
oleh



PRINSIP PEMBELAJARANPRINSIP PEMBELAJARAN
� Menggunakan pendekatan sistem

(analisis, desain, pengembangan, implementasi, evalusi)

� Berorentasi pada siswa yang belajar
(berorentasi pada karakteristik siswa)

� Memanfaatkan berbagai sumber belajar
(Pesan, Orang, Bahan, Alat, Teknik, dan Lingkungan)



MEDIA PEMBELAJARANMEDIA PEMBELAJARAN

Komponen sumber belajar yang
mengandung materi instruksional
di lingkungan siswa yang dapat

merangsang siswa belajar



ALASAN PENGGUNAAN MEDIAALASAN PENGGUNAAN MEDIA

Pengetahuan & pengalaman manusia
�75 % dari melihat
�13 % dari mendengar
�12 % dari meraba, mencium, mengecap, dan

lain-lain.

(Peoples, 1988)



KONTRIBUSI MEDIA DALAM PEMBELAJARANKONTRIBUSI MEDIA DALAM PEMBELAJARAN

� Pembelajaran dpt lebih menarik
� Pembelajaran menjadi lebih interaktif
� Waktu pembelajaran dpt diperpendek
� Kualitas pembelajaran dpt ditingkatkan
� Proses pembelajaran dpt berlangsung

kapanpun & dimanapun diperlukan
� Sikap positif siswa thd materi

pembelajaran serta proses pembelajaran
dpt ditingkatkan.



Peranan Media dalam PembelajaranPeranan Media dalam Pembelajaran

�Membuat kongkrit konsep yg abstrak
�Menyeragamkan pengamatan
�Memberikan pengganti pengalaman langsung
�Mendekatkan objek yg sukar atau berbahaya

untuk didekati
�Memberikan pengalaman segi pengamatan
�Menyajikan informasi yang memerlukan gerak



PENGEMBANGAN
MEDIA PEMBELAJARAN

PENGEMBANGAN
MEDIA PEMBELAJARAN

� Apakah media yg akan kita buat memang benar-benar diperlukan
dlm proses pembelajaran?

� Siapakah sasaran yang akan menggunakan media tersebut? &
bagaimana karakteristiknya?

� Benarkah media tsb diperlukan oleh sasaran didik, apakah bukan
hanya karena keinginan guru?

� Kompetensi/tujuan pembelajaran apa yg dicapai siswa jika media
tsb digunakan?

� Bagaimana urutan materi harus disajikan dalam media tersebut?
� Bagaimana kita mengukur bahwa media tsb telah mampu

mengantarkan siswa mencapai tujuan belajar?

Pertanyaan-pertanyaan yg harus dijawab sebelum mengembangkan
mengembangkan media pembelajaran.



Analisis kebutuhan & karakteristik siswa

Merumuskan tujuan pembelajaran

Mengembangkan materi pelajaran

Memproduksi program media

Melakukan evaluasi / uji coba.

Siap pakai

Tidak

Ya

PROSEDUR UMUM
PENGEMBANGAN
MEDIA PEMBELAJARAN



Mengapa
multimedia?



DAMPAK KOMUNIKASIDAMPAK KOMUNIKASI

7%38%

55%

Teks Audio Visual

(Brody & Kent, 1988)

90% lebih dari apa yang dipahami dan dipercaya peserta
berasal dari pesan audio dan visual. Untuk teks hanya
sebesar 7%



Memory kitaMemory kita

� 10 % Membaca (teks)
� 20 % Mendengar (sound)
� 30 % Melihat (grafis/foto)
� 50 % Melihat & Mendengar (video/animasi)

� 70 % Berbicara
� 90 % Berbicara & melakukan

MM

Interaktif

Bobbi De Porter, 1999



MENGAPA MEMERLUKAN MULTIMEDIAMENGAPA MEMERLUKAN MULTIMEDIA

�Kemajuan teknologi khususnya dalam
bidang komputer

�Membantu memahami suatu materi
pembelajaran yg dianggap sulit

�Kebutuhan.



MULTIMEDIA PEMBELAJARAN
INTERAKIF

MULTIMEDIA PEMBELAJARAN
INTERAKIF

Program pembelajaran yang secara
terintegrasi menggabungkan teks, grafik,
foto, suara, video, dan animasi yang
melibatkan interaksi antara pengguna
dan program tersebut dengan
menggunakan komputer sebagai piranti
penggunanya.



MODEL MULTIMEDIAMODEL MULTIMEDIA
1. Hiburan, misalnya games

2. Pendidikan, model multimedia ini dapat untuk
pendidikan formal, non formal, atau sebagai
pengayaan

3. Referensi, berupa ensiklopedi dll

4. Bisnis, model multimedia yg digunakan untuk
memperkenalkan bidang usaha.



PERANGKAT LUNAK
AUTHORING MULTIMEDIA

PERANGKAT LUNAK
AUTHORING MULTIMEDIA

Prangkat lunak authoring multimedia adalah serupa
dng bahasa pemrograman yang memungkinkan
interaksi dengan teks, video, audio, animasi, grafis.
Ke dalam presentasi yang interaktif.

Perangkat lunak authoring multimedia dpt
dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu:
1. Authoring berbasis halaman
2. Authiring berbasis waktu
3. Authoring berbasis ikon



�Authoring berbasis halaman adalah authoring yg
bekerjanya dng halaman/buku atau kartu. Contohnya
adalah Hyper Card & Toolbook Assistant.

�Authoring berbaisis waktu merupakan
pengembangan paket multimedia sbg
pengorganisasian objek sepanjang lini waktu.
Misalnya Macromedia Director.

�Authoring berbasis ikon menggunakan konsep
flowcart untuk membuat aliran elemen-elemen
multimedia. Ada 2 jenis authoring berbasis ikon,
yaitu: Authowere & Microsoft Power Point.



KELEBIHAN POWER POINT
� Tidak perlu pembelian piranti lunaknya
� Dapat dikembangkan oleh orang yg bukan

programer
� Pada setiap slide dpt disisipkan komponen-

komponen multimedia (teks, gambar, suara,
video, animasi)

� Power Point memungkinkan juga
komunikasi dengan software lain (Micrisoft
Ward, Excel, WEB, dsb)

� Sederhana tampilan ikon-ikonnya (kurang
lebih sama dng ikon-ikon yg ada pd
Microsoft Word)

� Mudah mengerjakannya.

KEKURANGAN POWER POINT
� Siswa/pengguna tdk bisa berinteraksi

langsung untuk menuliskan komentar
/menjawab pertanyaan yg ada (hanya dpt
dalam bentuk pilihan saja)

� Fasilitas animasinya terbatas

Mengapa
POWER POINT?



Teks
Grafik

Foto
Video

Animasi
Audio



T E K ST E K S

� Menduduki porsi terbesar dalam program
multimedia pembelajaran interaktif.

� Merupakan media utama untuk menyampaikan
informasi.

� Sangat fleksibel untuk menyampaikan
informasi verbal.

� Sebagai keterangan tambahan disamping
visual



Kelompok Huruf/TeksKelompok Huruf/Teks
1. Roman (kait segitiga) Time

2. Bodoni (kait garis tipis)

3. Egyption (kait batang) ���� ����

4. Sans Serif (tidak berkait) Arial

5. Fantasi/dekorasi (hiasan) Monotype



Ukuran TeksUkuran Teks

�Judul & sub judul lebih besar dari teks materi,
tentang jenisnya & warna dpt disesuaikan dgn
materi serta sasarannya.

�Untuk teks materi ukuran minimal size 10 (Sans
Serif)

�30 sampai 40 karakter dari kiri sampai kanan
�25 baris dari atas ke bawah



HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKANHAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
�Gunakan font yang standart tertentu yg

dapat ditampilkan oleh semua komputer
�Jenis font tertentu dapat menimbulkan

nuansa yang berbeda
�Font dapat membangun emosi dan

menimbulkan atmosfir tertentu
�Jangan royal dlm penggunaan jenis font di

dalam satu program multimedia



Electronic TextElectronic TextElectronic Text



�Media penunjang untuk
meningkatkan perhatian
serta pemahaman terhadap
materi tertentu.

�Memberikan informasi
tentang benda atau situasi
nyata yang tidak
memerlukan gerak.

�Foto yang akan digunakan
harus baik
- Kejelasan objek
- Ketajaman gambar
- komposisi
- Warna

F O T OF O T OF O T OF O T O



PRINSIP-PRINSIP
KOMPOSISI FOTOGRAFI

PRINSIP-PRINSIP
KOMPOSISI FOTOGRAFI

Komposisi adalah cara mengatur bagian-
bangian dari gambar agar gambar tsb
lebih menarik dan mudah dimengerti.



SUBJEKSUBJEK
Tampilkan suatu subjek utama dlm
gambar. Hilangkan bagian-bagian lain &
pisahkan subjek-subjek yg tidak perlu
dalam foto.



PENEMPATAN SUBJEK UTAMAPENEMPATAN SUBJEK UTAMA
Bagilah jendela bidik pd kamera dng 2 garis tegak
& 2 garis mendatar. Tempatkan subjek utama &
elemen-elemen pelengkap pada titik temu dari
garis-garis tegak & mendatar.



Apa bila menggunakan garis mendatar sebagai
subjek utama, misalnya garis cakrawala antara
pantai & langit, maka aturlah bagian yg satu lebih
besar dari bagian lainnya.





Posisi subjek tidak harus selalu ada
ditengah-tengah agar komposisi nampak
lebih menarik.



TITIK PANDANGTITIK PANDANG
Pilihlah posisi kamera yg paling tepat saat
mengambil gambar, sehingga hal-hal yg
ingin diperlihatkan menjadi lebih jelas.



LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG

Batasilah/buanglah
latar belakang yg
tidak penting,
sehingga tidak
mengganggu
subjek utama.



LATAR DEPANLATAR DEPAN

Berilah latar depan agar subjek utama
untuk menciptakan kedalaman, sehingga
foto tampak harmonis



Sediakan lebih banyak ruang untuk garis
pandang dan garis gerak, agar subjek
mengesankan sedang melihat sesuatu atau
bergerak.



Long shot / pengambilan
jarak jauh, menampilkan
keseluruhan subjek.



Medium shot / pengambilan jarak sedang,
lebih mendekati subjek & memisahkan
elemen-elemen yang tidak perlu.



Close up / jarak dekat,
memusatkan pengambilan
pada subjek.



Extreme close up, menampilkan subjek
secara rinci. Hal ini bisa dilakukan dengan
menggunakan lensa makro/close up.



NORMAL ANGLE
(pandangan sebatas mata)
Pemandangan yang biasa & paling umum
dilakukan pd saat pengambilan FOTO



LOW ANGLE
(PANDANGAN DARI BAWAH)
Akan memberi kesan tinggi &
megah (misal pada foto
monumen/bangunan)



HIGH ANGLE
Pengambilan gambar dari
suatu ketinggian, akan
menyamarkan bagian-
bagian yg tidak penting



GRAFISGRAFIS
�Grafis/gambar dpt meringkas & menyajikan data

yg kompleks dng cara yg baru & lebih berguna
�Gambar juga dpt berfungsi sebagai ikon bila

dipadu dng teks
�Segala bentuk visual diam yg dibuat sebagai

ilustrasi thd suatu informasi tertentu.
�Secara umum untuk mengilustrasikan tentang

konsep-konsep yg sulit dijelaskan secara
verbal.

�Dalam keadaan tertentu dpt untuk
menggantikan fungsi foto
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V I D E O
Media penunjang untuk meningkatkan perhatian serta pemanfaatan thd
materi tertentu

Video bermanfaat utk
menyampaikan:

	 Informasi yg
mengandung gerak

	 Kejadian nyata
	 Peristiwa penting yg

telah berlalu
	 Informasi ttg sesuatu

yg bergerak terlalu
cepat/lambat

	 Informasi ttg sesuatu
yg terlalu kecil/besar

	 Benda atau situasi
yg berbahaya.



V I D E OV I D E O
VIDEO BISA DIDAPATKAN DARI:
�Hasil rekaman dari handycam/camcorder
�Download dari internet
�Dari kamera handphone
�Dari VCD atau DVD

FORMAT
�AVI (Audio Video Interleave)
�MPEG (Motion Picture Experts Group)



Contoh video yang dapat dijadikan
pendukung materi atau untuk
memotivasi siswa dalam
mempelajari materi.



ANIMASIANIMASI
Memberikan visualisasi
terhadap informasi ttg
suatu konsep yg
mengandung gerak

Dapat digunakan
menggantikan peran
video dalam keadaan
nyata tidak bisa
didapat.



Pertimbangkan dengan bijak dalam
menganimasi teks, sebab bila tidak tepat
justru akan menjemukan pengguna/siswa.

Bandingkan animasi teks berikut . . .



MULTIMEDIA
PEMBELAJARAN INTERAKTIF

Program pembelajaran yang secara
terintegrasi menggabungkan teks, grafik,
foto, suara, video, dan animasi yang
melibatkan interaksi antara pengguna
dan program tersebut dengan
menggunakan komputer sebagai piranti
penggunanya.



MULTIMEDIA
PEMBELAJARAN INTERAKTIF

Program pembelajaran yang secara
terintegrasi menggabungkan teks, grafik,
foto, suara, video, dan animasi yang
melibatkan interaksi antara pengguna
dan program tersebut dengan
menggunakan komputer sebagai piranti
penggunanya.



Daratan Lautan



AUDIO
Memperkuat informasi yang
telah diberikan melalui teks,

foto, grafik, video, maupun
animasi

Dapat berupa:
- Narasi
- Dialog
- Musik
- Sound Effect



PENGGUNAAN BAHASAPENGGUNAAN BAHASA
	Gunakan bahasa yang komunikatif

	Jangan menggunakan bahasa buku

	Gunakan sapaan yang sesuai dengan
pengguna/user

	Jangan menggunakan kalimat majemuk yang
beranak cucu(panjang-panjang) sehingga sulit
untuk dipahami



Contoh:
Yang termasuk ke dalam pengertian kas adalah segala sesuatu baik
berbentuk uang atau bukan yang dapat tersedia dengan segera dan diterima
sebagai alat pertukaran atau perlunasan utang sebesar nilai nominalnya atau
dengan kata lain kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas
dipergunakan untuk membiyai kegiatan perusahaan

(diambil dari sebuah buku teks)

Kalimat tsb dapat disederhanakan menjadi:
Kas adalah segala sesuatu yang dapat tersedia dengan segera dan dapat
diterima sebagai alat pertukaran atau perlunasan utang sebesar nominalnya.
Kas dapat berbentuk uang atau bukan uang. Dengan kata lain, kas adalah alat
pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan
umum perusahaan.



Kalimat negatif
“Kalau lampu lalu lintas tidak menyala, jangan menyeberang, kecuali
bila tidak banyak kendaraan lewat.

Kalimat positif
“Menyeberanglah pada waktu lampu lalu lintas menyala merah”

Contoh:



JENIS-JENIS MUSIK
(untuk program Multimedia)


Musik Tema
- berirama gembira/bersemangat
- iramnya disesuaikan dng isi program
- Bisa dengan vokal maupun tanpa vokal


Musik Latar belakang / Back gruond music
- untuk memberi variasi
- menitik beratkan suatu suasana & situasi tertentu
- pilih musik yg mengalun tenang
- cari musik yg tidak ada vokalnya
- volume musik tdk terlalu keras, tapi tdk terlalu lemah



FUNGSI SOUND EFFECTFUNGSI SOUND EFFECT
�Menjelaskan setting
�Memberikan gambaran/peristiwa
�Menciptakan suasana tertentu

JENIS SOUND EFFECTJENIS SOUND EFFECT
�Lingkungan sosial

�Benturan benda
�Manusia
�Binatang

�Alam



KARAKTERISTIK
MULTIMEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF

1. Program pembelajaran
2. Bersifat fleksibel
3. Digunakan sesuai dng kecepatan bljr siswa
4. Bersifat kaya isi/materi
5. Bersifat interaktif
6. Disesuaikan dng kebutuhan individu



FORMAT SAJIAN
PROGRAM MULTIMEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF

�Tutorial
�Simulasi
�Latihan/Drill and Practice
�Pemecahan Masalah
� Inkuiri
�Permainan/Gemes



TUTORIALTUTORIAL
Menyampaikan informasi dan
penjelasan-penjelasan ketika
diperlukan, memberikan soal-soal,
memberi tanggapan, dan memberikan
umpan balik.

Mempunyai ciri-ciri
	Mengajarkan keterampilan tingkat rendah maupun tinggi
	Meliputi pemecahan & analisis masalah
	Memberkan pengulangan dan pengayaan
	Mencakup latihan



SIMULASISIMULASI
Siswa dihadapkan langsung pada suatu

situasi (tiruan) yang menuntut
peranannya untuk mengambil

suatu tindakan

Mempunyai ciri-ciri
	 Pembelajaran menjadi lebih singkat dibanding dng

menggunakan metode lain
	 Efisiensi meningkat apabila tingkat kesulitannya sesuai dng

kemampuan siswa/pengguna
	 Efektivitas meningkat bila mampu menirukan keadaan yang

sebenarnya.



LATIHANLATIHAN

Untuk melatih suatu konsep/keterampilan baru,
setelah konsep/ketrampilan tsb diberikan.

Mempunyai ciri-ciri
� Dapat menunjang berbagai keterampilan
� Dapat diberikan dengan tingkat kesulitan sesuai kebutuhan siswa
� Dapat dilakukan sekaligus pemberian bailikan



PEMECAHAN MASALAHPEMECAHAN MASALAH
memberikan tantangan kepada siswa/pengguna
untuk menguji kemampuannya dlm menerapkan

berbagai pengetahuannya.

Mempunyai ciri-ciri
√ Menimbulkan berkembangnya keterampilan tertentu
√ Membantu mengajarkan berbagai keterampilan
√ Efektif untuk memutivasi dan membuat siswa aktif



INKUIRIINKUIRI

Siswa/pengguna dapat menggali berbagai
pengetahuan dari bergai sumber

Bercirikan
√ Menimbulkan berkembangnya keterampilan tertentu
√ Membantu mengajarkan berbagai keterampilan
√ Efektif untuk memutivasi dan membuat siswa aktif



PERMAINANPERMAINAN
Unsur hiburan lebih menonjol dan dominan

daripada unsur lainnya.

Ciri-ciri
� Dapat memancing berkembangnya keterampilan tertentu
� Efektif untuk memotivasi
� Membuat belajar menjadi lebih menyenangkan
� Pemborosan waktu bagi siswa/pengguna.



PRINSIP-PRINSIP DESAIN
Program Multimedia Pembelajarn Interaktif

1. Pusat perhatian
2. Keseimbangan
3. Kontras
4. Irama/ritme
5. Kesatuan
6. Proposi
7. Serasi



PUSAT PERHATIAN
( pewarnaan )

WARNA

Untuk menjadikan sesuatu menjadi pusat
perhatian, dapat dilakukan dengan berbagai cara
salah satunya adalah dengan pewarnaan yang
berbeda.



PUSAT PERHATIAN
( bentuk tidak sama )

Untuk menjadikan sesuatu menjadi pusat perhatian,,,,
dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya
adalah dengan bentuk yang tidak sama.



PUSAT PERHATIAN
( posisi yg berbeda )

Untuk menjadikan sesuatu menjadi pusat
perhatian, dapat dilakukan dengan berbagai
cara salah satnya adalah dengan penempatan

yang berbeda.posisi



PUSAT PERHATIAN
( ukuran yg berbeda )

Untuk menjadikan sesuatu menjadi pusat
perhatian, dapat dilakukan dengan berbagai
cara salah satunya adalah dengan menggunakan
ukuran yang berbeda.







KESEIMBANGAN
( simetris )

Ada tiga keseimbangan salah satunya adalah,
keseimbangan simetris. Keseimbangan ini

akan memberikan kesan statis/kaku.



KESEIMBANGAN
( asimetris )

Ada tiga keseimbangan salah satunya adalah,
keseimbangan asimetris. Keseimbangan
ini akan memberikan kesan dinamis.



KESEIMBANGAN
( arah pandang )

Arah pandang akan memberikan kesan lebih
luas dan bergerak.
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KONTRAS



IRAMA/RITMEIRAMA/RITME



KESATUANKESATUAN

�Menggunakan teknik bertumpukan
�Menggunakan garis penghubung
�Menggunakan tanda anak panah
�Membentuk gambar berkesan satu
�Menggunakan warna
�Menggunakan tekstur dan kasar ruang



PROPORSIPROPORSI

1 2



SERASISERASI



NAVIGASI
Suatu tampilan pada layar untuk mempermudah
siswa dalam menggunakan program. Navigasi ini
biasanya benrbentuk ikon-ikon/button.

Menu utama

Informasi

Suara

Kembali

Ke halaman selanjutnya

Ke halaman akhir

Ke halaman awal

Ke halaman sebelumnya



MENDESAIN TOMBOL NAVIGASIMENDESAIN TOMBOL NAVIGASI

�Gunakan icon yg mudah diterima orang banyak

�Buatlah dng warna, ukuran, font, atau icon yg
sama untuk tombol dng fungsi sama

�Letakkan elemen navigasi tepat pd letak yg
sama untuk tiap layar tampilan.





Berikut contoh tampilan multimedia
interaktif yang dapat dijadikan sebagai
rujukan.













LANGKAH-LANGKAH
PENULISAN NASKAH

� Membuat Peta
Konsep

� Membuat GBIPM
� Membuat Flowchart
� Menulis Naskah



GARIS-GARIS BESAR ISI PROGRAM MEDIA
G B I P M

7654321

NOMOR KODEJUDULLATIHAN
DAN TES

POKOK-POKOK
MATERI

INDIKATOR
PENCAPAIAN
HASIL BLJR

(TPK)

KOMPETENSI DASAR
(TPU)

NO

1312111098
VIDEOANIMASIGRAFIS/FOTOAUDIOTEKS

DAFTAR PUSTAKAM E D I A



FLOWCHARTFLOWCHART

�Diagram yg menggambarkan lay-out
�Menunjukkan lingkup topik pembahasan

Alat untuk:
� Menetapkan struktur materi
� Menterjemahkan spesifikasi materi
� Visualisasi alur pembelajaran dlm citra yang

kongkirt



SIMBUL FLOWCHARTSIMBUL FLOWCHART

terminal

input

operasi

keputusan

penghubung

Arah aliran



SIMBUL TERMINALSIMBUL TERMINAL
Digunakan untuk menandakan awal atau
akhir dari suatu program pembelajaran

START

END



SIMBUL INPUTSIMBUL INPUT
�Menunjukkan titik dari suatu program pembelajaran

tempat siswa memberikan input/ respon thd suatu
stimulus

�Berupa pilihan materi yang terdapat pada pelajaran

MENU

MATERI 1 MATERI 2 MATERI 3



SIMBUL OPERASISIMBUL OPERASI
�Menunjukkan bagian penyajian informasi/materi

dalam suatu program
�Dapat berupa teks, grafik, foto, video,animasi, atau

audio.

MATERI 1

MENU

MATERI 1MATERI 1



SIMBUL KEPUTUSANSIMBUL KEPUTUSAN

Menunjukkan
bagian dimana
terjadi proses
pengambilan
keputusan oleh
komputer sebagai
respon terhadap
input salah atau
benar.

PELAJARAN 1

TEST

PELAJARAN 2



SIMBUL PENGHUBUNG
Digunakan untuk
hubungan antara
satu segmen dng
segmen lain yang
tidak termasuk
dalam flowchart
yang sama

TEST

MENU

MATERI 1

A

B

B

MATERI 3MATERI 2



BENTUK/FORMAT NASKAH
PROGRAM MULTIMEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF

CATATAN:
VIDEO
Mobil yang sedang
melaju menempuh
garis lurus.

AUDIO
NARASI : Dalam keseharian kamu tentunya sering
menyaksikan benda-benda melakukan gerak. Sebagai
contoh adalah mobil jib sedang melaju melintasi jalan di
daerah pegunungan, ……………………………………………

VISUAL



VISUAL
Foto: Korona gerhana matahari

NARASI/AUDIO
Atmosfir matahari sebeluh luar atau
lapisan yang terdapat di atas
kromosfera adalah korona. Korona ini
jauh lebih panas dibandingkan
dengan kromosfera, dan para ahli
menafsikan suhunya sekitar 2 juta
kelvin untuk daerah luarnya. Akibat
suhu yang sangat tinggi ini, …………
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………...
…………………………………………...
…………………………………………...
…………………………………………...

CATATAN:
Beberapa foto matahari yang menampak
kankoronanya.



VIDEO

NARASI
Pada tahun 1610 Galileo
menggunakan leleskopnya
untuk melihat bulan ………

FOTO
Foto bulan ………………
……………………………

MUSIK
Instrumental dari KITAROTATA SURYA

TEKS.
Judul dng huruf ARIAL
36 poinst. Dengan warna
biru muda

AUDIOVISUALCATATAN



TEKS

GAMBAR

PLANET

MATAHARI

BENDA PLT

KELUAR



Semoga pengetahuan ini dapat membantu
Anda dalam mengembangkan media
pembelajaran & membuat tampilan multimedia
pembelajaran interaktif menjadi lebih menarik.


