untuk memindahkan objek berdasarkan 

vertexnya adalah: 

a. UV Mapping  c.  Rigging 

b. Modeling   d.  Skinning 

5. Fungsi angka 6 pada numpad adalah: 

a. Putar bawah 15 derajat.  c.  Putar kiri 15 derajat. 

b. Putar kanan 15 derajat.  d.  Putar atas 15 derajat. 

6. Cara melakukan snap 3D cursor adalah: 

a. CTRL+D   c.  SHIFT+D 

b. CTRL+S   d.  SHIFT+S 

 

7. Cara melakukan adding object  adalah:  

a. SHIFT+O   c.  SHIFT+A 

b. CTRL+A   d.  CTRL+A 

8. Splitting windows pada Blender adalah …. 

a. Membagi tampilan lembar kerja. 

b. Menggabung tampilan lembar kerja. 

c. Menghapus tampilan lembar kerja 

d. Memutar tampilan lembar kerja. 

9. Teknik pada Blender yang digunakan untuk membuat tulang adalah: 

a. Rigging   c.  UV Mapping 

b. Skinning   d.  Shining 

10. Untuk membuat animasi, dapat menggunakan jendela …. 

a. Frame   c.  Timeline 

b. Pose library  d.  Dope Sheet. 

 

Tugas: 

 
Buatlah sebuah animasi 3D sederhana dengan karakter yang berhubungan 

dengan mata pelajaran Anda.  

 

F. Rangkuman 

 
Blender adalah program 3D dan animasi yang bersifat opensource, bebas 

untuk dikembangkan oleh penggunanya dan dapat didistribusikan kembali 
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dan bersifat Legal. Blender memiliki video compositor dan intergrated game 

engine. Blender mempunyai kelebihan tersendiri dibandingkan dengan 

program modeling 3D lainnya. Kelebihan yang dimiliki Blender adalah dapat 

membuat game tanpa menggunakan program tambahan lainnya, Karena 

Blender sudah memiliki game enginesendiri dan menggunakan Python 

sebagai bahasa pemograman yang lebih mudah jika dibandingkan dengan  

menggunakan C++,C, dan lain-lain. Dengan menggunakan Blender 3D Anda 

dapat membuat objek 3D animasi, media 3D interaktif, model dan bentuk 3D 

profesional, membuat objek game, dan masih banyak lagi kreasi 3D lainnya. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

 
Jawablah semua latihan pada Kegiatan Pembelajaran 1 ini. Kemudian 

cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban dan nilai hasilnya. Apabila 

benar semua, maka pemahaman Anda 100 %. Apabila salah satu, maka 

pemahaman Anda 90 %. Apabila salah dua, maka pemahaman Anda 80 %. 

Apabila salah tiga, maka pemahaman Anda 70 %. Apabila salah empat, 

maka pemahaman Anda 60 %, dan apabila salah semua, maka pemahaman 

0 %. Apabila Anda mendapatkan hasil 80 % ke atas, maka Anda dinyatakan 

lulus dan silahkan melanjutkan ke Kegiatan Pembelajaran 2, apabila 

mendapatkan 0 %, 25 %, 40 % atau 60 %, maka Anda diminta membaca dan 

memahami isi modul kembali dan menjawab latihan lagi. 

 

H. Kunci Jawaban 

 

1. c 

2. b 

3. d 

4. a 

5. b 

6. d 

7. c 

8. a 

9. a 

10. d 
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Kegiatan Pembelajaran 2: 

MENGOPERASIKAN PERANGKAT LUNAK 

PEREKAM  

PENYUNTING AUDIO (ADOBE AUDITION) 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Peserta Diklat mampu merekam  

dan menyunting suara dengan baik . serta mengintegrasikan dengan 

program yang lain. 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Peserta Diklat mampu: 

1. Mempersiapkan perangkat lunak Perekam dan Penyunting Suara (Adobe 

Audition). 

2. Mengenali menu, membuat, membuka dan menyimpan fileperangkat 

lunakPerekam dan Penyunting Suara (Adobe Audition). 

3. Mengoperasikan perangkat lunakPerekam dan Penyunting Suara (Adobe 

Audition). 

4. Mengintegrasikan Perekam dan Penyunting Suara (Adobe Audition) ke 

dalam multimedia. 

 

C. Uraian Materi 

 

MENGOPERASIKAN PERANGKAT LUNAK 

PEREKAM DAN PENYUNTING SUARA(ADOBE AUDITION) 

 

1. Pengenalan Software Adobe Audition 

Adobe Audition merupakan suatu program yang digunakan untuk merekam, 

mengedit suara dalam bentuk digital yang berbasis Windows. Program ini 

dilengkapi dengan modul-modul efek suara, seperti Delay, Echo, Pereduksi 

Noise/Hiss, Reverb, Pengatur Tempo, Pitch, Graphic dan Parametric 

Equalizer. Adobe Audition memberikan fasilitas perekaman suara sampai 

dengan 128 track hanya dengan satu sound card. 
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Gambar 2.1. Adobe Audition 1.5 

 

Beberapa kelebihan atau fasilitas yang disediakan Adobe Audition : 

a. Multi track Editing dan Mixing sampai 128 track. 

b. Lebih dari 40 data sound effect, mastering, perangkat analisa editing 

suara terdapat di dalamnya, semua ini termasuk Echo, Reverb, 

Flanging. 

c. Chorusing, Compression, Limiting, Equalization, Noise Reduction, dan 

lainnya. 

d. Pengorganisasian track yang lebih mudah . 

e. Support untuk banyak format audio. 

f. Visualisasi dari gelombang suara analisa dalam bentuk angka. Proses 

editing dilakukan dengan klik dan drag. 

Adobe Audition mempunyai file kerja yang disebut dengan file 

“session(*.ses)”. Hasilnya dapat Anda simpan dalam dua file*.wav dan 

*.ses.  

Berikut ini adalah interface Adobe Audition: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Interface Adobe Audition 
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a. Menu 

1) File : Menu yang di dalamnya berisikan perintah untuk membuka, 

menyimpan dan menutup proses editing file suara, mengimpor file suara 

dari video, juga mengkonversi format suara. 

2) Edit : Edit menu menggambarkan pilihan perintah yang bisa dikerjakan 

untuk operasi dalam editing, seperti copy, paste dan lain-lain. 

3) View : Menunjulkan atau mematikan tampilan menu sewaktu pengeditan 

dilakukan. 

4) Insert : Untuk memasukkan file audio/video pada track. 

5) Effect : Menu Effect akan memberikan pilihan transformasi suara yang 

akan dihasilkan seperti eccho, delay, reverb, chorus, distortion. 

6) Option : Memberikan fasilitas untuk pilihan konfigurasi, setting sistem, 

fungsi proses, dan yang lainnya. 

7) Window : Ketika bekerja dimenu Edit, Adobe Audition memberikan cara 

untuk menampilkan komponen file yang diedit. 

8) Help : Untuk mengakses fasilitas help dari Adobe Audition. 

 

b. Tool Bar 

Toolbar : Shorcut/jalan pintas untuk memberikan suatu perintah. 

 

 

Gambar 2.3.Toolbar Adobe Audition 

 

c. Organizer Window 

Organizer Window : File panel Organizer untuk menampilkan audio yang 

aktif untuk diedit. 

 

 

 

 

 
Gambar 2.4. Organizer Window 

 

d. Track 

Track adalah kolom susunan wave gelombang audio 
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e. Transport Button 

 
Transport Button : Panel kontrol untuk mem-preview suara yang 

dihasilkan pada track audio. 

 

 

 

Gambar 2.5. Transport Button 

  

f. Time Display 

Time Display : Penunjuk durasi waktu pada track audio. 

 

 

Gambar 2.6. Time Display 

 

2. Mengoperasikan Adobe Audition 

a. Memulai Project Baru 

1) Pilih menu File>>New ( Ctrl + N ) 

2) Pilih audio yang akan dimasukkan pada Track > Open 

3) Maka audio akan masuk pada Track yang dipilih. 

 

 

 
Gambar 2.7. Audio pada Track yang dipilih 

 

b. Menyimpan Project 

1) Klik menu File>Save Session As ( CTRL + Shift + S ) 

2) Isi Nama Project pada Kolom File Name > Save 

c. Proses Recording 

1) Pasang Kabel Jack Audio 3.5 mm, pasang dilubang Jack Handset 

Tape dan lubang microphone di komputer/laptop. 

2) Pastikan kalau kabel sudah terhubung dan menghasilkan suara. 

Caranya dengan membuka di Mixer dari icon Speaker komputer Anda 

(Windows 7). 

3) Buka Software Adobe Audition. 

4) Buat dokumen baru, File>New. 
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5) Tekan Tombol PLAY (di Radio Tape), dilanjutkan dengan meng-klik 

Record pada Adobe Audition. 

 

 

 

Gambar 2.8. Tombol PLAY dan RECORD 

 
6) Tunggu hingga lagu yang Anda inginkan selesai diputar. 

7) Jika sudah selesai, Anda klik Menu Edit View lalu pilih File>Save As, 

dan simpan sebagai MP3. 

8) Lagu sudah berpindah ke komputer Anda 

d. Menghapus Sebagian Suara pada Track 

 
1) Klik tombol Time Selection Tool (S)  

2) Seleksi bagian suara yang akan dihapus 

 

 

 

Gambar 2.9. Menyeleksi bagian suara yang akan dihapus 

 

3) Tekan tombol Delete pada keyboard untuk menghapus. 

e. Meningkatkan Volume Suara 

 
1) Aktifkan Tab Edit View. 

2) Drag suara pada Track 

3) Pilih menu Effect >> Amplitude >> Normalize. 

4) Centang Radio Button Normalize To kemudian ubah nilai yang lebih 

besar lalu OK. 

 

3. Sound Effect 

Untuk mengatur efek yang diinginkan dapat dilakukan dengan memilih 

fungsi yang tersedi pada Menu Bar kemudian klik menu effects. 
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Gambar 2.10. Menu effects 

 

Contoh di bawah ini mengunakan pilihan Filters. Filter digunakan untuk 

menyaring atau mengatur suara yang dikehendaki. Untuk melakukan 

pemfilteran dengan cara sebagai berikut : 

a. Graphic Equalizer 

1) Arahkan pointer mouse ke menu Bars > Effects > Filters > Graphic 

Equalizer. 

2) Pilih Graphic Equalizer lalu klik Garis Frekuensi 

Pilihan yang tersedia pada Graphic Equalizer : 10 bands (1 Octave), 

20 bands (1/2 Octave) dan 30 bands (1/3 Octave) 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.11. Graphic Equalizer 

b. Amplitude 

Amplitude digunakan untuk mengubah amplitudo (tingkat volume) dari file 

audio atau rentang yang dipilih. Menu pada Amplify. 

1) Amplify untuk membuat dan mendengar penyesuaian 

amplifikasisebagai pilihan melingkar. 

2) Binaural Auto-Panner berfungsi untuk menempatkan spasial audio kiri 

dan kanan, dalam pola melingkar dari waktu ke waktu. 

Untuk menyandikan sinyal spasial, baik saluran kiri atau kanan 

tertunda sehingga suara akan muncul di setiap telinga pada waktu 

yang berbeda, menipu otak untuk berpikir bahwa mereka berasal dari 

kedua sisi. 
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3) Channel Mixer atau The Channel Mixer memungkinkan Anda untuk 

mengubah kiri/keseimbangan yang tepat dari bentuk gelombang 

stereo. Hal ini memungkinkan Anda membuat campuran stereo baru 

menggunakan hak yang ada dan saluran kiri sebagai sumber 

masukan. Dengan mengkombinasikan dan membalik saluran, Anda 

dapat membuat beberapa efek stereo imaging menarik. 

4) Dynamics Processing digunakan untuk merubah dinamikaprosesor 

bervariasi tingkat output dari bentuk gelombang, berdasarkan tingkat 

input. Hal ini memungkinkan Anda membatasi atau menekan rentang 

dinamika suatu sampel sehingga dianggap kenyaringan disimpan di 

bawah batas yang ditetapkan, atau supaya rentang dinamis secara 

keseluruhan bentuk gelombang yang disimpan di sekitar tingkat yang 

sama. 

5) Envelope digunakan untuk memberi kepada Anda kontrol atas bagian 

mana dari gelombang Anda diperkuat, dan seberapa banyak. 

Bagian atas grafik mewakili 100% (normal) amplifikasi; bagian bawah 

merupakan redaman penuh (diam). Fungsi ini berguna saat 

memodifikasi nada yang dihasilkan dengan Adobe Audition, sehingga 

untuk membuat instrumen yang terdengar lebih realistis dan efek. 

6) Hard Limiting digunakan untuk membatasi memungkinkan Andauntuk 

secara drastis menipis audio di atas ambang tertentu, sementara 

meninggalkan semua sampel audio sendirian di bawah ambang 

batas. 

7) Normalize digunakan untuk menampilkan dialog Normalisasi,yang 

memungkinkan Anda untuk mengatur tingkat puncak yang diinginkan 

yang akan file atau pilihan dibangkitkan. Bila diatur ke 100% atau 0db, 

normalisasi memungkinkan Anda untuk mencapai jumlah terbesar 

amplifikasi yang tidak akan menghasilkan kliping (distorsi). Semua 

bagian dari gelombang diperkuat pada tingkat yang sama. 

8) Pan/Expand digunakan untuk pan, atau pergeseran, salurantengah-

tengah gelombang stereo. Hal ini juga memungkinkan Anda 

memperluas atau mempersempit pemisahan stereo kiri dan kanan 

saluran. 
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9) Stereo Field Rotate, Efek ini memungkinkan Anda untuk 

memutarbidang stereo file audio. Stereo lapangan menunjukkan di 

mana pada instrumen ruang atau sumber lainnya ditempatkan dalam 

L/R citra suatu bentuk gelombang stereo. Ini dilakukan dengan 

memanipulasi grafik Stereo Field Rotasi. 

c. Delay Effects 

Delay Effects adalah pilihan dalam menu ini dapat digunakan untuk 

memperkenalkan serangkaian pengulangan atau gema delayer dari sinyal 

input asli pada interval  secara berkala. 

d. Filters 

Filters adalah untuk memodifikasi sinyal pada konten frekuensi. Menu 

pada Filters : 

1) Dynamic EQ  

2) FFT Filter.. 

3) Graphic Equalizer.  

4) Graphic Phase Shifter Fase  

5) Notch Filter  

6) Parametric Equalizer  

7) Quick Filter. 

8) Scientific Filters  

e. Restoration 

Menu pada Restoration: 

1) Click/Pop Eliminator  

2) Clip Restoration  

3) Noise Reduction  

f. Special 

Special adalah pilihan dalam menu ini dapat digunakan untuk 

memperkenalkan beberapa efek pengolahan yang baik dan inovatif . 

g. Time/Pitch 

Time / Pitch digunakan untuk mengubah waktu (duration) dan pitch (nada 

suara) dari file audio atau kisaran yang dipilih. 
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D. Aktivitas Pembelajaran 

1. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan sistem self based learning 

atau sistem pembelajaran mandiri. Seluruh peserta diklat/workshop 

belajar secara aktif mengumpulkan berbagai sumber selain modul ini, 

misalnya melalui majalah atau melalui internet.  

2. Dalam mempelajari modul ini, dituntut tersedianya bahan ajar yang 

lengkap yang meliputi: 

a. Unit komputer yang siap digunakan;  

b. Sistem operasi dan sistem aplikasi perekam dan penyunting audio 

yang legal dan siap digunakan;  

c. Buku Bahan Ajar Adobe Audition;  

d. Standar operational dalam menghidupkan dan mematikan komputer.  

 

E. Latihan/Kasus/Tugas 

Latihan: 

1. Fungsi dari Adobe Audition adalah: 

a. Pengolah Animasi 2D. c.  Pengolah Video 

b. Pengolah Animasi 3D  d.  Penyunting Suara 

2. Berikut ini menu pada Adobe Audition, kecuali  

a. Track   c.  View 

b. Edit.    d.  Option 

3. File kerja Adobe Audition adalah:  

a. *.mpg.   c.  *.mpeg. 

b. *.ses.   d.  *.mp3. 

4. Perintah untuk memulai proyek baru pada Adobe Audition adalah: 

a. File >> New ( Ctrl + N ) c.  File >> New ( Ctrl + B ) 

b. File >> New ( Ctrl + O) d.  File >> New ( Ctrl + X ) 

5. Perintah untuk memasukkan audio ke dalam track pada Adobe 

Audition adalah: 

a. Klik Track > Insert > Audio 

b. Klik kanan Frame > Insert > Audio 

c. Klik kanan Track > Insert > Audio 

d. Klik kanan Track > Edit > Audio 

6. Perintah untuk menyimpan project pada Adobe Audition adalah:: 
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a. File>Save Session As (CTRL + Shift + O) 

b. Edit > Save Session As (CTRL + Shift + S) 

c. File>Save Session As (CTRL + Shift + A) 

d. File>Save Session As (CTRL + Shift + S) 

7. Gambar di bawah ini adalah:  

 

 

 

a. Tab Menu.   c.  Transport Button 

b. Tool Bar   d.  Tool Box 

8. Berikut ini adalah sound effect pada Adobe Audition, kecuali: 

a. Graphic Equalizer  c.  Delay Effect. 

b. Amplitude   d.  Noise 

9. Efek suara Amplitude pada Adobe Audition yang berfungsi membuat 

dan mendengar penyesuaian amplifikasi sebagai pilihan melingkar 

adalah: 

a. Binaural   c.  Dynamics Processing 

b. Amplify   d.  Normalize 

10. Efek suara Delay Effect pada Adobe Audition yang berfungsi untuk 

membuat gema tunggal, serta beberapaefek lainnya adalah: 

a. Chorus   c.  Flanger 

b. Delay    d.  Reverb 

 

Tugas: 

Buatlah sebuah file rekaman suara Anda tentang materi pembelajaran 

yang Anda ajarkan sehari-hari di sekolah, kemudian berilah efek suara 

semenarik mungkin dengan menggunakan Adobe Audition.  

 

F. Rangkuman 

Adobe Audition merupakan suatu program yang digunakan untuk 

merekam, mengedit suara dalam bentuk digital yang berbasis Windows. 

Program ini dilengkapi dengan modul-modul efek suara, seperti Delay, 

Echo, Pereduksi Noise/Hiss, Reverb, Pengatur Tempo, Pitch, Graphic dan 
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Parametric Equalizer.Adobe Audition memberikan fasilitas perekaman 

suara sampai dengan 128 track hanya dengan satu sound card. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Jawablah semua latihan pada Kegiatan Pembelajaran 2 ini. Kemudian 

cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban dan nilai hasilnya. Apabila 

benar semua, maka pemahaman Anda 100 %. Apabila salah satu, maka 

pemahaman Anda 90 %. Apabila salah dua, maka pemahaman Anda 80 

%. Apabila salah tiga, maka pemahaman 70 %. Apabila salah empat, 

maka pemahaman 60 %, dan apabila salah semua, maka pemahaman 0 

%. Apabila Anda mendapatkan hasil 80 % ke atas, maka Anda dinyatakan 

lulus dan silahkan melanjutkan ke Kegiatan Belajar 3, apabila 

mendapatkan 0 %, 25 %, 40 % atau 60 %, maka Anda diminta membaca 

dan memahami isi modul kembali dan menjawab latihan lagi. 

 

H. Kunci Jawaban 

1. d  6.    d 

2. a  7.    c 

3. b  8.    d 

4. a  9.    b 

5. c  10.  b 
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Kegiatan Pembelajaran 3: 

MENGOPERASIKAN PERIFERAL PEREKAM 

GAMBAR 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

 
Setelah mempelajari modul ini, diharapkan peserta diklat mampu 

mengoperasikan periferal perekam gambar  sesuai dengan prosedur yang 

benar. 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan peserta diklat mampu: 

1. Mempersiapkan pra-penyalaan periferal perekam gambar. 

2. Menyalakan dan menyiapkan penggunaan periferal perekam gambar. 

3. Melakukan sudut  pengambilan gambar 

4. Melakukan pengambilan bidang pandangan. 

5. Melakukan gerakan kamera. 

6. Mematikan periferal perekam gambar dan mengamati proses 

deaktifasi hingga selesai. 

 

C. Uraian Materi 

 

MENGOPERASIKAN PERIFERAL PEREKAM GAMBAR 

 

1. Bagian-bagian Periferal Perekam Gambar (Handycam) 

Sebelum menggunakan handycam, terlebih dahulu Anda harus mengetahui 

bagian-bagian handycam. Walaupun setiap handycam letak bagian tersebut 

berbeda, namun fungsinya tetap sama.  

Berikut ini disajikan bagian-bagian handycam beserta fungsinya masing-

masing. 
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Gambar 3.1. Bagian-bagian Handycam 

 

a. LCD (Liquid Crystal Display) 

Suatu jenis media tampilan yang menggunakan kristal cair sebagai 

penampil utama. LCD sudah digunakan di berbagai bidang misalnya 

dalam alat-alat elektronik seperti televisi, kalkulator ataupun layar 

komputer. 

b. Lensa 

Memiliki fungsi untuk memilih bidang pandang tertentu dan ditangkap 

secara optik yang menghasilkan gambar dan diteruskan ke permukaan 

tabung kamera (yang nantinya oleh tabung kamera diubah lagi dari optik 

ke elektrik). 

c. Microphone 

Alat yang terdiri dari membran sebagai penangkap getaran bunyi, lilitan 

kawat tembaga dan magnet sebagai pengubah getaran menjadi arus 

listrik. 
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d. Light (lampu) Internal 

Lampu internal pada kamera video yang dapat digunakan untuk 

menambahkan sumber cahaya pada saat melakukan shooting di tempat 

yang gelap atau kurang pencahayaan. 

e. View Finder 

Merupakan monitor kecil sebagai jendela pengamat Anda untuk bisa 

melihat obyek yang masuk ke dalam kamera. 

f. Charger 

Adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan pengisian ulang pada 

baterai kamera dengan kapasitas 12 Volt. 

g. Kabel AV dan Firewire 

Kabel AV adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan 

antara perangkat kamera video dengan perangkat media elektronik 

lainnya seperti televisi. 

Kabel Firewire adalah kabel standarisasi yang biasa disebut IEEE 1394 

yang digunakan untuk melakukan transfer data dari kamera video ke 

komputer (proses capture), kecuali untuk jenis kamera video yang sudah 

menggunakan media hard disk atau memory card menggunakan kabel 

jenis USB. 

h. Adaptor Slot 

Adalah tempat colokan port untuk melakukan pengisian daya ulang 

baterai. 

i. Rec On/Off 

Tombol yang digunakan untuk melakukan proses perekaman gambar 

video atau melakukan memberhentikan proses perekaman sementara. 

j. Batteray Release 

Tombol yang digunakan untuk melepaskan kunci pada baterai, sehingga 

baterai dapat dikeluarkan dari slot-nya. 

k. Photo Shutter 

Tombol yang digunakan untuk melakukan pengambilan gambar foto pada 

saat melakukan shooting. 
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l. Zoom 

Tombol zoom digunakan untuk melakukan zoom secara optik maupun 

secara digital. w = menjauhi objek, t = mendekati objek. 

 

m. Night Shoot on/off 

Adalah fasilitas yang digunakan untuk mengaktifkan modus malam pada 

kamera, sehingga kamera akan cenderung berwarna hijau seperti 

penggunaan mode infrared. 

n. Light On/Off 

Tombol yang digunakan untuk menghidupkan dan mematikan lampu 

internal pada kamera video. 

o. Fader On/Off 

Tombol yang digunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fasiltas 

fader. Fader adalah fasilitas visualisasi untuk memperindah antara clip 

video. 

p. Backlight On/Off 

Adalah tombol yang digunakan untuk mengatur pencahayaan di belakang 

objek yang diambil gambarnya. 

q. Focus On/Off: 

Tombol yang digunakan untuk mengaktifkan mode focus kamera ke 

otomatis atau diatur secara manual. Jika diatur secara manual biasanya 

untuk mengatur focus terhadap objek menggunakan tombol fungsi menu 

yang berbentuk gear yang dapat Anda gerakkan ke atas maupun ke 

bawah. 

2. Fungsi Menu 

Tombol yang dapat digunakan serba guna bergantung pada pengaturan 

kamera video yang Anda gunakan. bisa untuk focus, perpindahan menu, 

jika di tekan maka akan memiliki menu yang Anda pilih. 

Selain beberapa alat seperti di atas, berikut terdapat beberapa alat lain 

yang juga digunakan untuk membantu dalam proses perekaman 

video/film. 
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a. Tripod dan Monopod 

Tripod dalam fotografi merupakan alat tambahan yang berfungsi sebagai 

penyanggah kamera untuk meredam kamera dari guncangan atau getaran 

ketika menggunakan kecepatan rendah. Dalam sebuah pemotretan 

apapun ketika menggunakan kecepatan rendah di bawah 1/15 detik 

dipastikan kemampuan tangan untuk menahan kamera dari getaran tidak 

dapat dielakkan. Tripod adalah penyanggah kamera yang memiliki tiga 

kaki. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Tripod dan Monopod 

 

Selain Tripod, juga ada yang hanya berupa satu kaki saja dengan nama 

Monopod. Fungsi alat ini pada dasarnya sama dengan Tripod yaitu 

sebagai penahan kamera dari guncangan, namun bentuknya saja yang 

berbeda dan keberadaan Monopod terlihat lebih fleksibel dalam 

melakukan pergerakan dalam membidik objek.  

b. Tas Kamera 

Salah satu fungsi tas kamera, adalah sebagai protektor atau pelindung. 

Yang harus bisa melindungi kamera dan aksesoris kamera seperti lensa, 

flash, dan lain-lain. Oleh sebab itulah mengapa biasanya dan seharusnya 

sebuah tas kamera sekeliling badannya harus dilapisi busa yang cukup 

tebal. Terutama pada kabin atau kompartemen tempat menyimpan body 

kamera, lensa, dan flash. 

c. Lampu Eksternal 

Lampu eksternal berfungsi untuk menambah intensitas pencahayaan jika 

ruang objek kurang terang.  
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Gambar 3.3. Lampu Eksternal 

 

d. Microphone Eksternal 

Film  yang  baik  sebaiknya  memang memiliki perpaduan gambar dan 

suara yang seimbang. Kamera video biasanya menyertakan 

mikrofon built-in untuk merekam suara. Namun demikian, biasanya 

mikrofon tersebut juga merekam suara yang berada di sekitar objek 

bidikan, seperti suara bising, angin, dan nafas si juru kamera. Apabila 

Anda merekam di ruang terbuka, aktifkan fitur Wind cut yang bisa 

mengurangi suara bising tersebut. Saat fokus pada objek tertentu, aktifkan 

fitur Zoom mic yang berguna untuk memperjelas suara yang keluar dari 

objek bidikan. Jika kamera memiliki soket mikrofon input, maka belilah 

mikrofon yang dilengkapi dengan filter wind  muffler  atau  penyaring 

 angin.  Dan  untuk  merekam  wawancara,  sebaiknya  gunakan  mikrofon 

 kecil ekstrenal. 

3. Mempersiapkan Periferal Perekam Gambar (Handycam) 

Sebelum digunakan untuk merekam gambar, handycam digital terlebih 

dahulu dilakukan persiapan sebagai berikut: 

a. Memasang baterai pada tempat baterai yang berada di bagian belakang 

badan handycam digital, pastikan baterai terpasang dengan benar 

jangan sampai terbalik. 

Langkah-langkah memasang baterai: 

1) Tarik viewfinder ke atas 

2) Masukkan baterai dan tekan ke bawah sampai berbunyi klik. 

b. Memasang kaset video yang terletak pada bagian bawah dari badan 

handycam digital 
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Gambar 3.4. Cara memasang kaset video 

 

1. Tekan tombol pembuka searah dengan tanda panah dan buka 

penutupnya. 

 
2. Masukkan kaset dengan posisi jendela kaca kaset terlihat dari atas 

dan tekan bagian tengah belakang kaset. 

3. Setelah penahan kaset secara otomatis turun ke bawah, kemudian 

tekan penutup kaset 

 
4. Penyalaan  dan Persiapan Penggunaan Periferal Perekam Gambar 

 

Cara mengoperasikan handycam digital adalah sebagai berikut: 

a. Lepaskan penutup lensa. 

b. Pindahkan posisi tombol power dari off ke kamera dengan menekan dan 

tahan  tombol kunci, kemudian dorong ke atas. 

c. Buka layar LCD, dengan  menekan kunci layar LCD. Secara otomatis 

viewfinder akan mati. 

d. Tekan tombol start/stop untuk memulai merekam. Tekan tombol 

start/stop kembali untuk berhenti merekam. 

5. Sudut Pengambilan Gambar (Camera Angle) 

Angle adalah sudut penempatan kamera untuk mengambil gambar suatu 

objek, pemandangan atau adegan. Dengan sudut tertentu Anda bisa 

menghasilkan suatu shot yang menarik, dengan perspektif yang unik dan 

menciptakan kesan tertentu pada gambar yang disajikan. 

a. Normal Angle (Eye Level) 

Pada posisi normal angle, kamera ditempatkan kira-kira setinggi mata 

subyek. Tentu saja normal angle sangat tergantung pada tinggi subek 

yang dishooting.  
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Gambar 3.5. Normal Angle (Eye Level) 

 

b. High Angle 

Posisi kamera lebih tinggi di atas mata, sehingga kamera harus menunduk 

untuk mengambil subjeknya. Hight Angle sangat berguna untuk 

menunjukkan keseluruhan set beserta objek-objeknya. Dengan posisi high 

camera angle ini dapat menciptakan kesan objek nampak kecil, rendah, 

hina, perasaan kesepian, kurang gairah, kehilangan dominasi. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. High Angle 

 

c. Low Angle 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Low Angle 

 

Posisi kamera di bawah ketinggian mata, sehingga kamera harus 

mendongak untuk merekam gambar subjek. Posisi ini memberikan kesan 

cenderung menambah ukuran tinggi objek, memberikan kesan kuat, 

dominan, dan dinamis. 
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d. Bird Eye View 

Pengambilan gambar dilakukan dari atas dari ketinggian tertentu sehingga 

memperlihatkan lingkungan yang sedemikian luas dengan benda-benda 

lain yang tampak di bawah sedemikian kecil. Pengambilan gambar 

biasanya menggunakan helikopter maupun dari gedung-gedung tinggi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8. Bird Eye View 

e. Frog Level 

Sudut pengambilan gambar ini diambil sejajar dengan permukaan tempat 

objek berdiri, seolah-olah memperlihatkan objek menjadi sangat besar. 

 

 

 

 

Gambar 3.9. Frog Level 

 

6. Framing (Bidang Pandang) Pengambilan Gambar 

Bidang  pandangan (framing) adalah suatu langkah pengambilan gambar 

yang harus menentukan luas bidang pandangan untuk suatu objek utama 

dan objek lainnya dalam hubungannya dengan latar belakang. 

 
a. ELS (Extreme Long Shot) 

Pengambilan gambar dari jarak sangat jauh dan menyajikan bidang yang 

sangat luas, kamera mengambil objek secara menyeluruh. Objek utama 

terlihat sangat kecil dan latar belakang terlihat sangat dominan. 
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Gambar 3.10. Extreme Long Shot 

 
b. LS (Long Shot) 

Pengambilan gambar yang juga sangat jauh, bidang yang diambil lebih 

dekat dari pada ELS, namun tetap objek utama masih terlihat terlalu kecil 

dibandingkan latar keseluruhan. 

 

 

 

 

Gambar 3.11. Long Shot 

c. MLS (Medium Long Shot) 

Pengambilan gambar lebih dekat dari pada ELS dan LS. Manusia 

biasanya ditampakkan dari atas pinggang sampai ke atas kepala dalam 

shot ini. Latar belakang dan objek utama pun juga nampak sebanding. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12. MediumLong Shot 

 

d. MCU (Medium Close Up) 

Pengambilan gambar sangat dekat, objek diperlihatkan dari bagian dada 

hingga atas kepala. MCU ini paling sering digunakan dalam dunia 

perfilman. 
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   Gambar 3.13. Medium Close Up 

 

e. CU (Close Up) 

Pengambilan gambar teramat dekat. Objek menjadi titik perhatian utama 

dalam pengambilan gambar ini dan latar belakang terlihat kurang 

dominan. Manusia  biasanya ditampilkan pada bagian bahu hingga atas 

kepala. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14. Close Up 

 

 

 

f. BCU (Big Close Up) 

Pengambilan gambar yang menampilkan bagian tertentu dari tubuh 

manusia. Objek mengisi layar secara menyeluruh dan sangat terlihat 

detailnya. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15. Big Close Up 

 
g. ECU (Extreme Close Up) 

Pengambilan gambar yang menampilkan bagian tertentu objek 

dengan sangat detil memenuhi layar. 
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              Gambar 3.16. Extreme Close Up 

 
h. 1 Shoot 

Pengambilan gambar satu objek. Fungsinya memperlihatkan 

seseorang/benda dalam frame. 

 

 

 

 

Gambar 3.17. 1 Shoot 

 

i. 2 Shoot 

Pengambilan gambar dua objek. Fungsinya memperlihatkan adegan dua 

orang yang sedang berkomunikasi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18. 2 Shoot 

 
j. 3 Shoot 

Pengambilan gambar tiga objek. Fungsinya memperlihatkan 

adegan tiga orang sedang mengobrol. 
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Gambar 3.19. 3 Shoot 

 
k. Group Shoot 

Pengambilan gambar sekumpulan objek. Fungsinya memperlihatkan 

adegan sekelompok orang dalam melakukan suatu aktivitas. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.20. Group Shoot 

 

7. Gerakan Kamera (camera moving) 

a. Zoom In 

Perubahan besar sudut kamera dari normal (45o) ke sudut yang lebih kecil 

dari 45o. sebagai akibatnya subjek terasa semakin mendekat atau 

bertambah besar dari ukuran semula. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.21. Zoom In 

 
b. Zoom Out 

Zoom out perubahan besar sudut kamera dari normal (45o) 

menjadi lebih besar dari (45o), dan sebagai akibatnya subjek terlihat 

bertambah jauh atau bertambah kecil dari ukuran semula. 
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Gambar 3.22. Zoom Out 

 

c. Panning (Pan Right dan Pan Left) 

Pan Right adalah menggerakkan kamera yang ditempatkan di atas tripod 

atau pedestal secara horizontal (mendatar) ke arah kanan. 

Pan Left adalah Menggerakkan kamera yang ditempatkan di atas tripod 

atau pedestal secara horizontal (mendatar) ke arah kiri. 

 

 
 

 

 

Gambar 3.23. Panning 

 

d. Tilting (Tilt- Up dan Tilt- Down) 

Tilt- Up adalah menggerakkan kepala kamera yang berada di atas tripod 

atau pedestal dengan gerakan ke atas. 

Tilt- Down adalah menggerakkan kepala kamera yang berada di atas 

tripod atau pedestal dengan gerakan ke bawah. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.24. Tilting 

 

e. Dolly (Dolly in dan Dolly out) 

Dolly in adalah Gerak kamera mendekati objek.  

Dolly out gerak kamera menjauhi objek. 
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Gambar 3.25. Dolly 

 

f. Crab (Crab right dan Crab left) 

Crab right adalah menggerakan kamera menyamping ke kanan. 

Crab left adalah menggerakan kamera menyamping ke kiri. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.26. Crab 

 
g. Arc 

Arc adalah gerakan kamera memutar mengitari objek dari kiri ke kanan 

atau sebaliknya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.27. Arc 
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h. Swing 

Melakukan perpindahan gambar dari latar yang satu ke latar lain dalam 

lokasi yang sama dan ukuran (size) pengambilan gambar yang sama 

dengan cara menggerakkan (mengayun) kamera secara cepat. 

i. Pedestal 

Pedestal sendiri sesungguhnya adalah sebuah alat penyangga kamera 

yang dilengkapi sistem hidrolik dan dikendalikan secara elektrik. Sebagai 

penyangga kamera, pedestal bisa ditinggikan (dinaikkan) dan bisa 

direndahkan (diturunkan). Sehingga dengan kemampuan yang demikian, 

sangat efektif bila digunakan untuk pengambilan gambar yang menuntut 

perubahan posisi kamera dari rendah (low) ke tinggi (high) atau 

sebaliknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.28. Pedestal 

 

j. Fade In 

Gerakan bagian fokus kamera dari gambar kabur menjadi lebih tajam. 

 

 

 

k. Fade Out 

Gerakan bagian fokus kamera dari gambar yang tampak jelas atau tajam 

ke arah mengabur, biasanya jika hendak menampilkan teks di atas 

gambar tersebut. 
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l. Crane Shoot 

Merupakan gerakan kamera yang dipasang pada alat bantu mesin beroda 

dan bergerak sendiri bersama juru kamera, baik mendekati maupun 

menjauhi objek. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.29. Crane Shoot 

 

8. Mematikan Periferal Perekam Gambar 

Proses deaktifasi handycam digital, dari posisi masih merekam gambar 

adalah: 

a. Tekan tombol start/stop untuk mengakhiri perekaman suatu shot yang 

terakhir. 

b. Tutup layar LCD. 

c. Tombol power dari posisi kamera, geser ke atas disertai menekan tombol 

kunci menuju posisi OFF. 

d. Tutup kembali lensa 

 

D. Aktivitas Pembelajaran 

 
1. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan sistem self based learning 

atau sistem pembelajaran mandiri. Seluruh peserta diklat/workshop 

belajar secara aktif mengumpulkan berbagai sumber selain modul ini, 

misalnya melalui majalah atau melalui internet.  

2. Dalam mempelajari modul ini, dituntut tersedianya bahan ajar yang 

lengkap yang meliputi: 

a. Unit komputer yang siap digunakan;  

b. Handycam 

c. Peralatan pendukung seperti tripod, kaset, charger, dan lain-lain. 

d. Handbook Handycam;  

e. Buku Bahan Ajar Pengoperasian Periferal Perekam Gambar;  
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f. Standar operasional dalam menghidupkan dan mematikan 

komputer.  

 

E. Latihan/Kasus/Tugas 

Latihan: 

1. Sebutkan langkah-langkah memasang kaset pada handycam digital! 

2. Sebutkan langkah-langkah menghidupkan handycam digital! 

3. Sebutkan jenis-jenis sudut pengambilan gambar! 

4. Sebut berbagai jenis-jenis bidang pandangan pada saat perekaman 

gambar! 

5. Sebut gerakan-gerakan kamera yang dapat dilakukan dalam 

pengambilan gambar! 

Tugas: 

1. Amati handycam digital dan bagian-bagiannya, kemudian Anda coba 

masing-masing fungsi tersebut dan jelaskan masing-masing fungsi 

bagian tersebut! 

2. Lakukan pengoperasian handycam digital! 

3. Posisikan kamera sesuai dengan naskah yang telah disusun. 

4. Tentukan bidang pandangan (framing) dari shot-shot yang akan diambil 

dalam suatu adegan. 

5. Gerakkan kamera sesuai keperluan dalam pengambilan gambar untuk 

suatu adegan. 

 

F. Rangkuman 

 
1. Handycam digital memiliki kemampuan mengambil input data analog 

berupa frekuensi sinar dan mengubah ke mode digital elektronis. 

2. Bagian-bagian handycam digital secara garis besar dikelompokkan 

menjadi tiga bagian, yaitu lensa, badan kamera dan viewfinder. Cara 

mengoperasikan handycam digital ada 4 langkah yang harus dikerjakan. 

3. Sudut pengambilan gambar atau camera angle ada  6 posisi, yaitu: 

a. Normal Angle  d.  Bird Eye View 

b. Hight Camera Angle e.  Subjective Camera Angle 

c. Low Camera Angle f.  Objective Camera Angle 
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4. Bidang pandang kamera adalah: 

a. ELS (Extreme Long Shot) e.  MCU (Medium Close Up) 

b. LS (Long Shot)   f.  CU (Close Up) 

c. MLS (Medium Long Shot) g.  BCU (Big Close Up) 

d. MS (Medium Shot)  h.  ECU (Extreme Close Up). 

5. Pergerakan kamera terdiri dari: 

a. Pan, Panning  e.  Crab 

b. Tilt, Tilting   f.  Crane 

c. Dolly, Track  g.  Arc 

d. Pedestal   h.  Zoom 

6. Empat langkah yang diperlukan untuk deaktifasi handycam digital 

adalah: 

a. Tekan tombol start/stop untuk mengakhiri perekaman suatu shot yang 

terakhir. 

b. Tutup layar LCD 

c. Tombol power dari posisi kamera, geser ke atas disertai menekan 

tombol kunci menuju posisi OFF. 

d. Tutup kembali lensa kamera. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

 
Jawablah semua latihan pada Kegiatan Pembelajaran 3 ini. Kemudian 

cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban dan nilai hasilnya. Apabila 

benar semua, maka pemahaman Anda 100 %. Apabila salah satu, maka 

pemahaman Anda 83,5 %. Apabila salah dua, maka pemahaman Anda 66,8 

%. Apabila salah tiga, maka pemahaman 50 %. Apabila salah empat, maka 

pemahaman 33,4 %, dan apabila salah semua, maka pemahaman 0 %. 

Apabila Anda mendapatkan hasil 80 % ke atas, maka Anda dinyatakan lulus 

dan silahkan melanjutkan ke Kegiatan Belajar selanjutnya, apabila 

mendapatkan 0 %, 25 %, 40 % atau 60 %, maka Anda diminta membaca dan 

memahami isi modul kembali dan menjawab latihan lagi. 

H. Kunci Jawaban 

 

1. Langkah-langkah memasang kaset pada handycam adalah : 
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a. Tekan tombol pembuka searah dengan tanda panah dan buka 

penutupnya. 

b. Masukkan kaset dengan posisi jendela kaca kaset terlihat dari atas 

dan tekan bagian tengah belakang kaset. 

c. Tutup kembali tempat kasetnya. 

2. Langkah-langkah menghidupkan handycam digital adalah: 

a. Lepas penutup lensa 

b. Pindahkan posisi tombol power dari off ke kamera dengan menekan 

dan tahan  tombol kunci, kemudian dorong ke atas. 

c. Buka layar LCD, dengan  menekan kunci layar LCD. Secara 

otomatis viewfinder akan mati. 

d. Tekan tombol start/stop untuk memulai merekam. Tekan tombol 

start/stop kembali untuk berhenti merekam. 

3. Macam sudut pengambilan gambar adalah: 

a. Normal Angle   d.  Bird Eye View 

b. Hight Camera Angle  e.  Subjective Camera Angle 

c. Low Camera Angle  f.  Objective Camera Angle 

4. Jenis-jenis  bidang pndangan pada saat perekaman gambar adalah: 

a. ELS ( Extreme Long Shot). e.  MCU (Medium Close Up) 

b. LS (Long Shot).   f.   CU (Close UP) 

c. MLS (Medium Long Shot). g.  BCU ( Big Close Up) 

d. MS (Medium Shot).  h.  ECU (Extrime Close Up) 

5. Gerakan kamera yang dapat dilakukan dalam pengambilan gambar 

adalah: 

a. Pan, Panningadalah gerakan kamera secara horizontal (mendatar) 

dari kiri ke kanan atau sebaliknya.  

b. Tilt, Tilting adalah gerakan kamera secara vertikal,mendongak dari 

bawah ke atas atau sebaliknya. 

c. Dolly, Track adalah gerakan di atas tripod atau dolly mendekati atau 

menjauhi subjek. 

d. Pedestal adalah gerakan kamera di atas pedestal yang bisa dinaik-

turunkan. 

e. Crab 
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Gerakan kamera secara lateral atau menyamping, berjalan sejajar 

dengan subjek yang sedang berjalan 

f. Arc adalah gerakan kamera memutar mengitari objek dari kiri ke 

kanan atau sebaliknya. 

g. Zoom adalah gerakan lensa zoom mendekati atau menjauhi objek 

secara optik dengan mengubah panjang focal lensa dari sudut 

pandang sempit ke sudut pandang lebar atau sebaliknya. 
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Kegiatan Pembelajaran 4: 

MENGOPERASIKAN PERANGKAT LUNAK  

PENYUNTING VIDEO (ADOBE PREMIERE) 

 
A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Peserta Diklat mampu 

mengoperasikan perangkat lunak penyunting video (Adobe Premiere) 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Peserta Diklat mampu: 

1. Mempersiapkan perangkat lunak Penyunting video (Adobe Premiere). 

2. Mengenali menu dan area kerja serta membuat, membuka, menyimpan 

file video digital (Adobe Premiere). 

3. Melakukan penyuntingan video menggunakan Adobe Premiere. 

4. Mengintegrasikan penyunting video (Adobe Premiere). ke dalam 

multimedia. 

 

C. Uraian Materi 

 

MENGOPERASIKAN PERANGKAT LUNAK 

PENYUNTING VIDEO(ADOBE PREMIERE) 

 

a. Teknik Video Editing (Penyuntingan Video) 

Teknik penyuntingan video terbagi dua yakni Teknik Linear dan Teknik 

Non-Linear. 

Teknik Linear  dilakukan dengan memotongmotong bahan video yang 

diberi istilah klip dan disusun dengan menggunakan video player dan 

perekam (VCRVideo Cassete Recorder), bisa juga menggunakan dua 

player bila Anda ingin memasukan effect. 

Teknik NonLinear, serupa dengan linear Anda memotongmotong klip 

dalam editing, tetapi jauh lebih mudah karena tinggal drag and drop tanpa 
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kerja dari nol, begitu juga untuk memasukan effect, Anda tinggal drag and 

drop dengan effect yang sudah tersedia. Bahkan Anda dapat mengatur 

dengan mudah durasi dari effect yang Anda pakai. 

 

b. Penyuntingan Video dengan Adobe Premiere 

a. Adobe Premiere 

Sekarang Anda mulai dengan membuka Adobe Premiere Pro. Klik Start> 

Program > Adobe > Adobe Premiere Pro. Premiere akan menanyakan 

kepada Anda apakah Anda akan membuka file yang telah ada, atau 

membuat file baru. Berikut ini tampilan awal Adobe Premiere. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Tampilan Adobe Premiere Pro 

 

Dan selanjutnya muncul Windows dengan New Project. Klik tab Custom 

Setting, pada frame General.  

Kerena Anda akan membuat file video, lebih baik Anda memilih Editing 

Mode Video for windows,Time base29.97 frame per second. 

Pada Frame Video Anda isikan: 

1) Frame size 720h : 480v. 

2) Frame rate: 29.97 frames/second. 

3) Pixel Aspect Ratio: D1/DV NTSC (0.9) 

Pada Frame Audio Anda isikan: 

1) Sample rate 44100 Hz 

2) Display Format Audio Sample 

Dan apabila akan menyimpan setting-an ini, Anda tekan tombol Save 

Preset, Anda isikan nama dan description, dan secara otomatisseting-

an Anda akan terlihat pada tab Load Preset. Anda simpan File project 

(ex: Latihan) Anda, terserah menentukan lokasi file project Anda. 
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1) ElemenElemen Adobe Premier Pro 

a) Jendela Project : 

Tempat menampilkan informasi file proyek aktif dari pekerjaan 

pengeditan video yang tengah dilaksanakan. Juga tempat menyimpan 

clipclip hasil impor untuk penggunan pengeditan. Selain itu efek 

video dan audio juga Anda simpan di jendela ini. 

b) Jendela Monitor : 

Jendela untuk menampilkan clipclip video dan draft pengeditan yang 

sedang dilaksanakan. 

c) Jendela Timeline : 

Area kerja dalam pengeditan video dengan menyusun clipclip video 

untuk membentuk sebuah rangkaian video final. 

d) Toolbar : 

Tombol/shortcut fungsi dalam melakukan pengeditan video 

e) Palet : 

Jendela tambahan untuk mengetahui yang sedang dilaksanakan. 

 
2) Meng-import File 

Untuk melakukan pengeditan suatu video, terlebih dahulu Anda 

mengimport file yang Anda perlukan, dengan cara klik menu File>Import 

(Ctrl+I) atau klik kanan pada windows project dan pilih import. Di sini Anda 

dapat mengimport file video, audio dan image. Pada project windows 

Anda dapat membuat Bin (seperti folder pada Windows Explorer). Bin ini 

memudahkan Anda dalam memanajemen file project Anda. Pada latihan 

ini, Anda akan membuat 3 bin dengan nama bin masing-masing video, 

audio, dan image. 

Cara membuat Bin, klik menu File>New>Bin, atau klik kanan pada project 

windows pilih bin. 

 
3) Transition 

Transisi merupakan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain, dalam 

pengeditan suatu video transisi merupakan perpindahan dari satu video ke 

video berikutnya. Kali ini Anda akan mencoba untuk memasukkan sebuah 

film ke dalam areal kerja Anda. Tahap awal yang harus Anda lakukan 
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adalah “klik File dari Bar lalu klik Import”. Setelah itu, Anda lihat pada 

Project Window secara otomatis terdapat file yang Anda import. 

Untuk meletakkan file yang telah Anda import ke dalam Timeline guna 

pengeditan, akan Anda lakukan dengan cara yang paling mudah dengan 

teknik DRAG atau DROP yaitu menarik langsung file yang Andainginkan 

ke dalam time line, untuk file video dan image yang Anda masukkan. 

Setelah file dimasukkan ke dalam timeline, tampilan gambar yang Anda 

lihat sangat kecil. Untuk memperbesar tampilannya, klik Zoom tool yang 

berada pada toolbox di samping timelime, klik menu Windows > Tools. 

Sekarang Anda memasukkan dua file video ke dalam track video 1 dan 

video 2 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Memasukkan dua file video ke dalam track 

 
Sekarang Anda mencoba untuk membuat sebuah Transition. Untuk 

membuka perintah transisi, Anda buka menu Window lalu klik Effect, dan 

window effect akan muncul. 

 
b. Proses Editing 

Anda akan memulai pengeditan Video. Hal pertama yang harus Anda 

lakukan adalah klik 2 kali pada file yang berada di Project Window, lalu 

Anda akan masuk ke dalam Source Monitor (monitor sebelah kiri) 

Source Monitor dapat digunakan untuk memotong gambar, yaitu dengan 

menentukan terlebih dahulu frame mana yang kan Anda masukkan ke 

dalam Timeline. Setelah Anda tentukan frame yang akan Anda ambil lalu 

klik tombol “Set In Point( { )” kemudian tentukan sampai frame 

berikutnya lalu tekan tombol “Set Out Point( } )”. 

Kemudian cara meletakkan frame tersebut ke dalam Timeline pilih dulu 

track yang Anda ingin kan untuk menempatkan potongan video tersebut, 

kemudian klik tombol Insert pada monitor windows. Secara otomatis 

frame tersebut masuk ke dalam Timeline. Atau drag and drop Monitor 
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source-nya ke dalam Timeline dan track yang Anda pilih. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Cara meletakkan frame tersebut ke dalam Timeline 

 

Tahap ini adalah lanjutan dari proses insert di atas. yaitu apabila frame 

yang Anda tentukan terdapat frame lain yang ikut dalam timeline, jadi 

frame yang ikut harus dibuang. Caranya adalah Klik tanda segitiga di 

samping track video.  

Klik set display style, dan pilih show frame, maka track tersebut akan 

menampilkan file video tersebut frame by frame dan Anda tentukan di 

zoom in menjadi 1 frame sehingga tidak ada lagi frame yang tersisa, 

kemudian lakukan pemotongan dengan Razor Tool yang terdapat pada 

ToolBox, pilih frame yang akan Anda buang dan tekan Delete pada 

keyboard. 

1) Opacity 

Pada tahap selanjutnya Anda akan mencoba untuk melihat fasilitas yang 

terdapat pada Timeline Video, yaitu Opacity. Klik tanda panah yang 

terdapat track video Anda, lihat fasilitas Opacity dengan cara klik pada 

Show Key Frame, pilih Show Opacity Handles. Anda akan melihat garis 

berwarna orange, posisinya terletak paling atas, itu menandakan opacity 

nya 100%. Untuk mengubah opacity-nya, sebelumnya arahkan pointer 

video pada video untuk menentukan key frame-nya kemudian klik tombol 

add/remove key frame. Setelah Anda memberi keyframe maka 

turunkanlah keyframe untuk mengubah Opacity. 

Catatan: Anda bisa memberi banyak keyframe pada track tersebut untuk 

menentukan opacity yang Anda inginkan Track video and Audio dapat 

Anda tambahkan hingga beberapa track. Dengan cara mengklik kanan 

pada salah satu track dan pilih add track. Kemudian isikan jumlah track 

yang diinginkan. 
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2) Import Text dan Template 

Pada latihan ini, Anda akan mencoba memberikan text dan template 

pada latihan Anda. Untuk memberikan text, klik menu File>New>Title 

atau klik kanan pada project window Anda dan pilih New Item>Title, 

maka akan muncul Window Title Designer seperti di bawah: 

Anda isikan text pada layer yang tersedia. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4.. Window Title Designer 

 
Apabila Anda ingin mengisi video Anda dengan template, caranya 

dengan mengklik tombol Template pada windows tersebut atau menekan 

Ctrl+J, maka akan muncul windows template, dan pilih template dan 

tekan tombol apply. 

Setelah itu, Anda akan kembali pada window title tersebut, dan edit apa 

yang ingin diedit sesuai dengan keinginan. Kalau sudah di edit tutuplah 

windows title tersebut, maka akan muncul dialog box, kemudian kliklah 

tombol YES dan simpanlah title tersebut. 

 

 

 

Gambar 4.5.. Menyimpan Title 

 

Selanjutnya, title tersebut akan masuk pada project windows Anda. Dan 

kemudian, masukanlah file title tersebut ke Timeline Anda untuk 

memberi text dan template.  

 

3) Video Effect 

Sekarang memulai dengan memberi effect pada video Anda. Untuk 

memberi sebuah effect pada sebuah video, sebelumnya Anda harus 
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membuka windows effect. Untuk menampilkan window-nya, klik menu 

Windows>effect, maka windows effect akan terlihat.  

Sekarang Anda memasukkan suatu effect ke dalam track video yang 

akan Anda beri effect. Caranya cukup drag and drop salah satu effect 

yang dianggap bagus. Setelah Anda memasukkan effect ke dalam track 

video Anda, Effect yang Anda berikan pada track belum terlihat, maka 

dari itu untuk melihat effect yang Anda berikan pada video tersebut harus 

diseting/diatur. Untuk mensetting atau mengatur effect-nya, Anda harus 

membuka Windows Effect Control. Untuk menampilkan window effect, 

klik menu windows > effect controls. Maka akan tampil sebuah windows 

seperti di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6. Windows Effect Control 

 

Pada gambar di atas terlihat bahwa terdapat satu buah effect video. 

Untuk melihat hasil dari effect video tersebut, arahkah pointer di dalam 

Timeline window pada track video yang Anda beri effect tersebut. 

Apabila Anda ingin memberi effect pada bagian tertentu pada track video 

yang diberi effect, perhatikan pada window effect control terdapat 

sebuah pointer yang menunjukkan posisi video yang sedang aktif pada 

track video tersebut. Jadi untuk memberi effect pada bagian tertentu 

pada video tersebut, Anda harus membuat key frame pada video 

tersebut dengan cara klik add/remove key frame. Dengan memberikan 

keyframe, Anda dapat mengatur effect pada bagian video yang Anda 

inginkan. 

Pada windows effect di atas terdapat Motion. Pada motion Anda dapat 

mengatur posisi, skala video Anda, semuanya tergantung pada kreasi 

Anda. 
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c. Rendering 

Sebelum melangkah ke proses rendering, sebaiknya Anda meninjau 

dahulu formatformat yang berlaku dalam dunia digital, khususnya dalam 

hal editing video. 

1) Format Digital 

a) AVI (Audio Video Interlased) 

 Memiliki berbagai pilihan metode kompresidekompresi (codec) 

antara lain : Cinepak, Indio, Microsoft Video 1, Clear Video (IVI). 

 Ukuran file relatif besar sehingga menyita banyak ruang hard disk. 

 Merupakan salah satu format tertua dalam dunia video digital. 

b) MPEG (Motion Picture Eksperts Groups) 

MPEG1 

 Standar pertama yang dirilis tahun 1993, setelah menjadi standar 

umum Video CD dengan resolusi 352 x 288 pixel. Bandwidth 11,5 

Mbps (Megabits per second). 

 Berusaha mempergunakan kualitas dengan minimalitas. 

MPEG2 

 Dirilis tahun 1995, menjadi standar umum DVD dengan resulusi 

720 x 576 pixel. 

 Berusaha mempergunakan kualitas dengan minimalitas. 

 Kualitas video maupun audio jauh lebih bagus dibanding       

MPEG1. 

2) Format Analog 

Video analog mengenal beberapa format,antara lain VHS, SVHS, VHS –

C, Betamax, Hi8, dan video 8. 

Untuk me-render hasil kerja Anda yang terdapat dalam timeline windows, 

klik menu File>Export>Movie.Maka akan muncul dialog box seperti di 

bawah, dan video yang di-export dengan format AVI. 
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Gambar 4.7. Export Movie 

 
Tentukan lokasi di mana Anda akan menyimpan video hasil rendering. 

Kemudian klik save untuk meng-exportfile tersebut. Apabila Anda ingin 

melakukan setting ulang, kliklah tombol setting sebelum Anda 

mengexportfile tersebut. Anda mengexport file dengan format lain, 

dengan cara File>Export>Adobe media encoder. Maka akan muncul 

gambar seperti gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8. Export Adobe MediaEncoder 

 

Klik OK, untuk melakukan proses rendering. Maka akan muncul proses 

rendering seperti gambar di bawah. 

 

 

 

 

Gambar 4.9. Proses Rendering 

 

Kecepatan rendering tergantung dari durasi clip editing Anda, banyaknya 

efek video yang diterapkan, banyaknya transisi yang dipakai, dan juga 

kofigurasi sistem komputer Anda. 
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d. Merekam Video ke CD dengan Nero 

Membuat VCD/DVD adalah cara mudah mengemas video final hasil 

olahan Anda dalam Premiere Pro agar lebih mudah untuk ditonton oleh 

siapa saja. Video yang tersimpan dalam kepingan VCD/DVD mudah untuk 

dibuka menggunakan VCD/DVDPlayer, dan hampir setiap rumah saat ini 

memiliki alat pemutar ini. 

Premiere Pro tidak memiliki fasilitas yang memungkinkan Anda membuat 

VCD. Oleh karena itu, diperlukan program lain untuk melaksanakannya. 

Nero Burning Rom merupakan program pembakar CD paling populer dan 

dipergunakan paling banyak dewasa ini. Membuat VCD/DVD 

menggunakan Nero Burning Rom sangatlah mudah. Berikut adalah 

langkahlangkahnya. 

a. Buka Program Nero kemudian akan muncul Halaman Pilihan Project, 

Pilih Toolbar Video, kemudian klik shortcut Make Video CD. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10. Tampilan awal Nero 

 
b. Selanjutnya akan tampak window di bawah ini, klik tombol Add untuk 

menambahkan data/data video/clip untuk dibakar ke CD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11. Add untuk menambahkan data/data video/clip 
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c. Setelah data video tampil di layout, selanjutnya klik tombol Next, 

kemudian tampil window di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12. Final Burn Settings 

 
d. Klik tombol Burn untuk memulai proses membakar CD.  

e. Setelah proses membakar selesai, akan muncul gambar di bawah ini. 

Selanjutnya, klik OK, Next. Secara otomatis CDWriter akan terbuka, CD 

yang di dalamnya siap untuk dimainkan di CD Player. 

 

D. Aktivitas Pembelajaran 

 

1. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan sistem self based learning 

atau sistem pembelajaran mandiri. Seluruh peserta diklat/workshop 

belajar secara aktif mengumpulkan berbagai sumber selain modul ini, 

misalnya melalui majalah atau melalui internet.  

2. Dalam mempelajari modul ini, dituntut tersedianya bahan ajar yang 

lengkap yang meliputi: 

e. Unit komputer yang siap digunakan;  

f. Sistem operasi dan sistem aplikasi perekam dan penyunting audio 

yang legal dan siap digunakan;  

g. Buku Bahan Ajar Adobe Premiere;  

h. Standard operational dalam menghidupkan dan mematikan 

komputer.  

 

E. Latihan/Kasus/Tugas 

Latihan: 

 
1. Fungsi dari Adobe Premiere adalah: 

a. Pengolah Animasi 2D.  c.  Penyunting Video 



 

 99 

 

b. Pengolah Animasi 3D.  d.  Penyunting Suara 

2. Berikut ini menu pada Adobe Premiere, kecuali  

a. Track   c.  Edit 

b. Project.    d.  Title 

3. Jendela pada Adobe Premiere untuk menampilkan clipclip video 

dan draft pengeditan yang tengah dilaksanakan adalah:  

a. Jendela Project  c.  Jendela Timeline 

b. Jendela Monitor  d.  Palet 

4. Jendela tambahan pada Adobe Premiere untuk mengetahui yang 

sedang dilaksanakan adalah: 

a. Jendela Monitor  c.  Jendela Project 

b. Jendela Timeline  d.  Palet 

5. Cara mengimportfile pada Adobe Premiere adalah: 

a. File>Insert(Ctrl+I) c.  File>Import(Ctrl+I) 

b. File>Import(Ctrl+P) d.  File>Add(Ctrl+I) 

6. Cara membuat Bin pada Adobe Premiere adalah: 

a. File>Insert>Bin  c.  File>Bin 

b. File>Import>Bin  d.  File>New>Bin 

7. Cara membuka perintah transisi pada Adobe Premiere adalah:  

a. Window > Effect.  c.  Edit > Effect 

b. File > Effect  d.  Insert > Effect 

8. Cara memberikan text dan template pada Adobe Premiere adalah: 

a. Edit>New>Title  c.  Insert>New>Title 

b. File>New>Title  d.  View>New>Title 

9. Cara mengisi video dengan template pada Adobe Premiere 

adalah: 

a. Ctrl+U   c.  Ctrl+J 

b. Ctrl+T   d.  Ctrl+M 

10. Cara melakukan proses rendering pada Adobe Premiere adalah: 

a. File>Import>Movie c.  File>Export>File 

b. Send>Export>Movie d.  File>Export>Movie 

Tugas: 

Buatlah sebuah video pendek tentang materi pembelajaran yang Anda 

ajarkan sehari hari di sekolah, minimal berdurasi 15 menit.  
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F. Rangkuman 

 
Adobe Premiere adalah salah satu program penyunting video yang 

dikembangan oleh Adobe Systems. 

AdobePremiere Pro mendukung editing video berkualitas tinggi hingga 4K 

x 4K resolusi, hingga 32-bit per channel warna, baik dalam dan RGB 

YUV.  Versi 1,5 meningkatkan dukungan untuk video definisi konten tinggi, 

dan manajemen proyek baru ditambahkan alat dan filter baru. Hal ini juga 

termasuk dukungan untuk 24p panjangnya. Versi 1.5.1 menambahkan 

dukungan untuk HDV. Versi 2.0 lebih refines 24p dan HDV editing, dan 

merupakan yang pertama NLE utama untuk mendukung natively Canon 

24F format pada kamera seperti Canon XL H1, dengan tambahan update. 

Sejak versi 2.0, Premiere Pro telah memerlukan prosesor yang 

mendukung SSE2. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

 
Jawablah semua latihan pada Kegiatan Pembelajaran 4 ini. Kemudian 

cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban dan nilai hasilnya. Apabila 

benar semua, maka pemahaman Anda 100 %. Apabila salah satu, maka 

pemahaman Anda 90 %. Apabila salah dua, maka pemahaman Anda 80 

%. Apabila salah tiga, maka pemahaman 70 %. Apabila salah empat, 

maka pemahaman 60 %, dan apabila salah semua, maka pemahaman 0 

%. Apabila Anda mendapatkan hasil 80 % ke atas, maka Anda dinyatakan 

lulus dan silahkan melanjutkan ke Kegiatan Belajar 5, apabila 

mendapatkan 0 %, 25 %, 40 % atau 60 %, maka Anda diminta membaca 

dan memahami isi modul kembali dan menjawab latihan lagi. 

 

H. Kunci Jawaban 

 

1.  c  6.  d 

2. a  7.  a 

3. b  8.  b 

4. d  9.  c 

5. c  10. d 
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 Kegiatan Pembelajaran 5: 

MENGOPERASIKAN PERIFERAL WEB 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari modul ini, Peserta diklat mampu mengidentifikasikan, 

menginstal dan mengoperasikan periferal Web sesuai dengan prosedur yang 

benar 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Peserta Diklat mampu: 

1. Mempersiapkan prapenyalaan periferal Web 

2. Menyalakan dan menyiapkan penggunaan periferal Web. 

3. Mengoperasikan periferal Web. 

4. Mematikan periferal Web dan mengamati proses deaktifasi hingga selesai. 

 

C. Uraian Materi 

 

MENGOPERASIKAN PERIFERAL WEB 

 

1. Berbagai Macam Perangkat Penunjang (Periferal) Personal Komputer 

Guna menunjang kerja dari personal komputer diperlukan beberapa 

perangkat penunjang (periferal). Beberapa perangkat penunjang harus 

tersedia agar komputer bisa berfungsi dengan baik, sementara peralatan 

yang lain bisa berfungsi sebagai pelengkap. Beberapa perangkat 

penunjang personal komputer adalah sebagai berikut : 

a. Monitor 

Monitor merupakan suatu alat yang digunakan untuk menampilkan apa 

yang dikatakan oleh komputer. Melalui monitor, komputer akan 

menampilkan apa yang dikehendaki, apa yang dikerjakan dan hasil dari 

yang dikerjakan. Untuk menghubungkan monitor dengan komputer yaitu 

dengan menggunakan display adapter. 
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b. Printing Device 

Printing Device merupakan alat pencetak pada komputer. Menurut 

jenisnya Printing Device dibedakan menjadi 3, yaitu : Dot Matrics Printer 

(printer yang menggunakan jarum dan pita sebagai alat pencetak), 

Inkjet/Buble Jet Printer (printer yang menggunakan tinta cair sebagai alat 

pencetaknya) dan Laser Printer (printer yang menggunakan tinta kering/ 

toner sebagai alat pencetaknya. 

c. Storage Device 

Storage Device merupakan media penyimpanan pada komputer yang 

dibedakan menjadi dua, yaitu removable device (dapat dipindah-

pindahkan) dan fixed device (tetap). Media penyimpanan removable 

membutuhkan drive untuk proses baca tulis, sedangkan media 

penyimpanan fixed terpasang tetap pada komputer.  

d. Communication Device 

Perangkat komunikasi utama pada komputer adalah Modem (Modulator-

Demodulator), yaitu alat yang berfungsi untuk mengubah data digital dari 

komputer menjadi sinyal analog atau yang sesuai dengan media transmisi 

datanya, dan sebaliknya sehingga memungkinkan sebuah komputer 

berkomunikasi dengan komputer lain. Selain menggunakan telepon, 

media transmisi dapat berupa media leased line, radio dan satelit. 

Modem ada yang eksternal dan ada pula yang internal, Modem eksternal 

adalah Modem yang dipasang di luar CPU dan terhubung pada port serial 

(COM port) di komputer. Keuntungan Modem eksternal adalah mudah 

untuk dipindahkan dan menggunakan catu daya tersendiri sehingga tidak 

mengurangi daya dari power supply komputer. 

 
 
 

 
 

 

Gambar 5.1. Modem eksternal 

 

Modem internal adalah Modem berbentuk kartu (card) yang 

dipasang pada salah satu slot ekspansi yang disediakan mainboard 
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komputer sehingga secara fisik tidak terlihat dari luar, catu daya 

mengambil dari power supply komputer. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2. Modem internal 

 

e. Network Device 

Network device adalah perangkat yang memungkinkan suatu komputer 

terhubung dengan komputer lain pada sebuah jaringan komputer 

(network). Perangkat ini berbentuk kartu jaringan atau LAN card yang 

dipasang pada salah satu slot ekspansi komputer. Jenis kartu jaringan 

yang digunakan tergantung dari sistem jaringan yang dianut, misalnya 

ethernet, token ring atau arc net. Saat ini orang banyak menggunakan 

konfigurasi jaringan ethernet dibanding yang lain karena paling simpel 

instalasinya dan mampu mencapai kecepatan transfer data jaringan 100 

Mbps pada media kabel 100BaseT. Kartu jaringan akan terhubung 

dengan kabel yang menuju ke perangkat jaringan lainnya, misalnya hub, 

yaitu suatu alat yang berfungsi mengatur komunikasi data pada sebuah 

jaringan. 

 

 

 
 

Gambar 5.3. LAN card 

 

2. Perangkat Penunjang Keamanan Perangkat Komputer 

Perangkat penunjang keamanan komputer biasanya berkaitan dengan 

pemakaian listrik untuk komputer agar tidak mudah rusak terkena 

tegangan yang tidak stabil. Stavolt atau stabilisator tegangan adalah 
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perangkat yang berfungsi untuk menjaga kestabilan tegangan listrik yang 

masuk ke komputer.  

 

 

UPS (Uninterruptable Power Supply) adalah perangkat yang berfungsi 

sebagai penyimpanan daya yang akan bekerja menyalurkan daya yang 

tersimpan pada saat sumber listrik mati. Saat tegangan listrik normal, UPS 

akan mengisi dan menyimpan tegangan pada baterai yang terdapat di 

dalamnya.  

 

 

 

 

 

Gambar 5.4. UPS (Uninterruptable Power Supply) 

 

3. Instalasi dan Pengoperasian Perangkat Modem 

Modem singkatan dari modulator-demodulator merupakan fasilitas untuk 

membuat komputer dapat melakukan komunikasi dengan komputer lain 

menggunakan media transmisi tertentu, misalnya jaringan telepon, 

leased line, satelit dan lain-lain. Penggunaan perangkat Modem pada 

komputer membuat PC dapat memasuki dunia intra maupun internet. 

Menurut cara pemasangannya Modem dibedakan menjadi 2, yaitu 

Modem internal dan Modem eksternal. 

a. Instalasi Modem Internal 

Modem internal sesuai dengan namanya dipasang di dalam 

komputer. Modem ini berbentuk kartu (PCI atau ISA) yang dipasang 

pada slot ekspansi pada mainboard komputer. 

Langkah-langkah pemasangan Modem internal adalah sebagai 

berikut: 

1) Matikan komputer, cabut kabel power-supply-nya, dan buka casing 

komputernya. 

2) Sekarang pilih slot kosong untuk Modem tersebut. Pada umunya 

Modem menggunakan slot 8-bit dan 16-bit yang dapat dipasang 
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pada slot ISA. Sedangkan untuk Modem model terbaru 

menggunakan slot 64-bit dan dapat dipasangkan pada slot PCI 

(kecuali untuk Modem jenis terbaru yaitu AMR - Audio ModemRiser 

yang menggunakan slot khusus). 

3) Lepaskan besi penutup slot yang ada di belakang komputer. Jika 

menggunakan baut gunakan obeng yang sesuai dan simpan baut 

tersebut. 

4) Keluarkan Modem dari dalam bungkusannya dengan hati-hati. 

Pasangkan Modem ke dalam slot yang tersedia serta pastikan telah 

terpasang dengan baik. 

5) Pada bagian belakang Modem terdapat plat besi yang menutupi 

lubang yang pada langkah ke 3 Anda buka, kecangkan dengan baut 

yang tersisa. 

6) Sekarang sambungkan kabel telepon ke Modem, dari terminal 

telepon ke "line" pada Modem, jika ingin dihubungkan dengan 

telepon maka menggunakan konektor yang ada di sebelah “line” 

yang bertuliskan "phone". 

7) Setelah selesai sambungkan kembali semua kabel pada komputer 

dan nyalakan komputer. Mungkin lebih baiknya untuk sementara 

biarkan saja dulu casing komputer tetap terbuka sampai berhasil 

menjalankan Modem dengan baik, sebab kemungkinan Anda harus 

melepas kembali Modem tersebut. 

b. Pengesetan Modem Internal 

Setelah pemasangan kartu Modem selesai, maka langkah 

selanjutnya adalah mengeset Modem internal. Pengesetan Modem 

internal adalah melakukan setting yang perlu agar Modem internal 

dikenal oleh komputer dan bisa digunakan untuk berkomunikasi 

dengan komputer lain atau masuk ke internet. Langkah-langkah 

pengoperasian Modem internal adalah sebagai berikut : 

1) Hidupkan komputer. 

2) Jika Modem mendukung plug and play begitu juga mainboard, maka 

pada saat komputer dihidupkan, windows akan mendeteksi dan 
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mengenali adanya perangkat tambahan baru berupa Modem dengan 

found new hardware wizard. 

3) Selanjutnya Windows akan menginstal device driver untuk Modem 

tersebut. Jika device driver untuk Modem tersebut tidak ada dalam 

library windows, maka masukkanlah disk berisi device driverModem 

tersebut. Apabila tidak memiliki disk tersebut, gunakan device driver 

emulsi atau persamaan yang disediakan oleh Windows. 

4) Jika Modem atau komputer tidak mendukung plug and play, lakukan 

instalasi secara manual, yaitu dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : Klik menu Start, Setting, Control Panel. 

5) Dari kotak Control Panel klik ikon Modem. Selanjutnya akan tampil 

kotak dialog konfirmasi, untuk memilih sendiri tipe Modem yang 

dipasang atau mempersilahkan Windows untuk mendeteksi 

keberadaan Modem di komputer. Dari kotak dialog ini klik Next untuk 

melanjutkan proses instalasi. 

6) Selanjutnya Windows akan mencoba mendeteksi keberadaan 

Modem pada komputer. Jika ditemukan maka Windows akan 

menginstal device driver yang sesuai dengan Modem tersebut. Atau 

pilihlah Have Disk untuk menginstal device driver dari disk yang 

berisi device driver Modem tersebut. 

7) Jika windows tidak menemukan keberadaan Modem di komputer, 

maka pilihlah tipe dan merk Modem dari daftar yang ditampilkan 

Windows. Apabila tidak ada dalam daftar maka harus mempunyai 

disk yang berisi device driver, proses instalasi driver melalui menu 

have disk. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gambar 5.5. Tipe dan merek Modem dari daftar yang ditampilkan Windows 
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8) Apabila mempunyai file driver (disket/CDROM) yang disediakan 

pabrik, maka pasang disket/CDROM tersebut lalu tekan Have Disk. 

9) Pada menu selanjutnya muncul jendela Install From Disk, pilih drive 

yang sesuai, kemudian cari lokasi driver menggunakan browse. 

 

 

 

 

Gambar 5.6. Jendela Install From Disk 

 

10) Apabila file driver sudah ditemukan maka akan muncul jendela 

mengenai driver tersebut (pada contoh ini driverModem V90 & 

K56Flex DATA-FAX-VOICE MODEM) kemudian tekan NEXT. 

 

 

 

 

 

Gambar 5.7. Jendela driver 

 
11) Selanjutnya tentukan port serial (COM port) yang digunakan oleh 

Modem. Perlu diketahui bahwa Modem internal dalam instalasinya 

diset sebagai salah satu port serial pada komputer. Biasanya 

menempati port serial 3 (COM 3) atau port serial 4 (COM 4). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.8. Menentukan port serial (COM port) 

 

12) Klik Finish untuk mengakhiri set upModem. 
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c. Instalasi Modem Eksternal 

Modem eksternal sesuai namanya memang terpasang eksternal (di luar) 

komputer dan terhubung pada salah satu port serial (COM 1 atau COM 

2) pada panel belakang CPU. Modem eksternal mempunyai catudaya 

tersendiri sehingga tidak mengambil dari power supplykomputer. 

Langkah-langkah instalasi Modem eksternal lebih sederhana karena 

tidak perlu membuka casing komputer, yaitu sebagai berikut : 

1) Pastikan steker dari sumber tegangan sudah dicabut. 

2) Pastikan komputer masih memiliki satu port serial (COM port) yang 

kosong pada panel belakang CPU. 

3) Ambil Modem eksternal, pasang ujung kabel data Modem ke COM 

port di panel belakang CPU dan ujung satunya dipasang ke Modem. 

4) Lalu sambungkan Modem kesambungan telepon dengan 

menggunakan kabel telepon yang telah dipasangkan RJ-11 ke 

konektor yang bertuliskan "line" yang tertera di Modem. Jika ingin 

menggunakan telepon juga maka sambungkan pula konektor pada 

Modem yang bertuliskan "phone" ke telepon dengan menggunakan 

kabel telepon yang sejenis. 

5) Setelah itu jangan lupa pasangkan konektor adaptor ke Modem, lalu 

sambungkan adaptor ke steker listrik. 

6) Sekarang nyalakan komputer dan Modem, apabila lampu Modem 

bekerja/berkedip maka siap untuk meng-installsoftware-nya. Jika 

tidak bekerja, coba periksa kembali semua sambungan. Jika telah 

terpasang dengan baik, kemungkinan terjadi kerusakan pada 

Modem atau kabelnya. 

d. Pengesetan Modem Eksternal 

Setelah pemasangan Modem eksternal beres, langkah selanjutnya adalah 

melakukan pengesetan Modem eksternal, proses pengesetan Modem 

eksternal sama dengan pengesetan Modem internal, yaitu: 

1) Hidupkan Modem kemudian hidupkan komputer. 

2) Komputer akan mengenali hardware baru dengan jendela Found 

New Hardware Wizard. 
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3) Windows akan meng-installdevice driver untuk perangkat baru 

berupa Modem eksternal tersebut. 

4) Jika Windows tidak menemukan device driver untuk Modem, Anda 

harus memasukkan device driver disk dan meng-install-nya melalui 

menu Have Disk. 

5) Jika komputer tidak bisa Plug and Play mengenali Modem, maka 

lakukan langkah instalasi manual seperti pada pengesetan Modem 

internal. 

e. Pengoperasian Modem (Internal dan Eksternal) 

Pengoperasian Modem baik internal maupun eksternal adalah melakukan 

konfigurasi pada perangkat lunak atau sistem aplikasi yang akan 

memanfaatkan Modem tersebut, misalnya Dial Up Networking untuk 

koneksi internet dan Win Fax untuk fungsi faksimili pada komputer. 

Koneksi internet menggunakan fasilitas Dial Up Networking milik Windows 

adalah dengan melakukan dial atau hubungan kesalah satu provider 

internet, kemudian untuk browsing internet gunakan software browser 

seperti Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, Mozilla dan lain-lain. 

Internet Mail untuk mailing dan mIRC untuk chating. 

Contoh proses setup pada fasilitas Dial Up Networking. 

 
1) Dari menu Start pilih program, accessories, dial up networking. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.9. Jendela Dial up networking 

 

2) Setelah muncul jendela dial up networking, doubel klik ikon Make 

New Connection maka akan muncul jendela seperti gambar di 

bawah, masukan SijiwaeNet (misalnya) pada kolom pertama untuk 

nama komputer yang akan di dial dan pilih jenis Modem yang telah 

diinstal kemudian klik Next. 
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3) Pada jendela berikutnya masukkan kode area (area code), nomor 

telepon (telephone number) serta kode negara (country code) dari 

koneksi yang dibuat. Ingat penulisan angka-angka tersebut harus 

mengikuti aturan internasional. Jika koneksi dipakai untuk internet, 

maka nomor telepon yang dimasukkan adalah nomor telepon 

Modem dari provider internet (ISP, Internet Service Provider), 

misalnya untuk ISP Telkomnet Instant nomor teleponnya adalah 

080989999. Pada contoh berikut Anda menggunakan SijiwaeNet di 

mana SijiwaeNet tidak membutuhkan kode area karena 

menggunakan nomor akses khusus, kemudian ketik nomor telepon 

akses yaitu 080989999, klik Next. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.10. Memasukkan beberapa kode 

 

4) Selanjutnya akan muncul jendela konfirmasi bahwa proses 

pembuatan koneksi dial up networking sudah selesai. Klik Finish 

untuk mengakhiri proses. Setelah itu akan muncul satu buah ikon 

koneksi baru di sebelah ikon make new connection dengan nama 

sesuai yang Anda tulis tadi, misalnya koneksi1. 

5) Setelah konfigurasi koneksi ke provider internet selesai, cobalah 

melakukan browsing menggunakan Internet Explorer, misalnya ke 

alamat www.yahoo.com, apabila berhasil berarti Modem telah dapat 

bekerja dengan baik 

4. Instalasi dan  Pengoperasian  Periferal WebCam 

a. Mengenal WebCam 

WebCam adalah sebuah periferal berupa kamera sebagai pengambil 

citra/gambar dan mikrofon (optional) sebagai pengambil suara/audio 

yang dikendalikan oleh sebuah komputer atau oleh jaringan 
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komputer. Gambar yang diambil oleh WebCam ditampilkan ke layar 

monitor, karena dikendalikan oleh komputer maka ada interface atau 

port yang digunakan untuk menghubungkan WebCam dengan 

komputer atau jaringan. Ada beberapa orang mengartikan WebCam 

sebagai Web pages + Camera, karena dengan menggunakan 

WebCam untuk mengambil gambar video secara aktual bisa 

langsung di-upload bila komputer yang mengendalikan terkoneksi 

internet. 

 

 

 

 

Gambar 5.11. WebCam 

 

Apabila komputer terkoneksi internet dan mempunyai WebCam maka 

dapat dengan mudah mengirim video atau foto via e-mail atau melakukan 

percakapan virtual secara face to face. WebCam juga sering 

dipergunakan sebagai kamera pengintai karena mudah dalam pengiriman 

sinyal video ke komputer. 

 

b. Jenis-jenis WebCam 

Sebuah WebCam terhubung ke komputer melalui port hardware atau port 

komunikasi (COM port). Pada PC Anda mengenal ada beberapa port yang 

bisa dipergunakan, yaitu serial port, parallel port, USB port, firewire dan 

yang berbasis kartu (ISA, PCI, AGP). Pada Mac Anda bisa gunakan USB 

port, firewire dan yang berbasis kartu. Apabila Anda ingin memakai 

WebCam yang tidak membutuhkan komputer, maka harus menggunakan 

jenis network camera atau wireless camera. Adapun jenis-jenis WebCam 

yang pernah ada meliputi : 

 
1) Serial and Parallel port WebCam. 

WebCam jenis ini sudah terlalu tua dan jarang ditemukan lagi, karena 

sudah tidak ada yang memproduksi. Selain itu, kamera jenis ini 
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menghasilkan kualitas gambar yang rendah dan frame rate yang 

rendah pula. 

 

 

 

2) USBWebCam 

WebCam jenis ini merupakan solusi bagi pengguna baru dan amatir. 

Mendukung fasilitas PnP (Plug and Play) dan dapat dihubungkan ke 

port USB tanpa harus mematikan komputer, tetapi syaratnya sistem 

operasi komputer harus mendukung fasilitas USB port. WebCam ini 

tidak memerlukan catu daya sendiri karena mengambil dari komputer 

dan dapat dipasang sampai beberapa meter jauhnya dari komputer. 

Kualitas gambar yang dihasilkan lumayan bagus tetapi masih kalah 

dari WebCam yang memakai Video Capture Card (VCC). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.12. USBWebCam 

 

3) Firewire and Card Based WebCam 

Firewire adalah salah satu teknologi video capture device yang 

diperlukan bagi kamera yang mendukungnya. Pada umumnya 

WebCam yang membutuhkan video capture device harganya mahal, 

akan tetapi dapat menghasilkan frame rate tinggi, yaitu 24 sampai 30 

frame per second (fps). Frame rate yang tinggi menghasilkan kualitas 

video yang tinggi pula.  

 

4) Network and Wireless Camera 

Network Camera adalah perangkat kamera yang tidak memerlukan 

sama sekali fasilitas komputer, karena dapat langsung terhubung ke 

jaringan melalui Modem. Transfer gambar dan suara langsung 
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menuju jaringan LAN atau line telepon via Modem. Harganya 

biasanya mahal, tetapi mempunyai kualitas gambar yang bagus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.13. Network and Wireless Camera 

 

c. Instalasi WebCam 

Proses yang akan dikerjakan pada modul ini adalah instalasi WebCam 

USB, perhitungannya adalah harganya paling terjangkau dan kualitas 

gambar yang dihasilkan lumayan bagus. Sampel yang Anda gunakan 

adalah QuickCam Express, sebuah WebCam produksi Logitech. WebCam 

ini mempunyai fasilitas untuk PC dan konektor USB. Proses instalasinya 

adalah sebagai berikut: 

1) Hidupkan komputer. 

2) Setelah komputer jalan, ambil QuickCam Express dan hubungkan 

kabel datanya ke USB port. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5.14. Instalasi WebCam 

 

3) Jika komputer mendukung fasilitas Plug and Play maka Windows 

akan menampilkan jendela Found New Hardware, jika tidak 

Kabel data dihubungkan ke USB Port 
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mendukung Plug and Play maka lakukan instalasi manual melalui 

menu Start, Setting, Control Panel, Add New Hardware. 

4) Masukkan CD device driver yang disertakan dalam disk/CD paket 

QuickCam Express ke CD-ROM drive. 

5) Instal device driver melalui menu Have Disk jendela Found New 

Hardware. 

6) Setelah driver diinstalkan, klik Finish. 

7) QuickCam Express siap digunakan. 

 
Proses instalasi WebCam dengan merk dan tipe lain langkahnya sama, 

intinya setelah WebCam terpasang dengan benar di komputer, 

selanjutnya adalah menginstal device driver-nya agar WebCam tersebut 

dikenali dan dapat digunakan oleh komputer. Setelah device driver diinstal 

barulah WebCam bisa digunakan, biasanya sebuah WebCam disertai 

dengan software tools yang spesifik untuk pengoperasiannya. 

 

d. Pengoperasian WebCam Menggunakan Software Tools 

Software tools adalah perangkat lunak yang berguna untuk 

mengoperasikan dan mengendalikan serta mengolah hasil dari sebuah 

perangkat penunjang. Software tools biasanya dibuat untuk menunjang 

kemampuan perangkat tertentu, dan biasanya dikeluarkan oleh produsen 

yang membuat perangkat tersebut. Namun ada juga software tools yang 

bisa digunakan untuk beberapa perangkat berbeda yang kompatibel dan 

dikeluarkan bukan oleh produsen pembuat perangkatnya. Tentu saja 

sebuah perangkat penunjang akan lebih maksimal bila menggunakan 

software tools yang spesifik untuknya dan dibuat khusus untuk perangkat 

itu sendiri. 

Pengoperasian WebCam juga melibatkan software tools khusus, dan 

biasanya produsen WebCam sudah menyertakan software tools spesifik 

untuk barang tersebut dalam paket penjualannya. QuickCam Express milik 

Logitech sudah disertai software tools khusus dalam paketnya, yaitu One 

Click Video E-mail, WebCam Enable Yahoo! Messenger, SpotLife 

Personal Video Broadcasting, SpotLife Web Album Creator, SpotLife 
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WebCam, Reality Fusion GameCam SE dan Logitech Smart Internet 

Updater. 

Instalkan software tools yang akan digunakan di komputer, setelah 

diinstalkan barulah WebCam bisa dioperasikan menurut software tools-

nya, misalnya dengan One Click Video E-mail Anda bisa mengirimkan e-

mail yang isinya gambar video kepada teman-teman Anda, dengan 

WebCamEnable Yahoo! Messenger Anda dapat menambahkan live video 

ke dalam Yahoo! Messenger milik Anda dan masih banyak lagi yang 

dapat Anda kerjakan menggunakan software tools WebCam. 

 

D. Aktivitas Pembelajaran 

 

1. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan sistem self based learning 

atau sistem pembelajaran mandiri. Seluruh peserta diklat/workshop 

belajar secara aktif mengumpulkan berbagai sumber selain modul ini, 

misalnya melalui majalah atau melalui internet.  

 
2. Dalam mempelajari modul ini, dituntut tersedianya bahan ajar yang 

lengkap yang meliputi: 

a. Unit komputer yang siap digunakan;  

b. Periferal WEB 

c. Handbook Periferal WEB;  

d. Buku Bahan Ajar Periferal WEB;  

e. Standard operasional dalam menghidupkan dan mematikan 

komputer.  

 

E. Latihan/Kasus/Tugas 

Latihan: 

 

1. Sebutkan   periferal  standar  agar  komputer  bisa  bekerja  serta 

jelaskan masing-masing fungsinya ! 

2. Bagaimanakah cara PC melakukan koneksi internet 

menggunakan Modem ? 

3. Sebutkan langkah-langkah instalasi WebCam hingga bisa 

digunakan untuk mengambil gambar ! 
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4. Buatlah foto diri Anda menggunakan WebCam kemudian kirimkan 

kepada teman Anda via e-mail, terangkan langkah-langkahnya 

dengan jelas !  

 

 

 

F. Rangkuman 

 

1. Monitor merupakan suatu alat yang digunakan untuk menampilkan 

apa yang dikatakan oleh komputer. Melalui monitor, komputer akan 

menampilkan apa yang dikehendaki, apa yang dikerjakan dan hasil 

dari yang dikerjakan. Printing Device merupakan alat mencetak pada 

komputer. Storage Device merupakan media penyimpanan pada 

komputer yang dibedakan menjadi dua, yaitu removable device (dapat 

dipindah-pindahkan) dan fixed device (tetap). 

2. Pada umumnya hard disk drive yang beredar saat ini dibedakan 

menjadi dua, yaitu hard disk IDE (Integrated Drive Electronic) dan hard 

disk SCSI (Small Computer System Interface). Kecepatan akses hard 

disk SCSI lebih tinggi dibandingkan hard disk IDE, sehingga banyak 

dipakai untuk komputer server. Hard disk IDE umumnya dipakai pada 

PC karena harganya yang jauh lebih murah. 

3. Sound card adalah perangkat multimedia yang memungkinkan 

komputer digunakan sebagai alat untuk mengolah dan mengontrol 

suara, baik suara yang masuk maupun suara yang keluar. 

Perkembangan teknologi di bidang kartu grafik atau graphics 

accelerator mampu mengolah gambar dengan kualitas dan kecepatan 

tinggi sehingga dimungkinkan untuk mengolah gambar berupa foto 

bahkan gambar bergerak atau video MPEG (Motion Picture Expert 

Group).  

4. Modem (Modulator-Demodulator), yaitu alat yang berfungsi untuk 

mengubah data digital dari komputer menjadi sinyal analog atau yang 

sesuai dengan media transmisi datanya, dan sebaliknya sehingga 

memungkinkan sebuah komputer berkomunikasi dengan komputer 

lain. Network device adalah perangkat yang memungkinkan suatu 
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komputer terhubung dengan komputer lain pada sebuah jaringan 

komputer (network). 

5. Stavolt atau stabilisator tegangan adalah perangkat yang berfungsi 

untuk menjaga kestabilan tegangan listrik yang masuk ke komputer, 

yaitu dengan cara menaikkan tegangan ke nilai normal pada saat 

tegangan sumber turun dan menurunkan tegangan ke nilai normal 

pada saat tegangan sumber naik. UPS (Uninterruptable Power Supply) 

adalah perangkat yang berfungsi sebagai penyimpanan daya yang 

akan bekerja menyalurkan daya yang tersimpan pada saat sumber 

listrik mati. 

6. Modem dibagi dua yaitu internal dan eksternal.  

7. WebCam adalah sebuah periferal berupa kamera sebagai pengambil 

citra/gambar dan mikrofon (optional) sebagai pengambil suara/audio 

yang dikendalikan oleh sebuah komputer atau oleh jaringan komputer.  

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

 

Jawablah semua latihan pada Kegiatan Pembelajaran 7 ini. Kemudian 

cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban dan nilai hasilnya. Apabila 

benar semua, maka pemahaman Anda 100 %. Apabila salah satu, maka 

pemahaman Anda 75 %. Apabila salah dua, maka pemahaman Anda 50 

%. Apabila salah tiga, maka pemahaman 25 %, dan apabila salah semua, 

maka pemahaman 0 %. Apabila Anda mendapatkan hasil 75 % ke atas, 

maka Anda dinyatakan lulus dan silahkan melanjutkan ke Kegiatan Belajar 

8, apabila mendapatkan 0 % 25 %, dan 50 % atau 60 %, maka Anda 

diminta membaca dan memahami isi modul kembali dan menjawab latihan 

lagi. 

 

H. Kunci Jawaban 

 

1. Periferal standar agar komputer bisa bekerja: 

a. Monitor : merupakan suatu alat yang digunakan untuk menampilkan 

apa yang dikatakan oleh komputer. Melalui monitor, komputer akan 

menampilkan apa yang dikehendaki, apa yang dikerjakan dan hasil 
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dari yang dikerjakan. 

b. Keyboard : merupakan perangkat untuk memasukkan input huruf dan 

angka dalam aplikasi komputer. 

c. Mouse : merupakan perangkat untuk memanipulasi kursor di layar 

monitor. 

d. Mainboard + Processor + RAM 

e. Storage Device : merupakan media penyimpanan pada komputer yang 

dibedakan menjadi dua, yaitu removable device (dapat dipindah-

pindahkan) dan fixed device (tetap).  

f. Sound card : merupakan perangkat multimedia yang memungkinkan 

komputer digunakan sebagai alat untuk mengolah dan mengontrol 

suara, baik suara yang masuk maupun suara yang keluar. 

g. Kartu grafik atau graphics accelerator merupakan perangkat 

multimedia pengolah gambar dengan kualitas dan kecepatan tinggi 

sehingga dimungkinkan untuk mengolah gambar berupa foto bahkan 

gambar bergerak atau video MPEG (Motion Picture Expert Group). 

h. Stavolt atau stabilisator tegangan adalah perangkat yang berfungsi 

untuk menjaga kestabilan tegangan listrik yang masuk ke komputer, 

yaitu dengan cara menaikkan tegangan ke nilai normal pada saat 

tegangan sumber turun dan menurunkan tegangan ke nilai normal 

pada saat tegangan sumber naik. 

2. Proses koneksi internet menggunakan Modem pada PC : 

a. Pasang Modem pada PC. 

b. Instal device driver-nya. 

c. Jalankan dial up networking. 

d. Buat koneksi baru melalui ISP Telkomnet Instant dengan nomor 

telepon 080989999. 

e. Jalankan software browser. 

3. Langkah-langkah instalasi WebCam : 

a. Hidupkan komputer, pasang WebCam ke komputer. 

b. Lakukan instalasi device driver melalui menu Start, Setting, Control 

Panel, Add New Hardware.. 

c. Masukkan CD driver ke CD-ROM drive. 

d. Pilih device driver melalui menu Have Disk. 
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e. Setelah selesai tekan Finish. 

f. Instal software tools untuk mengambil gambar menggunakan 

WebCam. 

g. Jalankan software tools tersebut. 

4. Langkah mengirim foto via e-mail: 

a. Hidupkan komputer dan WebCam. 

b. Jalankan software tools untuk melakukan snap shot. 

c. Ambil gambar foto Anda dan simpan pada sebuah folder. 

d. Buka e-mail kemudian lakukan attachment pada file foto tadi untuk 

dikirim kepada teman. 

e. Lakukan pengiriman e-mail. 
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Kegiatan Pembelajaran 6: 

MENGOPERASIKAN SOFTWARE WEB DESIGN 

(DREAMWEAVER) 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Peserta diklat mampu 

Mengoperasikan software Web Design (Dreamweaver). 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Peserta Diklat mampu: 

1. Mempersiapkan prapenyalaan software Web design. 

2. Mengenali tag-tag HTML, membuat, membuka, menyimpan file 

halaman Web. 

3. Melakukan pembuatan halaman Web dengan software Web Design. 

 

C. Uraian Materi 

 

MENGOPERASIKAN SOFTWARE WEB DESIGN 

(DREAMWEAVER) 

 

1. Mengenal Software Web Design 

a. Software Web Design 

Software web design merupakan perangkat lunak yang berguna untuk 

membangun/membuat/mendesain halaman-halaman web, baik yang 

bersifat statis maupun dinamis. Saat ini terdapat berbagai macam 

software web design yang dikeluarkan oleh Vendor yang berbeda-beda. 

Setiap software web design itu menawarkan berbagai macam fitur 

unggulannya masing-masing. Software web design terpopuler yang ada 

saat ini antara lain: Adobe Image Ready, Macromedia Dreamweaver, 

Macromedia Fireworks, Microsoft Frontpage dan lain sebagainya. 
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b. Mengenal Macromedia Dreamweaver MX 

Macromedia Dreamweaver yang merupakan salah satu software web 

design terpopuler dipilih sebagai software web design yang akan 

digunakan dalam proses pembelajaran dalam modul ini. Macromedia 

Dreamweaver dipilih karena kompatibilitas dan dukungannya terhadap 

berbagai bahasa pemrograman web, antara lain : ASP, JSP, CFM, 

ASP.NET, PHP, JavaScript, CSS dan XML di samping keunggulan-

keunggulan lainnya dibandingkan dengan software web design yang lain. 

Saat ini Macromedia Dreamweaver telah sampai pada versi 2004 yang 

lebih sering disebut dengan Macromedia Dreamweaver MX 2004. 

Untuk dapat mengoperasikan Macromedia Dreamweaver, terlebih dahulu 

harus dipastikan sudah terinstal di komputer praktikum. Apabila belum ada 

Macromedia Dreamweaver yang terinstal, maka perlu dilakukan proses 

instalasi. Terlebih dahulu harus dipersiapkan file instalasinya dan diikuti 

dengan proses instalasi sesuai dengan installation manual yang ada. 

Setelah Macromedia Dreamweaver terinstal, jalankan dengan klik 2 kali 

pada ikon yang terdapat di desktop atau dapat juga dilakukan melalui 

Start Menu. 

c. Workspace Dreamweaver MX 

Pertama kali dijalankan setelah proses instalasi selesai, user akan 

diberikan pilihan Workspace Setup. Workspace Setup berfungsi untuk 

menentukan workspace yang akan Anda pakai selanjutnya, apakah 

Workspace Dreamweaver MX apakah Workspace Dreamweaver 4. Di sini 

Anda menggunakan Workspace Dreamweaver MX, apabila dikemudian 

hari Anda ingin menggunakan workspace Dreamweaver 4, Anda dapat 

merubahnya melalui Menu > Edit > Preferences. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.1. Workspace Setup 
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Workspace Dreamweaver MX dibagi menjadi 7 bagian, yaitu : Insert Bar, 

Document Toolbar, Document Window, Panel Groups, Tag Selector, 

Property Inspector dan Files Panel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.2. Window dan Panel Dreamweaver MX 

 

Keterangan Gambar: 

1) Insert bar, memuat tombol-tombol yang berfungsi untuk 

memasukkan/menyisipkan berbagai jenis objek seperti gambar, tabel 

dan layer ke dalam suatu dokumen.  

2) Document window, berfungsi untuk menampilkan dokumen di mana 

Anda sekarang bekerja. 

3) Document toolbar, berisi tombol dan menu pop-up yang menyediakan 

tampilan yang berbeda-beda dari Document Window. 

4) Panel groups, merupakan kumpulan panel yang saling berkaitan satu 

sama lain, yang dikelompokkan di bawah satu judul. 

5) Tag selector, berfungsi untuk menampilkan hierarki tag di sekitar 

pilihan yang aktif pada Design View. 

6) Property inspector, digunakan untuk melihat dan mengubah berbagai 

property objek atau teks. 

7) Files panel, memungkinkan pengaturan file-file atau direktori kerja. 

 
Workspace  Dreamweaver  MX   ini  memberikan  kesatuan  tampilan 

antara menu utama, panel, property inspector serta toolbar. 
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2. Dasar-dasar HTML 

a. HTML 

HTML yang merupakan singkatan dari Hyper Text MarkUp Language 

memiliki fungsi untuk memformat dokumen teks biasa agar bisa 

digunakan pada World Wide Web (WWW). HTML bukan merupakan 

suatu bahasa pemrograman, karena sifatnya yang hanya memberikan 

tanda (marking up) pada suatu dokumen teks dan bukan sebagai 

program. 

File-file HTML merupakan dokumen teks yang diformat menggunakan 

HTML, maka untuk melakukan penulisan maupun editing dokumen 

HTML dapat menggunakan berbagai macam editor, dalam hal ini 

digunakan Notepad. 

Struktur dasar dokumen HTML berisi elemen-elemen atau tag, seperti 

pada gambar berikut: 

 

 

 

Gambar 6.3. Struktur Dasar HTML 

Keterangan : 

1) <HTML></HTML> : mendefinisikan bahwa  teks yang berada di 

antara kedua tag tersebut adalah file HTML. 

2) <head></head> : mendefinisikan head dalam sebuah file HTML. 

3) <title></title> : mendefinisikan judul yang hendak ditampilkan pada 

browser. 

4) <body></body> : mendefinisikan  teks beserta formatnya yang 

hendak ditampilkan sebagai isi halaman web. 

b. Format Teks Dasar dalam HTML 

1) Heading, HTML mengenal 6 level heading, mulai 1 (terbesar) 

sampai 6. Heading ditampilkan dengan font lebih besar dan tebal 

dari pada teks normal. 

h1>heading level 1</h1>, <h2>heading level 2</h2>dst. 

2) Paragraf, setiap ada paragraf baru diawali dengan <p> 
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<p>paragraf satu</p>, dst. 

3) List, HTML mendukung daftar (list) tidak bernomor, bernomor dan 

definisi. 

Tidak bernomor (unordered list) :  
 

<ul>  
<li>satu 
<li>dua  
<li>tiga 

</ul> 
 

 

 

 

Gambar 6.4. Tampilan dari Tag Unordered List 

 
Bernomor (ordered list) :  

 
<ol>  

<li>satu 
<li>dua  
<li>tiga  

</ol> 
 

Definisi (definition list) : 

<dl>  
<dt> 

<dd>  
<dt>  

<dd> 
</dl> 

 

 

 

 

 

Gambar 6.5. Tampilan dari Tag Definition List 

 

4) Performatted Text, dalam HTML, spasi, tab dan baris baru (enter) 

tidak memiliki pengaruh. Agar format tampilan sesuai dengan 

sourcenya, maka diperlukan tag<pre>. 
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<pre>  
 Nama  : Saya 
    Tanggal  : Lahir 

</pre> 

 

 

 

Gambar 6.6. Tampilan dari Tag Preformatted Text 

 

5) Extended Quotations, untuk membuat kutipan panjang, sehingga 

hasilnya menjorok ke dalam, digunakan tag<blockquote>. 

<p>paragraf satu</p> 
<blockquote>  

<p>paragraf masuk ke dalam</p> 
</blockquote> 
 

 

 

 

Gambar 6.7. Tampilan dari Tag Blockquote 

 

6) Ganti baris (line break), untuk menulis alamat surat dengan baris-

baris pendek, tidak baik jika menggunakan tag<p>(spasi terlalu 

lebar). Maka digunakan tag<br> untuk ganti baris. 

Karangmalang.<br>  
Yogyakarta.<br>  
55281 

7) Garis datar (horizontal rule), untuk membuat garis horizontal yang 

digunakan untuk membatasi bagian-bagian digunakan tag<hr>. 

Yang dapat diikuti dengan penentuan ukurannya dengan atribut size 

dan width. 

<hr size=”4” width=”75%”> 

8) Memformat karakter, 

<b> atau <strong> untuk membuat teks Bold.  
<i> atau <em> untuk membuat teks Italic. 
<tt> atau <code>  untuk membuat teks typewriter. 
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Gambar 6.8. Hasil Format Karakter 

 

c. Dasar Link HTML 

1) Relative dan Absolute Link, link ke suatu dokumen  pada direktori 

lain dapat dibuat dengan menentukan relative path dari posisi 

dokumen asal berada. Ini disebut sebagai relative link. Misal : 

a href=”Harga/index.HTML”>Daftar Harga</a> 

2) Link ke suatu bagian di dokumen lain, misalnya : satu.HTML dilink 

ke suatu bagian di dua.HTML, caranya adalah: 

Pada dokumen satu.HTML, dituliskan: 

<a href=”dua.HTML#BT”>Tiga</a> 

Pada bagian yang dituju, dituliskan: 

<a name=”BT”>Tiga</a> 

3) Link ke suatu bagian didokumen yang sama, caranya hampir sama 

dengan langkah di atas: 

Pada dokumen satu .HTML, dituliskan: 

<a href=”#BT”>Tiga</a> 

Pada bagian yang dituju, dituliskan : 

<a name=”BT”>Tiga</a> 

4) Mailto, link yang langsung menuju ke alamat e-mail. 

<a href=”mailto:saya@gmail.com?subject=Masuk 

ga?”> 

Kirim E-mail</a> 

d. Menyisipkan Gambar 

1) Atribut ukuran gambar, bila tidak dituliskan, maka ukuran gambar 

sesuai ukuran aslinya. Namun ukuran gambar bisa dibuat dengan 

nilai tertentu dengan cara menuliskan atribut height dan width. 

<img src=”foto.fpg” height=”200” width=”100” 

2) Pelurusan gambar, posisi gambar terhadap teks sebelum dan 

sesudahnya bisa fleksibel, misalnya lurus atas : 
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<img src=”foto.bmp” align=”top”> 

3) Teks alternatif untuk gambar, dimaksudkan untuk mengganti gambar 

apabila browser tidak mampu menampilkan gambar tersebut. 

<img src=”foto.jpg” alt=”Foto”> 

4) Atribut border dan spasi, jika atribut ini tidak disertakan, maka 

gambar ditampilkan tanpa garis tepi. 

<img src=”foto.gif” border=”10”> 

5) Gambar sebagai hyperlink: 

<a href=”registrasi.HTML”><img src=”foto.gif”></a> 6) 

6) Gambar sebagai background: 

<body background=”file_gambar.jpg”> 7) 

7) Background warna: 

<body bgcolor=”red” text=”white” link=”green”> 

e. Membuat Tabel 

Tabel merupakan cara untuk menampilkan informasi dalam bentuk sel 

yang terdiri dari kolom dan baris. Berikut contoh untuk membuat 

sebuah tabel yang terdiri dari 2 kolom dan 2 baris. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.9. Tag HTML untuk Membuat Tabel 

Keterangan : 

1) <table></table> : mendefinisikan bahwa teks di dalamnya 

merupakan tag-tag pembuatan tabel. 

2) <table border=2> : mendefinisikan penentuan ada atau tidaknya 

serta ukuran border pada tabel. 

3) <tr></tr> : table row, mendefinisikan bahwa teks di dalamnya akan 

berada dalam satu baris. Banyaknya tag <tr></tr> menunjukkan 

banyaknya baris pada suatu tabel. 
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4) <td></td> : table division, mendefinisikan isi dari suatu kolom, tag ini 

selalu berada di dalam tag<tr></tr>. Banyaknya tag<td></td> 

diantara tag</tr></tr> menunjukkan banyaknya kolom dalam suatu 

baris. 

 

 

 

 

Gambar 6.10. Hasil Pembuatan Tabel 

 

f. Membuat Frame 

Frame HTML digunakan untuk membuat tampilan HTML yang terbagi 

menjadi beberapa bagian di mana setiap bagiannya merupakan satu 

halaman HTML yang terpisah. Frame bermanfaat saat suatu halaman 

HTML pada suatu bagiannya berganti-ganti isi, sedangkan pada 

bagian lainnya relatif tetap, sehingga lebih menghemat bandwidth 

internet.  
 

Berikut contoh pembuatan frame: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.11. Tag HTML untuk Membuat Frame 

 

Keterangan : 

a. Menentukan banyaknya baris dan tinggi masing-masing frame. Di 

sini dibuat dua baris dengan tinggi 80 pixel untuk baris pertama, dan 

tinggi baris kedua memanfaatkan sisa ruang pada web browser 

(dinyatakan dengan tAnda *). 

b. Memberikan nama pada frame pertama yang telah dibuat dan 

menentukan nama file yang akan ditampilkan dalam frame tersebut. 
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c. Membagi baris kedua menjadi 2 kolom dengan ukuran kolom kiri 150 

pixel dan kolom kanan memanfaatkan sisanya. 

d. Memberikan nama frame paling kiri pada baris kedua dengan nama 

left_menu dan menentukan file menu.HTML menjadi isi pada frame 

ini. Frame sebelah kanan dinamai main_page dengan file isi.HTML 

sebagai isinya. 

e. Mengakhiri pembuatan frame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.12. Tampilan Halaman Web dengan Frame 

 

g. Membuat Form 

Form merupakan elemen HTML yang berupa blanko (form) yang 

dipergunakan untuk menjaring informasi dari pengguna. Macam-macam 

form: 

1) Input, dengan tipe : text, password, checkbox, radio button, reset, 

submit dan hidden. 

2) Text area. 

3) Select. 

3. Mengoperasikan Macromedia Dreamweaver MX 

a. Pengelolaan File Halaman Web 

Pengelolaan file halaman web di sini dimaksudkan sebagai pemrosesan 

dasar sebuah file yang nantinya akan menjadi halaman web. Pengelolaan 

file ini meliputi: pembuatan file baru (create new), penyimpanan (save) 

dan penyimpanan dengan nama lain (save as). 
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Dalam Macromedia Dreamweaver  disediakan fasilitas pendefinisian site, 

yang akan memudahkan pengorganisasian halaman-halaman web sesuai 

dengan situsnya. 

Terdapat 2 cara pendefinisian site, yaitu Basic dan Advance. Pilihan Basic 

memberikan kemudahan dalam menyiapkan situs, pilihan Basic inilah 

yang akan digunakan dalam modul ini. Untuk melakukan pendefinisian 

site, klik Define Site pada Files Panel. 

 

 

 

Gambar 6.13. Definisi Nama Site 

 

Langkah pertama pendefinisian site adalah menentukan nama site, yang 

kemudian akan diikuti dengan pemilihan tipe dokumen dinamis atau 

dokumen statis. Pada gambar 20 dipilih option yang menyatakan bahwa 

Anda tidak menggunakan dokumen dinamis, sehingga tidak 

menggunakan teknologi server. 

 

 

 

 

Gambar 6.14. Definisi Server yang digunakan 

 

Berikutnya akan ditampilkan kotak dialog untuk menentukan cara 

pengelolaan file, dalam Dreamweaver direkomendasikan agar file-file 

halaman web selalu disimpan terlebih dahulu dalam drive lokal. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.15. Definisi Lokasi File 
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Pada kotak dialog berikutnya, dilakukan penentuan web server yang 

digunakan. Untuk bekerja secara lokal, dipilih Local/Network yang 

kemudian diikuti dengan penentuan direktori lokal untuk menyimpan 

seluruh file halaman web yang dibuat. 

 

 

 

 

 

Gambar 6.16. Definisi Web Server 

 

Berikutnya akan ditanyakan apakah akan dilakukan testing ke webserver 

atau tidak. Setelah proses pendefinisian site selesai akan ditampilkan 

ringkasan pendefinisian site, seperti gambar berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.17. Ringkasan Pendefinisian Site 

 

Hasil dari definisi site dapat dilihat pada Files Panel, di mana Files Panel 

telah menampilkan root folder lokal untuk situs pengoperasian 

Dreamweaver beserta daftar halaman-halaman web yang telah ada di 

dalamnya.  

b. Membuat Dokumen Baru 

Membuat dokumen baru dilakukan dengan: Klik menu File > New, atau 

dapat juga dengan menekan kombinasi tombol Ctrl + N dan akan tampil 

kotak dialog New Document. 
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Untuk membuat dokumen HTML, pilih tab General pada category Basic 

Page dan option HTML, kemudian klik tombol create. Maka pada 

Document Window Dreamweaver akan tampil seperti Gambar 6.18. Pada 

Gambar 6.18 disajikan contoh pembuatan halaman yang berisi teks. 

Pengaturan format teks yang ditampilkan dalam document window ini 

terdapat pada Property Inspector Text yang terletak di bagian bawah 

document window. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.18. Untitled Document 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.19. Page Properties 

 

Setiap proses desain dan pembuatan halaman web, Anda harus 

mengatur properti halaman web yang akan dibuat tersebut melalui Page 

Properties. Properti halaman ini akan menentukan bagus tidaknya 

desain yang dihasilkan. Melalui Page Properties ini Anda dapat 

mengatur judul halaman, warna latar belakang, gambar halaman, warna 

teks, link serta margin halaman web. Semua ini merupakan atribut dasar 

yang harus diperhatikan dalam pembuatan halaman web. 
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c. Menyimpan Dokumen 

Untuk menyimpan dokumen baru, klik File kemudian klik Save, maka akan 

muncul kotak dialog Save As, di mana direktori default untuk menyimpan 

dokumen tersebut ditentukan pada root direktori web, sesuai pada definisi 

site sebelumnya. 

Agar document dapat ditampilkan (diujicoba) pada webbrowser, Anda 

simpan document tersebut menjadi dokumen HTML dengan nama file 

index.HTML. Kemudian klik kanan nama file tersebut pada Files Panel, 

pilih menu Preview in browser. Maka file index.HTML tersebut akan 

tampil di browser seperti gambar berikut : 

 

 

 

Gambar 6.20. Tampilan File index.HTML pada Browser 

 

d. Menyisipkan Tabel dalam Dokumen 

Sebelum mempelajari cara menyisipkan tabel ke dalam dokumen, terlebih 

dahulu harus disiapkan dokumen yang hendak disisipi tabel. Misalnya, 

Anda menggunakan file index.HTML yang telah dibuat sebelumnya. Jika 

file index.HTML ini telah ditutup, buka kembali file ini dengan klik File> 

Open > index.HTML, atau dapat pula dilakukan dengan klik gAnda pada 

file index.HTML dalam Files Panel. 

Kemudian yakinkan bahwa Document windowfile index.HTML aktif, 

selanjutnya pilih lokasi dalam dokumen index.HTML yang hendak disisipi 

tabel. Klik menu Insert > Table, atau dapat juga dengan menekan 

kombinasi tombol Ctrl+Alt+T pada keyboard, maka akan muncul kotak 

dialog : 

 

 

 

 

Gambar 6.21. Insert Table 
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Jika parameter-parameter default pada kotak dialog Insert Tabel diikuti 

(dengan meng-klik OK), maka pada document window akan tampil 

seperti gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.22. Tampilan Tabel yang Disisipkan 

Tabel yang telah tampil dalam Document Window tersebut dapat diatur 

dan dimodifikasi lagi dengan menggunakan properti tabel pada Property 

Inspector yang terletak di bagian bawah Document Window, seperti yang 

terlihat pada gambar berikut ini : 

 

 

 

Gambar 6.23. Property Inspector Tabel 

 

Pengaturan dan modifikasi tabel melalui properti tabel tersebut antara 

lain berupa : mengubah ukuran tabel, mengubah jumlah baris dan kolom 

tabel, menentukan warna, perataan tabel dan pengaturan tabel lainnya. 

Untuk mengisikan teks (data) pada sel-sel dalam tabel, dilakukan 

dengan mengisikan langsung ke sel yang diinginkan pada Document 

window. Simpan perubahan yang telah dilakukan dengan klik menu File 

> Save, atau dengan kombinasi tombol Ctrl + S, kemudian preview file 

index.HTML yang telah disisipi tabel dalam web browser. Maka tampilan 

file index.HTML akan menjadi : 

 

 

 

Gambar 6.24. Halaman index.HTML yang disisipi Tabel 



 

 141 

 

e. Menyisipkan Obyek 

1) Menyisipkan Gambar 

Untuk menyisipkan gambar ke dalam document halaman web 

terlebih dulu pastikan Anda berada pada document window dan klik 

lokasi yang hendak disisipi gambar. Kemudian klik ikon image pada 

Insert Bar, atau dapat juga dengan klik Insert >Image. Pilihan ini 

akan menampilkan kotak dialog Select Image Source. 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 6.25. Menyisipkan Gambar 

 

Melalui kotak dialog tersebut, Anda memilih file gambar yang akan 

disisipkan, kemudian klik OK. Jika file gambar yang dipilih belum berada 

dalam direktori root, setelah klik OK akan muncul kotak dialog. Kotak 

dialog ini mengkonfirmasi agar file gambar yang disisipkan ikut disalin ke 

dalam direktori tempat file halaman web yang disisipi berada. Hal ini 

bertujuan untuk menghindari tidak ditampilkannya gambar saat halaman 

web dijalankan di browser. 

 

 

 

Gambar 6.26. Kotak Dialog Penyalinan Gambar 

 

2) Menyisipkan Link 

Untuk menyisipkan link pada teks/gambar yang telah ada dalam 

document window yang harus dilakukan adalah meletakkan kursor 

pada teks/gambar tersebut, kemudian isi field Link pada Property 

Inspector dengan nama dokumen atau alamat URL yang akan dituju. 
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Gambar 6.27. Field Link pada Property Inspector 

 

Selain langkah tersebut di atas, link juga dapat dibuat dengan klik 

kanan pada objek yang akan disisipi link dan pilih menu Make Link 

yang akan diikuti dengan munculnya kotak dialog.  

f. Menyisipkan Frame 

Langkah-langkah menyisipkan frame: 

1) Pastikan bahwa tidak ada dokumen yang sedang aktif. 

2) Pilih menu File > New, pada kotak dialog New Document aktifkan 

tabulasi General, lalu pilih kategori Framesets.  

Untuk melakukan pengaturan sebuah frame, gunakan kombinasi 

tombol Alt + Klik pada frame yang diinginkan. Maka akan muncul 

Property Inspector Frame, seperti gambar berikut : 

 

 

 

 

Gambar 6.28. Property Inspector Frame 

 
Keterangan : 

a) Frame Name: nama frame, berfungsi sebagai referensi script 

dan target hyperlink. Pemberian nama frame tidak boleh diawali 

dengan huruf, tanpa spasi dan tanpa tAnda minus (-) dan titik 

(.). 

b) Frame Source: untuk menentukan sumber dokumen frame. 

c) 3D Borders: untuk mengatur border pada frame. 

d) Frame border color : untuk mengatur warna pada border. 

e) Disable frame resize: untuk mengatur diperbolehkan atau 

tidaknya perubahan ukuran frame oleh web browser. 

f) Frame scrollbars: untuk menampilkan scroll (batang 

penggulung) pada frame. 
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g) Margin width in pixels: untuk mengatur batas kanan dan kiri 

margin. 

h) Margin height in pixels : untuk mengatur jarak margin atas dan 

bawah pada frame. 

Untuk mengatur properti frameset, sebelumnya aktifkan dahulu 

frameset-nya. Dapat langsung dilakukan dengan memilih Document 

window dengan meng-klik salah satu border frame-nya atau dengan 

memilih border frame terluar pada panel frame. Selanjutnya pada 

Property Inspector akan tampil properti frameset seperti berikut ini : 

 

 

 

 

Gambar 6.29. Property Inspector Frameset 

 

Keterangan: 

a) Border width in pixels: untuk mengatur lebar semua border pada 

frameset. 

b) 3D Borders: untuk mengatur tampilan border frameset, apakah 

untuk ditampilkan atau disembunyikan. 

c) Frameset color: untuk mengatur warna pada border frameset. 

d) RowCol Selection: untuk memilih bagian kolom atau baris 

dengan klik bagian atas dan samping tampilan. 

e) Row/column size: untuk mengatur tinggi baris atau lebar kolom 

yang dipilih. 

f) RowCol size units: untuk mengatur ukuran lebar dan tinggi 

frame. 

g. Menyisipkan Form 

Untuk menyisipkan objek form, terlebih dahulu harus disiapkan wadah 

yaitu form itu sendiri untuk menampung objek form tersebut. Tujuannya 

adalah agar informasi yang dimasukkan ke dalam form itu nantinya dapat 

terkirim. 
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Beberapa objek yang terdapat pada form antara lain adalah text 

field, image field, list box, checkbox, menu pop-up, filed password, button 

dan radio button. Berikut insert form yang terdapat pada Insert bar: 

 

 

 

Gambar 6.30. Insert Form dalam Insert Bar 

 

Langkah-langkah menyisipkan form: 

1) Aktifkan tabular Form pada Insert bar, kemudian klik Form. 

2) Pada document window akan muncul objek form dengan tampilan, 

sebagai berikut : 

 

 

Gambar 6.31. Tampilan Objek Form 

 

3) Pada Property Inspector akan tampil seperti pada Gambar 8.44 : 

 

 

 

Gambar 6.32. Property Inspector Form 

 

Tampilan form dapat menjadi lebih rapi jika ditambahkan dengan tabel di 

dalam form sebagai tempat meletakkan objek form. Tanpa menggunakan 

bantuan tabel, penataan dan pengaturan objek form akan menjadi lebih sulit. 

h. Menyisipkan Text Field. 

Text field merupakan sarana untuk memasukkan teks ke dalam form. Text  

field menampung informasi yang berupa teks atau karakter lainnya, 

seperti nama, alamat e-mail, komentar dan lain sebagainya. 

Terdapat 3 jenis tipe text field : 

1) Single line, merupakan tipe default text field yang beruap kotak satu 

baris. Biasa digunakan untuk menampung nama dan alamat e-mail. 
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Gambar 6.33. Single Line Text Field 

 

2) Multi line, merupakan tipe text field yang menyediakan kotak teks 

dengan beberapa baris di dalamnya. Biasa dipergunakan untuk 

menampung data keterangan, komentar, saran dan lain sebagainya. 

 

 

 

Gambar 6.34. Multi Line Text Field 

 

3) Password, tipe text field yang dipergunakan untuk mengisikan 

password, biasa dipergunakan pada halaman web yang memerlukan 

pengamanan. Data yang dimasukkan pada text field ini akan 

ditampilkan dalam bentuk bintang-bintang. 

 

 

Gambar 6.35. Password Text Field 

 

Text area memiliki bentuk tampilan yang sama persis dengan multi line 

text field, sehingga dapat dikatakan bahwa text area merupakan nama lain 

dari multi line text field. 

Untuk menyisipkan text area, klik tombol  pada tab Form dalam Insert 

bar. 

i. Menyisipkan Checkbox 

 
Checkbox adalah sebuah kotak yang disediakan bagi pengunjung 

halaman web untuk memilih informasi yang disediakan. Jumlah checkbox 

yang disisipkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 

Untuk menyisipkan checkbox, klik tombol  pada tab Form dalam 

Insert bar. 
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Gambar 6.36. Tampilan Checkbox pada WebBrowser 

 

j. Menyisipkan Radio Button 

Radio button memiliki fungsi yang sama dengan checkbox, yaitu untuk 

menentukan pilihan dari suatu daftar pilihan. Hanya saja, pada radio 

button pengguna hanya dapat memilih satu pilihan saja. 

Untuk menyisipkan radio button, klik tombol  pada tab Form dalam 

Insert bar. 

 

 

 

Gambar 6.37. Tampilan Radio Button pada WebBrowser 

 

k. Menyisipkan Radio Group 

Radio group merupakan kumpulan dari beberapa radio button. Radio 

group memudahkan proses pembuatan daftar pilihan, karena tidak perlu 

menyisipkan radio button sebanyak daftar pilihan yang hendak dibuat, 

tetapi cukup dengan memasukkan nilai dan label dari radio button tersebut 

pada kotak dialog radio group. 

Untuk menyisipkan radio group, klik tombol       pada tab Form dalam 

Insert bar. Selanjutnya akan tampil kotak setting dialog untuk melakukan 

parameter radio button. 

 

 

 

 

 

Gambar 6.38. Kotak Dialog Radio Group 
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l. Menyisipkan List dan Menu 

List dan Menu memungkinkan pemberian berbagai macam pilihan yang 

ditampilkan pada area yang ringkas untuk ditampilkan kepada 

pengunjung. List menyediakan scroll bar yang memungkinkan pengunjung 

melakukan navigasi pada keseluruhan item. Scrolling list memungkinkan 

penampilan banyak pilihan di dalam suatu area (spasi). Pengunjung dapat 

menggulung list yang ada dan memilih lebih dari satu pilihan. Seperti 

halnya pada checkbox. 

Untuk menyisipkan List/Menu, klik tombol  pada tab Form dalam 

Insert bar. Selanjutnya pada document window akan tampil seperti 

gambar berikut : 

 

 

Gambar 6.39. List/Menu pada Document Window 

 
Sedangkan pada Property Inspector, tampil sebagai berikut : 

 

 

 

 

Gambar 6.40. Property Inspector List/Menu 

 

Properti Height dan Selections hanya aktif pada tipe List, Height 

berfungsi untuk menentukan jumlah baris yang ditampilkan pada kotak 

teks. Sedangkan Selections berfungsi untuk mengijinkan atau tidak 

pengunjung untuk melakukan pemilihan banyak pilihan. 

Untuk menentukan isi dari pilihan-pilhan yang hendak ditampilkan, 

klik tombol List Values yang kemudian akan memunculkan kotak dialog 

seperti pada gambar berikut ini: 
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Gambar 6.41. Kotak Dialog List Values 

 
Berikut ini hasil tampilan pada webbrowser untuk tipe List dan Menu dari 

parameter-parameter yang diisikan pada kotak dialog List Values di atas. 

 

 

 

 

 

Gambar 6.42. Tampilan List pada WebBrowser 

 

m. Menyisipkan File Field 

Filefield digunakan untuk mengirimkan (upload) file ke server. Untuk dapat 

memanfaatkan filefield digunakan method post atau IIS untuk action dari 

form. Tampilan File Field ini sama seperti Text Field, hanya saja di 

sebelah kanan objek FileField terdapat sebuah tombol bernama Browse 

yang berfungsi untuk mencari file yang hendak di-upload. Namun, 

pengguna juga dapat secara langsung mengetikkan nama file beserta 

path-nya secara lengkap pada kotak teks. 

Untuk menyisipkan FileField, klik tombol  pada tab Form dalam Insert 

bar. Selanjutnya pada document window akan muncul tampilan seperti 

gambar berikut ini. 

 

 

Gambar 6.43. FileField 

 

n. Menyisipkan Button 

Button merupakan sebuah tombol yang dipergunakan untuk melakukan 

proses tertentu, seperti submit atau reset. Kedua tombol ini digunakan 

dalam sebuah proses di dalam form.  
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Untuk menyisipkan Button, klik tombol  yang terdapat pada tab Form 

dalam Insert bar. Berikut tampilan Property Inspector untuk Button. 

 

 

Gambar 6.44. Property Inspector Button 

 
Keterangan: 

1) Button name, menentukan nama button. 

2) Label, menentukan label button. 

3) Action, menentukan fungsi button, sebagai tombol Submit atau 

Reset. 

D. Aktivitas Pembelajaran 

 
1. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan sistem self based learning 

atau sistem pembelajaran mandiri. Seluruh peserta diklat/workshop 

belajar secara aktif mengumpulkan berbagai sumber selain modul ini, 

misalnya melalui majalah atau melalui internet.  

2. Dalam mempelajari modul ini, dituntut tersedianya bahan ajar yang 

lengkap yang meliputi: 

a. Unit komputer yang siap digunakan;  

b. Buku Bahan Ajar WEBDesign (Dreamweaver) 

c. Standard operasional dalam menghidupkan dan mematikan 

komputer.  

3. Bagi Instruktur: 

a. Mempersiapkan sebuah file presentasi yang sudah jadi untuk 

dijalankan oleh peserta diklat untuk memberikan gambaran 

Periferal WEB;  

b. Membantu peserta diklat dalam merencanakan proses belajar, 

utamanya dalam materi-materi yang relatif baru bagi peserta 

diklat;  

c. Membimbing peserta diklat melalui diskusi dan tugas-tugas 

pelatihan.  
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d. Membantu peserta diklat dalam memahami konsep dan praktek 

dalam modul ini dan menjawab pertanyaan peserta diklat 

mengenai modul ini.  

e. Membantu peserta diklat untuk menentukan dan mengakses 

sumber tambahan lain yang diperlukan untuk belajar;  

f. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan, 

mencatat kemajuan dan melaksanakan penilaian;  

g. Menjelaskan kepada peserta diklat mengenai bagian yang perlu 

untuk dibenahi.  

 

E. Latihan/Kasus/Tugas 

Latihan: 

 
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan software desain Web! 

2. Jelaskan definisi dari relative link dan absolute link! 

3. Jelaskan perbedaan workspace Dreamweaver 4 dengan 

Dreamweaver MX? 

4. Buatlah halaman web yang berisi formulir biodata, menggunakan 

Macromedia Dreamweaver!   

 

F. Rangkuman 

 
Macromedia Dreamweaver yang telah sampai pada versi 2004 (MX) 

merupakan software web design yang telah memiliki banyak dukungan 

terhadap banyak bahasa pemrograman web. Panel-panel pada window 

Dreamweaver MX memiliki peran masing-masing dalam membangun 

sebuah halaman web yang cantik, sesuai dengan jiwa seni si pemakai.  

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

 
Jawablah semua latihan pada Kegiatan Pembelajaran 8 ini. Kemudian 

cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban dan nilai hasilnya. Apabila 

benar semua, maka pemahaman Anda 100 %. Apabila salah satu, maka 

pemahaman Anda 75 %. Apabila salah dua, maka pemahaman Anda 50 

%. Apabila salah tiga, maka pemahaman 25 %. Apabila salah semua, 
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maka pemahaman 0 %. Apabila Anda mendapatkan hasil 75 % ke atas, 

maka Anda dinyatakan lulus dan silahkan melanjutkan ke Kegiatan Belajar 

9, apabila mendapatkan 0 %, 25 %, 40 % atau 60 %, maka Anda diminta 

membaca dan memahami isi modul kembali dan menjawab latihan lagi. 

 

H. Kunci Jawaban 

 
1. Software web design atau dapat pula disebut sebagai webeditor 

merupakan sebuah perangkat lunak yang berguna untuk 

membangun/membuat/mendesain halaman-halaman web, baik yang 

bersifat statis maupun dinamis. 

2. Relative link adalah link yang dibuat dengan menentukan relative path 

dokumen tujuan dari dokumen asal berada. 

Absolute link adalah link yang dibuat dengan menuliskan secara lengkap 

(absolute) dokumen/alamat (URL) tujuan. 

3. Pada workspace Dreamweaver 4, komponen-komponen Dreamweaver 

berada pada window yang berbeda (memiliki window masing-masing) 

sedangkan pada workspace Dreamweaver MX, semua komponen-

komponen Dreamweaver berada dalam satu window. 

4. Hasil pembuatan halaman web ini setidaknya menghasilkan tampilan 

pada webbrowser seperti gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.45. Tampilan Form Biodata pada WebBrowser 
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 Kegiatan Pembelajaran 7: 

MENGOPERASIKAN SOFTWARE FILE TRANSFER 
PROTOCOL (FTP) 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari modul ini, peserta diklat mampu mengoperasikan 

software FTP dengan benar. 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan Peserta Diklat mampu: 

1. Mempersiapkan software FTP. 

2. Mengenali menu/option, format alamat site FTP dan konfigurasi 

sederhana. 

3. Mengirim dan mengambil file dengan berbagai parameter. 

 

C. Uraian Materi 

 

MENGOPERASIKAN SOFTWARE FTP 

 

1. Pengenalan FTP dan Software yang Digunakan 

a. Pengenalan FTP 

Fasilitas FTP sering digunakan untuk menyalin (men-download) file dari 

server komputer yang ada di internet ke komputer lokal. File yang disalin 

(di-download) biasanya berupa sebuah file teks, file gambar, file suara, 

file program dan file-file lainnya sehingga muncul anggapan bahwa FTP 

merupakan suatu sarana umum untuk saling membagi data melalui 

internet. Komputer server yang menyediakan data dan informasi yang 

dapat disalin (di-download) oleh user-nya berjumlah cukup banyak, dan 

untuk dapat menyalin file dari sebuah server harus diketahui lebih dahulu 

alamat lengkap situsnya. 

Selama sebuah sistem komputer memiliki protokol TCP/IP, maka fasilitas 

FTP dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, FTP menjadi jembatan antar 

sistem operasi dalam melakukan proses transfer data 
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b. FTP Server 

FTP server, berupa sebuah komputer server yang memberikan fasilitas 

FTP dengan tujuan untuk menerima koneksi (hubungan) dari luar. 

Biasanya komputer dengan fasilitas sebagai FTP server juga berfungsi 

sebagai web server. 

Ada dua jenis server komputer yang dapat dihubungkan dengan fasilitas 

FTP, yaitu: 

1) Anonymous FTP Server atau dapat juga disebut Public FTP Server. 

Server komputer ini dapat diakses dan terbuka bagi semua pemakai 

internet. File-file dalam server ini dapat di-download secara gratis. 

Untuk menggunakan Anonymous FTP ini pengguna memasukkan 

login dengan username Anonymous dan password.  

2) Private FTP Server. Server komputer ini hanya bisa diakses dan 

dipergunakan oleh user  tertentu yang terdaftar secara resmi. Server 

ini biasanya berisi data dan informasi pribadi yang khusus digunakan 

untuk pemakai tertentu atau perusahaan tertentu. Pemakai khusus 

ini biasanya mempunyai username dan password untuk dapat 

terhubung dengan server jenis ini. 

Sebuah server yang memberikan fasilitas FTP dapat dengan mudah 

dikenali, biasanya sebuah server FTP akan memiliki alamat situs dengan 

subdomain FTP, misalnya domain microfosft.com memberikan fasilitas FTP 

pada subdomain FTP.microsoft .com. 

c. FTP Client 

FTP Client (Klien FTP) merupakan sebuah sistem komputer lokal yang 

hendak melakukan koneksi dengan server FTP melalui jaringan internet 

agar dapat melakukan proses pentransferan data (pentransferan file) 

dengan komputer server FTP. Komputer lokal  ini harus memiliki software 

FTP client. 

Untuk dapat menggunakan/meng-install software FTP pada komputer 

lokal, terlebih dahulu harus dipersiapkan program instalasi software FTP 

tersebut. Dalam hal ini, di mana digunakan WS_FTP sebagai software 

FTP-nya, maka diperlukan program instalasi untuk software FTP 

WS_FTP. WS_FTP terdapat dalam berbagai versi, mulai dari versi yang 
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gratis dengan fitur-fitur standar sampai dengan versi berbayarnya dengan 

berbagai macam fitur tambahan. Program instalasi WS_FTP (versi 

freeware) dapat diperoleh dengan men-download-nya dari situs 

http://www.ipswitch.com. WS_FTP merupakan software FTP yang 

berjalan pada sistem operasi Microsoft Windows 95/98/2000/NT/XP. 

Dalam modul ini digunakan WS_FTP versi WS_FTP95 Limited Edition 

(WS_FTP95 LE). 

 

d. Instalasi WS_FTP 

Setelah memperoleh file program intalasi WS_FTP, berikutnya dilakukan 

instalasi WS_FTP (WS_FTP95 LE). Langkah-langkah instalasinya adalah: 

1) Jalankan file installer (misal : ws_FTP32.exe atau setup.exe), yang 

selanjutnya akan tampil seperti gambar di bawah dan klik tombol 

continue: 

 

 

 

 

 

Gambar 7.1. Menu Awal pada Instalasi WS_FTP 
 

2) Pada proses instalasi berikutnya akan ditampilkan kotak-kotak dialog 

yang harus diisi dengan memilih checkbox yang disediakan, yaitu 

form isian tentang siapa yang nantinya akan menggunakan WS_FTP 

LE ini dan akan digunakan di mana dan untuk apa.  

3) Tahap instalasi selanjutnya akan diberikan pilihan, di mana program 

WS_FTP akan diletakkan/diinstall (default pada C:\Program 

Files\WS_FTP), kemudian dilanjutkan dengan penentuan direktori 

yang akan dijadikan sebagai direktori default saat menerima transfer 

file dari serverFTP (C:\Program Files\WS_FTP). 
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Gambar 7.2. Pemilihan Direktori Instalasi WS_FTP 

 

4) Kotak dialog selanjutnya akan menampilkan lisensi dari program 

WS_FTPLE ini. Klik accept yang menyatakan bahwa Anda 

menerima peraturan dari lisensi program tersebut agar proses 

instalasi dapat terus dilanjutkan. 

5) Tahap instalasi selanjutnya ditanyakan account e-mail, yang 

nantinya akan dipakai sebagai username dan password pada saat 

login sebagai user Anonymous pada Anonymous FTPserver. 

 

 

 

 

 

Gambar 7.3. Account E-Mail sebagai Password Anonymous 

 

6) Selanjutnya ditentukan Program Manager Group untuk program 

WS_FTP ini, yaitu WS_FTP. 

7) Setelah klik tombol OK maka instalasi WS_FTP selesai dan jika 

instalasi telah berhasil akan tampil kotak dialog yang berisi ucapan 

selamat. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.4. Tampilan Awal Window WS_FTP 

 

8) Untuk menjalankan softwareFTP WS_FTP95 LE yang telah di-install 

pada komputer dengan sistem operasi Windows, klik tombol Start > 

Programs > WS_FTP> WS_FTP95 LE atau dapat juga dilakukan 
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dengan meng-klik icon WS_FTP95 LE pada layar desktop. Tampilan 

WS_FTP dapat dilihat pada gambar di atas. 

 

2. Mempelajari  Menu/Option Software FTP 

a. Konfigurasi Software WS_FTP 

Setiap kali program WS_FTP dijalankan, pada awalnya akan muncul 

tampilan window seperti pada Gambar 7.4. Di mana window yang aktif 

bukan window utama WS_FTP akan tetapi adalah window Session 

Properties. Window Session Properties ini berisi pengaturan sesi-sesi 

koneksi dengan parameternya yang dapat disimpan menjadi profil 

koneksi. Sehingga setiap kali dilakukan koneksi ke sebuah serverFTP, 

parameter-parameter setting yang digunakan untuk menghubungi server 

FTP tersebut dapat disimpan dalam sebuah profil. Dengan menyimpan 

parameter-parameter koneksi dalam profil yang berbeda untuk setiap 

serverFTP, setiap kali akan melakukan koneksi ke serverFTP yang pernah 

dihubungi, user tidak perlu melakukan setting parameter koneksi lagi, 

tetapi hanya tinggal memilih profil yang sesuai dengan serverFTP yang 

diinginkan. Pada Session Properties terdapat 4 buah tab, yaitu: General, 

Startup, Advanced dan Firewall. Field-field pada masing-masing tab ini 

dapat diisi dengan parameter-parameter yang berbeda untuk setiap 

profilnya. 

1) Tab General 

Tab General berisi field-field untuk membuat profil baru. Profil baru 

dibuat dengan meng-klik tombol New dan dilanjutkan dengan 

mengisi field-field yang ada dengan parameter-parameter yang 

sesuai dengan koneksi ke server FTP yang dikehendaki. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.5. Tab General Session Properties 
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Keterangan : 

a) Profil Name: Nama profil koneksi server FTP. 

b) Host Name/Address: Merupakan nama alamat serverFTP 

maupun serverweb yang hendak dihubungi, misalnya: 

FTP.ipswitch.com. 

c) Host Type: Nilai default-nya adalah Auto Detect, merupakan 

tipe dari server yang akan dihubungi. 

d) User ID: Merupakan nama user yang valid yang telah terdaftar 

pada serverFTP yang akan dihubungi. 

e) Password: Merupakan autentifikasi dari username, digunakan 

sebagai pemeriksa sah atau tidaknya seorang user masuk ke 

serverFTP. 

f) Account: Kotak ini selalu dikosongkan. 

g) Comment: Adalah komentar tambahan untuk menggambarkan 

profil koneksi pada sebuah serverFTP. 

h) Anonymous: Digunakan jika hendak berhubungan dengan 

server sebagai AnonymousFTP. 

i) Save Pwd: Digunakan untuk menyimpan password sehingga 

setiap kali menggunakan kembali profil koneksi yang telah ada 

tidak lagi akan dimintai password berulang kali. 

2) Tab Startup 

Sesuai namanya, field-field dalam tab ini berisi setting terhadap 

apa saja yang akan dilakukan pertama kali oleh WS_FTP setiap 

saat berhasil menghubungi server FTP yang dikehendaki.  

Tab Startup terdiri dari: 

a) Initial Remote Host Directory: penentuan direktori remote yang 

hendak dituju setelah WS_FTP terhubung. 

b) Initial Local Directory: penentuan direktori lokal yang akan 

dibuka saat WS_FTP berhasil terhubung. 

c) Initialize Command: penentuan perintah-perintah yang akan 

langsung dijalankan WS_FTP saat berhasil melakukan 

koneksi. 

 

ftp://ftp.ipswitch.com/
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3) Tab Advanced 

Tab Advanced terdiri dari: 

a) Connection Retry: mengatur lamanya waktu yang disediakan 

untuk proses menghubungi kembali jika terjadi terputusnya 

koneksi. 

b) Network Timeout: menyatakan toleransi lama waktu tunggu 

pada saat WS_FTP berusaha melakukan hubungan dengan 

serverFTP. 

c) Remote Port: berisikan setting port yang digunakan oleh 

software FTP untuk mengakses serverFTP di mana nilai 

default-nya adalah 21. 

d) Passive Transfer: merupakan pilihan terhadap mode transfer 

yang digunakan. 

4) Tab Firewall 

Tab Firewall berisi konfigurasi firewall dalam jaringan internet yang 

dipakai. Apabila Anda berada di dalam jaringan internet yang tidak 

menggunakan firewall, kosongkan checkbox pada option Use 

Firewall. Namun jika jaringan internet Anda menggunakan firewall, 

aktifkan setting parameter firewall dengan mengisi checkbox pada 

Use Firewall dan isi field-field tersebut dengan parameter yang 

sesuai dengan setting firewall pada gateway internet. 

Proses pentransferan file (pengiriman dan pengambilan file) 

menggunakan WS_FTP sepenuhnya dilakukan melalui window 

utama WS_FTP. Dalam window utama WS_FTP ini terdapat 

berbagai macam menu/option yang memiliki fungsi masing-masing 

dalam pemrosesan file secara remote. 

Window utama WS_FTP terbagi atas 2 bagian utama, yaitu: bagian 

frame local system dan remote system. Menu/option pada kedua 

frame ini adalah sama, yaitu untuk memproses file-file dalam 

direktorinya masing-masing. 

a) Local Directory (Local System), merupakan direktori di 

komputer lokal. 

b) Remote Directory (Remote System), merupakan direktori 

dalam server FTP. 
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c) Local Options, merupakan menu-menu/option untuk direktori 

lokal. 

d) Remote Options, adalah tombol-tombol yang digunakan untuk 

memproses file di serverFTP. 

e) Local File List, merupakan sebuah daftar file di direktori 

komputer lokal. 

f) Remote File List, adalah daftar file di folderserverFTP yang 

sedang dihubungi. 

g) Transfer Method, memberitahukan metode transfer yang 

dilakukan FTP. 

h) Main Toolbar, merupakan tombol-tombol untuk koneksi, 

mengakhiri koneksi, keluar dari program dan sebagainya. 

 

b. Navigasi Direktori 

Navigasi direktori dilakukan untuk berpindah-pindah direktori, baik itu 

untuk menuju ke dalam sub-sub direktori maupun ke dalam direktori-

direktori di atasnya untuk menentukan lokasi data dalam direktori yang 

sesuai. Navigasi direktori dapat dilakukan di dalam direktori lokal 

maupun di dalam direktori remote. 

Untuk menuju ke dalam sub-sub direktori, yang harus dilakukan 

hanyalah dengan meng-klik ikon direktori yang hendak dieksplorasi. 

Sedangkan untuk menuju ke direktori-direktori di atasnya, dilakukan 

dengan meng-klik ikon (tanda) anak panah ke atas yang ada dalam 

filelist di direktori lokal dan direktori remote. 

: 

c. Option untuk Direktori Lokal dan Direktori Remote 

Option yang dapat dilakukan dalam direktori baik di dalam direktori lokal 

maupun remote dapat dibedakan menjadi 2 jenis option, yaitu option file 

dan option direktori. 

1) Option File 

a) View, berfungsi untuk menampilkan file yang dipilih. 

b) Exec (Execute), berfungsi untuk mengeksekusi file program. 
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c) Rename, berfungsi untuk mengganti nama file sesuai dengan 

keiinginan. 

d) Delete, berfungsi untuk menghapus file yang dipilih. 

2) Option Direktori 

a) ChgDir (Change Directory), berfungsi untuk mengubah nama 

suatu direktori. 

b) MkDir (Make Directory), berfungsi untuk membuat direktori-

direktori baru. 

c) Refresh, berfungsi untuk me-refreshfilelist (daftar file). 

d) DirInfo (Directory Info), berfungsi untuk memberitahukan 

informasi tentang direktori aktif di mana Anda berada. 

Menu-menu/option tersebut di atas adalah menu/option yang digunakan 

pada softwareFTP yang berbasis GUI (Graphic User Interface), 

sedangkan untuk softwareFTP pada mode teks (seperti: DOS dan 

terminal di UNIX/LINUX) dapat dilakukan dengan menggunakan perintah-

perintah dasar di bawah ini: 

Tabel 7. 1. Perintah-perintah Dasar FTP 

 

Perintah FTP Keterangan 
ascii Mode transfer dengan menggunakan ASCII 

binary Mode transfer dengan menggunakan Binary 
open Melakukan koneksi ke serverFTP. 

cd Berpindah direktori 
pwd Menampilkan (untuk mengetahui) direktori aktif. 
close Memutuskan hubungan 
del Menghapus file di direktori remote 
dir Menampilkan direktori di direktori remote 
get Mengambil file dari direktori remote 
put Mengirim sebuah file ke serverFTP. 

Perintah FTP Keterangan 

hash 
Menampilkan   karakter   pound   pada   setiap   
blok 

 Transmisi 

help Help 
lcd Berpindah direktori pada komputer lokal 

mget 
Mengambil  beberapa  file  dari  serverFTP  
(multiple get). 

  
mput Mengirim beberapa file ke serverFTP. 
qoute Memberikan perintah FTP secara langsung. 
quit Keluar dari session koneksi FTP. 
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Pada softwareFTP yang berbasis GUI, setiap kali Anda menjalankan 

option-option yang ada, sebenarnya software FTP tersebut memberikan 

perintah-perintah dasar yang sesuai dengan menu/option tersebut ke 

serverFTP. 

Setiap operasi yang dilakukan terhadap direktori remote harus selalu 

memperhatikan hak akses user terhadap direktori tersebut. Untuk user 

Anonymous FTP biasanya hanya diberikan hak baca (read) termasuk hak 

untuk menyalin data tetapi tidak dapat melakukan perubahan terhadap 

susunan dan isi pada direktori remote. 

3. Penggunaan WS_FTP 

a. Koneksi ke Server FTP 

Secara umum, penggunaan software FTP (FTP client) dapat 

digambarkan dalam urutan sebagai berikut: 

1) Login : melakukan verifikasi ID user dan password yang dimiliki. 

2) Penentuan direktori: menentukan direktori permulaan, direktori yang 

pertama kali dituju saat koneksi ke serverFTP berhasil. 

3) Penentuan modus transfer file, binary atau ASCII. 

4) Memulai transfer data, yang dapat berupa pengambilan file 

(download) ataupun pengiriman file (upload). 

5) Mengakhiri proses transfer data. 

 
b. Anonymous FTP 

Pada pembahasan kali ini, mengambil contoh server Anonymous FTP 

dengan alamat FTP://FTP.ipswitch.com. Alamat server FTP ini 

merupakan Anonymous FTP yang disediakan oleh vendor software FTP, 

WS_FTP. Site FTP resmi dari WS_FTP ini menyediakan file-file program 

FTP (versi freeware) beserta manual instruction-nya secara gratis. 

Berikut langkah-langkah untuk melakukan koneksi ke serverFTPipswitch: 

a) Jalankan WS_FTP dan amati parameter default pada Session 

Properties untuk terkoneksi dengan FTP.ipswitch.com. Periksa dan 

samakan dengan parameter-parameter pada gambar di bawah ini, 

biarkan setting parameter pada tab-tab lainnya pada kondisi default. 
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Gambar 7.6.Session Properties untuk Koneksi ke FTP.ipswitch.com 

 
b) Jika sudah sama, lanjutkan dengan meng-klik tombol Apply. Maka, 

kemudian WS_FTP akan berusaha menghubungi 

serverFTPFTP.ipswitch.com. Jika berhasil akan muncul tampilan 

seperti pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.7. Window WS_FTP Setelah Terkoneksi ke FTP.ipswitch.com 

 

c) Direktori permulaan yang akan ditampilkan akan disesuaikan dengan 

setting pada tab startup pada Session Properties, namun jika setting 

pada tab ini diabaikan user akan langsung masuk ke direktori default 

yang telah ditentukan oleh penyedia layanan server FTP yang 

dihubunginya. 

c. Menyalin File 

Server Anonymous FTP hanya memberikan hak akses untuk membaca 

file saja kepada para user-nya dan tidak dapat melakukan penulisan 

(pengiriman) file ke direktori remote. Maka, dalam hal ini Anda hanya 

dapat melakukan penyalinan file saja dari server FTP://FTP.ipswitch .com. 
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Untuk menyalin file dari direktori remote yang harus dilakukan hanyalah 

dengan memilih file yang diinginkan dengan diikuti memilih tombol transfer 

yang sesuai. Sebagai contoh, salin fileWS_FTPLE.exe dan ditaruh di 

direktori lokal C:\ Program Files\WS_FTP. Langkah-langkahnya: 

a) Klik pada nama file yang hendak disalin. 

b) Yakinkan target direktori lokal sudah benar. 

c) Klik tombol arah panah ke direktori lokal, maka akan tampil seperti 

gambar berikut, dan tunggu sampai proses penyalinan data selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.8. Status Transfer File dari ServerFTP 

 

Selain dapat menyalin file secara tunggal (satu file dalam satu proses), 

melalui WS_FTP kita dapat juga melakukan penyalinan banyak (multiple) 

file dalam satu proses. Langkah-langkahnya sama seperti pada proses 

penyalinan file tunggal, hanya saja saat pemilihan file, Anda memilih 

beberapa file dengan memanfaatkan tombol Ctrl pada keyboard. 

 
c. Menghapus file 

Penghapusan file (maupun direktori) pada  direktori  lokal  ataupun  

remote  menggunakan  option  Delete, langkah-langkahnya adalah: 

a) Pilih file atau direktori yang hendak dihapus (misalkan file 

WS_FTPLE.exe). 

b) Klik tombol option Delete, maka akan muncul kotak dialog 

 

 

 

 

Gambar 7.9. Kotak Dialog Penghapusan File 
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c) Klik Yes, yang menyatakan bahwa Anda telah yakin untuk 

menghapus fileWS_FTPLE.exe pada direktori remote. Maka 

berikutnya pada window WS_FTP akan muncul komentar seperti 

pada gambar berikut, bahwa Anda tidak diijinkan untuk menghapus 

file pada direktori remote. 

 

 

 

Gambar 7.10. Option Delete Ditolak oleh Server 

 

d. Melihat Informasi Direktori Remote 

Informasi tentang direktori aktif pada remote system dapat dilihat dengan 

option DirInfo. Informasi direktori ini berisi nama-nama file beserta 

informasi pelengkapnya seperti: ukuran file, tanggal modifikasi dan hak 

akses user terhadap file tersebut. 

e. Private FTP 

Pada bagian ini diberikan contoh, seorang webmaster dari sebuah situs 

web http://elka.uny.or.id yang memiliki account FTP dengan username 

elka dan password yang dimilikinya dapat login ke server FTPuny.or.id 

untuk memanajemen website-nya. Langkah-langkah login ke server 

Private FTPuny.or.id sama seperti saat login ke serverAnonymousFTP, 

hanya saja checkbox pada option Anonymous dihilangkan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.11. Session Properties Login ke PrivateFTP. 
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Setiap kali melakukan koneksi ke Private FTP, password yang dimiliki 

user akan ditanyakan kembali, walaupun user telah mengisikan password 

pada Session Properties. 

 

 

 

 

Gambar 7.12. Konfirmasi Ulang Password User 

 
Keberhasilan koneksi ke server FTPuny.or.id ini ditunjukkan pada 

Gambar 9.26, di mana user elka akan langsung masuk ke dalam 

direktori/home-nya di mana di dalamnya terdapat direktori/public_html 

sebagai penampung dokumen-dokumen web serta direktori tmp yang 

berfungsi untuk menampung file-file sementara. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.13. Window WS_FTP yang Terkoneksi dengan Serveruny.or.id. 

Manajemen terhadap website oleh user elka harus selalu dilakukan dalam 

direktori/public_html. Untuk berpindah (masuk) ke dalam direktori 

/public_html dapat dilakukan dengan klik dua kali pada direktori tersebut, 

namun dapat pula memanfaatkan tombol ChgDir. Berpindah direktori 

dengan memanfaatkan tombol ChgDir memerlukan informasi yang tepat 

tentang path direktori yang hendak dituju, karena user harus mengetikkan 

path direktori tujuan pada kotak teks dalam kotak dialog ChgDir. 

 

 

Gambar 7.14. Kotak Dialog ChgDir 
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f. Menyalin file 

Proses penyalinan file dari direktori remote ke direktori lokal pada koneksi 

server Private FTP sama seperti saat penyalinan file pada server 

Anonymous FTP. Selain penyalinan file dan multiplefile, userFTP 

(Anonymous FTP dan Private FTP) juga dapat melakukan penyalinan 

direktori karena penyalinan direktori merupakan operasi dengan hak 

akses baca saja. Penyalinan direktori dari direktori remote ke direktori 

lokal tidak menampilkan window proses penyalinan, seperti pada proses 

penyalinan file. User hanya akan dikonfirmasi mengenai proses 

penyalinan direktori tersebut, sedangkan proses penyalinannya dapat 

dilihat di Log proses yang terletak di atas main toolbar WS_FTP. 

 

 

 

Gambar 7.15. Kotak Dialog Penyalinan Direktori 

 

g. Menghapus file 

Untuk menghapus file (atau direktori) dilakukan dengan menggunakan 

tombol option Delete. Keberhasilan penghapusan file/direktori ditunjukkan 

oleh log proses seperti yang ditampilkan pada Gambar 9.30 di atas. 

Apabila penghapusan file pada AnonymousFTP menampilkan log yang 

menunjukkan bahwa akses ditolak, maka pada PrivateFTP ini proses 

penghapusan akan berhasil, selama user memiliki hak akses penuh pada 

direktori kerjanya. 

h. Membuat direktori baru 

Pembuatan direktori baru di dalam direktori remote memerlukan hak 

akses tulis (write) seperti halnya pada penghapusan file. Untuk membuat 

direktori baru terlebih dahulu harus dipastikan di mana direktori baru akan 

dibuat, kemudian klik tombol option MkDir yang akan diikuti dengan 

tampilnya window konfirmasi pembuatan direktori baru pada direktori 

remote. Pada kotak dialog ini terdapat field yang harus diisi dengan nama 

direktori baru yang dibuat. 
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Gambar 7.16. Pembuatan Direktori Baru pada Direktori Remote 

 

Contoh di atas adalah pembuatan direktori baru bernama /upload_file di 

dalam direktori/public_html.  

i. Mengganti nama file/direktori 

Penggantian nama file/direktori memanfaatkan tombol option Rename. 

Sebelum meng-klik tombol Rename terlebih dahulu harus dipastikan 

file/direktori yang akan di-Rename telah aktif (di-klik). Selanjutnya, setelah 

tombol Rename di-klik akan muncul kotak dialog penggantian nama 

file/direktori seperti pada gambar di bawah. Pada kotak dialog ini terdapat 

field untuk mengisikan nama file/direktori yang baru. Berikut ini contoh 

penggantian nama fileabout.php yang berada dalam direktori /public_html. 

 

 

 

Gambar 7.17. Penggantian Nama Fileabout.php 

 

j. Mengirim (upload) file/direktori 

Pengiriman file (upload) merupakan proses yang berkebalikan dengan 

proses penyalinan file. Langkah-langkah pengiriman file sama seperti 

pada proses penyalinan file, hanya arah transfer datanya yang terbalik. 

Jika pada proses penyalinan file arah transfer adalah dari frame sebelah 

kanan (direktori remote) ke frame sebelah kiri (direktori lokal) maka pada 

proses pengiriman file arah transfernya adalah dari kiri ke kanan.  

Pengiriman banyak file (multiplefile) juga dapat dilakukan, yaitu dengan 

memilih beberapa file sebelum tombol upload ditekan. Selain itu dapat 

pula dilakukan pengiriman sebuah direktori beserta file-file di dalamnya. 

Proses pengiriman direktori ini sama seperti pada proses transfer lainnya, 
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yaitu menentukan item yang akan ditransfer terlebih dahulu yang diikuti 

dengan meng-klik tombol transfer. 

Operasi-operasi lainnya yang dapat dilakukan terhadap file/direktori yang 

berada dalam direktori remote pada serverPrivateFTP adalah membaca 

dan mengeksekusi file menggunakan tombol option View dan Exec. 

Tombol View akan menjalankan aplikasi Notepad pada komputer lokal 

untuk membaca file yang dipilih, tombol View ini biasa dipakai untuk 

membaca file-file dalam format teks yang ada dalam direktori remote. 

Sedangkan tombol Exec digunakan untuk menjalankan file-fileexecuteable 

dari direktori remote. Setiap kali tombol Exec dijalankan WS_FTP 

(software klien FTP) akan menyalin file dari direktori remote ke direktori 

sementara (temporary) dalam komputer lokal. 

Setiap kali selesai proses tansfer data menggunakan software klien FTP, 

user harus mengakhiri session koneksi untuk menghindari 

penyalahgunaan dalam direktori remote oleh orang yang tidak berhak, 

khususnya untuk jenis serverPrivateFTP. Dalam program WS_FTP, untuk 

mengakhiri session koneksi, cukup dengan klik tombol Close pada Main  

 

D. Aktivitas Pembelajaran 

 
1. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan sistem self based learning 

atau sistem pembelajaran mandiri. Seluruh peserta diklat/workshop 

belajar secara aktif mengumpulkan berbagai sumber selain modul ini, 

misalnya melalui majalah atau melalui internet.  

2. Dalam mempelajari modul ini, dituntut tersedianya bahan ajar yang 

lengkap yang meliputi: 

a. Unit komputer yang siap digunakan;  

b. SoftwareFTP yang original;  

c. Buku Bahan Ajar FTP;  

d. Jaringan Internet 

e. Standard operasional dalam menghidupkan dan mematikan 

komputer.  
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E. Latihan/Kasus/Tugas 

Latihan: 

 
1. Jelaskan definisi dari FTP, FTPServer, FTPClient dan SoftwareFTP! 

2. Sebutkan dan jelaskan macam-macam server FTP! 

3. Buktikan apa akibat yang dapat ditimbulkan apabila user Anonymous 

FTP memperoleh hak akses setara dengan user pada PrivateFTP? 

 

Tugas: 

 
1. Lakukan koneksi ke server-server FTP! 

2. Lakukan navigasi direktori, operasi file dan operasi direktori pada 

setiap koneksi yang berhasil dilakukan. Amati dan catat hasilnya! 

 

F. Rangkuman 

 
1. FTP (FileTransfer Protocol) merupakan protokol yang memberikan 

kemudahan pada proses transfer file antar dua komputer yang berjauhan 

dalam jaringan internet. Satu komputer berperan sebagai penyedia 

fasilitas FTP yang disebut dengan ServerFTP dan komputer lainnya 

berperan sebagai komputer klien, yang kemudian disebut sebagai 

ClientFTP. Terdapat 2 jenis serverFTP, yaitu : Anonymous FTPserver dan 

Private FTPserver. 

2. Setiap kali WS_FTP dijalankan, user akan melihat tampilan window 

Session Properties, yang merupakan pendefinisian parameter-parameter 

koneksi. Dalam Session Properties ini user dapat menyimpan parameter-

parameter koneksi untuk berbagai account FTP pada beberapa serverFTP 

yang dapat disimpan dalam profil-profil koneksi 

3. Tampilan program WS_FTP dan software-softwareFTP lainnya pada 

umumnya berupa dua buah frame (frame local system dan frame 

remotesystem) sebagai windows explorer untuk melakukan pentransferan 

file yang dilengkapi dengan menu/option untuk melakukan pemrosesan 

terhadap file pada direktori masing-masing. 
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4. Pada software-software FTP yang berbasis GUI (misalnya : WS_FTP) 

perintah-perintah dasar FTP yang ada telah dibungkus dalam tombol-

tombol menu/option, sehingga memudahkan proses pentransferan data. 

5. Hak akses yang diperoleh setelah berhasil login ke serverFTP akan 

disesuaikan dengan jenis serverFTP itu sendiri. Pada server Anonymous 

FTP, hampir semuanya hanya memberikan hak akses baca (View) saja. 

Sedangkan pada Private FTP, hak akses bergantung pada pemberian hak 

akses oleh pengelola serverFTP kepada user yang bersangkutan. 

6. Operasi yang dapat dilakukan dalam Anynomous FTP dapat dilakukan 

pada Private FTP, namun operasi-operasi yang dapat dijalankan dalam 

Private FTP  tidak semuanya dapat dijalankan dalam Anynomous FTP. 

Hal ini karena terbatasnya hak user dalam koneksi dengan 

AnonymousFTP. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Jawablah semua latihan pada kegiatan pembelajaran 7 ini. Kemudian 

cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban dan nilai hasilnya. Apabila 

benar semua, maka pemahaman Anda 100 %. Apabila salah satu, maka 

pemahaman Anda 75 %. Apabila salah dua, maka pemahaman Anda 30 

%. Apabila salah semua, maka pemahaman 0 %. Apabila Anda 

mendapatkan hasil 75 % ke atas, maka Anda dinyatakan lulus dan 

silahkan melanjutkan ke Modul selanjutnya, apabila mendapatkan nilai di 

bawah 75 %, maka Anda diminta membaca dan memahami isi modul 

kembali dan menjawab latihan lagi. 

 

H. Kunci Jawaban 

 
1. FTP adalah fasilitas dalam jaringan komputer dan internet yang 

memudahkan proses transfer data antar komputer pada lokasi yang 

berjauhan. 

FTPserver adalah komputer server yang memberikan layanan FTP, 

biasanya berupa server dalam jaringan internet. 
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FTPclient adalah komputer lokal yang akan melakukan transfer data 

dengan serverFTP, biasanya berupa komputer lokal yang terhubung ke 

internet. 

Software FTP adalah software yang digunakan dalam komputer lokal 

untuk menghubungi serverFTP. 

2. Terdapat 2 macam serverFTP, Anonymous FTP dan PrivateFTP. 

a. AnonymousFTPServer atau dapat juga disebut PublicFTPServer. 

Merupakan serverFTP yang dapat diakses dan terbuka bagi semua 

pemakai internet. File-file dalam server ini dapat di-download secara 

gratis. Untuk menggunakan AnonymousFTP ini pengguna 

memasukkan login dengan username Anonymous dan password 

yang dipakai berupa alamat e-mail atau dapat pula  menggunakan  

username  guest  tanpa  password,  hal  ini tergantung dari serverFTP 

yang dituju. 

b. PrivateFTPServer merupakan serverFTP yang hanya bisa diakses 

dan dipergunakan oleh user tertentu yang telah terdaftar secara 

resmi. Server ini biasanya berisi data dan informasi pribadi yang 

khusus digunakan untuk pemakai tertentu atau perusahaan tertentu. 

Pemakai khusus ini biasanya mempunyai username dan password 

untuk dapat terhubung dengan server jenis ini. 

3. Apabila user AnonymousFTP memiliki hak akses selayaknya pada 

Private FTP hal yang dapat terjadi adalah serangan terhadap sistem 

komputer server yang dilakukan oleh user yang tidak bertanggung 

jawab. Serangan yang dapat terjadi pada AnonymousFTP yang 

memberikan fasilitas seperti pada PrivateFTP adalah pembuatan 

direktori-direktori “drop-off” yang digunakan untuk melakukan “dial of 

service” yang sering disebut dengan “DOS attack”. 
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 EVALUASI 

 

1. Sebutkan dan jelaskan menu utama (header) Blender! 

2. Jelaskan fungsi Viewport pada Blender! 

3. Sebutkan dan jelaskan fungsi sub menu yang terdapat pada Toolbar Blender! 

4. Sebutkan dan jelaskan fungsi menu-menu pada Adobe Audition! 

5. Jelaskan cara memasukkan audio ke dalam track pada Adobe Audition 

6. Sebutkan dan jelaskan fungsi periferal perekam gambar! 

7. Sebutkan jenis-jenis sudut pengambilan gambar! 

8. Sebut berbagai jenis-jenis bidang pandangan pada saat perekaman gambar! 

9. Sebut gerakan-gerakan kamera yang dapat dilakukan dalam pengambilan 

gambar! 

10. Jelaskan cara memberikan text dan template pada Adobe Premiere! 

11. Jelaskan cara membuat transisi pada Adobe Premiere ! 

12. Jelaskan cara melakukan proses rendering pada Adobe Premiere! 

13. Jelaskan cara merekam Video ke CD dengan Nero! 

14. Bagaimanakah cara PC melakukan koneksi internet menggunakan Modem ? 

15. Jelaskan langkah-langkah instalasi WebCam hingga bisa digunakan untuk 

mengambil gambar ! 

16. Jelaskan definisi dari relative link dan absolute link! 

17. Jelaskan cara menyisipkan Checkbox pada Dreamweaver! 

18. Jelaskan cara menyisipkan List dan Menu pada Dreamweaver! 

19. Sebutkan dan jelaskan macam-macam server FTP! 

20. Buktikan apa akibat yang dapat ditimbulkan apabila user Anonymous FTP 

memperoleh hak akses setara dengan user pada PrivateFTP? 
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 PENUTUP 

 
Materi yang telah dibahas dalam modul ini masih sangat sedikit. Hanyasebagai 

dasar saja bagi peserta diklat untuk belajar lebih lanjut. Diharapkan peserta diklat 

memanfaatkan modul ini sebagai motivasi untuk menguasai software dan 

hardware lebih jauh sehingga peserta diklat dapat kompeten sesuai dengan 

kompetensi yang dikehendaki. 

 
Setelah menyelesaikan modul ini dan mengerjakan semua tugas serta evaluasi 

maka berdasarkan kriteria penilaian, peserta diklat dapat dinyatakanlulus/tidak 

lulus. Apabila dinyatakan lulus maka dapat melanjutkan ke modul berikutnya 

sesuai dengan alur peta kududukan modul, sedangkan apabila dinyatakan tidak 

lulus maka peserta diklat harus mengulang modul ini dan tidak diperkenankan 

mengambil modul selanjutnya. 
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