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1. Deskripsi Multimedia Pembelajaran IPA 

Multimedia pembelajaran IPA yang dikembangkan ini merupakan perpaduan 

antara berbagai media yang berupa teks, gambar, grafik, suara, animasi, video, 

yang dikemas menjadi satu komponen untuk menyampaikan pesan kepada siswa. 

Multimedia ini lebih ditekankan pada penggunaan berbagai media berbasis TIK 

dan komputer. Multimedia pembelajaran IPA memuat materi tentang Cahaya dan 

Alat-alat Optik untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

 

2. Panduan Penggunaan Multimedia Cahaya dan Alat-alat Optik 

Berikut ini diberikan panduan Penggunaan multi Multimedia Cahaya dan Alat-

alat Optik : 

Gambar ini merupakan tampilan awal untuk memulai menggunakan multimedia 

Cahaya dan Alat-alat Optik : 

 

 
 

Tekan tombol hijau untuk memulai pembelajaran 

 

 

 

 



Selanjutnya akan ditampilkan menu utama dari multimedia Cahaya dan Alat-alat 

Optik : 

Pada menu utama disediakan beberapa menu yaitu kompetensi, evaluasi, profil 

dan referensi yang digunakan. Buka menu yang akan digunakan dengan cara 

meng-klik pada menu tersebut. 

 

Jika meng-Klik bagian kompetensi maka akan ditampilkan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai melalui penggunaan multimedia ini. 

 

Klik untuk melihat 

materi 



Klik  untuk melihat materi yang akan dipelajari, selanjutnya akan 

muncul tampilan seperti gambar berikut ini. 

 

 

Klik menu untuk melihat materi sifat-sifat cahaya,  

 

Untuk melanjutkan materi klik  di bagian kiri bawah aplikasi. 



 

Untuk melanjutkan materi klik   dan untuk kembali ke menu sebelumnya 

klik tombol               sehingga akan kembali ke menu berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk menggunakan aplikasi video, klik  , berikut diberikan beberapa 

tampilan video pembelajaran pada materi ini. 

 



 

 

Untuk kembali ke menu awal klik   pada bagian atas kiri aplikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Selanjutnya klik  untuk kembali ke menu awal berikut ini. 

 

 

Untuk melanjutkan materi berikutnya dapat digunakan cara yang sama, yaitu 

memilih menu , sehingga akan ditampilkan kembali menu : 

 

Klik  untuk melanjutkan materi berikutnya, seperti ditunjukkan berikut 

ini : 

 



 

Klik  untuk melihat materi tentang “mata sebagai alat optik, 

dengan cara seperti di awal, kita dapat melihat seluruh materi dan video dalam 

aplikasi ini. 

Selanjutnya untuk menggunakan menu evaluasi klik  pada aplikasi, 

sehingga akan ditampilkan menu berikut ini. 

 

Klik pada bagian kanan aplikasi, untuk mulai mengerjakan soal 



  

Pilih salah satu jawaban yang dianggap paling benar dengan cara meng-klik abjad 

yang dipilih, maka akan tampil latihan-latihan soal berikutnya. 

(catatan : kita tidak dapat kembali pada soal sebelumnya  ataupun menu 

sebelumnya, jika belum menyelesaikan latihan-latihan soal yang disediakan). 

 

Setelah menyelesaikan seluruh soal yang berjumlah 25 butir soal, maka secara 

otomatis aplikasi akan menampilkan pilihan berikut ini. 

 

 Klik  jika ingin melihat nilai dan klik  jika tidak 

ingin melihat nilai anda dan secara otomatis kembali ke menu utama. Jika memilih 

, maka akan ditampilkan nilai berdasarkan hasil jawaban anda 

seperti contoh berikut ini. 



 

Klik  untuk kembali ke menu utama. 




