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1. Creative Video Making for E-Learning – 6 Juli 2020 
 

 

R.A. Dita Saraswati P.P, M.Ds. /640084 & 

I Nyoman Natanael, M.Ds. /640072 

 

 

Deskripsi Materi: 

Visualisasi untuk mendorong siswa mengerti mengenai materi pembelajaran haruslah dibuat sedemikian 

rupa menarik, salahsatunya untuk meningkatkan pemahaman dalam pembelajaran yaitu adalah 

menggunakan video. Media video yang menggunakan visual dan audio didalamnya akan lebih efektif 

dibandingkan dengan uraian atau pemaparan menggunakan tulisan. 

Dalam materi ini akan disampaikan prinsip-prinsip teori videografi yang perlu diterapkan dalam pembuatan 

video presentasi dengan sederhana, misalnya menggunakan kamera Handphone, akan disampaikan juga 

mengenai tips agar video dapat lebih mudah dimengerti oleh siswa. 

 

 



 

2. Prinsip Desain Slide Presentasi yang Efektif – 7 Juli 2020 
 

 

Miki Tjandra, B.Ds., M.Ds.  

640058 

 

Deskripsi Materi: 

Slide presentasi banyak digunakan oleh guru pada saat mengajar. Melalui slide presentasi, guru dapat 

menyampaikan bahan pelajaran secara efektif. Namun sebagian besar guru hanya menggunakan template 

slide dari power point dan mengetik teks secara padat sehingga membuat slide tidak menarik dan para 

siswa menjadi bosan. 

Slide presentasi yang baik menjadikan bahan pelajaran mudah dipahami dan diingat, lebih bernilai dan 

punya daya tarik. Selain itu slide yang baik juga mampu meningkatkan kredibilitas guru sebagai pembicara. 

Dalam materi ini akan disampaikan prinsip-prinsip desain komunikasi visual yang perlu diterapkan dalam 

pembuatan slide presentasi, khususnya tata letak/komposisi/layout dan penggunaan tipografi dalam hal ini 

judul dan teks materi, didukung gambar/visual yang sesuai. 

  



 

3. Interactive Animation – 8 Juli 2020 
 

 
Daniel Jahja Surjawan, S. Kom., M. T.  

720212 

 

 
Ir. Teddy Marcus Zakaria, M. T. 

720004 

 

 

Deskripsi Materi: 

Kebanyakan guru saat mengajar menggunakan Slide Presentasi, karena sangat mudah untuk dibuat. 

Slide Presentasi tradisional mudah membuat siswa-siswa bosan.  

Jadi, untuk membuat siswa Anda surprise dan tertarik, buatlah slide presentasi yang indah, menarik, dan 

terorganisir dengan baik. 

Selain itu, dalam slide presentasi, kita bisa menambahkan ANIMASI dan INTERAKSI. 



Bagaimana menambahkan animasi dalam sebuah presentasi? Jenis Animasi apa yang sesuai untuk suatu 

slide? 

Apakah interaksi dapat digunakan dalam sebuah presentasi? 

Dalam pelatihan ini, kita belajar Jenis Animasi Slide dan Objek.  

Dengan mengetahui cara penggunaan Animasi ini, kita dapat menciptakan ratusan bahkan ribuan animasi 

yang menarik, sehingga membuat siswa tidak menjadi bosan. 

Kita dapat menambahkan interaksi dalam sebuah slide, sehingga slide tidak monoton. 

Slide presentasi ini menjadi karya terbaik guru-guru buat siswanya, dan dapat diabadikan menjadi sebuah 

video yang menarik. 

Kami akan berbagi contoh-contoh Animasi Interaktif menggunakan slide presentasi. 

Dapatkan juga tempat-tempat belajar untuk mengasah kreatifitas dalam membuat animasi yang interaktif. 

 

 

  



4. Gamification for Learning – 9 Juli 2020 
 

 

Djoni Setiawan K., S. T., M. T. 

710003 

 

 
Ir. Teddy Marcus Zakaria, M. T. 

720004 

 

Deskripsi Materi: 

Bermain adalah kegiatan yang paling disenangi oleh semua orang, baik anak-anak maupun orang dewasa. 

Banyak hal positif yang dapat dikembangkan dan diperoleh dalam proses bermain. Proses belajar juga 

dapat menjadi suatu kegiatan yang menyenangkan ketika elemen-elemen dalam permainan menjadi bagian 

di dalamnya. Sesi “Gamifikasi dalam Pembelajaran” akan diperkenalkan konsep dasar gamifikan dan 

tahapan proses penerapan gamifikasi dalam proses pembelajaran. Para peserta juga akan diperkenalkan 

beberapa aplikasi utama dan aplikasi pendukungnya yang dapat digunakan agar proses belajar menjadi 

menyenangkan seperti halnya ketika bermain. 

 



5. E-Learning – 10 Juli 2020 
 

 

Dr. Bernard R Suteja, S. Kom., M. Kom 

720062 

 

Tiur Gantini, S.T., M.T.  

710071 

Deskripsi Materi: 

Dalam masa pandemi ini guru, siswa, dan juga orangtua harus menghadapi masa adaptif yang tidak mudah, 

penuh kebingungan dan ketidakpastian. Sejatinya, guru maupun orangtua ingin memberikan pengajaran 

yang terbaik bagi putera puteri mereka. Situasi tak menentu akibat Covid-19, membuat sesi belajar 

mengajar mengalami kendala yang cukup menantang. Pembelajaran jarak jauh ini merupakan solusi 

pembelajaran agar kegiatan pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya. 



 

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dikenal juga dengan istilah lain yaitu pembelajaran daring (online), sistem 

pembelajaran elektronik dan dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah Electronic learning (E-learning). 

E-learning merupakan bagian dari pendidikan jarak jauh yang secara khusus menggabungkan teknologi 

elektronika dan teknologi berbasis internet. 

 

Pada webinar kali ini akan dibahas mengenai apakah itu E-learning, apa yang berbeda dalam E-learning, 

bagaimana menulis bahan-bahan E-learning, faktor penting keberhasilan dalam E-learning dan tips bagi 

para guru agar pengajaran jarak jauh dapat lebih lancar dilalui, sekaligus diharapkan dapat menyenangkan 

bagi siswa/i. 

 


