
Pemanfaatan Rumah Belajar



Nama : Rizma Panca Patriani, ST

TTL : Pangkalpinang, 23 Januari 1981

Status : Menikah, punya 3 orang anak

Alamat : Jl. Kamboja Gg. Puyuh III Rt.05/02 Kacangpedang Pangkalpinang

No. HP : 0813 7782 8654 / 0857 58200384 

Blog : yayamasri.wordpress.com

BIODATA

Pekerjaan : ASN Fungsional

Pangkat/Gol : Penata / IIIc

Unit Kerja : SMK Negeri 1 Pangkalpinang

Pengalaman di Portal Rumah Belajar :

• 2011 - 2013 Peserta Portal Rumah Belajar , Bogor

• 2013- Sekarang Instruktur Propinsi Portal Rumah Belajar Kep. Bangka Belitung 



Portal Rumah Belajar merupakan portal pembelajaran
resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

dengan alamat url

Portal ini menyediakan berbagai bahan belajar serta
fasilitas komunikasi dan interaksi antar komunitas
pendidikan, juga berisi bahan belajar untuk Guru, 

bahan belajar siswa, wahana aktivitas
komunitas/forum, bank soal dan katalog media 

pembelajaran



Di dalam portal atau situs rumah belajar
sebagaimana terlihat pada gambar di atas yakni
di bagian beranda disediakan fasilitas dan menu 

yang didesign & diperuntukkan mulai dari jenjang
Pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK Pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK 

hingga Perguruan Tinggi.



Adapun fasilitas utama pada Portal Rumah Belajar 
ada 5 macam sebagai berikut:

Sebagai sumber bahan belajar, meliputi Materi Pokok; Modul Online; 
Pengetahuan Populer; Bank Soal/Uji Kompetensi; Multimedia Interaktif; 
Video on Demand (VoD), dan dapat di download dan digunakan sesuai

kebutuhan belajar.

Sebagai sarana komunikasi dan kolaborasi: antar individu pendidik, 
antar peserta didik, antar sekolah, berbagi ide dan pengalaman, berita, 

artikel dengan pengguna lainnya melalui fasilitas forum, serta untukartikel dengan pengguna lainnya melalui fasilitas forum, serta untuk
menampilkan profil sekolahnya sebagai subdomain rumah belajar.

Sebagai wahana pengembangan profesionalisme guru, meliputi
mengembangkan rencana pembelajaran di template RPP, bahan ajar yang 

sesuai kurikulum dan media pembelajaran (gambar, video, animasi, 
simulasi, audio, dan presentasi).



Pemanfaatan Rumah Belajar diharapkan memberikan
pengaruh terhadap terbentuknya:

• Pembinaan guru secara berkelanjutan
• Pengembangan kreatifitas siswa
• Pengembangan komunitas• Pengembangan komunitas



Capaian Diklat TOT TIK Pemanfaatan
Rumah Belajar

1. Memahami pemanfaatan Rumah Belajar

2. Memahami Karya Guru

3. Instalasi aplikasi Media Pembelajaran
(Aplikasi Articulate Storyline)(Aplikasi Articulate Storyline)

4. Membuat Aplikasi Media Pembelajaran

5. Upload ke Karya Guru



KaryaKarya GuruGuru



 Langkah-langkah menambahkan karya guru
◦ Klik Masuk / Daftar agar bisa masuk ke fitur karya guru

◦ Login ke Akun Rumah Belajar,

Kemudian isi Pengguna dan Password

Jika belum mendaftar, silakan

Mendaftar dulu di Daftar Sekarang



 Tampilan Konten Karya Guru 



 Klik Fitur Karya Anda

 Klik Tambah Konten Baru



 Tambah Karya Guru

Ketik Judul Karya 

Deskripsi Karya

Ceklis Mapel yang diampu



Gambar / Icon dari karya 

Untuk file karyaUntuk file karya

Keterangan : Untuk File yang berbentuk HTML5 / flash gunakan format ZIP,  semua file 
tersimpan dalam 1 folder



• Karya yang telah di upload



Publikasi Karya Guru 

(MPI menggunakan Articulate Storyline)
 Langkah pertama jalankan aplikasi Articulate Storyline

(Tampilan awal Articulate Storyline) 



 Klik New Project, maka tampil 

Double Klik untuk 
Membuka Slide 



 Setelah Double Klik Akan Muncul 
Tampilan sbb:

Klik layout

Isi Slide/layer

Klik layout
Pilih Title dan

Conten



Tampilan Layout slidenya 



 Kita   mulai   mengisi   slide   1   Pengenalan   :   berisi 
pengenalan produk, promosi, atau apapun yang 
memotivasi & menarik. Serta tujuan, narasi, animasi dan 
atau video

KLIK NEW 
SLIDE



 Untuk latar belakang klik menu Design 
– pilih yang kaumaui.

 Untuk character klik menu insert – pilih 
character yang kausukai.

 Untuk video klik menu insert – pilih video 
from file yang kaupunyai.

 Untuk animasi klik menu insert – pilih  Untuk animasi klik menu insert – pilih 
flash yang

 kauingini.

 Untuk efek klik menu animation – pilih 
efek yang kauberi.





 Slide  2  Kompetensi  :  berisi  KD  dari  
materi  yg  ingin dibuat medianya

 Slide 3 Materi1 : berisi paparan, narasi, 
gambar, video, animasi, tentang materi 1

 Slide 4 Materi2 : berisi paparan, narasi, 
gambar, video, animasi, tentang materi 2

 Slide 5 Latihan : berisi latihan, animasi,  Slide 5 Latihan : berisi latihan, animasi, 
tentang materi 1

 & 2

 Slide 6 Quiz : berisi quiz, animasi, tentang 
materi 1 & 2



KLIK SAVE 

PLAYER 

PRIVIEW
PUBLISH



 Klik save untuk menyimpan project.

 2. Klik preview untuk tampilan 
melihat project sebelum dipublish

 3. Klik Player untuk menu player 
yang ingin diaktifkan atau tidak

 4. Klik Publish untuk mempublish  4. Klik Publish untuk mempublish 
hasil projectnya.



 Untuk 1 s.d 3 silakan dioprex……. Untuk 
publish akan tampil pilihan sbb :





Untuk Publish Akan tampil Pilihan Sbb :

1

2

3

4

5

6

7

8

95 9

10



Apabila anda ingin siswamu dapat mengakses via
internet atau intranet (local), tetapi tak perlu
mengetahui progress mereka.

2. Apabila anda ingin mengupload ke web
articulate



 Apabila anda ingin memasukkan ke
sistem menejemen pembelajaranmu.

 4. Apabila anda ingin siswamu dapat
mengakses mandiri tanpa aplikasi
apapun.

 5. Apabila anda ingin siswamu
mempunyai manual dari MPImu.mempunyai manual dari MPImu.



 Judul dari MPImu

 7. Tenpatmu menyimpan MPImu

 8. Mengaktifkan HTML5 untuk bisa di convert ke apk

 9. Membuka player menu

 10. Menentukan kualitas MPI yang ingin di publish

 11. Publish final



 Kita bahas publish to web sbb :

Klik web – beri judul – tentukan lokasi penyimpanan –
klik HTML5 output – klik use Articulate … (ndak wajib)
– klik (8) Publish



Klik (1) klo ndak pakai mikir (Katanya cak lontong)
untuk langsung jalankan hasilnya via browser 
(firefoxkah, chromekah, dllkah….)



Terima kasih atas perhatiannya.

Mohon maaf kalau penjelasan modul 
ini kurang memenuhi hasrat ingin 

tahu anda.tahu anda.


