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BAB I PENGISIAN COURSE E-LEARNING OLEH DOSEN
A. Pendahuluan
Bagian ini akan membahas lebih rinci mengenai membuat course (mata pelajaran)
dan memasukkan pengguna ke dalam e-learning. Hal yang perlu diperhatikan adalah
sebelum membuat nama course, terlebih dahulu kita akan diminta untuk membuat kategori.
Kategori berfungsi untuk mengelompokkan course yang satu jenis. Kategori dapat
mewujudkan jenjang sekolah, nama sekolah, mata pelajaran, atau yang lain, sesuai dengan
kebutuhan dan cakupan penggunaan e-learning tersebut.
B. Mendaftarkan Mahasiswa kedalam Course
Log in ke dalam dashboard moodle dengan menggunakan akun course creator untuk mata
pelajaran tertentu.

Klik kursus yang tersedia (maksudnya pilih kursus yang akan didaftarkan siswanya),
misalnya pilih "Mikrokontroler". Klik pada

. kemudian akan muncul seperti dibawah

ini. kemudian klik More..

Pada bagian "Course administration", pilih "Users", kemudian klik "Enrolled users".
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Halaman untuk mendaftarkan user akan ditampilkan, klik tombol "Enrolled users".
Terlihat pada gambar belum ada satupun pengguna yang didaftarkan ke dalam kursus
"Mikrokontroller".

Daftar

nama semua pengguna (siswa/guru) yang ada dalam database moodle akan

ditampilkan. Pada bagian "Assign roles", pilih "Student". Selanjutnya pilih siswa yang
akan didaftarkan ke kursus "Mikrokontroller" dengan cara klik tombol "Enroll" (sebelah
kanan nama siswanya).
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Setelah siswa untuk mata pelajaran tertentu (Mikrokontroller) didaftarkan, klik tombol
"Finish enrolling users" untuk mengakhiri pendaftaran.

C. Mengubah Profil Pribadi
1. Klik link untuk log in, gunakan username dan password masing-masing (dapat

diperoleh dari admin).
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2. Setelah log in akan muncul halaman baru, perhatikan pada bagian sudut kanan atas

muncul nama user yang sudah login, misalnya "Hafid Hardiyanto", silahkan klik pada
anak panah

3. Akan muncul menu seperti dibawah ini, silahkan klik profile

4. Kemudian akan muncul tampilan seperti dibawah ini, silahkan klik Edit Profile.

5. Dibawah ini merupakan tampilan dari Edit Profile, pada bagian General untuk

mengubah nama depan dan belakang, kota, dan negara asal. Masih pada bagian Edit
profile, jika ingin menambahkan foto pada profilenya, gulung mouse ke bawah, pilih
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User Picture, klik Add untuk menambahkan foto.

Jangan lupa klik tombol "Update Profile" di bagian bawah halaman Edit profile.

D. Mengubah Setting Course
Setelah terdaftar sebagai pengguna biasa, seseorang dapat diangkat statusnya
menjadi ”teacher” oleh admin. Dalam sistem elearning-upy ini, anda harus mengirim
email ke admin untuk menjadi “teacher” dan mendapatkan course baru.
Silahkan login dengan user yang telah diberikan oleh admin, Langkah selanjut nya
klik Site administrator > Klik Manage Course and Categories
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Kemudian akan muncul tampilan seperti di bawah ini, Silahkan Klik Course yang akan di
edit. Misal nya pada kategori Fakultas Teknik > Fakultas teknik Informatika >
INTERFACING 2018/2019 SEM GENAP.

Silahkan Klik Tanda

Tampilan ketika sudah diklik tanda nya akan muncul tampilan seperti dibawah ini.
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Kalo sudah jangan lupa klik "save and return" atau "save and display".
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BAB II CARA MEMASUKKAN OBJEK LEARNING

A. Memasukkan Materi Pembelajaran
Dalam pembelajaran e-learning, mahasiswa dapat mempelajari materi dari berbagai object
learning seperti file PDF, Powerpoint, gambar, video dan page web.

Menambahkan bahan ajar berupa file
Berikut ini langkah-langkah menambahkan bahan ajar berupa file:
1. Siapkan terlebih dahulu bahan ajar yang akan diupload, bisa berupa file pptx, pdf,

doc, atau yang lain.
2. Login sebagai Teacher dan buka mata pelajaran yang akan diisi dengan bahan ajar

yang sudah disiapkan.
3. Aktifkan mode edit dengan mengklik tombol

4. Klik Add an activity or resource, lalu pilih file, kemudian tekan tombol add, maka

akan tampil halaman adding new file
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Setelah di klik add akan muncul tampilan seperti di bawah ini.

Pada isian “Name dan Description”, isikan tentang topic dan deskripsi bahan ajar
yang akan di upload.
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Klik pada

maka akan muncul kotak dialog berikut:

Pada kotak dialog diatas pilih Upload a file
Pada kotak attachment, klik Pilih File untuk memilih file yang akan di upload. Pada
kotak Save as, ketikkan nama file yang sudah dipilih dengan nama lain.
Author dan Choose License akan terisi secara otomatis, jadi lewati saja.
5. Langkah selanjutnya adalah, klik Upload this file.

Tunggu sebentar, karena proses uploading sedang berlangsung..
6. Jika sudah selesai maka akan tampil:
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7. Gulunglah jendela kebawah, dan klik Save and Return to Course. Maka bahan

ajar atau modul yang baru saja diupload sudah siap digunakan/di download.

B. Menambahkan Bahan Ajar Berupa Page (Web)
Page merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang berupa halaman web. Berikut dengan
bahan ajar berupa page:
1. Login sebagai teacher dan buka mata pelajaran (course) yang akan diisi dengan bahan

ajar berupa page.
2. Aktifkan mode edit dengan mengklik Turn Editing On
3. Klik add resources > page
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Klik Save and Return to Course untuk menyimpan halaman.

C. Mengedit Resource/Activity
Saat berada pada mode edit (Editing ON), maka bahan ajar atau aktifitas lain yang terdapat
pada course dapat diedit (menambahkan/mengurangi/menghapus). Tombol berikut
menunjukkan bahwa user berada pada mode edit (ON):
Keterangan:
1. Edit settings
mengedit f mengubah block, resource/ activity.
2. Move right
memberi space (tab/biockquote) pada resource/
activity.
3. Hide:
menampiIkan/menyembunyikan block, resource /
activity
4. Duplicate:
menyalin / meng-copy resource/ activity.
5. Assign roles: mengatur hak akses user yang bisa mengakses block,
resource/ activity.
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Untuk mengedit bahan ajar/activity pilih

, maka akan ditampilkan halaman

updating (jenis resource/ activity) seperti gambar berikut:

Pada halaman tersebut, edit bagian yang diinginkan.
Selanjutnya, klik salah satu tombol berikut untuk
menyimpan perubahan.
D. Menambahkan Gambar
Jika ingin menambahkan gambar pada Resource > Page, ikuti langkah berikut:
1. Buka resource berupa page yang akan ditambahkan gambar
2. Pada editor TinyMCE, pilih ikon
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Maka akan tampil kotak dialog Image properties:

Pilih Browse repositories, maka kotak dialog file picker akan ditampilkan:
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Pada Upload a file >Attachment, klik tombol Pilih File untuk memilih gambar
kemudian klik tombol Open. Selanjutnya klik tombol
Setelah mengupload file gambar, kita bisa mengedit ukuran gambarnya:
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Selanjutnya klik tombol save image untuk menambahkan gambar pada page.

Jika sudah, klik salah satu tombol berikut:

untuk

menyimpan perubahan.

E. Menambahkan File Multimedia (Video &Audio) pada Bahan Ajar
Ada kalanya bahan ajar memerlukan file multimedia sebagai pendukung seperti video,
audio, atau file- file multimedia lain agar pemahaman siswa akan materi yang akan
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disampaikan menjadi lebih efektif. Sebelum file multimedia ditambahkan ke dalam bahan
ajar, sebaiknya aktifkan terlebih dahulu plugin multimedia pada moodle, dengan cara
meng-klik:
Setting > Site Administration > Plugins > Filters > Manage Filters
Pada halaman manage filters, aktifkan multimedia plugins dengan memberi nilai Default
ON. Selanjutnya untuk menambahkan bahan ajar berupa file video, ikuti langkah berikut:
1. Login sebagai administration dan aktifkan mode edit dengan mengklik Turn

Editing On pada menu setting > front page setting.
2. Masuk pada course (mata pelajaran), lalu klik Add a Resource > Page

Maka akan tampil halaman Adding a new page seperti gambar berikut.
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Pada bagian Umum, isi seperti keterangan berikut.
Nama

: nama bahan ajar

Deskripsi

: deskripsi bahan ajar

Pada bagian Content, isi seperti keterangan berikut:

1. Ketikkan kata tertentu yang akan diberi hyperlink ke file video / audio yang dimaksud.
2. Blok dan klik tombol

atau link.
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Catatan: Sebaiknya simpan file video atau audio terlebih dahulu pada hostingseperti
4shared, atau youtube untuk menghemat ruang dalam hard disk.
1. Isi alamat video (yang sudah didapatkan sebelumnya dari hostingtersebut) yang akan

ditampilkan pada link URL. jika video diambil dari youtube, copy-paste alamat video
yang ada pada address bar youtube.
2. kemudian silahkan beri tanda pada open in new windows, setelah itu klik
3. Setelah itu silahkan di klik
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F. Membuat Bahan Ajar berupa URL ke File atau Website
Satu Iagi pilihan pemanfaatan bahan ajar yang bisa digunakan adalah dengan
menggunakan URL yang mengarah pada file atau website tertentu.
Berikut Iangkah-Iangkah membuat bahan ajar dengan menggunakan URL:
1. Buka course dan aktifkan mode edit dengan meng-klik tombol

2. Klik Add a Resource > URL.

Maka akan tampil halaman adding a new URL berikut:

1. Ketik name bahan ajar dan deskripsi bahan ajar tersebut pada bagian General.
2. kemudian isikan External Url dengan cara meng klik

External URL

: isi dengan alamat URL.

3. Selanjutnya, lengkapi bagian Appearance seperti berikut.
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Display

: pilih Automatic.

Beri check-list pada Display URL description.
4. Silahkan klik tombol

, akan kembali ke daftar course

yang telah di buat.
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BAB III CARA MELAKUKAN AKTIVITAS ONLINE
A. Pendahuluan
Pembelajaran e-learning bukan hanya sekedar mengupload dokumen bahan ajar
dan tugas sehingga pembelajaran tetap berjalan dua arah walaupun dilakukan secara
asynchronous (komunikasi tidak langsung). Pembelajaran e-learning harus berbasis pada
4 prinsip pembelajaran e-learning yaitu learning, deep learning, applying learning dan
measuring learning. Untuk melakukan deep learning, applying learning dan measuring
learning maka dosen dapat menambahkan beberapa aktivitas online dibawah ini.

B. Cara membuat aktivitas deep learning (forum diskusi online)
Forum diskusi online merupakan aktivitas yang dapat memperdalam pengetahuan
mahasiswa yang diwadahi oleh forum yang memungkinkan mahasiswa dapat berdiskusi
dengan dosen pengampu mata kuliah e-learning dan mahasiswa lainnya. Diskusi ini dapat
dimulai dengan sebuah kasus terkait topik/kasus yang diutarakan oleh dosen pengampu
mata kuliah e-learning.
Membuat aktivitas forum diskusi online
Silahkan buka course matakuliah Anda.
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Kemudian tekan tombol

pilih turn editing on seperti gambar dibawah ini

Setelah itu pilih topik yang ingin anda tambahkan forum diskusi, misalnya topik 1.
Setelah itu dibagian bawah topi 1 terdapat tombol
an activity seperti gambar dibawah ini
Setelah meng klik add an activity maka akan keluar menu seperti disamping ini
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klik add

Pilih forum, dan tekan tombol add maka akan keluar halaman dibawah ini.

Isilah forum name dengan nama forum diskusi anda contohnya forum topik 1
Kemudian isilah kotak description dengan deskripsi dari forum yang akan Anda bentuk.
Misalnya forum topik 1 identitas nasional ini merupakan forum untuk mendiskusikan hal-hal
terkait permasalahan identitas nasional dalam masyarakat.
Kemudian klik Display description on course page dan klik save and return to course.
Setelah itu akan muncul forum diskusi topik 1 seperti dibawah ini.
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Kemudian klik forum diskusi topik 1

Klik add a new discussion topic, maka nanti akan keluar
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Isilah subject dengan tema diskusi dan isilah message dengan kasus diskusi yang ingin anda
diskusikan dengan mahasiswa.
Setelah ini klik Discussion Subscription.
Bila ada materi berupa pdf bisa dilampirkan dengan klik attachment, kemudian klik gambar
, cari file yang ingin Anda masukkan.
Setelah itu klik post to forum.

Menambahkan Aktivitas Chat
Chat adalah salah satu aktivitas pada course di moodle yang digunakan sebagai sarana
interaksi/komunikasi secara online dengan user lain,termasuk dengan dosen yang mengajar
pada course tersebut. Untuk menambahkan chat pada course, ikuti langkah berikut:
1. Buka course dan klik Add an activity or resource > Chat, maka akan tampil

halaman Adding a new Chat. Hasil penambahan chat.
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2. Klik link Chat “Speak up!”, maka akan tampil halaman chat Speak up! seperti

gambar di bawah ini:

3. Klik Click here to enter the chat now.
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C. Cara Membuat Aktivitas Applying Learning (Tugas Online)
Penugasan merupakan konsep pembelajaran online dua arah, agar dosen pengampu
dapat mengetahui apakah siswa telah memahami materi yang telah jabarkan dalam e
learning nya. Penugasan dalam e-learning diawali dengan stimulus yang diberikan dosen
dan disertai dengan langkah-langkah penugasan yang jelas. Keluaran dari penugasan ini
bukanlah sebuah jawaban soal namun hasil karya seperti hasil penelitian, hasil
observasi, makalah dan lain-lain.
Membuat Penugasan e-learning
Untuk membuat penugasan dalam e learning dapat dilakukan seperti ketika membuat
forum diskusi hanya saja yang dipilih adalah menu assignment, berikut langkah
membuat penugasan dalam e-learning.
1. Membuka e-learning UPY, kemudian Buka course mata kuliah Anda, kemudian
pilih Turn Editing On > Add an Activity resources > Assignment > add

2. Setelah keluar halaman add new assignment,
3. Isilah assignment name dengan nama penugasan Anda, misalnya tugas topik 1
identitas nasional

31

4. Isilah description dengan diskripsi tugas , misalnya untuk penguatan pemahaman
Mahasiswa terkait materi identitas nasional, maka mahasiswa diharapkan dapat
mengerjakan tugas dibawah ini.
5. Setelah itu klik display description on course page.
6. Setelah itu masukkan file penugasan Anda dengan klik add files

dan akan

keluar halam dibawah ini.

7. Kemudian pilih file tugas Anda dengan klik browse pada pilihan attachment dan cari
file tugas Anda. File harus berbentuk PDF.
8. Kemudian isilah nama file Anda dalam kolom save as.
9. Kemudian klik upload this file, maka file kemudian akan terupload dalam halaman
adding new assignment.
10. Di bawah dokumen upload Anda akan terdapat banyak fasilitas dalam halaman
penambahan penugasan seperti Avalaibility untuk menentukan kapan dan sampai
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kapan tugas tersebut dapat diakses mahasiswa. Submisson Type yaitu untuk
menentukan jenis tugas yang dapat di upload mahasiswa apakah berupa text yang
ditulis secara online dalam halaman penugasan, atau berupa file. Feedback Type
yaitu untuk menentukan bagaimana dosen akan memberikan umpan balik pada tugas
mahasiswa. Grade yaitu untuk menentukan tipe nilai, skala nilai dan nilai maksimun
tugas. Selain itu ada berbagai macam fasilitas lainnya yang juga dapat bapak-ibu
dosen manfaatkan dalam halaman penambahan tugas ini.
11. Setelah selesai memasukkan tugas dan mengatur penugasan, klik save and return to
course.

D. Cara Membuat aktivitas measuring learning (Quiz online)
Quiz online merupakan bagian measuring learning yaitu penilaian mahasiswa untuk
mengukur apakah mahasiswa dapat memahami topik dalam e-learning ini dengan baik.
Soal-soal yang sudah dibuat dapat disajikan pada siswa dalam bentuk quiz. Berikut ini
cara membuat quiz:
1. Buka course dan tambahkan quiz baru dengan memilih:
Turn Editing On > Add an Activity resources > Quiz
Halaman Adding a new quiz akan tampak seperti gambar berikut.
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Name: isi dengan nama quiz. lntroducton: isi dengan deskripsi quiz.
Open the quiz: isi dengan tanggai dimulainya quiz.
Close the quiz: isi dengan tanggal berakhirnya quiz.
Time limit: isi dengan lama waktu quiz berlangsung.
Attempts allowed: isi dengan banyaknya quiz bisa dikerjakan
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Grading metod: Highest grade.

Require password: isi dengan password yang harus dimasukkan oleh siswa ketika
mengerjakan quiz (kosongkan,jika tidak diperlukan)
Require network: isi dengan IP Address yang dinginkan untuk mengakses quiz address
(biasanya pada LAN).
Enforced delay: isi dengan jumlah menit, agar siswa bisa menjalankan quiz between 1st
and kembali untuk yang kedua kali.
Enforced delay: isi dengan jumlah menit, agar siswa bisa menjalankan quiz between
later kembali untuk yang ketiga kali dan seterusnya.
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Attempts
Feedback: isi dengan umpan balik (komentar ketika siswa menyelesaikan quiz dengan
grade 100%, atau benar semua).
Pada kolom Grade boundary yang Iain, isi dengan persentase (%) nilai yang diperoleh
siswa dan berikan feedback sesuai dengan nilai yang diperolehnya.
Group mode: No groups,jika quiz bisa diakses oleh semua siswa. Visible: Show.
ID Number: kosongkan
Selanjutnya klik tombol Save and return to Course.
Quiz yang baru saja dibuat akan tampil pada course. seperti terlihat dalam
gambar berikut.

Menambahkan Soal Pada Quiz
Quiz yang sudah dibuat belum ada isinya jika belum menambahkan soal ke dalamnya.
jika link "Quiz"

interfacing pertemuan pertama" yang terlihat pada gambar di atas Jika tombol
di-klik maka akan tampil halaman quiz yang masih kosong.
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Soal pada quiz tersebut dapat ditambahkan dengan meng-klik tombol
untuk membuat soal baru atau dengan meng klik tombol
untuk menambahkan soal yang sudah ada pada Question bank
(Bank soal).
Karena soal sudah pernah dibuat (pada pembahasan sebelumnya), maka pilih
Kotak dialog seperti gambar di bawah akan ditampilkan.
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Pilih kategori soal yang akan ditambahkan pada quiz, dengan meng-klik tombol Drop
down lalu klik tombol

Semua soal yang ada pada kategori tersebut

akan ditampilkan pada quiz.
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Jika ingin menambahkan soal pada kuis, beri tanda centang pada daftar soal (Questions)
yang dipilih dan klik tombol

. Atau klik tombol

. Untuk

menghapus soal dari daftar yang ada pada Chategory. Selain itu soal-soal dalam sebuah
Chategory dapat dipindahkan ke dalam category lain dengan
tombol . dan pilih Chategory tujuan yang diinginkan.

39

meng-klik

Mengatur Hak Akses User Pada Quiz
Jika hak akses user participant yang bisa mengakses quiz tidak diatur, maka secara
otomatis user participant pada Course yang bersangkutan dapat mengakses quiz tersebut.
Adakalanya seorang Dosen menginginkan hannya user-user tertentu saja maka bisa
mengakses sebuah quiz. Hal ini dapat diatur dengan cara:
1. Masuk kedalam Course dan aktifkan mode edit dengan meng-klik tombol Turn

Editing ON.
2. Pada daftar Actifity Quiz, klik ikon Assign Roles.

Pada halaman “Please choose a role to Assign”, pilih salah satu hak akses yang ada
(Theacher, Non-Editing Teacher, atau Student), Misal Student.
Pada halaman Assign role “Student” in Quiz, Pilih nama siswa yang akan di ijinkan untuk
mengakses quiz tersebut pada daftar potensial users dan klik tombol
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.

Maka nama siswa akan

pindah ke bagian Existring users. Sedangkan untuk

menghapus daftar siswa yang sudah dipilih klik tombol
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.

BAB III CARA MAHASISWA MENGAKSES E-LEARNING

A. Pendahuluan
Aktivitas pembelajaran para peserta didik dalam e-learning dapat dipantau
keseluruhan oleh guru atau admin, sehingga dapat dilihat apapun yang dilakukan peserta
didik ketika menggunakan e-learning. Berbagai hal seperti komentar, pengumpulan tugas,
dan bahkan seberapa aktif mereka mengunjungi e-learning dapat terlihat.
Pemberian tugas dan pengumpulan tugas sangat dimungkinkan dalam e-learning
berbasis moodle yang tentu saja bentuk file tugas berupa softcopy. Aktivitas tugas dalam
e-learning berbasis moodle dapat diatur kapan pengumpulan dan terakhir
pengumpulannya, serta seberapa besar file yang dapat diupload.
Mari langsung saja kita bahas langkah – langkah sebagai berikut.
B. Mendaftar Course
Silahkan memilih course yang akan didaftarkan kemudian silahkan masukkan
enrollkey yang diberikan oleh dosen

C. Mengerjakan Quiz
1. Silahkan Pilih course yang akan kita kerjakan Quiz nya. misal nya INT 2018/2019

Silahkan klik "Quiz"

Setelah itu silahkan klik "Attempt quiz now"
42

Setelah itu silahkan klik start attempt

Kalo sudah silahkan kerjakan quiz nya.

Kalo sudah selesai klik Finish attempt untuk menyelesaikan. nanti akan muncul
tampilan seperti di bawah ini. Untuk mengakhiri Quiz klik Submit all and finish, untuk
kembali ke quiz silahkan klik return to attempt.
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Kemudian akan muncul konfirmasi seperti dibawah ini, silahkan klik submit all and
finish.

D. Mengumpulkan Tugas
Silahkan memilih Course terlebih dahulu. Silahkan klik ikon pengumpulan tugas.
misalnya "Tempat pengumpulan laporan instalasi VB kelas 17B"

kalo sudah akan tampil seperti dibawah ini, silahkan klik Add submission
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Klik pada

maka akan muncul kotak dialog berikut:
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Pada kotak attachment, klik Pilih File untuk memilih file yang akan di upload. Pada
kotak Save as, ketikkan nama file yang sudah dipilih dengan nama lain.
Author dan Choose License akan terisi secara otomatis, jadi lewati saja.
Langkah selanjutnya adalah, klik Upload this file.
Tunggu sebentar, karena proses uploading sedang berlangsung..

Silahkan Klik "Save Changes"
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“Salah satu efek negative dari globalisasi adalah masuknya budaya dari negara lain seperti,
budaya Amerika, Arab Saudi, Korea dan Jepang. Buatlah laporan analisis terkait
perbandingan identitas nasional Indonesia dengan identitas nasional negara tersebut.
Apakah ada persamaan atau perbedaan diantara kedua identitas tersebut? Dapatkah
identitas nasional Indonesia luntur dan berubah menjadi seperti identitas negara tersebut?”
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masyarakat, bangsa, dan negaranya dengan menerapkan geopolitik dan
geostrategic dalam menjaga ketahanan nasional Indonesia (K6, P2, A5)
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dan mengevaluasi ketahanan
nasional indonesia dalam
menghadapi era global (K5,P2, A5)

Mahasiswa mampu menerapkan
demokrasi (K3, P2, A5)

Mahasiswa mampu
memecahkan berbagai
masalah hidup bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara
dengan menerapkan
geostrategi (K6, P2, A5)

Mahasiswa mampu
menerapkan HAM (K3, P2,
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Mahasiswa mampu menjelaskan
tentang identitas nasional (K2,
A5)

Mahasiswa mampu mampu
memecahkan berbagai masalah hidup
bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara dengan menerapkan
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Mahasiswa mampu menganalisis
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: Matakuliah Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan perspektif mendasar dan dinamika terkini tentang
hak-hak dan kewajiban warga negara khususnya yang berkaitan dengan semakin diterimanya Hak Asasi
Manusia (HAM) dalam praktik penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mata kuliah ini
difokuskan pada pemahaman komprehensif terhadap hak asasi manusia, dan hubungan antarwarga negara
dan warganegara dan negara, geopolitik, geostrategi, dan usaha-usaha menjaga ketahanan dan keutuhan
NKRI.

: Selly Rahmawati, M.Pd
: Mahasiswa agar memiliki kemampuan dalam memahami, menganalisis dean menjawab masalah-masalah
yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negaranya dengan menerapkan geopolitik dan geostrategic
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