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Sometimes when you innovate, 
you make mistakes. It is best to admit them quickly and 

get on with improving  your other innovations.

- Steve Jobs -
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Tes UKBI 
Berbasis Keterampilan 
Berpikir Kritis

Dr. Titik Harsiati, M.Pd 
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Inovasi UKBI yang dikembangkan terletak pada tiga hal 
berikut. Pertama, inovasi terkait dengan pemfokusan ujian 
pada tingkat berpikir kritis melalui ujian keterampilan 
berbahasa Indonesia baik yang bersifat reseptif maupun 
produktif. Keterampilan reseptif mencakup membaca dan 
menyimak. Keterampilan produktif mencakup menulis dan 
berbicara. Kedua, inovasi terkait dengan pemilihan teks 
problematis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga 
relatif sesuai dengan konteks pembelajar milenial. Tes terdiri 
atas kemampuan mendengarkan, merespons, menulis, dan 
berbicara. Soal dikembangkan berdasarkan jenis keterampilan 
tersebut. Soal dikembangkan melalui pengembangan 
indikator secara kolaboratif antarpengembang yang juga 
ahli dibidangnya. Tes yang disajikan mengarah pada soal-
soal HOTS(keterampilan beripkir kritis). Instrumen penilaian 
berdasarkan setiap komponen tes memungkinkan pengguna 
mengetahui hasil tes dengan mudah dan efisien

Nomor HKI : EC00202016353

‘‘
U

KBI

Download Aplikasi (bit.um.ac.id/inovasi1)
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Pondasi : Peta Online Budaya 
Indonesia Berbasis Geolokasi

Muhammad Nurwiseso Wibisono, S.Kom, M.T
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Produk yang dikembangkan pada proposal pengembangan 
pembelajaan ini adalah media Peta Online Budaya Indonesia 
(PONDASI) berbasis web. Pengembangan produk Peta 
Online dan konten kebudayaan dipilih atas dasar kebutuhan 
dalam mengenali kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia, 
baik dari kalangan mahasiswa, maupun masyarakat luas. 
Pengembangan peta online berbasis web diharapkan dapat 
meningkatkan pelajar melalui pembelajaran interaktif 
dimana pelajar dapat melakukan interaksi dengan media peta 
online. Peta online menyajikan visualisasi peta yang menarik, 
ditambah dengan informasi spasial mengenai kebudayaan apa 
saja yang ada di dalam sebuah daerah, provinsi, maupun kota. 
Komponen utama dari produk yang dikembangkan terdiri 
dari 2 hal, yaitu perpaduan antara pemanfaatan Peta Online 
berbasis Geolokasi, dan Konten Kebudayaan yang akan di 
integrasikan menjadi satu sehingga menghasilkan PONDASI.

‘‘
Pondasi

https://pondasiweb.net
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Qur’an Isyarat 
(Qur’ani)

Dr. Yusuf Hanafi , S.Ag, M.Fil.I
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Produk pengembangan ini mengadopsi pembelajaran Al-
quran dengan audio, oral dan visual. Penekanan pada 
aplikasi ini adalah pembelajaran visual menggunakan 
bahasa isyarat didukung dengan audio yang membantu 
mahasiswa dalam belajar mengaji. Sasaran dari aplikasi 
yang dikembangkan ini adalah mahasiswa normal ataupun 
mahasiswa yang mengalami atau gangguan pendengaran. 
Minimnya fasilitas belajar kepada mahasiswa yang mengalami 
gangguan pendengaran, membuat kami tergerak untuk 
membuat sebuah inovasi belajar untuk memudahkan belajar 
mahasiswa melalui sebuah aplikasi yang sudah disesuaikan 
dengan kebutuhan pengguna yang mengalami gangguan 
pendengaran. 

‘‘
Q

ur’an Isyarat (Q
ur’ani)

Nomor HKI : EC00201703079

http://qurani.id/
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Model Pembelajaran “TPS WNA”
Rista Ayu Mawarti, M.Pd 
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Video interaktif dengan konten pembelajaran dengan 
pemateri Warga Negara Ahli Video berisi penjelasan materi  
dan pemberian tugas yang mengandung unsur-unsur 
kontekstual yang menjadi ciri khas pendekatan kurikulum 
berbasis kehidupan pun juga dapat masuk di dalamnya. 
Penyampai materi bukan lagi dosen pada umumnya, 
melainkan para Warga Negara Ahli (WNA). Istilah ahli 
merujuk pada para warga negara yang memiliki profesi 
berkaitan dengan materi pembelajaran. Melalui video yang 
ada, mahasiswa dihadapkan pada kondisi dimana mereka 
belajar secara langsung pada ahlinya. Sehingga materi yang 
disampaikan tidak hanya cenderung bersifat teoritis seperti 
penjelasan dosen, namun juga mengandung nilai-nilai 
kontekstualitas karena yang menyampaikannya adalah
orang-orang yang berkaitan secara nyata pula dengan konten 
materi.

‘‘
M

odel Pem
belajaran “TPS W

N
A”

Nomor HKI : EC00201981892

Preview Model Pembelajaran (bit.um.ac.id/inovasi4)
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Buku Digital Pengantar Akuntansi 
berbasis Augmented Reality

Dr. Nurika R SE, M.Si , Ak, CA 
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Mata kuliah Pengantar Akuntansi biasanya diberikan dengan 
metode konvensional (ceramah) dan sesuai kesepakatan 
Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK) dalam Kelompok 
Bidang Keahlian Akuntansi Keuangan digunakan buku 
Financial Accounting yang berbahasa Inggris sebagai buku 
referensi utamanya. Selama ini mahasiswa seringkali 
mengalami kesulitan dalam memahami jurnal penyesuaian. 
Perancangan buku digital berbasis Augmented Reality 
diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memahami 
jurmal penyesuaian, karena dengan menggunakan Aplikasi 
Augmented Reality ini dapat digunakan utnuk menyampaikan 
pengetahuan yang lebih menarik dalam proses pembelajaran 
terkait dengan materi jurnal penyesuaian dengan 
menggunakan contoh riill secara 3D.

‘‘

Buku Digital berbasis AR

https://penerbitselarasmediakreasindo.com/
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Virtual Laboratory untuk 
Pembelajaran Matakuliah 
Komunikasi Data

Dr. Muladi, S.T., M.T. 
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Virtual lab ini telah dikembangkan dan diuji untuk beberapa 
matakuliah dan matapelajaran telah mampu meningkatkan 
hasil belajar, kemandirian belajar, dan memfasilitasi belajar 
secara holistik. Virtual lab Matakuliah Komunikai Data berupa 
aplikasi desktop yang terdiri dari tujuh paket perangkat lab 
untuk tujuh kegiatan praktikum yaitu sistem komunikasi 
data dasar, penyandian/enkripsi dan dekripsi data, modulasi 
dan demodulasi digital, modulasi dan demodulasi analog, 
pengkodean dan pendekodean channel coding, saluran 
komunikasi ideal dan AWGN dan deteksi dan koreksi 
kesalahan.

‘‘
Virtual Laboratory

https://v-lab-teum.herokuapp.com/
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Buku Ajar Pendidikan Kepramukaan 
berbasis Augmented Reality (AR)

Puri Selfi Cholifah, M.Pd 
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Produk luaran yang dikembangkan yaitu buku ajar Pendidikan 
Kepramukaan berbasis augmented reality berbantuan hybrid 
environment. Produk yang dikembangkan ini digunakan
sebagai bahan penunjang Matakuliah Pendidikan 
kepramukaan yang disajikan pada semester 5. Penting untuk 
memadukan pembelajaran berbasis hybrid environment, 
dimana siswa dapat melaksanakan pembelajaran daring dan 
tatap muka untuk meningkatkan self regulated learning dalam 
kaitannya dengan penguasaan keterampilan praktik. Oleh 
sebab itu tujuan utama dari pengembangan produk ini adalah 
memberikan sebuah  inovasi belajar baru bagi mahasiswa 
PGSD untuk dapat meningkatkan belajar mandiri
keterampilan praktik.

‘‘

Buku Ajar Kepram
ukaan

Nomor HKI : EC00201981894

Download Buku & Aplikasi (bit.um.ac.id/inovasi7)
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Bahan Ajar Biokimia Umum
berbasis Augmented Reality (AR)

Mieke Alvionita, S.Pd., M.Si
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Produk yang dikembangkan merupakan suatu bahan ajar yang
menggunakan aplikasi augmented reality berbasis Android. 
Adapun bahan ajar ini akan diimplementasikan dalam mata 
kuliah Biokimia Umum yang disajikan dalam semester ganjil 
untuk mahasiswa semester 5. Adapun jumlah bab dalam 
bahan ajar ini sebanyak 6 bab. Pada bagian cover bahan 
ajar terdapat kode QR yang dapat discan oleh pengguna 
bahan ajar menggunakan aplikasi QR scanner di smartphone. 
Kemudian akan muncul link yang berisi alamat drive untuk 
download aplikasi AR. Setelah berhasil di download, 
aplikasi akan muncul di hp dengan judul aplikasinya adalah 
biokimia umum AR. Kelebihan produk yang dikembangkan 
dibandingkan dengan produk yang sudah ada adalah lebih 
interaktif dan menarik. Materi yang abstrak lebih mudah dan 
menarik untuk dipelajari karena dapat menampilkan objek 3D 
dan animasi.

‘‘
Bahan Ajar Biokim

ia U
m

um

Download Buku & Aplikasi (bit.um.ac.id/inovasi8)
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Uji Kemahiran Bahasa 
Indonesia bagi Penutur Asing

Joan Hesti Gita. P. S.Pd, MSi 



1919

Minat masyarakat asing terhadap Bahasa Indonesia sangatlah 
tinggi baik di dalam maupun luar negeri. Oleh karena 
itu, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) sangat 
dibutuhkan. Misalnya, bagi pelajar, tenaga kerja, serta 
wisatawan asing yang hendak tinggal lama di Indonesia
harus memiliki kecakapan Berbahasa Indonesia. Selain berupa 
pelatihan, instrumen berupa tes atas kemahiran kompetensi 
BIPA juga dibutuhkan, yaitu sebagai landasan pengakuan 
tingkat kemampuan Berbahasa Indonesia bagi seorang 
penutur asing. Akan tetapi, tes serupa yang ada saat ini belum 
menutamakan unsur Higher Order Thinking Skill (HOTS) dan 
berbasis pemahaman budaya. Selain itu, sebagai salah satu 
universitas yang memiliki program UKBIPA, UM belum
memiliki fasilitas uji UKBIPA daring yang mampu menjangkau 
kebutuhan lembaga maupun masyarakat umum. Oleh karena 
itu, pengembangan ini dilakukan untuk menyokong kebutuhan
tersebut melalui inovasi berupa platform

Nomor HKI : EC00202016353

‘‘
U

KBIPA

Download Aplikasi (bit.um.ac.id/inovasi9)
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M-Random Walk 
Fundamental 
Stock Analysis

Dr. Satia Nur Maharani SE., MSA., AK 
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Mobile Learning M-Random Walk Fundamental Stock Analysis 
adalah aplikasi pembelajaran dengan menggunakan data 
base otentik berupa financial accounting report diambil 
dari berbagai sumber antara lain Indonesia Capital Market 
Direktori (ICMD) yang diterbitkan oleh Institut for Economic 
and Financial Research (ECFIN), yahoofinace.com dan web 
PT Bursa Efek Indonesia yaitu idx.co.id. Mobile Learning 
M-Random Walk Fundamental Stock Analysis adalah media
pembelajaran transformatif dimana ketika mahasiswa 
menggunakan media pembelajaran terebut , maka seolah-
olah mahasiswa berperan sebagai analis investasi dan 
investor. Aplikasi ini dibangun berbasis JAVA dimana bahasa 
pemogramannya bersifat multi platform dan didesain 
berorientasi Obyek (Object Oriented dengan notasi UML) 
menggunakan pendekatan Software Development
Life Cycle (SDLC).

‘‘
M

-Random
 W

alk Funam
ental Stock Analysis

Nomor HKI : EC00201982144

Download (bit.um.ac.id/inovasi10)
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Kebun Pustaka Digital sebagai 
Learning Resource Center

Moh. Safii, S.Kom, M.Hum
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Aplikasi ini nantinya akan terhubung dengan Worldcat 
(Katalog Induk Dunia) dan Indonesia OneSearch untuk 
keperluan diseminasi konten Kebun Pustaka Digital. Jenis 
konten yang ada dalam produk ini terdiri dari E-Journal, 
E-book, Katalog Perpustakaan (OPAC), Institutional Repository,  
Video Pembelajaran. Produk ini juga berkorelasi dengan 
matakuliah Perpustakaan Digital, 3 SKS/3JS, penulis yang
bertugas mengampu matakuliah ini. Perlu disediakan produk 
untuk memberikan penerapan yang tepat terkait kaidah-
kaidah dalam perpustakaan digital yang selama ini semakin 
berkembangnya teknologi terdapat hal-hal baru yang belum 
terpenuhi pada konsep terdahulu.

‘‘
Kebun Pustaka Digital

Nomor HKI : EC00201980099

Download (bit.um.ac.id/inovasi11)
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NEMU (NErimo ilMU): 
Visual Programming Environment 

Triyanna Widiyaningtyas, M.T. 
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NEMU (NErimo ilMU) : Visual Programming Environment 
Sebagai Penunjang Proses Pembelajaran Algoritma 
Pemrograman. NEMU merupakan media pembelajaran
berbantuan komputer yang terintegrasi dengan VPE. 
Dalam VPE, mahasiswa akan disajikan blok-blok grafis yang 
merepresentasikan konsep kode pemrograman seperti 
variabel, ekspresi logika, perulangan, percabangan dan 
sebagainya, menggunakan pustaka Blockly yang interaktif dan 
dapat dikompilasi secara online. Mahasiswa dapat berlatih 
menyusun algoritma dalam bentuk VPL sehingga dapat lebih 
efektif dan efisien mengasah pemahaman mereka tentang 
Algoritma dan Pemrograman tanpa harus disibukkan dengan 
tata cara pengoperasian, instruksi-instruksi, dan aturan tata 
bahasa yang ada pada bahasa pemrograman. Media ini 
didukung teknologi Web Application dengan keunggulan akses 
yang lebih cepat, pengalaman pengguna yang lebih responsif, 
dan performa yang lebih baik.

‘‘
N

EM
U

 (N
Erim

o ilM
U

)

Nomor HKI : EC00201971512

Download (bit.um.ac.id/inovasi12)
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Aplikasi Kamus Istilah (Lexicon) 
Ekonomi Syariah Online 
“WikiSyariah”

Vika Annisa Q, S.E.,M.E 
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Keterbaruan inovasi pada WikiSyariah dalam dunia pendidikan 
khususnya dalam metode pembelajaran yang menggunakan 
individu learning. Dengan adanya WikiSyariah, mahasiswa
dapat mengakses segala macam istilah tentang ekonomi Islam 
yang masih asing bagi mereka. Aplikasi ini akan menyajikan 
berbagai macam fitur yang meliputi istilah pada akad di 
lembaga keuangan syariah, waris, zakat, wakaf dan tidak 
menutup kemungkinan pada istilah Arab lain yang digunakan 
dalam proses pembelajaran.

‘‘
W

ikiSyariah

https://lexiconsyariah.web.app/

Nomor HKI : EC00201971512
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E-Colloquium berbasis Web

Idris, S.S., M.M.
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E-colloquium atau electronic colloquium merupakan 
platform forum diskusi ilmiah yang disajikan secara 
online  yang dimaksudkan untuk memfasilitasi mahasiswa 
mempresentasikan proposal penelitiannya secara daring agar 
memperoleh feedback yang luas dari berbagai pihak secara 
efektif. Secara khusus, e-colloquium dikembangkan untuk 
mata kuliah seminar agar dosen dan mahasiswa terbantu 
secara efisiensi waktu dalam pelaksanaan pembelajaran. 
Selain itu, dengan pengembangan e-colloquium yang bisa 
diakses oleh siapapun dan dimanapun, memberikan peluang 
yang begitu luas terhadap mahasiswa lain dari jurusan
yang berbeda untuk terlibat di dalam proses seminar dan 
memberikan pertanyaan atau feedback
yang konstruktif kepada presenter

‘‘
E-Colloquium

http://ecolloquium.or.id/

Nomor HKI : EC00201982468
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Video Pembelajaran 
Contionus Light dan 
Artificial Light Fotografi 

Andhika Putra Herwanto, M.Sn
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Saat ini sumber Pembelajaran mengenai fotografi secara 
khusus tentang lighting sangat terbatas. Oleh karena itu 
Pengembangan ini difokuskan pada video pembelejaran yang
nantinya dapat terintegrasi dengan sipejar, sehingga dapat 
menjadi sumber belajar mata kuliah fotografi. Produk video 
media pembelajaran dalam tampilan visual dan audio Produk 
video media pembelajaran yang berisi 3 hal, yaitu 1) Data 
Faktual dalam bentuk paparan visual dan tekstual, 2) Konsep 
Argumentative dalam bentuk teks dan Visual, dan 3) data 
Evaluatif dalam bentuk teks dan visual

‘‘
Continous and Artificial Light Fotografi

Nomor HKI : EC00201982158

Lihat Video (bit.um.ac.id/inovasi15)
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CLICK ISSUES

Annisya’, M.Pd 
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Aplikasi Click Issues ini dapat digunakan untuk berbagai 
matakuliah yang mana lebih menekankan untuk kegiatan 
diskusi membahas topik yang sudah disediakan para
pengajar untuk peserta didiknya. Peserta didik dapat 
memperoleh materi yang telah disajikan oleh guru dan 
kemudian membahasnya pada forum diskusi. Pada aplikasi ini 
juga disediakan menu kuis untuk melakukan penilaian akhir. 
Menu kuis ini bisa diisi dengan pertanyaan pilihan ganda, 
pilihan benar salah serta uraian. Peserta didik bisa menjawab
pertanyaan kuis secara langsung atau menggunggah jawaban. 
Pengaturan waktu untuk menjawab pertanyaan kuis dapat 
diatur sesuai kebutuhan dan peserta didik yang telat
mengunggah jawaban atau menjawab kuis pada waktu yang 
telah ditentukan akan secara otomatis ditolak oleh sistem. 
Setelah peserta didik selesai mengerjakan kuis, guru dapat 
secara langsung melihat hasilnya sesuai kunci jawaban yang 
disediakan. Data nilai yang diperoleh oleh peserta didik juga 
akan otomatis dapat dilihat dan guru dapat menyimpannya 
sebagai dokumen pertanggungjawaban. 

‘‘
Click Issues

https://clickissues.com/
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Adaptive 
Mobile 
Learning 
(AMOL)
Ence Surahman, S.Pd, M.Pd 
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Adaptive mobile learning diantaranya sebagai media 
pembelajaran yang tidak hanya mampu menyajikan 
materi dengan sajian yang universal, melainkan mampu 
mempersonalisasi diri dengan karakteristik penggunanya. 
Teknologi adaptive dalam AMOL memungkinkan untuk itu. 
Adaptive mobile learning merupakan hal yang langka dan 
potensial untuk diusulkan sebagai karya cipta yang orisinal 
dan dapat menjadi inspirasi bagi para pengembang aplikasi 
mobile learing agar memasukan unsur adaptif dalam aplikasi 
yang dikembangkannya. Inovasi adaptive mobile learning 
memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan mobile 
learning biasa. Keunggulan tersebut bermanfaat dalam rangka 
membantu pebelajar mencapai target kompetensi yang akan 
disasar.

‘‘
Adaptive M

obile Learning

Nomor HKI : EC00201982160

Download Aplikasi (bit.um.ac.id/inovasi16)
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Aplikasi Perencanaan Strategik 
Berbasis Macro Excel

Elfia Nora, SE, M.Si 
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Perangkat pembelajaran yang dikembangkan berupa media 
e-learning tools analisis Mata Kuliah Manajemen Strategik 
berbentuk Software Analisis SWOT, Matrik Profil Kompetitif,
Analisis lingkungan Eksternal dan Internal perusahaan 
yang berbentuk tabel analisis data dan diagram yang bisa 
menggambarkan bobot, rating serta memaknai posisi 
perusahaan dan merumuskan strategi yang cocok diterapkan 
perusahaan

‘‘
Aplikasi Perencanaan Strategik

Nomor HKI : EC00201980096

Download Aplikasi (bit.um.ac.id/inovasi18)
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Fashion Figure Drawing 
berbasis Augmented Reality (AR)

Nurul Hidayati, S.Pd., M.Sn
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Pengembangan Media Pembelajaran Fashion Figure Drawing 
dengan Menggunakan Augmented Reality Sebagai Inovasi
Pembelajaran Daring. Materi dalam media ini adalah 
materi membuat fashion figure drawing pada mata kuliah 
menggambar anatomi tubuh manusia untuk mahasiswa S1 
Tata busana meliputi materi menggambar proporsi tubuh 
wanita, pria dan anak serta proses pembuatan rangka benang 
dan rangka elips. Media ditekankan pada model kontekstual 
dengan adanya augmented reality yang menggambarkan 
materi pada dunia nyata (real world), sehingga diharapkan
mahasiswa tidak lagi menghafal materi namun lebih pada 
memahami materi dan menerapkan/mengaplikasikan fashion 
figure drawing dalam membuat desain busana. Terdapat 
evaluasi materi dan penugasan pemecahan masalah dengan 
soal-soal penerapan pada dunia nyata (real world).

‘‘

Fashion Figure Draw
ing

Download Buku & Aplikasi (bit.um.ac.id/inovasi19)
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Spatial Visual Reality (SVR) 
Berbasis 3D Map 
Terrain Generator

Drs. Rudi Hartono, M.Si
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Atlas Spatial Reality, merupakan atlas yang dikembangkan 
dengan tujuan khusus yaitu membangun pemahaman spasial 
siswa, mahasiswa dan guru geografi. Atlas ini dikembangkan
dengan menggunakan bahan DEM, yang diolah dengan 3D 
Map Generator Atlas, selanjutnya di proses dengan aplikasi 
Unity untuk mengembangkan Augmanted Reality (AR). Untuk  
menggunakan aplikasi atlas terintegrai dengan AR dibutuhkan 
aplikasi pendukung yang dapat di install dan di download link 
barcode.

‘‘
Spatial Virtual Reality

https://geoedu224.wordpress.com/
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“CEK-ITUU”

dr. Agung Kurniawan., M.Kes 
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Pengembangan aplikasi “CEK-ITUU (Cek-Sanitasi Tempat-
Tempat Umum) bertujuan untuk memudahkan dan 
mempersingkat waktu bagi mahasiswa dalam melakukan 
observasi permasalahan higiene dan sanitasi pada gedung dan 
Tempat-Tempat Umum. Aplikasi ini memungkinkan mahasiswa 
untuk mempelajari teori tentang standar sanitasi Tempat-
Tempat Umum dengan melihat video pada aplikasi, kemudian 
menemukan masalah real berdasarkan hasil perhitungan 
kuesioner, serta berpikir untuk merancang program guna 
mengatasi masalah tersebut.

‘‘
CEK-ITU

U

Nomor HKI : EC00201981890

Download Aplikasi (bit.um.ac.id/inovasi21)
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Aplikasi 
Penterjemah 
Bahasa 
Isyarat 
Berbasis 
Sensor Gerak 
Prof. Dr. Mohammad Efendi, M.Pd, M.Kes
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pada dasarnya kemampuan berbahasa tunarungu terutama 
yang mengalami tunawicara sekaligus, seringkali tidak bisa
mengikuti pola kalimat dalam tata bahasa sebagaimana 
mestinya. Kekurangan tersebut hanya dapat diperbaiki secara 
terus menerus melatihnya dengan memperbanyak
perbendaharaan kata serta pengalaman dalam berbahasa. Di 
sinilah pentingnya Aplikasi Penterjemah Bahasa Isyarat (APBI), 
selain sebagai media komunikasi antara individu tunarungu 
dengan normal dengar, tetapi juga membantu memperbaiki
kemampuan berbahasa tunarungu. Aplikasi ini efektif 
dan solutif karena dapat digunakan secara mandiri dan 
tidak terikat waktu maupun tempat. Untuk memudahkan 
mengingat aplikasi ini di unggah di playstore dengan identitas 
G-Ling.

‘‘
Aplikasi Penterjem

ah Bahasa Isyarat

Download Aplikasi (bit.um.ac.id/inovasi22)
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POLARI  
(Pola Lantai 
Tarian Budaya 
berbasis 
Augmented 
Reality)
Retno Tri Wulandari, M.Pd 
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Pada proses penciptaan karya tari pola lantai tidak hanya 
dipahami sebagai bentuk garis yang dilalui penari diatas 
lantai, tetapi juga erat hubungannya dengan bentuk desain 
kelompok, level penari dan kesan yang dibentuk oleh pola 
lantai yang dibuat oleh sekelompok penari dalam
sebuah koreografi. Bentuk pola lantai kompleks kaitannya 
dengan unsur koreografi yang lain, sehingga harus benar-
benar dipahami oleh mahasiswa ketika membuat karya 
tari. Augemented Reality disimpulkan efektif untuk sebuah 
koreografi. Prototype Media Pembelajaran Pola Lantai 
Tarian Anak Usia Dini berbasis Augmented Reality (AR) yang 
dihasilkan adalah aplikasi pola lantai tarian anak usia dini 
yang menggunakan teknologi Augmented Reality (AR) untuk 
meningkatkan imajinasi mahasiswa dengan dunia nyata tarian 
anak usia dini secara langsung

‘‘
PO

LARI

Lihat Aplikasi (bit.um.ac.id/inovasi23)

Nomor HKI : EC00201985924
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Digital Coworking Space Pada 
Mata Kuliah Serumpun Bidang 
Ilustrasi Komersial 

Abdul Rahman Prasetyo, S. Pd., M. Pd. 
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Digital co-working space yang akan dikembangkan dalam 
inovasi belajar ini berbentuk website dengan interaksi 3 panel 
utama yakni dosen, mahasiswa, dan dunia usaha/industri. 
Mahasiswa yang memiliki fokus keahlian yang berbeda-beda 
ini akan bertemu pada satu sistem untuk bekerja bersama 
menghasilkan produk yang saling berkaitan, misalnya dalam 
pengembangan company profile milik BUMN, mahasiswa
yang bekerja untuk menyelesaikan company profile akan 
melibatkan Mahasiswa yang mahir bidang riset, desain logo, 
ilustrasi, dan tata letak. Maka melalui digital coworking space 
ini mahasiswa dapat saling berinteraksi menyelesaikan projek 
yang akan dikerjakan.

‘‘
Digital Cow

orking Space

https://creativolution.um.ac.id/

Nomor HKI : EC00201946893
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Aplikasi 
Sawunggaling 
Berbasis 
Augmented 
Reality

Lisa Sidyawati, S.Pd., M.Pd 
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Aplikasi berupa pembelajaran yang didalamnya memuat 
(1). sejarah terbentuknya batik Indonesia Gagasan Presiden 
Soekarno hingga maestro Go Tik Swan menciptakan  
arya batik Indonesia, (2). visualisasi batik Indonesia, 
(3). makna filosofi batik Indonesia. Aplikasi ini bernama 
“SAWUNGGALING” diambil dari masterpiece batik Indonesia
karya maestro Go Tik Swan. Aplikasi ini berbasis Augmented 
Reality (AR), Augmented Reality adalah salah satu software 
yang dapat menambahkan obyek maya ke dalam dunia nyata. 
Marker untuk aplikasi ini berbentuk gambar-gambar batik 
Indonesia yang sudah disusun dalam bentuk e-book.

‘‘
Saw

unggaling

Download Aplikasi (bit.um.ac.id/inovasi25)
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Model Scientific Collaboration 
berbasis Online

Herlina Ike Oktaviani, M.Pd 
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Model scientific collaboration berbasis online digunakan untuk 
pembelajaran offline dan online asinkronus dengan tujuan peserta 
mendapatkan pengalaman belajar lebih banyak dengan materi yang 
lebih mendalam. Scientific collaboration atau berkolaborasi secara 
ilmiah adalah interaksi yang terjadi dalam konteks sosial di antara dua 
orang atau lebih untuk berbagi makna dan penyelsaian masalah untuk 
suatu tujuan bersama. Terminologi ini akan diimplementasikan dalam 
pelatihan pekerti dan AA menggunakan Sipejar. Peserta pelatihan 
akan berkolaborasi untuk memecahkan suatu permasalahan 
secara bersama. Pembelajaran kolaboratif secara online dapat 
memberi kebebasan peserta dan instruktur untuk mengeksplorasi 
dan memutuskan teknologi apa yang digunakan dan bagaimana 
menggunakannya untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran 
sehingga sangat mendukung variasi pedagogis dan solusi yang dibuat 
khusus dalam kelas yang heterogen

‘‘

M
odel Scientific Collaboration

Preview Model (bit.um.ac.id/inovasi26)

Nomor HKI : EC00201985012
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Bahan Ajar berbasis AR pada 
Matakuliah Biologi Dasar 1

Erti Hamimi, S.Pd., M.Sc. 
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BIOAR merupakan aplikasi berbasis Augmented Reality yang 
dapat digunakan untuk scanning marker tertentu untuk 
menampilkan objek 3D. Prototype yang dikembangkan terdiri 
atas: 25 marker tentang struktur dan fungsi sel dan 27 marker 
tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Tujuan 
pengembangan bahan ajar berbasis AR ini
adalah untuk mengkombinasikan materi biologi dengan 
mengaplikasikan teknologi AR sehingga pembelajaran lebih 
menarik, bermakna dan interaktif, serta mahasiswa dapat 
secara nyata mengamati objek-objek dalam kajian biologi. Buku 
pembelajaran berbasis Augmented Reality ini digunakan untuk 
memperjelas gambar ataupun struktur anatomi. Topik pada 
buku penunjang ini terdiri atas materi sel dan struktur anatomi 
tumbuhan

‘‘

Bahan Ajar Berbasis AR

Download Buku dan Aplikasi (bit.um.ac.id/inovasi27)

Nomor HKI : EC00201984498
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Desain Pembelajaran S-HITECH 
(Self Improving Creativity 
based on Historical Learning 
Technology)

Ulfatun Nafi’ah, S.Pd., M.Pd
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Desain pembelajaran berbasis bahan ajar digital ini 
diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran 
Teknologi Informasi Pembelajaran Sejarah, bahan digital 
yang dikemas dengan berbagai bentuk diantaranya: komik 
digital, virtual reality, augmented reality dan bahan ajar digital 
lainnya dapat memudahkan mahasiswa memahami materi 
secara konkret dan dapat mereka kembangkan lebih lanjut 
untuk memberikan inspirasi bagi mahasiswa dalam
mengembangkan bahan ajar sejenis. Pengembangan media 
pembelajaran ini dapat digunakan sebagai bahan ajar 
interaktif untuk mengkaji dan mengembangkan berbagai 
macam media digital sejarah dan dapat dijadikan
sebagai referensi dalam penelitian pengembangan selanjutnya 
dengan berbagai perbaikan maupun inovasi yang lebih baik.

‘‘
Desain Pem

belajaran S-HITECH

Nomor HKI : EC00201982471

Lihat detail produk (bit.um.ac.id/inovasi28)
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Aplikasi 
Sosiopedia 
dengan 
Pendekatan 
Heutagogi

Luhung Achmad Perguna, S.Sos, M.A. 
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Sosiopedia lahir sebagai jawaban dalam menjawab kebutuhan 
sebagai sebuah produk pembelajaran di lembaga Pendidikan 
Tinggi khususnya yang ingin bergelut, mengenal dan
memahami teori-teori sosiologi utamanya sosiologi klasik 
melalui pembelajaran yang bersifat lebih kekinian. Tak hanya 
tokoh sosiologi tetapi juga soal-soal sosiologi dan juga kata-
kata sulit yang ditemukan dalam istilah sosiologi. Produk yang 
akan dihasilkan adalah produk Sosiopedia yang terbuka untuk 
umum, yang sangat mungkin diakses bagi siapa saja yang 
ingin belajar Sosiologi secara cepat, tepat, murah dan hebat. 
Dalam aplikasi ini terdapat 4 fitur yaitu SosioKamus, SosioInfo, 
SosioTokoh dan SosioKuis.

‘‘
Aplikasi Sosiopedia

https://sosiopedia.com/



60

OOP-EduGame
Azhar Ahmad S., M.Pd. 
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Game yang akan kami kembangkan merupakan game dengan 
genre platform. Genre ini berbasis pergerakan pemain melalui 
level-level yang disusun secara serial, dengan cara berlari,
memanjat, melompat dan pergerakan lain yang membuat 
pemain dapat mencapai tempat yang dituju (Wolf, 2004). 
Alasan pemilihan genre ini adalah dikarekanan genre ini 
sangat populer dikalangan mahasiswa baik laki-laki maupun 
perempuan. Selain itu, genre ini juga simpel dan mudah 
dimainkan, sehingga pemain dapat memainkan game ini 
tanpa memerlukan effort tambahan. Hal ini, tentunya akan 
semakin memotivasi pemain untuk memainkan game edukasi
ini. Pada game ini, peserta didik diminta untuk mengontrol 
pergerakan karakter (maju, mundur dan melompat) untuk 
menyelesaikan misi dan tantangan yang telah dirancang dan 
disesuaikan dengan materi pembelajaran.

‘‘
O

O
P-EduGam

e

Download Game (bit.um.ac.id/inovasi30)
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