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Bab I 

Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang  

Dalam rangka mendukung kebijakan program pemerintah, bahwa Kemendikbud 

bersama tiga kementerian lainnya, yaitu Kementerian Agama, Kementerian 

Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri menekankan pembelajaran di rumah 

pada tahun ajaran dan tahun akademik baru 2020/2021. Untuk itu, perlu kiranya 

dukungan semua lapisan masyarakat peduli pendidikan di Indonesia turut ambil 

bagian suksesnya program pemerintah atas pencegahan penyebaran wabah 

Covid-19 yang tak kunjung selesai. Jateng Belajar lahir dan dirancang dalam 

rangka turut berkontribusi untuk masyarakat pendidikan, agar tetap semangat 

dan terus belajar meskipun dilakukan baik secara daring/luring/bended learning. 

Jateng Belajar dalam portal http://jatengpintar.com merupakan sebuah layanan 

media pembelajaran berbasis TIK yang menyediakan berbagai layanan, 

diantaranya; sumber belajar, kontributor media, kelas online, bank soal, dan lab 

online. Tujuan dibangunnya portal Jateng Belajar diantaranya, untuk membantu 

dan memberikan fasilitas bagi para guru dan pengelola lembaga untuk 

kelangsungan pembelajaran kapanpun dan dimanapun.  

Modul/panduan disusun untuk membantu para user/pengguna dalam 

mengakses portal Jateng Belajar. Panduan ini juga diharapkan dan membantu 

orang tua dalam mendampingi dan menyediakan media dan sumber belajar 

pelengkap bagi anak-anak mereka selama belajar dari rumah. Sebagai salah satu 

upaya untuk meminimalisir kejenuhan peserta didik yang disebabkan oleh 

penerapan pembelajaran konvensioal yang monoton dan terbatasnya interaksi 

selama belajar dari rumah, pendidik diharapkan dapat memanfaatkan 

memanfaat fitur-fitur Jateng Belajar yang sesuai dalam menerapkan model-
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model pembelajaran inovatif. Penerapan modelmodel pembelajaran inovatif 

menawarkan beragam variasi aktifi tas sesuai dengan tahapan-tahapan model 

pembelajaran masing-masing, sehingga hal ini diharapkan dapat mengatasi 

kejenuhan peserta didik. Selain itu, model-model pembelajaran inovatif 

menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa sehingga pembelajaran 

yang diterapkan melatih peserta didik untuk mandiri memanfaatkan berbagai 

fasilitas untuk mengakses media dan sumber belajar. 

Hadirnya buku panduan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

peserta didik, pendidik, dan orang tua, sehingga seluruh lapisan masyarakat 

dapat mengetahui bagaimana memanfaatkan Jateng Belajar untuk pembelajaran 

dari rumah di tahun ajaran dan tahun akademik baru pada masa pandemic 

Covid-19. 

1.2. Pengertian Jateng Belajar  

 

 

 

 

 

 

 

Sebelum menerapkan model-model pembelajaran inovatif, seorang pendidik 

seharusnya telah memahami karakteristik dan tujuan penerapan setiap model 

pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik. Setiap model pembelajaran 

akan memberikan pengalaman belajar yang berbeda seiring dengan tujuan dan 

karakter yang ingin dibentuk pada peserta didik. Dengan memahami tujuan dari 
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setiap model pembelajaran yang akan diterapkan, seorang pendidik akan mampu 

memilih model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan tujuan 

yang ingin dicapai oleh peserta didiknya. Berikut adalah tujuan dan penerapan 

model-model pemebalajaran inovatif. 

1. Sumber Belajar, menu ini menyediakan berbagai sumber belajar yang dapat 

digunakan sebagai bahan penunjang belajar mandiri pada beberapa tingkatan 

sekolah. 

2. Kontributor, menu ini dsajikan dalam rangka memfasilitasi para pengguna 

untuk saling berbagi karya dan memberi ruang untuk mengembangkan 

potensi TIK yang dapat dimanfaatkan secara lebih luas dan tentunya melalui 

prosedur/tim verifikasi. 

3. Kelas Online, kelas online ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas 

belajar mengajar secara daring oleh siswa dan guru. Kelas online ini memiliki 

beberapa fitur yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna ketika melaksanakan 

pembelajaran online. 

4. Bank Soal, pada menu ini merupakan gudang soal dapat membantu siswa 

Anak usia dini sampai Tingkat Atas untuk mengasah kemampuan mereka 

melalui soal-soal yang tersedia. Siswa dapat menggunakannya secara daring 

melalui perangkat PC atau Ponsel yang mereka miliki. 

5. Lab Online, menu ni berisi tentang stok media dengan beragam kategori dan 

tipe serta ukurannya kecil. Tujuan dibuat layanan labolatorium online/media 

virtual adalah membantu para penggunanya/guru dapat memperoleh media 

secara praktis dan sesuai kebutuhan topik yang diinginkan. Tujuan selanjutnya 

para pengguna/guru dapat mengembangkan sebagai alat bantu mengajar 

yang telah dimodivikasi terlebih dahulu tanpa meninggakan 

sumber/copyright. 
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1.3. Tujuan Pengembangan Model Jateng Belajar 

Untuk memaksimalkan 

penerapan pola pembelajaran 

dari rumah yang masih tetap akan 

dilaksanakan hampir di seluruh 

satuan pendidikan di Indonesia, 

Untuk itu perlu suatu pedoman 

penyelenggaraan belajar dari 

rumah dalam masa darurat 

penyebaran Covid-19. Jateng 

Belajar menawarkan sebuah solusi dalam situasi darurat wabah Pandemi Covid-

19 sebagai salah satu sumber dan media pembelajaran yang dapat dimanfaatlkan 

oleh pendidik, peserta didik, orangtua/wali, maupun masyarakat secara umum. 

Guna memaksimalkan dan memudahkan pemanfaatannya, Jateng Belajar 

terus melakukan inovasi dalam rangka memberikan layanan pendidikan terbaik 

bagi penggunanya, salah satunya dengan menyusun panduan pemanfaatan 

Portal Jateng Belajar agar dapat dimanfaatkan dan mendukung pembelajaran 

terutama dalam situasi darurat seperti Pandemi Covid-19 untuk belajar dari 

rumah. 
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1.4. Pesan Untuk Para Pengguna 

Panduan disusun dan diharapkan dapat 

mendukung implementasikan 

pembelajaran daring/jarak jauh 

terutama di Masa Pandemi Covid-19 

sesuai dengan Keputusan 4 Menteri 

yang dirilis pada 30 Juni 2020, terutama 

dengan memanfaatkan Jateng Belajar. 

Portal Jateng Belajar berkontribusi 

memberikan solusi terutama para 

penyelenggara pendidikan dan guru 

untuk kegiatan pembelajaran dalam situasi apapun tetap bisa belajar. 

Pesan untuk Para Pendidik 

Situasi krisis yang ditimbulkan oleh pandemi covid-19, menuntut semua 

pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan secara cepat dalam 

menyediakan alternatif pembelajaran yang dilakukan dari jarak jauh. Beban 

paling berat mungkin dirasakan oleh Anda para pendidik yang dituntut untuk 

memastikan peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna, 

menantang dan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Harapan besar 

panduan ini dapat menjadi salah satu pegangan bagi para pengguna dalam 

menyelenggarakan pembelajaran yang interaktif dan atraktif, sehingga walaupun 

dilaksanakan dengan metode jarak jauh, tujuan pembelajaran yang telah 

direncanakan dapat tercapai. 

Portal Jateng Belajar menyediakan beragam fitur dan konten yang dapat 

pengguna manfaatkan secara gratis. Terlebih dengan gambaran model-model 

pembelajaran inovatif yang dapat Anda terapkan pada panduan ini, diharapkan 

dapat menambah referensi dan motivasi Anda selaku pendidik untuk menyajikan 

pembelajaran yang bermakna. 
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Pesan untuk Orangtua atau Wali 

Orang Tua/Wali Murid merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan 

pembelajaran anak. Untuk itu, dalam usaha menyukseskan penerapan program 

belajar dari rumah, partisipasi aktif orang tua atau wali peserta didik memiliki 

peran yang sangat penting. Namun, di sisi lain banyak dari Anda yang mungkin 

merasa kebingungan dalam mendampingi anaknya baik dukungan secara teknis 

maupun psikologis. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah 

orang tua mengalami keterbatasan informasi terkait model dan konten 

pembelajaran yang tersedia yang dapat membantu optimalisasi output dari 

program belajar dari rumah.  

Panduan ini diharapkan Anda selaku orangtua atau wali mengetahui model-

model pembelajaran inovatif yang dapat diterapkan oleh para pendidik, sehingga 

pada proses pendampingan, Anda dapat memahami proses belajar sekaligus 

memberikan masukan terkait variasi model pembelajaran yang merangsang 

motivasi anak dalam mengikuti setiap materi yang disampaikan. Selain itu orang 

tua diharapkan menyadari bahwa portal Jateng Belajar telah menyiapkan 

layanan pemanfaatan media pembelajaran gratis yang dapat dimanfaatkan 

kapanpun dan dimanapun dengan beragam fitur yang interaktif dan menarik.  

Pesan untuk Peserta Didik 

Peserta didik dalam situasi pandemi covid-19 mengharuskan tetap belajar 

dan tetap semangat meski belajar dari rumah. Dalam situasi yang berat, dimana 

tidak dapat berinteraksi dengan kawan dan guru secara langsung. Namun belajar 

dari rumah merupakan hal terbaik yang dapat kita semua lakukan demi pandemi 

yang segera usai. Selain itu, kesempatan ini dapat mengasah kemandirian kalian 

yang dapat bermanfaat di masa depan. Tanpa adanya pendampingan dari guru 

secara tatap muka, kalian diharapkan dapat menyusun kapan jadwal belajar 

dilakukan dan kapan suatu tugas harus diselesaikan. Panduan ini berisikan 

referensi fitur dan konten belajar dari aplikasi Jateng Belajar yang dapat kalian 

manfaatkan saat belajar secara mandiri. 
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1.5. Ruang Lingkup  

Panduan ini berisi pemanfaatan 

portal Jateng Belajar yang 

mencakup layanan; sumber 

belajar, kontributor, kelas online, 

bank soal, lab online. Bagian ini 

lebih diperuntukkan bagi para 

pendidik untuk menciptakan 

proses pembelajaran yang 

menyenangkan dan bermakna 

bagi peserta didik. Seperti yang 

kita ketahui bersama, terdapat 

potensi kejenuhan anak dengan pola dan beban belajar dari rumah. Hal ini 

mungkin disebabkan karena guru-guru masih sekedar memindahkan 

pembelajaran konvensional di kelas ke dalam pembelajaran dalam jaringan tanpa 

melakukan inovasi-inovasi. Oleh karena itu, model-model pembelajaran inovatif 

ini dapat dimanfaatkan sebagai variasi ragam praktik baik yang dapat diterapkan. 
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MODUL 1 

SUMBER BELAJAR 

1.1. Pengertian Sumber Belajar dan Cara Mengaksesnya  

1.2. Manfaat Sumber Belajar 

1.3. Cara Memperoleh dan Mengembangkan Sumber Belajar 

1.4. Cara Memanfaatkan Sumber Belajar Untuk Pembelajaran 

1.5. Kriteria Penilaian Sumber Belajar 

 

 

 

1.1. Pengertian Sumber Belajar dan Cara Mengaksesnya 

Pengertian sumber belajar pada prinsipnya bahan-bahan ajar yang dipandang 

cocok bagi anak TK adalah yang sedrhana, konkret, sesuai dengan dunia 

kehidupan anak, terkait dengan situasi pengalaman langsung, atraktif dan 

berwarna, mengundang rasa ingin tahu anak, bermanfaat, dan terkait dengan 

kegiatan-kegiatan bermain anak. 

Beberapa pendapat terkait pengertian sumber belajar, antara lain; 

Torkleson (1965) mengatakan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang 

dipergunakan untuk kepentingan pelajaran, yaitu segala apa yang ada di sekolah 

pada masa lalu, sekarang, dan pada masa yang akan datang. Nana Sudjana 

(1997) mendefinisikan sumber belajar sebagai segala daya yang dapat 

dimanfaatkan guna memberi kemudahan kepada seseorang dalam belajarnya. 

AECT (1977) memberikan batasan sumber belajar sebagai segala sesuatu yang 

berupa pesan, manusia, material (media-software), peralatan (hardware), teknik 

(metode), dan lingkungan yang digunakan secara sendiri-sendiri maupun 

dikumbinasikan untuk memfasilitasi terjadinya kegiatan belajar. Anggani Sudono 
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(1995) mengartikan sumber belajar adalah segala macam bahan yang dapat 

digunakan untuk memberikan informasi maupun berbagai keterampilan kepada 

murid dan guru. Anna Suhaenah S. (1998) melengkapi berbagai pendapat di atas. 

Menurutnya sumber belajar adalah manusia, bahan, kejadian, peristiwa, setting, 

teknik yang membangun kondisi yang membrikan kemudahan bagi anak didik 

untuk belajar memperoleh pengetahuan, keteramplan dan sikap. 

Adapun pengertian media adalah suatu alat atau saran atau perangkat 

yang berfungsi sebagai perantara atau saluran atau jembatan dalam kegiatan 

komunikasi (penyampaian dan penerimaan pesan) antara komunikator (penyapai 

pesan) dan komunikan  (penerima pesan). Beberapa pendapat tentang media, 

antara lain; Yaumi (2018) mengemukakan bahwa media merupakan kata jamak 

dari “medium”,  yang berarti perantara atau pengantar. Kurniawati & Nita (2018) 

menerangkan konsep atau definisi media pendidikan atau media pembelajaran 

sebagai seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan 

pendidikan, seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. Arsyad 

(2011) menejelaskan bahwa media dalam prespektif pendidikan merupakan 

instrumen yang sangat strategis dalam ikut menentukan keberhasilan proses 

belajar mengajar. 

Media belajar merupakan alat-alat grafis, fotografis atau elektronis untuk 

menangkap, memproses dan menyusun kembali informasi dan menyusun 

kembali informasi visual atau verbal. Media pembelajaran merupakan pembawa 

pesan-pesan atau informasi yang bertujuan pembelajaran atau mengandung 

maksud-maksud pembelajaran. Media pembelajaran mencakup semua sumber 

yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan pembelajar. Jadi 

pengertian media pembelajaran secara singkat dapat dikemukakan sebagai 

sesuatu (bisa berupa alat, bahan, atau keadaan) yang digunakan sebagai 

perantara komunikasi dalam kegiatan pembelajaran. 
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Fitur Sumber Belajar tersedia dalm menu Layanan. Terdapat kurang lebih 

1000 konten Sumber Belajar dengan beragam tipe/extentionnya sebagai bahan 

belajar digital yang dapt dimanfaatkan secara gratis oleh para guru, peserta didik 

maupun umum, berikut tampilan halaman Sumber Belajar. 

Langkah Mengakses Sumber Belajar: 

1. Buka Browser pada komputer atau laptop, misalnya: Google Chrome, Mozilla 

Firefok, Opera, Microsoft Edge, Internet Exploler, dll 

2. Tulis alamat jatengpintar.com, pada bagian address bar. Selanjutnya 

menuliskan alamat pada web browser, maka akan muncul tampilan utama 

portal Jateng Belajar, seperti berikut; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Posisi fitur Sumber Belajar 

3. Cara mengakses Sumber Belajar dilakukan dengan menyorot pada bagian 

menu Layanan, selanjutnya sorot menu Sumber Belajar, selanjutnya pilih 

jenjang yang dikehendaki, misal; sorot jenjang PAUD dan langkah selanjutnya 

silahkan Anda klik fitur pilihan PAUD untuk menuju halaman pada jenjang 

PAUD/TK. Setelah tampil halaman jenjang PAUD, silahkan pelajari/amati 

terlebih dahulu untuk topik yang akan dipilih dan silahkan scroll ke bawah 

untuk melihat konten Sumber Belajar yang lebih banyak lagi. Tiap halaman 
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memuat 12 konten Sumber Belajar dan jika Anda ingin mengetahui semua 

konten, silahkan klik deret angka 1, 2, 3, dst yang tiap angka menunjukkan 

halaman konten Sumber Belajar yang memuat 12 konten, berikut 

tampilannya; 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Posisi fitur Sumber Belajar 

4. Setelah mendapatkan topik yang diinginkan, selanjutnya Anda bisa pilih topik 

dengan cara klik pada topik/icon gambar topik untuk membukanya, berikut 

tampilannya; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Halaman Sumber Belajar untuk Jenjang PAUD 
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1.2. Manfaat Sumber Belajar 

Media yang dirancang khusus ini dilakukan oleh 

pembelajar sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. Beberapa manfaat sumber 

belajar, antara lain; dapat memberikan 

pengalaman belajar yang lebih konkret dan 

langsung, pemanfaatan sumber belajar dapat 

mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya 

indra, menambah wawasan dan pengalaman anak, memberikan informasi yang 

akurat dan terbaru, meningkatkan motivasi belajar ana, dan Mengembangkan 

kemampuan berpikir anak secara lebih kritis dan poritif. Sumber belajar pada 

portal Jateng Belajar memiliki banyak keuntungan, anatara lain: (a) sumber 

belajar terbuka (open education resources) yang dapat diakses oleh siapa saja, (b) 

tampilan menarik dan konten bervariatif mulai dari gambar, audio, video, 

animasi, simulasi, dan game, (c). tersedia untuk semua jenjang pendidikan, mulai 

dari PAUD/TK, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, dan 

Umum/Mahasiswa, (d) dapat dimanfaatkan baik secara online terhubung dengan 

internet ataupun secara offline dengan cara unduh terlebih dahulu, dan (e) dapat 

diakses secara mudah melalui PC/komputer, Lapotop/Tab, dan smartphone/hp 

tersedia aplikasi playstore/google play. 

Sejalan dengan beberapa pendapat Punaji, S (2008) bahwa peranan 

media dalam kegiatan pembelajaran merupakan bagian yang sangat menentukan 

efetivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembelajaran. Joko Sutrisno (2008) 

fungsi media; membangkitkan motivasi belajar, mengulang apa yang telah 

dipelajari, menyediakan stimulus belajar, mengaktifkan respon siswa, 

memberikan  umpan  balik dengan  segera, dan menggalakkan latihan yang 

serasi. Riyana (2015) bahwa, fungsi TIK adalah sebagai alat bantu dalam media 

pembelajaran, sarana/tempat belajar, sebagai sumber belajar, dan sebagai 

sarana peningkatan profesionalisme guru dalam mengajar.  
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1.3. Cara Memperoleh dan Mengembangkan Konten Sumber Belajar 

Kompetensi TIK bagi guru sangatlah 

penting dimiliki. Hal ini, berdampak dalam 

cara memperoleh dan memanfaatkan 

media dalam pembelajaran. Sebagaimana 

pendapat Rasim et al. (2008) bahwa, guru 

yang memanfaatkan media pembelajaran 

berbasis TIK, maka akan memeiliki kelebihan dalam aktivitas belajrnya antarala 

lain; dapat memberikan visualisasi materi abstrak, membantu siswa belajar tanpa 

dibatasi ruang dan waktu, materi presentasi lebih interaktif, dalam pemahaman 

materi yang lebih dalam, dan mampu meningkatkan performance materi 

presentasi. Keuntungan media yang dirancang sendiri oleh guru antara lain: 

disesuaikan dengan tingkat atau karakteristik pebelajar, sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai, sesuai dengan materi yang disajikan, dan sesuai dengan 

kondisi lingkungan yang ada, dan seterusnya.  

 Banyak cara guru/pengguna dalam memperoleh/mendownload media 

secara gratis. Salah satunya memastikan computer terinstall IDM dan selanjutnya 

pilih konten untuk didownload. Bagi guru yang professional, diaharapkan dapat 

memodivikasi/mengembangkan hasil download ke dalam media pembelajaran 

yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan kurikulum berlaku. Banyak 

cara memodivikasi dan memproduksi ulang dengan tanpa meninggalkan Hak 

Cipta dan tetap menghargai karya/copy right. Salah satu cara memodifikasi 

dengan menggunakan pemotongan atau menambah media lain yang diramu dan 

selanjutnya dapat disejikan dengan slide PPT/video. Hal ini, menuntut kretivitas 

guru dalam memproduksi dan mengembangkan media sesuai kebutuhan anak 

didiknya. Keuntungannya adalah pembelajaran lebih menarik, menyenangkan 

dan tentunya lebih interaktif serta mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

Kemampuan memperoleh dan mengembangkan media pembelajaran dapat 

membantu guru sendiri dalam mengajar, berikut cara memperolehnya. 
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Gambar 4. Tampilan konten sumber belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Tampilan download konten sumber belajar 
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1.4. Cara Memanfaatkan Sumber Belajar Untuk Pembelajaran 

Tahap lebih lanjut adalah guru 

dituntut dapat memanfaatkan media 

pembelajaran berbasis TIK yang telah 

di unduh. Kemampuan ini ditekankan 

dan harus dimiliki para guru, 

mengingat era digital tidak bisa lepas 

dari kebutuhan akan media 

pembelajaran berbasis TIK. Untuk itu, 

peran guru adalah memiliki kemampuan dalam merancang media sebagai bagian 

integral dari proses pengajaran agar pembelajaran dapat berlangsung lebih 

menarik dan berjalan secara efektif serta dapat memberikan kemudahan 

pemahaman atau dapat memotivasi peserta didiknya dalam memahami materi 

yang diajarkan. Sejalan pendapat Azhar Arsyad (2006) mengemukakan prinsip-

prinsip penggunaan media pembelajaran, yaitu antara lain: (1) proses 

pembelajaran menjadi menyenangkan, (2) proses pembelajaran menjadi lebih 

interaktif, dan (3) tersedia umpan balik (feedback). Roviyana Pravita Sari (2017), 

bahwa pemanfaatan media pembelajaran berbasis ICT dapat memberikan 

pengaruh signifikan terhadap keaktifan belajar siswa. 

 Cara memanfaatkan sumber belajar yang perlu diperhatikan oleh guru, 

antara lain; 1). Pastikan konten sesuai karakteristik jenjang pendidikan anak, 2). 

Konten media sudah dipelajari dan dipahami terlebih dulu oleh guru 

bersangkutan sebelum disampaikan pada anak dengan mempertimbangkan 

relevansi dengan kurikulum, 3). Periksa terlebih dahulu perangkat pendukung 

seperti; LCD Proyektor, layar, komputer/laptop, dan software pendukung untuk 

membuka aplikasi konten sebelum menyajikan konten sumber belajar, 4). 

Antisipasi gangguan, seperti; mati listrik dengan alternatif sajian manual, back up 

file dalam flash disk/google drive/email jika konten kehapus/terkena virus dst, 5). 

Berikan petunjuk belajar pada tentang apa yang akan disampaikan dan yang 
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harus dipersiapkan, 6). Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) siap dimulai sesuai 

dengan RPP, 7). Siapkan evaluasi pembelajarannya, misal; mengajukan 

pertanyaan, tanggapan, silang pendapat, resume, dst. Selain itu, sebaiknya dalam 

memanfaatkan sumber belajar guru dapat menginovasi metode 

pembelajarannya dan lebih banyak interaktif dengan siswa agar pembelajaran 

lebih menyenangkan dan dapat memotivasi siswa agar pembelajaran lebih 

optimal. Berikut langkah-langkah cara memanfaatkan Sumber Belajar, dapat 

dilihat pada Gambar 6; 

 

Gambar 6. Cara memanfaatkan Sumber Belajar 
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Implementasi pembelajaran menggunakan konten media pembelajaran berbasis 

TIK dibutuhkan sinergi dan kerjasama dari semua pihak yaitu guru, peserta didik, 

dan orang tua. Berikut contoh pemanfaatan konten Sumber Belajar dapat 

dijelaskan pada gambir 7 berikut, 

Guru Siswa Orang Tua 

Konten Sumber Belajar 

berfungsi sebagai bahan 

apresiasi dan stimulus, 

bahan diskusi, dan bahan 

ajar dan bermanfaatn 

sebagai bahan 

pengayaan. 

 

Sumber belajar berfungsi 

sebagai bahan referensi, 

mendukung aktivitas 

belajar, membantu 

mengerjakan tugas, dan 

sebagai bahan belajar 

mandiri. 

 

Menyediakan fasilitas 

dan sarana dapat akses 

Sumber Belajar, 

mendampingi dan 

membantu kesulitan 

mengakses fitur Sumber 

Belajar, dan melakukan 

komunikasi interaktif 

dengan anaknya dalam 

memanfaatkan konten 

Sumber Belajar. 

Peran guru diantaranya;  

menyiapkan RPP dengan 

memanfaatkan konten 

Sumber Belajar, Lembar 

Kerja Siswa, membuat 

petunjuk belajar, 

melakukan bimbingan 

secara aktif, memeriksa 

Lembar Kerja Siswa, 

membuat group WA dsb, 

dan menarik simpulan 

bersama siswa secara 

interaktif. 

Peran sebagai siswa, 

diantaranya; siswa 

diharuskan mengakses 

konten Sumber Belajar, 

mengunduh, 

mempelajari isi konten 

sesuai topik yang 

diberikan, berinteraksi 

dengan komunikasi 

secara aktif, dan 

menyajikan aktivitas 

pembelajarannya. 

 

 

Peran penting orang tua 

murid diantaranya; 

berperan secara aktif 

dalam mendampingi dan 

mengawasi anaknya, 

memastikan anaknya 

dapat mengakses dan 

mempelajari isi konten 

Sumber Belajar, terus 

berkomunikasi dalam 

memecahkan kesulitan 

anaknya. 

Gambar 7. Contoh memanfaatkan Sumber Belajar dan peran guru, siswa, ortu 
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1.5. Kriteria Pemilihan Dan Penilaian Sumber Belajar  

Kriteria pemilihan media 

pembelajaran dikemukakan oleh 

Mulyani Sumantri (2001) menggaris 

bawahi prinsip-prinsip pemilihan 

media pembelajaran yang layak. 

Pada prinsipnya dalam memilih 

media untuk pembelajaran didasarkan pada pertimbangan, antara lain; media 

harus didasarkan pada tujuan pembelajaran dan bahan belajar yang akan 

disampaikan, media harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta 

didik, media harus disesuaikan dengan kemampuan guru, baik dari 

pengadaannya maupun penggunaannya, dan media harus disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi atau pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. 

Adapun kriteria penilaian sumber belajar, dibagi dalam 3 aspek yaitu; 

edukatif, Kesesuaian dengan program kegiatan belajar anak TK dan kesesuaian 

dengan didaktik/metodik (kaidah mengajar). Teknik, antara lain; kebenaran, 

ketelitian (tidak menimbulkan salah konsep), keawetan (kuat dan tahan lama), 

ketahanan (efektivitas tetap walaupun cuaca berubah), keamanan, dan 

ketepatan ukuran. Kompatibilitas (keluasan) dari bagian-bagian suatu alat 

sehingga dapat digunakan dengan alat lain. Estetika, mencakup; bentuk yang 

elastis, kesesuaian ukuran, dan warna/kombinasi warna yang serasi. 

Pengetahuan dan pemahaman dalam prinsip memilih media 

pembelajaran yang layak untuk mengajar, musti dimiliki oleg guru. Hal ini, 

didasarkan pada prinsip media pembelajaran adalah memberikan banyak 

keuntungan diantaranya; dapat memberikan kemudahan pemahaman bagi siswa 

belajar, pembelajaran lebih menyenangkan/meningkatkan minat belajar anak. 

Untuk itu, modal besar bagi guru adalah dapat dengan benar memilih media 

sesuai karakteristik jenjang anak yaitu mempertimbangkan aspek edukatif, 

kemudahan Teknik menggunakan, dan kompatibel/keluasan. 
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MODUL 2 

KONTRIBUTOR 

2.1. Pengertian Kontributor  

2.2. Persyaratan Menjadi Kontributor 

2.3. Cara Menjadi Kontributor 

2.4. Cara Mengetahui Karya Diterima 

2.5. Manfaat Jadi Kontributor 

 

 

 

2.1. Pengertian Kontributor  

Kontributor dimaksud 

adalah pemberi karya 

berupa sumber belajar 

dari hasil 

pengembangannya 

sendiri dan tidak 

melangggar ketentuan 

hukum/plagiat. 

Kontributor disini 

dibedakan menajdi 2 kategori, yaitu kategori guru dan kategori siswa untuk 

semua jenjang pendidikan sebagaimana yang ada dalam portal Jateng Pintar. 

Pengertian guru adalah pengajar yang memiliki status pendidik dengan memiliki 

SK mengajar/NUPTK dan memiliki kemampuan memanfaatkan TIK untuk 

pembelajaran. Sedangkan kategori siswa dimaksud adalah siswa aktif yang 

maskih duduk dalam bangku sekolah dan memiliki NIS. 
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 Peran dan fungsi kontributor sangat dibutuhkan bagi portal Jateng Pintar. 

Seorang kontributor dengan kategori guru ataupun siswa adalah mereka 

memahami dan mengerti betul akan kebutuhan media dalam pembelajaran. 

Untuk itu, sumbangan dan kontribusi media dari para kontributor berperan 

melengkapi sumber belajar yang sudah ada. Begitu juga siswa berfungsi untuk 

mengumpulkan tugas-tugas/prototipe yang direvisi dan layak untuk diupload 

untuk dijadikan kontributor media. Sumber belajar akan terus berkembang 

sesuai tuntutan kebutuhan kurikulum dan kebutuhan belajar. Untuk itu, peran 

dan fungsi kontributor merupakan bagian kesuksesan pengembangan 

penyediaan layanan sumber belajar pada portal Jateng Pintar. Tentu saja melalui 

tahapan validasi dan tidak semua hasil uploading/kontribusi media dari para 

kontributur. 

2.2. Persyaratan Menjadi Kontributor 

Dapat menjadi kontributor adalah 

kebanggaan sendiri bagi para guru 

maupun siswa. Hal ini, disebabkan 

karya yang telah dikirim telah melalui 

tahap uji validasi Tim/ahli. Tentunya 

setiap pengembang media berharap, 

agar karyanya memiliki nilai dan bermanfaat. Dengan diterima karyanya yang 

telah dikirim, tentu akan dipublish dalam portal dan akan dilihat dan didownload 

banyak pengguna secara gratis. Kepuasan bagi pemilik/kontributor jika karyanya 

sebanyak mungkin dimanfaatkan. Dan tentunya ini menjadi nilai tersendiri 

disamping autor/pengembangnya dikenal, juga semakin membawa semangat 

baru untuk terus berkarya. 

 Persyaratan menjadi kontributor dalam portal Jateng Pintar sangatlah 

mudah dan singkat. Persyaratan kontributor mencakup aspek status aktif sebagai 

guru dengan memiliki NUPTK/NIP, sedangkan siswa aktif belajar dan memiliki 

NIS. Data yang dimiliki kontributor akan diisikan dalam kolom/form kontributor 
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media. Untuk itu, sebaiknya para kontributor harus mengisi sesuai dengan data 

yang sebenarnya. Hal ini memungkinkan Admin/manjemen layanan akan 

mengkonfirmasi keberadaan data. Sehingga validitas data kontributor terjamin 

keasliannya dan sesuai dengan prosedur dan memenuhi kualifikasi sebagai 

kontributor media pada Jateng Pintar. 

2.3. Cara Menjadi Kontributor 

Tahapan menjadi kontributor, adalah; 1). Masuk pada Login, 2). Isi semua kolom 

dengan data sebenarnya, 3). Klik menu masuk, 4). Anda akan mendapatkan 

balasan dari admin, 5). Sukses Anda menjadi kontributor dan bisa mengikuti 

petunjuk pengiriman media yang dikembangkan, 6). Menunggu hasil validasi Tim, 

7). Email/kontak Anda akan dihubungi Admin untuk diterima/ditolak, dan 8). 

Silahkan Anda melihat hasilkarya Anda pada laman Portal Jateng Pintar sesuai 

petunjuk Admin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Cara menjadi kontributor 
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2.4. Cara Mengetahui Karya Diterima 

Karya dimaksud adalah hasil cipta oleh 

seseorang/Tim yang tidak mengandung 

unsur plagiasi/melanggar ketentuan hukum 

berlaku dan untuk kebutuhan pendidikan.. 

Bagi kontributor hendaknya memperhatikan 

kategori dan kreteria karya yang dapat 

diterima, diantaranya; 1). Karya murni buatan sendiri dan jika mengambil bahan 

hendaknya mencantumkan sumbernya, 2). Karya untuk kepentingan pendididkan 

dan tidak dalam ketentuan terikat hak cipta atau konten bersifat gratis, 3). Karya 

murni disumbangkan tanpa syarat imbalan, 4). Size karya berukuran sekecil 

mungkin dan berdurasi pendek, tanpa meninggalkan cakupan pesan yang hendak 

disampaikan, 5). Konten karya minimal menyampaikan satu topik dengan 

indikator ketuntasan, 6). Karya hendaknya mempertimbangkan aspek 

pembelajaran, tampilan, cakupan materi, kelayakan bahasa, estetika, menarik 

dan memberi pemahaman.  

 Suatu kebanggaan bagi kontributor, jika karya yang diajukan dan 

disumbangkan untuk dimuat/dipublish pada portal Jateng Pintar. Hal ini, 

memberikan nilai/kebanggaan tersendiri bagi kontributor bahwa, karyanya dapat 

dinilai layak untuk dijadikan sebagai alat bantu mengajar secara luas. Disamping 

dapat berkontribusi turut peduli mencerdaskan anak didik melalui karya media 

pembelajaran, dampak positif akan dirasakan bagi kontributor untuk lebih giat 

berkarya lagi dan lebih baik lagi. Hal ini, tentu saja akan berdampak pada diri 

secara eksternal, artinya sebagai autor/pengembang karya dengan sendirinya 

dikenal masyarakat pembelajar. Ajang berbagi dan sosialisasi diri saling bermitra 

dan menjalin akses untuk pengembanagan diri dan memperkenalkan pada 

masyarakat pembelajar membawa point tersendiri bagi kelangsungan karirnya. 

Karya yang dipublish dengan mudah dikenali, karena tersaji kolom dan identitas 

autor dalam konten yang di publish.      
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2.5. Manfaat Jadi Kontributor 

Menjadi kontributor memiliki banyak 

manfaat/keuntungan, diantaranya; secara 

pribadi, kontributor merasa karyanya 

dihargai dengan di publish pada portal 

Jateng Pintar. Dan hal ini, menjadi 

kebanggaan tersendiri bagi kontributor 

sekaligus dapat meningkatkan minat serta motivasinya untuk terus bisa berkarya 

yang lebih baik dan layak untuk dimanfatkan bagi dunia pembelajaran yang lebih 

luas. Tentunya, mendorong diri untuk melatih keahlian dalam penguasaan 

perkembangan aplikasi TIK. Dan dalam jangka pangjang, diri kontributor memiliki 

banyak kemampuan di bidang kemahiran mengoperasikan aplikasi software 

untuk mengembangan sumber belajar dalam berbagai kategori dan tipenya. 

Sedang keuntungan secara luaran diantaranaya, pemilik konten dalam hal ini 

kontributor akan semakin dikenal dan ditunggu banyak penggunanya. Mengingat 

konten yang dipublish ternyata banyak diminati dan bermanfaat bagi guru 

sebagai media pembelajaran. 

 Keuntungan lain, diantara; jika karya-karya yang dikontribusikan dan lolos 

verivikasi Tim Jateng Pintar, tidak menutup kemungkinan akan terjalin kerjasama 

dan menjadi narasumber sebagai tenaga ahli pengembang media pembelajaran 

berbasis TIK dan tentunya semakin terbuka untuk akses lebih lanjut. Diera digital 

sekarang ini banyak bermunculan YouTuber dengan cara mempublish karyanya 

lewat sYouTube dengan harapan bisa mendapatkan subcribe lebih banyak. Untuk 

itu, ajang menjadi kontributor juga bisa dijadikan sarana mengenalkan diri dan 

saling menjalin akses dengan para pengguna jateng Pintar. Dan tentunya, 

kesempatan bagi kontributor untuk semakin rajin mengkontribusikan karya lewat 

portal Jateng Pintar. Link and Mark/sumbu muatualisme saling menguntungkan 

ini menjadi daya Tarik tersendiri terhadap layanan kontribusi konten sumber 

belajar.  
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MODUL 3 

KELAS ONLINE 

3.1. Pengertian Kelas Online  

3.2. Manfaat Kelas Online 

3.3. Cara Mendaftar Kelas Online 

3.4. Cara Menjadi Siswa atau Guru 

3.5. Cara Mengoperasikan Kelas Online 

 

 

 

3.1. Pengertian Kelas Online  

 Learning M  anagement System (LMS) 

atau Course Magement System (CMS) 

merupakan aplikasi perangkat lunak 

yang digunkan oleh kalangan pendidik, 

baik universitas /perguruan tinggi dan 

sekolah media pembelajaran online 

berbasis internet (e-learning). Dengan 

menggunakan LMS, 

dosen/guru/instruktur dapat mengelola program / kelas dan bertukar informasi 

dengan siswa. Selain itu, akses terhadap materi pembelajaran yang berlangsung 

dalam waktu yang telah ditentukan juga dapat dilakukan. Jadi, Learning 

Managemennt System membuat siswa dan guru/dosen masuk ke dalam ruang 

“kelas digital” untuk saling berinteraksi (berdiskusi, mengerjakan kuis online, 

dsb) serta mengakses materi-materi pembelajarn dimana saja dan kapan saja 

selama terkoneksi dengan internet.  
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Kelas Online merupakan salah satu fitur dalam portal Jateng Belajar yang 

bisa dimanfaatkan untuk menyelenggarakan aktivitas belajar jarak jauh / daring. 

Kelas Online memungkinkan pembelajaran dilakukan secara terstruktur 

meskipun tidak melaksanakan pertemuan tatap muka/fisik. Aktivitas dalam Kelas 

Online mengedepankan kemandirian belajar siswa dalam bentuk; belajar melalui 

odul/panduan, berdiskusi, mengerjakan tugas, dan evaluasi pembelajaran. 

Interaksi belajar bisa berlangsung secara sinkronus maupun asinkronus. 

Meskipun membutuhkan internet, tapi aktivitas pembelajaran dapat dilakukan 

secara daring/online maupun luring/offline. Pemanfaatan Kelas Online 

mempermudah guru untuk mengelola portofolio hasil belajar siswa, serta orang 

tua dalam mendampingi anaknya. 

 

3.2. Manfaat Kelas Online 

 Beberapa manfaat dari fitur 

Kelas Online, antara lain; 1). 

Tetap terhubung dan berbagi, 

menjembatani komunikasi antara 

sekolah, siswa, guru, dan orang 

tua. Memudahkan pengguna 

untuk saling berkomunikasi dan 

berbagi informasi. 2). Terbatas 

dan aman, jejaring sosial yang 

ramah anak, dengan akses 

terbatas (hanya untuk anggota 

institusi), serta aman dari pencurian informasi dan spam. 3). Belajar lebih 

menyenagkan, lingkungan belajar yang kasual, semudah menggunakan jejaring 

sosial pada umumnya. Belajar lebih menyenangkan dengan berbagai aplikasi dan 

gamifikasi. 4). Memperkaya pengalaman belajar, menyediakan berbagai kegiatan 

belajar individu dan kolaboratif. 5). Belajar kapan saja dan dimana saja, 
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memfasilitasi belajar dengan lebih fleksibel. Akses dari berbagai perangkat 

mobile (laptop, smartphone dan tablet). 6). Mudah untuk mengukur dan 

memantau, memudahkan orang tua dan guru untuk mengukur dan memantau 

kemajuan belajar siswa, nilai dan kegiatan sekolah 

3.3. Cara Mendaftar Kelas Online 

A. PENGANTAR KELAS JATENG  

Kelas Jateng adalah sistem yang dikembangkan untuk menjawab tantangan 

teknologi pendidikan di masa mendatang. Dimana pembelajaran dapat dilakukan 

secara online atau dalam jaringan. Aktivitas yang dapat dilakukan dalam 

pembelajaran online diantaranya adalah Video Conference, Forum, Penugasan, Quis 

atau Ujian, dan Akses materi. Dengan adanya Kelas Jateng, diharapkan dapat 

menjamin terselenggaranya pembelajaran yang bermutu dan memenuhi kebutuhan 

standar kompetensi.  

  

B. CARA AKSES KE KELAS JATENG 

Untuk dapat mengakses Kelas Jateng, Silahkan ketikan Url : jatengpintar.com dan 

pilih layanan kelas online.  

(Pastikan sudah terkoneksi internet). Jika sudah, silahkan ikuti 

instruksi berikut ini : 1. Klik link Masuk / Login pada bagian pojok 

kanan atas.   

1. Isikan Nama Pengguna menggunakan Kode Guru (5 Digit Sesuai di Sistem 

Informasi Akademik)  

2. Gunakan Password  yang sama dengan SIA, Jika lupa, silahkan menghubungi 

BPTIK.  

3. Klik tombol Masuk untuk memulai Kelas Jateng.  
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Pada halaman Kelas Jateng, terdapat menu 

Administration yang digunakan untuk mengelola kelas 

yang terdiri dari submenu sebagai berikut:  

  

Ubah Pengaturan: Pengaturan kelas seperti 

penamaan,jadwal kelas dan deskripsi kelas.   

Gambar  1 . Halaman Login Kelas Jateng   

1   

2   

3   

4   

BAGIAN I I 
  

ADMINISTRASI KELAS 
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Hidupkan Mode Ubah: Menu ini dipilih jika kita akan mengedit kelas seperti 

menambahkan materi dan aktivitas. Jika tidak diaktifkan, maka fitur menambahkan 

resource dan activities tidak ditampilkan oleh Kelas Jateng.   

Course Completion: Menu ini digunakan untuk mengatur kondisi tentang mekanisme 

pengecekan terhadap setiap resource dan activities yang haru sdilewati siswa.. 
 
 

Filters: Mengelola plugin-plugin editor e-learning. Biarkan saja dalam kondisi default 

(ON) agar fitur embed multimedia dan auto linking berjalan dengan normal.  

Pengaturan Buku Nilai: Menu ini digunakan untuk mengatur nilai. Dari mulai skala, 

nilai huruf, nilai minimal dan maksimal dan format nilai. Backup: Digunakan untuk 

mencadangkan seluruh resource dan  

activities yang terdapat didalam Course. Fungsi ini dapat difungsikan Gambar 2. Pengaturan 

Kelas / mata Pelajaran untuk mengamankan data jika sewaktu – waktu server mengalami 

masalah maupun arsip bagi guru.   

Kembalikan (Backup): Kebalikan dari Backup, Menu ini digunakan untuk 

mengambalikan / restore data yang telah dibackup sebelumnya.  

Import: Menu ini digunakan untuk mengimport data (resource dan activities) dari 

Course yang sudah ada sebelumnya. Dengan adanya fungsi ini, guru tidak perlu 

membuat materi atau aktivitas berulang – ulang pada Course yang sama. Misalnya kita 

telah membuat kelas sosiologi pendidikan di semester ganjil tahun lalu dan kembali 

akan mengelolanya untuk tahun ini. Akan sangat merepotkan jika kita harus 

memasukkan bahan ajar dan tugas kembali satu-persatu. Dengan menggunakan fitur 

ini, kita tinggal mengimport data dari mata pelajaran tahun lalu.  

Set Ulang: Menu ini memungkinkan berfungsi untuk mengosongkan data peserta 

didalam Course dan tetap mempertahankan activities dan pengaturan lainnya. Data 

pengguna yang sudah direset akan dihapus secara permanent dan tidak bisa 

dikembalikan,  

Lanjutan: Menu ini digunakan untuk menampilkan menu laiinya yang tidak ditampilkan 

dihalaman depan. Jika kita klik menu ini, maka akan muncul menu lanjutan seperti 

Menu laporan, Badges dan Bank Soal. Lihat gambar 3.  
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Laporan: Menu ini berfungsi untuk merekap hasil 

pelajaran daring yang terdiri dari laporan Pencapaian 

kompetensi per siswa, Log aktivitas didalam 

pembelajaran daring, Laporan  Aktivitas  dan 

 Laporan  tingkat  partisipasi siswa dalam 

mengikuti pembelajaran.  

Badges:  Menu  yang  mengatur 

 peringkat  peserta pembelajaran. Nilai yang 

diberikan oleh guru secara otomatis akan diakumulasikan 

oleh sistem per siswa dan diperingkatkan. Di menu ini 

kita juga dapat menentukan  sendiri  skala  peringkat  dan  standar 

kelulusan untuk mata pelajaran kita.   

Bank Soal: Menu ini digunakan membuat soal – soal yang Gambar 3. Menu Lanjutan dapat 

digunakan untuk ujian online. Soal – soal yang dibuat harus dikelompokkan ke dalam 

kategori – kategori sesuai jenis soal.  

  

Dashboard: Menu ini digunakan untuk kembali ke 

halaman utama. Isi dari dashboard adalah daftar mata 

pelajaran yang diikuti dalam periode aktif.   Profil: 

 Mengatur  profile  seperti  deskripsi  diri, 

penggantian password dan merubah foto profil. Pesan-

pesan: Digunakan untuk komunikasi antar peserta guru 

dan seluruh user aktif.   

Preferensi: Digunakan untuk mengatur aturan default 

dari user, dari mulai pengaturan forum, blog, dan 

rencana pembelajaran.   

Logout: Menu ini digunakan untuk keluar dari sistem.  

Ganti Peran Menjadi: Berfungsi untuk melihat tampilan Gambar 4. Menu Profil User elearning 

dari sisi non-editing teacher (asisten guru) atau dari sisi siswa.   
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Kode MK : Jika kode ini diklik, maka akan diarahkan ke detail mata pelajaran daring.  

Peserta: menu tempat mengatur user yang menjadi siswa pada mata pelajaran yang 

kita ampu. Dengan demikian tidak seluruh siswa yang mendaftar di learning juga 

terdaftar pada mata pelajaran tersebut.   

Competencies: Menu ini digunakan untuk menentukan kompetensi yang harus dicapai 

siswa dalam mengikuti pembelajaran daring.   

Nilai: Menu yang mengatur dan melihat penilaian siswa dalam mengerjakan tugas-

tugas yang diberikan.  

 

Gambar 5. Menu 

Kelas daring (Sisi 

Kiri)  

  

 

 

 

 

 

Kode /  
Shortname MK   
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Hidupkan Mode Ubah  

Menu ini dipilih jika kita akan mengedit kelas seperti menambahkan materi dan 

aktivitas. Jika tidak diaktifkan, maka fitur menambahkan resource dan activities tidak 

ditampilkan.  

 Sebelum Diaktifkan  Sesudah Diaktifkan  

    
Gambar 6. Perbandingan Sebelum mode ubah diaktifkan dan sudah diaktifkan  

Ubah Pengaturan  

Pengaturan kelas seperti penamaan, jadwal kelas dan deskripsi kelas. Ini adalah hal 

pertama yang harus  

  

dilakukan setelah kita memiliki kelas. Pada jatengpintar.com, Pengaturan Umum sudah 

disetting default oleh Administrator berdasarkan jadwal mengajar guru. Sehingga guru 

cukup menambahkan Ringkasan atau deskripsi mata pelajaran.  
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Keterangan :   

• Nama Lengkap: Diisi dengan nama lengkap mata pelajaran yang diampu. Field ini 

wajib diisi  

• Nama Singkat: Diisi dengan singkatan nama mata pelajaran tersebut. Panulisan 

nama singkatan dipilih sesuai keumuman nama dan bersifat identik, artinya tidak 

boleh ada nama singkatan yang sama.  

Field ini wajib diisi.   

• Kategori: Kategori dimana kelas tersebut berada (Dalam hal ini adalah program 

Studi).    

• Visibilitas: Pengaturan kelas ditampilkan secara publik atau tidak. Jika ingin 

ditampilkan, pilih show. Jika tidak, pilih Hide.  

• Tanggal Mulai Belajar: Jadwal kelas dimulai, hal ini disesuaikan dengan kalender 

akademik  • Course ID Number: Diisi dengan kode mata pelajaran yang diampu.  

Gambar  7 . Pengaturan Umum Mata Pelajaran Daring   
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 Gambar 8. Ringkasan Course, Dapat diisi dengan Deskripsi mata pelajaran atau RPS 

   

• Ringkasan Course: Diisi dengan deskripsi mata pelajaran dan kontak person guru 

pengampu   

• File Ringkasan Course: Jika diperlukan, kita dapat menambahkan silabus 

pembelajaran. Untuk memasukkan file, dapat dilakukan dengan mendrag file 

tersebut kemudian meletakkan di box.  
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• Format: Format pengaturan pertemuan pelajaran. Terdapat berbagai format 

pilihan yakni :   

o Single Activity format: Format pertemuan tunggal   

o Format Sosial: Membagi blok pertemuan berdasarkan aktivitas diskusi. Jika 

dijinkan, siswa dapat menambah topik diskusi baru untuk di bahas. Tidak ada 

satuan waktu untuk membatasinya.   

o Format Topik: Membagi blok pertemuan berdasarkan topik dan diurut mulai 

dari topik ke-0, ke-1, ke-2, dan seterusnya. Sesuai jumlah topik yang 

ditentukan guru.   

o Format Mingguan: satu pertemuan menggunakan skema mingguan. Format ini 

yang paling umum dan sering digunakan karena mirip dengan pertemuan 

kelas konvensional.  

• Bagian yang disembunyikan: menyembunyikan blok pertemuan tertentu.  

• Tata Letak Course: menentukan layout kelas.    

o  Show all section in one page, menampilkan semua pertemuan kelas 

dalam satu halaman.  o  Show one section per page, menampilkan satu blok 

pertemuan dalam satu.  

  

Gambar  9 . Format kelas daring yang diterapkan dan Tampilan kelas daring   



 

 

 

  
Official :  www.jatengpintar.com 
Tanubayan Baru, No. 58     
Bintoro – Demak – Jateng    
HP. 085 2280 22333     

  

JATENG BELAJAR 
  

PANDUAN JATENG BELAJAR   

Sumber Belajar, Kontributor, Kelas Online   

Bank Soal, dan Lab Obline   

  

• Pemaksaan Bahasa: Pemaksaan bahasa, apakah memaksakan menggunakan 

bahasa tertentu atau dibebaskan sesuai pilihan siswa   

• Item Berita yang ditampilkan: Pengaturan jumlah berita yang akan ditampilkan   

• Tampilkan Peringkat ke siswa: Pilih YES jika ingin menampilkan rangking 

penilaian siswa dan NO jika tidak ingin menampilkannya   

• Tampilkan laporan aktivitas: Pilihan pengaturan untuk menampilkan laporan 

aktivitas siswa.  

 
Gambar 10. Pengaturan Berkas, Completing Tracking dan Group pada kelas 

daring  

• Ukuran Upload Maksimum: Jumlah ukuran file yang dapat diunggah oleh siswa. 

Secara default dibatasi hingga 8MB oleh server.  

• Groups: Pengaturan mode grup. Hal ini diterapkan jika kita menggunakan kelas 

pararel.   

• Force group mode: Pemaksaan mode grup, diperlukan jika kita menggunakan 

kelas pararel.  

• Default Grouping: Grup kelas standar yang diberlakukan.  

  
  



 

 

 

  
Official :  www.jatengpintar.com 
Tanubayan Baru, No. 58     
Bintoro – Demak – Jateng    
HP. 085 2280 22333     

  

JATENG BELAJAR 
  

PANDUAN JATENG BELAJAR   

Sumber Belajar, Kontributor, Kelas Online   

Bank Soal, dan Lab Obline   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

•   Penamaan Ulang Peran ,  silakan ganti  

peristilahan standar sesuai kebutuhan  

dan kelaziman di pembelajaran .   

  

•   JIka Sudah Sesuai dengan pengaturan  

yang diinginkan, Silahkan Klik Simpan  

dan Tampilkan.   
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BAGIAN  

MANAJEMEN MATERI AJAR  
  

Membuat materi baru dilakukan di kelas yang telah kita kelola. Kita terlebih dahulu 

harus mengklik menu Hidupkan Mode Ubah  yang ada di sebelah kanan atas.  

 

Setelah menu turn editing on diklik, tampilannya akan seperti di bawah ini:  

 
Gambar 12. Tampilan setalah diaktifkan mode ubah  

Dari gambar di atas diketahui bahwa untuk mata pelajaran tersebut dimulai pada 24 

Desember, sesuai pengaturan yang telah kita lakukan sebelumnya. Setelah itu klik 

Tambahkan sebuah kegiatan atau sumber daya maka akan ditampilkan popup add an 

  

Gambar  11 .  Mengaktifkan Pengeditan Kelas Daring   

Klik Bagian ini untuk  
menambahkan materi  
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activity or resource. Geser scroll bar ke bagian bawah sehingga semua jenis reource 

ditampilkan.  

  

  

  

  

  

  

  

A. BOOK / BUKU  

Modul buku memungkinkan pembelajar mengemas materi dalam 

format menyerupai buku, dengan bab dan sub bab. Buku dapat 

berisi file multimedia atau sekedar teks. Untuk memudahkan 

pebelajar, materi dapat dipecah menjadi beberapa bagian.   

Fitur ini digunakan untuk :   

• Menampilkan bahan bacaan untuk modul individu studi  

• Sebagai koleksi handbook mata pelajaran  

• Sebagai portofolio karya siswa   

  

Untuk menggunakan modul ini, silakan pilih Buku kemudian klik Tambah.  
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• Nama: Diisi dengan judul materi yang akan dimasukkan. Bagian ini wajib diisi   

• Deskripsi: Disi dengan deskripsi materi yang akan dimasukkan. Silakan ditulis 

secara ringkas. Bagian ini wajib diisi   

• Tampilkan deskripsi dihalaman course: Bersifat optional, bisa diaktifkan bisa 

tidak. Dipilih jika deskripsi yang telah kita isi akan ditampilkan di halaman kelas.  

 

  

  

 

 

  

• Penomoran Bab: Pilihan format tampilan per bagian. Disini ada 3 pilihan yakni 

numbers, bullets, dan indents. Jika anda ingin pilihan standar, pilih format 

number.   

  

  

  

Gambar  14 . Setting Umum saat menambahkan materi bentuk buku   

Gambar  13 . Panel Materi atau resource 

  

Gambar  15 . Setting tampilan buku   
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• Style Navigasi: Digunakan untuk memilih jenis tombol navigasi, ingin berupa 

tombol bentuk gambar atau text biasa.  

• Custom titles: Dipilih jika kita akan memberikan judul berbeda setiap bagiannya  

Setelah pengaturan selesai, silakan klik tombol Simpan dan kembali ke course 

untuk menyimpan dan kembali ke tampilan kelas, pilih Simpan dan Tampilkan 

untuk menyimpan dan menampilkan buku, Batal untuk membatalkan pengisian 

modul ini.  

 

Untuk menambahkan bab pada buku yang telah dibuat, silahkan klik buku tersebut.  

 

Klik Simpan jika sudah mengisi content pada bab pertama. Yang perlu diperhatikan 

ketika mengisi konten buku adalah:  

• Pada bagian judul, tidak perlu ditulis dengan nomornya, karena penomoran 

sudah otomatis dari sistem.  

Gambar  16 . Hasil penambahan buku (belum ada konten)   

Klik untuk detail   

  

Gambar  17 . Menambahkan bab pertama dari  buku   
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• Konten atau isi tidak hanya teks, tapi bisa diisi dengan file multimedia lainnya 

seperti gambar dan video agar buku lebih menarik.  

Untuk menambah bab baru, silahkan klik tanda (+) pada daftar isi. Lihat contoh 

gambar dibawah ini:  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah selesai menambahkan, silahkan klik simpan. Lakukan hal yang sama pada 

bab – bab selanjutnya. Jika sudah selesai, materi buku akan tampak seperti ini:  

    

Gambar  18 . Penambaha bab baru melalui table of content atau daftar isi   

Klik Tanda (+)  

untuk  

menambahkan  

bab baru   
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B. FILE  

Modul File memungkinkan guru untuk memasukkan materi ajar dalam bentuk file 

dokumen seperti word, power point, atau pdf. File tersebut diunduh oleh siswa dan 

dibaca secar offline. Sebaiknya guru menyertakan file-file pendukung untuk 

memastikan bahwa siswa dapat membuka file tersebut. Misal flash player jika kita 

memasukkan file flash (SWF). Fitur ini dipilih jika:   

• Berbagi file presentasi dan materi ajar di kelas  

• Menyertakan file-file website yang berisi materi  

• Memberikan draft/rancangan project yang dapat dilengkapi/diedit oleh siswa.   

  

  

Pilih Tambahkan Sumber Daya Buku jika ingin menggunakan fitur ini melalui tanda 

(+) pada pertemuan yang dituju.  

  

 

Gambar  19 . Hasil penambahan buku    

Navigasi untuk bab selanjutnya   

Navigasi  

Melalui Daftar  

Isi   

Gambar  20 . Panel Pertemuan per kelas   

Tambahkan melalui  

tombol ini   
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C. FOLDER  

Modul folder memungkinkan guru untuk menampilkan sejumlah file terkait dalam 

satu folder agar tampak lebih rapi. Jika menggunakan modul File, untuk 

memasukkan file dilakukan satu-persatu, dan ditampilkan seluruhnya di halaman 

kelas sehingga kurang praktis. Kita dapat memasukkan file dokumen terpisah satu 

persatu dalam folder atau langsung dalam bentuk terkompres (ZIP).  

  

Drag and Drop File disini   
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Fitur ini dapat digunakan:  

• Mengorganisasikan file-file dokumen dalam satu topik  

• Memberikan ruang tersembunyi bagi guru yang tersimpan dalam satu tempat  

  

Klik Tambahkan Sumber Daya Folder jika kita memilih modul ini  

 

• Nama: Diisi dengan nama folder yang akan dibuat   

• Deskripsi: Diisi dengan deskprisi folder yang akan dibuat   

 

• Dispay folder contents: Silakan pilih on a separate page jika ingin 

menampilkannya dalam menu (setelah diklik baru tampil) atau inline on a 

course page jika ingin menampilkan langsung dalam halaman kelas.  

Gambar  21 . Membuat SUmber Daya Folder   

  

Gambar  22 . Menambahkan File pada folder   



 

 

 

  
Official :  www.jatengpintar.com 
Tanubayan Baru, No. 58     
Bintoro – Demak – Jateng    
HP. 085 2280 22333     

  

JATENG BELAJAR 
  

PANDUAN JATENG BELAJAR   

Sumber Belajar, Kontributor, Kelas Online   

Bank Soal, dan Lab Obline   

Untuk menambahkan file, silakan blok file tersebut kemudian lepaskan di box files 

seperti gambar di atas.  

  

  

Perbedaan tampilan antara on a separate page dengan inline on a course page 

tampak seperti gambar di bawah ini.  

 

  

D. IMS CONTENT PACKAGE  

Paket konten IMS (Instructional Management Systems) adalah kumpulan file yang 

dikemas sesuai dengan standar baku dalam Learning Management Sustem (LMS) 

sehingga mereka dapat digunakan kembali dalam sistem yang berbeda. Format ini 

dikembangkan oleh 
 

Global Learning Consortium, Inc yang selama ini 

mengembangkan sistem pembelajaran terdisitribusi (distributed learning). Modul 

paket konten IMS memungkinkan paket konten tersebut untuk diunggah dalam 

bentuk zip dan ditambahkan ke course yang ada meski di sistem yang berbeda.   

  

Konten biasanya ditampilkan di beberapa halaman, dengan navigasi antara 

halaman. Ada berbagai pilihan untuk menampilkan konten dalam jendela pop-up, 

dengan menu navigasi atau tombol dll. Paket konten IMS dapat digunakan untuk 

menyajikan konten multimedia dan animasi.    

on a separate page   Inline on a course page   

  

Gambar  23 . Perbedaan on a separate page dan inline on a course page   
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• Nama: Isi dengan judul IMS yang akan dibuat. Deskripsi ini wajib diisi   

• Deskripsi: Diisi dengan deskripsi IMS yang akan dibuat. Deskripsi ini wajib diisi.  

  

 

Memasukkan file IMS dapat dilakukan dengan memblok file IMS yang ada kemudian 

di  lepaskan di box content seperti gambar di atas. Setelah itu, save and return to 

course untuk menyimpan pengaturan IMS yang telah dibuat.  

  

  

Gambar  24 . Menambahkan IMS Content   

Gambar  25 . Memasukkan File IMS   
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E. LABEL  

Modul label memungkinkan teks dan multimedia yang akan dimasukkan ke dalam 

halaman kelas diantra modul-modul yang lain. Label sangat fleksibel dan dapat 

membantu memperbaiki tampilan kelas.  

  

Label dapat digunakan untuk:  

• Memisahkan modul-modul yang banyak dengan gambar atau keterangan teks  

• Menampilkan file audio dan video dalam halaman kelas  

• Menambahkan informasi-informasi singkat  

  

Klik Tambahkan sumber daya label untuk menambahkan lebel pada kelas daring.  

 

Klik Simpan dan kembali ke course. Hasilnya akan menjadi seperti gambar dibawah 

ini :  

 

   

Gambar  26 . Menambahkan Label pada  pelajaran daring   

Gambar  27 . Tampilan label setelah terbuat   

Hasil Pelabelan   
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F. PAGE  

Modul Page memungkinkan guru untuk memasukkan materi menggunakan editor 

teks yang lebih kompleks. Sebuah halaman dapat menampilkan teks, gambar, suara, 

video, link web dan menyisipkan kode seperti embed youtube dan google maps.  

 Keuntungan menggunakan modul Page daripada modul File adalah modul Page ini 

lebih mudah diakses (misalnya untuk pengguna perangkat mobile) dan lebih mudah 

diperbarui. Untuk materi yang banyak disarankan menggunakan modul Book, bukan 

Page ini untuk memudahkan siswa membaca materinya.  

 Page dapat digunakan untuk:  

• Menjelaskan materi yang panjang dan kompleks dalam bentuk halaman web  

• Untuk menyisipkan gambar, audio, dan video dalam materi dalam bentuk 

halaman web.  

 

• Nama: Diisi dengan judul materi yang akan dimasukkan  

• Deskripsi: Diisi penjelasan singkat materi yang akan dimasukkan  

• Display description on course page: Jika dicentang, maka deskripsi materi akan 

ditampilkan di bawah halaman judul.  

  

  

Gambar  28 . Menambahkan Page kedalam kelas daring   
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Gambar 29. Menambahkan konten pada sumber daya page  

• Page Content: Diisi dengan materi yang akan dimasukkan. Untuk memudahkan 

kita dapat memasukkan dengan copy paste dari word.  

Klik Simpan jika sudah selesai memasukkan materi.  

 

  

G. URL   

Pilihan ini digunakan bila sumber materi pembelajaran terhubung ke file ataupun 

suatu halaman web yang lain misalnya ke Wikipedia, Youtube, dll. File ini juga dapat 

disisipkan dalam teks editor yang ada.  

 

• Nama: Diisi dengan judul tautan yang akan dibuat. Nama sebaiknya singkat   

  

  

Gambar  30 . Menambahkan Url pada kelas daring   
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• Deskripsi: Diisi dengan deskripsi tautan. Dapat pula berisi petunjuk kegiatan 

yang harus dilakukan siswa ketika mengunjungi laman tersebut.   

• External URL: Diisi dengan alamat URL   

Setelah itu, klik Simpan. Hasilnya akan seperti di bawah ini:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Gambar  31 .  Hasil Pembuatan Page dan URL pada kelas daring   
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 BAGIAN  

MANAJEMEN AKTIVITAS  
  

Kelas Jateng telah menyediakan banyak aktivitas yang dapat dipilih oleh guru sekaitan 

dengan pemberian penugasan secara online.  

  

A. ASSIGNMENTS / PENUGASAN  

Modul Asigment memungkinkan guru untuk memberikan penugasan yang 

mensyaratkan siswa untuk mengerjakannya dengan mengirimkan file tertentu atau 

menjawabnya secara online. Siswa dapat mengirimkan file seperti dokumen word, 

spreadsheet, gambar, atau klip audio dan video. Disamping itu, modul ini juga 

memungkinkan bagi siswa untuk mengetik teks langsung ke editor teks. Assigment 

juga dapat digunakan untuk mengingatkan tugas offline seperti karya seni yang 

tidak memerlukan konten digital. Siswa dapat menyerahkan pekerjaan secara 

individu atau sebagai anggota kelompok.  

 Ketika memeriksa tugas, guru dapat memberikan komentar umpan balik dan 

mengunggah file misalnya tugas yang telah dikomentari, file pendukung, atau 

komentar dalam bentuk  rekaman audio dan video. Penilaian dilakukan dengan 

menggunakan skala numerik, kustom, atau berdasarkan rubrik. Nilai akhir dicatat 

dalam gradebook.  

 

• Assigment Name: Diisi dengan nama tugas yang akan diberikan .  

  

Gambar  32 .  Menambahkan Tugas pada kelas daring   
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• Description: Disi dengan instrukti tugas yang akan diberikan. Berhubung 

komunikasi antara pengajar dan siswa dilakukan secara online, instruksi harus 

jelas dan detil.  

  

 

• Additional files: Tambahkan file-file pendukung yang diperlukan untuk 

kelancaran pengerjan tugas   

 

• Allow submitions from: Waktu dibukanya tugas   

• Due date: Waktu berakhirnya pengerjaan tugas. Jika melewati waktu ini, 

pengumpulan tugas akan dItandai sebagai terlambat   

• Cut-off date: Waktu dimana siswa sudah tidak dapat lagi mengumpulkan tugas 

• Remind me to grade by: Notifikasi untuk memberi nilai pada tugas  

Gambar  33 . Menambahkan file pendukung tugas   

  

  

Gambar  34 . Setting Pengumpulan Tugas   
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• Submition types: Jenis pengumpulan tugas apakah dengan cara mengupload 

file (file submitions), mengetik langsung (online text) atau gabungan keduanya. 

Silakan centang sesuai kebutuhan   

• Word limit: Jumlah kata yang diizinkan (jika pilihan online text dicentang). 

Centang enable kemudian masukkan angka jumlah kata.   

• Jumlah maksimum berkas yang dikirim: Jumlah file yang diperbolehkan 

diupload   

• Maximum submission size: Kapasitas file yang diperbolehkan.  

• Tipe berkas yang diterima: Jenis file tugas yang diperbolehkan, contoh 

penulisan extensi .jpg .pdf .docx dll. Jika kolom ini dikosongkan, maka semua 

fille diperbolejkan untuk diunggah.  

 

• Require students click submit button: Jika dipilih Yes, maka siswa wajib 

mengklik tombol submit untuk menyimpannya   

• Require that student accept the submission statement: Mewajibkan siswa 

membuat persetujuan sebelum upload tugas.  

  

Gambar  35 .  Model pengiriman tugas   

  

Gambar  36 . Pe ngaturan pengumpulan tugas   
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• Attemps reopened: Pengaturan apakah fitur upload ulang dibuka otomatis, 

manual atau tidak dibuka.  • Maximum attempts: Batas diperbolehkannya 

siswa merevisi/upload ulang tugasnya.  

  

Pilihan Group submission settings diperlukan jika menggunakan kelas pararel.  

 

Pengaturan Notifikasi kadang diperlukan agar pengajar mendapat informasi 

aktivitas pengumpulan tugas siswa melalui pemberitahuan via email.  

 

Melalui pengaturan Nilai, guru dapat memilih model penilaian yang dilakukan 

apakah menggunakan point atau skala. Disini dapat pula diatur kategori 

perangkingan nilai tugas siswa.  

Gambar  37 . Pengatur an Tugas pada group atau kelas paralel   

Gambar  38 . Pengaturan notifiaksi tugas   
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ntuk pengaturan lainnya dapat diset default. Jika sudah cukup melakukan 

pengaturan, silahkan klik Simpan. Hasilnya seperti  gambar berikut:  

 

Untuk melakukan penilaian, Silahkan klik tombol Nilai.   

Pada penilaian tugas, Anda dapat memberikan umpan balik terhadap tugas yang 

sudah dikumpulkan.  

Untuk melanjutkan menilai siswa yang lainnya. Klik tombol next pada pojok kanan 

atas.  

Gambar  39 . Pengaturan Nilai Tugas   

  

Gambar  40 . Tampilan Tugas dalam kelas daring   
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Setelah penilaian tugas selesai, Rekap tugas dapat dilihat dengan klik View All 

Submission. Maka akan tampil rekapitulasi tugas seperti dibawah ini.  

 

  

Gambar  41 . Proses  Penilaian Tugas Siswa   

  

Gambar  42 . Rekapitulasi Tugas pada kelas daring   
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B. CHATTING / OBROLAN  

Modul aktivitas chatting memungkinkan peserta untuk berdiskusi secara realtime. 

Chat dapat menjadi kegiatan yang satu kali atau mungkin diulang pada waktu yang 

sama setiap hari atau setiap minggu. Sesi chat disimpan dan dapat dapat dilihat 

kembali oleh siswa.  

  

 

Tidak banyak yang harus disetting dalam menggunakan modul ini. Cukup beri judul 

diskusi dan penjelasan apa topik yang didiskusikan berikut aturan mainnya. Jika isian 

suda lengkap, silahkan klik Simpan. Maka akan tampil modul chatting seperti gambar 

dibawah ini.  

 

• Klik disini untuk masuk chat sekarang: Link ini digunakan untuk masuk 

kehalaman chatting.  

• ihat sesi percakapan sebelunya: Berisi riwayat percakapan yang sudah 

berlangsung  

Gambar  43 . Pross pembuatan aktivitas obrlan atau chatting   

  

  

Gambar  44 . Tampilan pembuka obrolan atau chatting   
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Gambar 45. Halaman Chatting  

  

C. FORUM  

Modul aktivitas forum memungkinkan peserta untuk berdiskusi secara 

asynchronous (tidak realtime). Ada beberapa jenis forum seperti forum standar 

dimana setiap orang dapat memulai diskusi baru setiap saat; forum tunggal dimana 

peserta hanya dapat berdiskusi pada satu topik diskusi saja; atau forum tanya jawab 

di mana siswa harus terlebih dahulu memasukkan pesan sebelum dapat melihat 

posting siswa lainnya. Peserta dapat melampirkan file. Gambar yang dilampirkan 

akan ditampilkan di posting forum.  

  

Peserta dapat berlangganan di forum untuk menerima pemberitahuan pesan 

melalui email. Guru dapat mengatur mode berlangganan secara opsional, dipaksa 

atau auto, atau mencegah berlangganan. Postingan forum dapat dinilai oleh guru 

atau siswa (evaluasi rekan). Penilaian tercatat dalam gradebook.  
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• Forum Name: Diisi dengan judul forum, disesuaikan dengan pokok bahasan.   

• Description: Diisi dengan instruksi diskusi yang akan dilakukan  

• Forum type: Ada beberapa jenis forum yang dapat dipilih yakni:  

o A single simple discusion: Topik diskusi tunggal dimana semua orang dapat 

menjawab (tidak dapat digunakan pada kelompok terpisah)  

o Each person posts one discussion: Setiap siswa dapat membuat satu topik 

diskusi baru yang dapat dikomentari peserta lain.  o Q and A forum: Siswa 

harus memasukkan perspektif mereka terlebih dahulu sebelum melihat 

tulisan siswa lain   

o Standard forum displayed in a blog-like format: Sebuah forum terbuka 

dimana setiap siswa dapat memulai diskusi baru setiap saat, dan topik 

diskusi yang ditampilkan pada satu halaman dengan link diskusi topik 

harian.    

o Standar forum for general use: Sebuah forum terbuka dimana setiap siswa 

dapat memulai diskusi baru setiap saat.  

  

  

Gambar  46 . Membuat Modul Forum   
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• Maximum attachment size: Kapasitas maksimal file yang dapat diupload   

• Maximum Number of attachments: Jumlah file yang diizinkan untuk diupload.   

• Display word count: Pilihan ditampilkan atau tidaknya jumlah kata yang diketik 

dalam postingan forum  

 

Disini disediakan pula fitur tracking. Silakan dipilih sesuai kebutuhan, apakah 
dijadikan sebagai pilihan, otomatis, dipaksa, atau malah tidak diaktifkan.   

 

Melalui menu ini, kita dapat mengatur jumlah postingan yang diizinkan selama 

periode tertentu (mulai 1 sampai 7 hari).  

Gambar  47 . Setting lampiran Forum   

  

Gambar  48 . Metode Pelacakan forum   

  

Gambar  49 . Pengaturan batas posting   
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Gambar 50. Sistem penilaian forum  

Pemberian nilai dapat menggunakan format skala, point dengan dasar perhitungan 

bervariasi.  Agregate yang digunakan bisa berdasarkan jumlah minimum, 

maksimum, rerata, dan seterusnya. Maksimum point silakan diset 100.  

 

Disini juga dimungkinkan untuk melakukan mengaturan pembatasan waktu posting. 

Jika kita akan megaktifkannya, kita juga perlu megatur waktu dimulai dan 

diakhirinya masa pemblokiran.  

 

 

  

  

Gambar  51 .  Batasan Waktu penilian forum   

  

  

Gambar  52 .  Pengaturan modul lain pada forum   
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Untuk pegaturan pada grup common module setting dibiarkan saja dalam kondisi 

default. Setelah itu pilih save and display untuk melihat hasilnya.  

 

 

Gambar 54.  Forum Jika sudah diisi  

  

D. QUIZ  

Sesuai namanya, melalui modul ini kita dapat membuat soal kuis dengan beragam 

format. Untuk menambahkan kuis, klik Tambahkan pada aktivitas kuis. Maka akan 

muncul halaman seperti ini.  

  

Gambar  53 . Halaman forum yang masih kosong   
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• Name: Diisi dengan judul kuis yang akan dibuat   

• Description: Diisi dengan instruksi kuis. Semakin lengkap dan detil semakin baik  

 

• Open the quiz: Waktu dibukanya kuis   

• Close the quiz: Waktu berakhirnya masa pengerjaan kuis   

• Time limit: Durasi pengerjaan kuis, terhitung sejak kuis dibuka   

• When time expire: Kondisi ketika waktu pengerjaan kuis berakhir, apakah 

jawaban terakhir langsung disimpan di sistem ataukah tidak.  

Gambar  55 . Proses penambahan kuis   

  

Gambar  56 . Pengaturan waktu kuis   
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Gambar 57. Pengaturan nilai kuis  

• Grade category: Kategori perangkingan, namun harus diset terlebih dahulu di 

menu penilaian   

• Attempts allowed: Jumlah percobaan menjawab yang diperbolehkan   

• Grading Method: Metode penilaian, apakah yang dinilai hanya percobaan 

pertama, terakhir, rerata, atau berdasarkan nilai tertinggi.  

 

• Question order: Metode pengurutan pertanyaan apakah random atau 

berurutan   

• New page: Pengaturan jumlah soal yang ditampilkan dalam satu halaman  

• Shuffle within questions: Pilih Yes agar pertanyaan teracak untuk peserta   

• Now questions behaviour: Pilihan layout kuis, terdapat pilihan adaptif mode 

atau otomatis  

Gambar  58 . Pengaturan halaman kuis   
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Dengan mengaktifkan pilihan ini, peserta diberi kesempatan untuk meriew hasil 

pekerjaannya.   

Terdapat empat tempat review ditampilkan.  

• During the atempt: Review ditampilkan pada setiap soal dijawab   

• Immediately after the attempt: Review ditampilkan terakhir setelah soal 

dijawab   

• Later, while the quiz is still open: Review ditampilkan pada setiap akhir sesi 

selama jumlah percobaan menjawab masih terbuka.   

• After the quiz is closed: Review baru ditampilkan jika kesempatan menjawab 

soal kuis telah habis.  

 

• Show the user’s picture: Pilihan apakah gambar profil peserta ditampilkan atau 

tidak dalam halaman kuis   

• Decimal place in grades: Jumlah digit di belakang koma untuk nilai  

  
  

Gambar  59 . Metode review soal dan  jawaban   

Gambar  60 . Pengaturan tampilan kuis   
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Melalui fitur ini, sangat dimungkinkan guru memberikan password pada kuis, 

tujuannya adalah untuk membatasi agar tidak ada peserta diluar ruangan atau yang 

tidak berhak mengikuti kuis ikut dalam sesi.  

 

Feedback diberikan secara umum setelah peserta mengikuti seluruh sesi, feedback 

diberikan berdasarkan prosentasi mulai dari 0% hingga 100%. Untuk feedback 

persoal juga dapat dilakukan pada saat membuat soal.  

  

  

  

Gambar  61 . Pemberian password pada kuis   

Gambar  62 . Umpan balik terhadap nilai kuis   



 

 

 

  
Official :  www.jatengpintar.com 
Tanubayan Baru, No. 58     
Bintoro – Demak – Jateng    
HP. 085 2280 22333     

  

JATENG BELAJAR 
  

PANDUAN JATENG BELAJAR   

Sumber Belajar, Kontributor, Kelas Online   

Bank Soal, dan Lab Obline   

 

Setelah menyesuaikan pengaturan, silakan klik Simpan dan Tampilkan untuk 

melihat hasilnya.  

  

Untuk menambahkan soal, silakan masuk di kuis, kemudian add question.   

 

  

  

• Multiple choice: Soal 

pilihan ganda  

• True/False: Soal 

pilihan benar salah  

• Matching: Soal 

menjodohkan  

• Short answer: Soal 

pilihan jawaban 

singkat  

• Numerical: Soal yang 

pilihan jawabannya 

Gambar  63 . Pengaturan modul lainnya pada kuis   

Gambar  64 . Halaman editing soal pada kuis 

  

Terdapat beberapa jenis soal yakni:    

  Gambar  65 . Jenis  –   jenis soal   
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berdasarkan skala prioritas/urutan  

• Essay: Soal uraian  

• Calculated: Soal perhitungan matematis dimana pengguna hanya diizinkan 

menginput jawaban berupa angka   

• Calculated multiplechoice: Soal perhitungan matematis dalam bentuk pilihan 

ganda   

• Calculated simple: Soal perhitungan matematis sederhana  

• embedded answers:  Soal yang memungkinkan jawaban di embed di soal  

• Random short-answer maching: Soal menjodohkan   

  

 

E. VIDEO CONFERENCE  

Melalui video conference, guru dan siswa dapat saling bertukar informasi melalui 

video dan chat dalam waktu bersamaan secara interraktif. Untuk memulai video 

conference, Silahkan tambahkan aktivitas BigBlueButtonBN. Modul ini berfungsi 

untuk menambahkan halaman video conference. Klik tambah atau double klik.  

 

  

Gambar  66 . EMmilih modul aktivitas video conference   



 

 

 

  
Official :  www.jatengpintar.com 
Tanubayan Baru, No. 58     
Bintoro – Demak – Jateng    
HP. 085 2280 22333     

  

JATENG BELAJAR 
  

PANDUAN JATENG BELAJAR   

Sumber Belajar, Kontributor, Kelas Online   

Bank Soal, dan Lab Obline   

 

• Instance type : Tipe dari video conference, bisa menggunakan room activity with 

recording  

• Virtual Classroom name: Judul Video Conference  

• Description: Deskripsi dari video conference, dapat diisi pengantar atau materi 

yang akan dibahas pada video conference  

• Tampilkan Deskripsi dihalaman utama: Menam  

• Send Notification: Jika diklik, akan memberikan notifikasi kepada semua peserta 

bahwa akan diakadakan video conference.  

Untuk pengaturan lainnya bersifat opsional, karena untuk video conference cukup 

menggunakan pengaturan seperti diatas. Jika sudah selesai mengatur, Klik Simpan 

dan tampilkan. Maka akan tampil halaman pembuka video conference seperti 

gambar dibawah ini.  

  

Gambar  67 . Membuat halaman video conference   
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Setelah muncul halaman tersebut, klik join session untuk memulai video 

conference. Pastikan flash player sudah aktif agar tidak muncul error.   

 

 Gambar 70. Error Flash Player  Gambar 69. Proses Download Program Video Conference  

  

Pada halaman awal video conference, Anda akan diminta untuk tes mikrofon. 

Ijinkan browser untuk akses mikrofon dan kamera agar video conference dapat 

berjalan dengan lancar.  

 

G ambar  68 . Halaman pembuka video conference   

  

  

Gambar  71 . Tes Mikrofon   
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Setelah melalu serangkaian percobaan mikrofon dan kamera, halaman video 

conference akan tampil seperti gambar dibawah ini.  

Keterangan:  

1. Daftar Peserat  

2. Video dari Kamera Guru  

3. Bahan Ajar atau file presentasi  

4. Halaman Obrolan atau Chat  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar  72 . Halaman Video Conference   

1   

2   

3   

4   
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MODUL 4 

BANK SOAL 

4.1. Pengertian Bank Soal 

4.2. Manfaat Bank Soal 

4.3. Cara Memperoleh Bank Soal 

4.4. Cara Mengembangkan Konten Bank Soal 

4.5. Cara Memanfaatkan Bank Soal Untuk Pembelajaran 

 

 

 

 

4.1. Pengertian Bank Soal  

Bank soal adalah salah satu fitur 

utama di portal Jateng Belajar yang 

terdiri dari kumpulan soal latihan, 

ulangan dan ujian yang dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan 

evaluasi belajar peserta didik. Bank 

soal menyediakan bahan evaluasi 

untuk jenjang pendidikan PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK. 

Guru diharapkan mampu menyusun bahan evaluasi untuk mata pelajaran 

yang diampu berdasar pada jenjang dan tingkatan yang tersedia pada fitur bank 

soal yakni berupa latihan, ualngan, dan ujian tengah semester dan akhir 

semester sesuai materi/topik pembelajaran yang ingin dijadikan bahan evaluasi 

pembelajaran. 

Peserta didik juga dapat dapat mengakses semua butir soal secara gratis 

dan mudah. Dalam durasi yang ditentukan, peserta didik dapat mengerjakan 
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soal-soal berbentuk pilihan ganda/berbasis game. Di akhir sesi pengerjaan, 

peserta didik dapat melihat skor (nilai) dan jawaban serta pembahasan dari 

masing-masing butir soal yang telah diberikan. Berikut tampilan halaman bank 

soal, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Tampilan halaman bank soal 

 

 

4.2. Tahapan Mengakses dan Membuat Soal Evaluasi di Bank Soal 
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Cara mengakses soal-soal pada portal Jateng Belajar, dapat diikuti langkah-

langkah sebagai berikut; 1). Silahkan kunjungi portal http://jatengpintar.com, 

selanjutnya pilihlah fitur Bank Soal yang terletak pada menu Layanan, 2). Untuk 

dapat mengakses soal-soal tanpa syarat login, pengguna dapat langsung memilih 

menu jenjang pendidikan --> mata pelajaran --> topik pembelajaran, 

Adapun cara membuat soal-soal evaluasi di Bank Soal untk pembelajaran, 

silahkan ikuti langah-langkah sebagai berikut; 1). Silahkan login menggunakan 

username dan password sebagaimana mengikuti langkah sebagaiman menjadi 

kontributor. 2). Buatlah soal evaluasi sebagaimana templet yang tersedia dengan 

silahkan isi tiap kolom-kolom soal dan tentukan jawaban danpenjelasannya. 3). 

Silahkan upload soal dan tunggu konfirmasi dari Tim verikasi. 

4.3. Cara Pemanfaatan Bank Soal 

Dalam membuat Rencana Pelakasanaan 

Pembelajaran (RPP), pendidikan dapat 

menggunakan Bank Soal pada bagian inti 

dan kegiatan penutup. Pada kegiatan inti 

(proses mengumpulkan informasi), Bank 

Soal menjadi sumber evaluasi pada Lembar 

Kerja Siswa yang di dalamnya diberikan 

alamat atau link menuju Bank Soal. Pada 

kegiatan akhir pada proses belajar, guru 

melakukan penilaian/evaluasi berupa beberapa soal pilihan ganda atau essai 

untuk mengetahui tingkat peahaman siswa terhadapt materi/pokok yang 

diberikan. 

Selain dapat digunakan sebagai bahan penilian/evaluasi belajar siswa 

pada kegiatan akhir dalam kegiatan pembelajaran, Bank Soal juga dapat 

diformulasikan dan digunakan untuk membuat ulangan dari satu topik tertentu 

atau gabungan beberapa topik pembelajaran, ujian tengah semester dan ujian 

akhir semester. 
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4.4. Peran Guru untu Pemanfaatan Konten Bank Soal 

Peran guru dalam aktivitas pemanfaatna Bank Soal untuk pembelajaran, antara 

lain; 1). Aktif membuat rancangan soal dan menyusunnya sebagaimana contoh 

templet yang diberikan pada portal Jateng Belajar, 2). Melakukan komunikasi 

aktif pada siswa/wali murid lewat group berkenaan dengan petunjuk 

mengerjakan soal. 3). Memmeriksa lembar kerja soal siswa dan melakukan 

refleksi serta simpulan materi pembelajaran melalui WAG atau sara komunikasi 

lain medsos.  

Hal-hal yang menjadi perhatian bagi guru, antara lain; 1). Guru dalam 

membuat RPP hendaknya disusun secara sistematis dan menyeluruh, agar bisa 

dilaksanakan untuk pembelajaran. 2). Guru hendaknya dapat memastikan, 

bahwa siswa mengikuti dan mengerjakan soal-soal secara mandiri melalui 

pengawasan dalam group WAG dan sejenisnya. 3). Jika diperlukan dibutuhkan 

jalinan kerjsama dengan orang tua/wali murid untuk turut mnengawasi anaknya 

dlam melangikuti pengerjaan soal-soal yang telah diberikan gurunya. 
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MODUL 5 

LABOLATORIUM ONLINE 

5.1. Pengertian Labolatorium Online  

5.2. Manfaat Labolatorium Online  

5.3. Cara Memperoleh Konten Labolatorium Online  

5.4. Cara Mengembangkan Konten Labolatorium Online  

5.5. Cara Memanfaatkan Konten Labolatorium Online  

       Untuk Pembelajaran 

 

 

5.1. Pengertian Labolatorium Online  

Pengertian Laboratorium adalah 

suatu ruangan atau kamar tempat 

melakukan kegiatan praktek atau 

penelitian yang ditunjang oleh adanya 

seperangkat alat-alat serta adanya 

infrastruktur laboratorium yang lengkap. 

Adapun yang dimaksud Labolatorium Online biasa dikenal juga dengan istilah 

Virtual Learning adalah seperangkat alat yang disediakan untuk kebutuhan 

pembelajaran terkoneksi dengan internet. Kebutuhan akan konten atau materi 

pembelajaran tersedia secara online.   

Pengertian laboratorium tidak terbatas pada ruangan yang dilengkapi 

dengan alat-alat praktikum seperti yang umum terdapat di sekolah-sekolah, 

tetapi lingkungan juga dapat dimanfaatkan sebagai laboratorium. Kegiatan 

laboratorium dapat meningkatkan prestasi siswa dalam aspek keterampilan 

proses, keterampilan menganalisis, keterampilan berkomunikasi, dan 

konseptualisasi dari fenomena ilmiah. Pengalaman laboratorium merupakan hal 

yang penting dalam proses peningkatan pemahaman pengetahuan dan sikap 
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ilmiah siswa. Manajemen laboratorium merupakan usaha untuk mengelola 

laboratorium dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan 

laboratorium sehari-hari. 

5.2. Manfaat Labolatorium Online  

Laboratorium menyediakan 

lahan yang optimal untuk memotivasi 

siswa dan guru ketika mereka mencari 

pemecahan masalah yang tak bisa 

diselesaikan, maka mereka 

mencari/searching di Lab Online agar 

lebih efektif. Kemampuan 

memecahkan masalah dimaksudkan 

dalam konteks  penelitian laboratorium. Kegiatan laboratorium mengembangkan 

ragam yang luas dari keterampilan investigasi, mengorganisasi, mencipta, dan 

berkomunikasi. Kegiatan laboratorium dapat meningkatkan prestasi siswa dalam 

aspek-aspek berikut ini. 1. Keterampilan proses, yaitu mengamati, mengukur, 

memanipulasi objek fisik. 2. Keterampilan menganalisis, seperti bernalar, berpikir 

deduktif, dan berpikir kritis. 3. Keterampilan berkomunikasi, yaitu 

mengorganisasikan informasi dan menulis laporan. 4. Konseptualisasi dari 

fenomena ilmiah.  

Laboratorium pada umumnya memiliki fungsi sebagai tempat penunjang 

kegiatan kelas, atau sebaliknya. Hal ini tergantung dari strategi yang digunakan 

oleh guru. Fungsi lain dari laboratorium adalah sebagai tempat 

pertunjukkan/peragaan (displays). Laboratorium fungsi laboratorium kita batasi 

sebagai tempat melakukan praktikum. Kegiatan praktikum di laboratorium dapat 

dilakukan secara individual atau berkelompok (dengan melakukan percobaan 

yang sama), atau melakukan percobaan yang berbeda dengan melakukan 

kegiatan dari alat/bahan yang satu ke alat/bahan yang lain sedemikian rupa 

sehingga dalam suatu kesatuan kegiatan semua siswa atau kelompok telah 
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melakukan kegiatan-kegiatan percobaan yang ada (arrangement cyclus). 

Pengalaman laboratorium merupakan hal yang penting dalam proses 

peningkatan pemahaman pengetahuan dan sikap ilmiah siswa. Laboratorium di 

samping berfungsi sebagai tempat kegiatan melakukan pengamatan, percobaan, 

dan penelitian, juga dapat berfungsi sebagai tempat pameran, museum kecil, 

perpustakaan, sumber-sumber belajar yang relevan dengan jenjang pendidikan. 

5.3. Cara Memperoleh Konten Labolatorium Online  

Fitur simulasi praktikum laboratorium 

yang ada disajikan secara interaktif dan 

menarik, dikemas bersama lembar kerja 

siswa dan teori praktikum. Konten pada 

Lab Online beragam karya, diantaranya; 

video pendek, animasi swf, android apk, e-

book, e-modul, artikel pdf, media berbasis 

PowerPoint, gambar/clipart 

vector/png/jpeg, gif animation, dan lain-lain yang dibutuhkan siswa dan guru 

dalam mendukung aktivitas pembelajaran.  

 Keuntungan disediakan fitur layanan Lab Online pada portal Jateng Pintar 

adalah user/guru dan siswa dapat menemukan kebtuhan akan media 

pembelajaran sesuai karakteristik dan jenjang yang dicari. Dan tentunya 

kebutuhan bahan belajar dan bahan ajar bagi guru yang sesuai dengan kurikulum 

berlaku. Bahan/media yang disediakan sudah melalui tahap validasi ahli tentang 

karakteristik sesuai jenjang dan kebutuhan user. Kebutuhan media/sumber 

belajar berbasis TIK yang disediakan memiliki banyak tipe dan jenisnya dengan 

ukuran kecil yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mendownload 

secara cepat dan praktis. 

 Cara memperoleh bahan/media pada fitur layanan Lab Online, adalah 

pastikan computer/Lap Top Anda terhubung dengan internet dan pastikan 

aplikasi download seperti IDM (Internet Download Manager) masih berfungsi. 
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Selanjutnya user/pengguna mengikuti Langkah-langkah berikut; 1). User masuk 

pada akun portal http://jatengpintar.com, 2). Pilih menu layanan dan select pada 

fitur Lab Online, 3). Klik fitur Lab Online untuk masuk pada halaman, 4). Pelajari 

dan amati terlebih dahulu untuk bahan/media yang akan dibutuhkan, 5). 

Tentukan pilihan extensions, size media, dan durasi serta jenis yang dibutuhkan, 

6). Klik pilihan dan display, selanjutnya download. 

Cara memperoleh konten sangat mudah, yaitu pengguna tinggal masuk 

pada menu layanan Lab Online yang selanjutnya memilih kategori konten yang 

diinginkan, misal menginginkan stok media, maka pengguna tinggal klik konten 

stok media yang diingonkan sesuia topik yang didapatkan. Selanjutnya pilih fitur 

download yang sesuai tempat folder penyimpanan pengguna.  Berikut cara 

memperoleh konten Lab Online sesuai petunjuk gambar 11 di bawah, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Cara memperoleh konten Lab Online 

5.4. Cara Mengembangkan Konten Labolatorium Online  
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Konten Labolatorium Online (Lab Online) sangat penting dan dibutuhkan 

bagi siswa dan guru. Konten yang tersedia dalam portal Jateng Pintar memiliki 

banyak tipe dan jenisnya, antara lain; berextention video, swf, apk, pdf, ppt. 

Muatan konten dengan durasi pendek dan ukuran kecil yang memungkinkan 

mudah utk didownload. Selain itu, stok media yang disediakan dalam Lab Online 

harapan besar dapat dikembangkan oleh para guru dengan cara dimodivikasi 

ulang sesuai kebutuhan pembelajaran dan dapat dijadikan sebagai bahan ajar 

guru.   

Ragam konten Lab Online di Jateng Pintar sangat memungkinkan dan 

memudahkan guru untuk memperoleh dan mengembangkannya sebagai 

kebutuhan alat bantu mengajar. Sebagaimana contohnya, setelah guru 

mendownload konten stok media berbasis video selanjutnya guru bisa 

mengkombinasikan dengan paparan slide pada PowerPoint. Contoh lain, jika 

guru setelah mendownload konten animasi/game edukasi selanjutnya guru bisa 

juga menyajikan dengan menggabungkan dengan slide paparan PPT melalui 

fasilitas software iSpring grtatis yang diinstall ke PowerPoint dan selanjutnya 

insert dalam halaman slide yang dikehendaki, dst. Guru juga bisa memodivikasi 

konten Lab Online dengan master paparan PowerPonit yang diambilkan/insert 

video, animasi/swf, cropping gambar, game berextention swf, dll.  

Kemahiran guru dalam merancang pembelajaran menggunakan 

konten/stok media dari Lab Online akan berdampak positif, yaitu dapat 

meningkatkan pembelajaran lebih menarik, dapat meningkatkan motivasi dan 

minat belajar siswa, dan tentunya pembelajaran lebih kaya pemahaman dan 

lebih efektif. Hal ini, disebabkan guru dapat mengembangkan dan memodivikasi 

konten-konten Lab Online sesuai kebutuhan dan materi pembelajaran. 

 

5.5. Cara Memanfaatkan Konten Labolatorium Online Untuk Pembelajaran 
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Pada dasarnya 

pemanfaatan konten 

Lab Online untuk 

pembelajaran hampir 

sama dengan cara 

guru memanfaatkan 

konten sumber belajar 

untuk pembelajaran. 

Artinya, kreativitas dan inovasi guru dalam marancang dan memodivikasi konten 

ada pada kemahiran guru bersangkutan. Bedanya adalah, pada konten Lab 

Online di portal Jateng Pintar berukuran kecil dan potongan-potongan 

media/stok media yang beragam tipe dan jenisnya. Dengan harapan dapat 

didaur ulang dan dikembangkan oleh para guru, selain pada kebutuhan untuk 

para pengguna sesuai topik/bahasan yang dapat dijelaskan melalui media 

pendek.  

Tahap pemanfaatan konten Lab Online merupakan tahapan yang 

diharapkan dapat dilaksanakan guru dalam pembelajaran. Hal ini, dilakukan 

setelah melalui tahapan cara memperoleh/mendownload dan memproduksi 

ulang dengan cara memodivikasi sesuai kebutuhan mengajar. Meski konten Lab 

Online bisa langsung dipakai, namun akan lebih menarik dan 

mengoptimalisasikan bahan paparan guru itu sendiri. Syarat yang dimiliki adalah 

guru tidak perlu keterampilan rumit, karena tersedia software gratis baik 

berbasis desktop komputer atau hp yang dapat digunakan untuk memotong, 

menambah teks, menambah suara, dan effect animation untuk memperindah 

tampilan. 

 Konten Lab Online berisi aneka media pendek dengan menggunakan 

pendekatan topik. Konten Lab Online disediakan dalam rangka membantu untuk 

kemudahan guru menyampaikan materi pelajaran. Stok media dalam Lab Online 

disdesain secara pendek dan mudah untuk di download. Namun akan lebih 
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menarik, jika guru dalam memilih dan mengunduhnya, selanjutnya 

mengelompokkan sesuai rumpun dan pokok bahasan. Selanjutnya guru 

merancang paparan dengan insert media tersebut dan siap untuk disajikan.  
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PRAKATA 

 

Jateng Belajar menyediakan platform layanan pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis TIK yang kini telah menjadi alternatif solusi dalam 

membantu khususnya para guru bersama beberapa lembaga pendidikan 

untuk semua jenjang pendidikan. Jateng Pintar dibentuk dalam rangka untuk 

mendayagunakan peran TIK dalam pembelajaran. Secara teknis portal Jateng 

Pintar mengembangkan dan melayani pemanfaatan media pembelajaran. 

Manajemen layanan pada Jateng Pintar mencakup; sumber belajar, 

kontributor, kelas online, bank soal, dan lab online. 

Jateng Pintar tidak hanya menjangkau kota-kota di Jawa Tengah saja, 

namun semua daerah baik kota maupun kabupaten dapat memanfaatkan 

layanan Jateng Pintar, selama daerah masih terjangkau/terkoneksi dengan 

internet. Bahkan Jateng Pintar dapat digunakan kapan dan dimanapun 

tinggal, selama masih dapat mengakses jaringan internet. Hal ini, tidak 

menutup kemungkinan ribuan pengguna akan dapat memanfaatkan portal 

jatengpintar.com 

Jateng Pintar masih terus akan berjuang dalam terus melayani dan 

menghadirkan fitur baru untuk membantu dunia pendidikan dan pelatihan di 

Indonesia agar meningkat kualitasnya. Tentu saja kami tidak akan mampu 

mengembangkan Kelase sendirian, sehingga kami perlu dukungan para 

pengguna untuk terus mengembangkan layanan ini. Jateng Pintar 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pengguna 

setia, yang telah menggunakan dan menyebarluaskan pemanfaatannya ke 

seluruh pelosok Jawa Tengah dan nusantara.  
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