
 

KOMPETENSI  DASAR 
 
1.1 Memahami nilai-nilai keimanan dengan menyadari hubungan 

keteraturan dan kompleksitas alam dan jagad raya terhadap kebesaran 
Tuhan yang menciptakannya  

1.2 Mendeskripsikan kebesaran Tuhan yang menciptakan berbagai sumber 
energi di alam 

1.3 Mengamalkan nilai-nilai keimanan sesuai dengan ajaran agama dalam 
kehidupan sehari-hari 

 
2.1. Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; 

teliti; cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis; 
kreatif; inovatif dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari 
sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan percobaan dan 
berdiskusi  

2.2. Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari 
sebagai wujud implementasi melaksanakan percobaan dan melaporkan 
hasil percobaan   

 
3.1 Menganalisis jenis-jenis materi digital 
4.1   Menyajikan hasil analisis berbagai jenis materi digital 
 
3.2 Menganalisis jejaring sosial pendidikan 

Menyajikan hasil analisis penggunaan jejaring sosial pendidikan 
 
3.3 Memahami cara pengunaan kelas virtual 
4.3   Mengolah layanan kelas virtual 
 
3.4 Memahami komunikasi online 
4.4   Mengolah aplikasi komunikasi online 
 
3.5 Memahami konsep pembuatan video presentasi 
4.5   Menyajikan hasil pembuatan video presentasi 
 
3.6 Memahami teknik editing dalam video presentasi 
4.6   Menyajikan hasil editing video presentasi 
 
3.7 Memahami konsep simulasi 2 dimensi 
4.7   Menyajikan hasil pembuatan simulasi 2 dimensi 
 
3.8 Memahami konsep simulasi 3 dimensi 
4.8   Menyajikan hasil pembuatan simulasi 3 dimensi 
 

3.9   Memahami teknik pembuatan laporan  digital 

4.9  Menyajikan hasil pembuatan laporan digital 
 

3.10  Memahami teknik publikasi laporan digital di internet 

4.10  Menyajikan hasil publikasi laporan digital di internet 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERI SIMULASI DIGITAL 
 

Materi Digital 

• Jenis materi digital 

• Aplikasi pembuat materi digital 
 

Jejaring Sosial Pendidikan  

• Contoh situs-situs penyedia  jejaring sosial pendidikan 

• Karakteristik pelbagai jejaring sosial pendidikan 
 

Kelas Virtual  

• Definisi kelas virtual 

• Berpartisipasi dalam kelas virtual 

• Mengakses materi 

• Berbagi pakai sumber belajar 

• Forum diskusi 

• Evaluasi 
 

Komunikasi Online  

• Definisi dari komunikasi online 
• Jenis layanan aplikasi komunikasi online 

 

Video Presentasi  

• Sinopsis 

• Treatment 

• Teknik presentasi 

• Perangkat video sederhana 
 

Editing Video Presentasi 

• Spesifikasi  aplikasi pengolah file video 
• Komposisi video 
• Efek Video 
• Efek Transisi 
• Sound 
• Rendering 

 

Simulasi 2 Dimensi 

• Model obyek 2 dimensi 

• Animasi tweening 

• Animasi frame by frame 

• Narasi teks 

• Narasi audio 
 

Simulasi 3 Dimensi 

• Model obyek 3 dimensi 

• Animasi obyek 3 dimensi 

• Narasi teks 

• Narasi audio 

• Rendering 
 

Laporan Digital 

• Cover 
• Daftar isi 
• Teks 
• Gambar 
• Video 
• Audio 


