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SESI KE-2 

(Prosedur Download Dan Instal Software Bandicam Dan Geometry Toolbox) 

A. Bandicam 

1. Teori dasar 

Bandicam merupakan program perekaman paling ringan untuk windows yang bisa 

merekam apa pun dilayar komputer dengan kualitas tinggi. Serta bisa merekam 

diarea tertentu di komputer. 

Kelebihan bandicam 

 Bisa merekam/ membuat pembelajaran berbasis video 

 Bandicam ini sangat ringan saat dimulai/dijalankan 

 Selain merekam layar, bandicam juga bisa merekam suara dan merekam 

wajah 

Kekurangan Bandicam 

 Hanya bisa merekam selama 10 menit, akan tetapi bisa di atasi dengan 

crack 

 Tidak disertai dengan untuk mengedit video 

 

2. Langkah – langkah download bandicam 

1. Klik link ini https://www.bandicam.com/downloads/, maka akan muncul 

tampilan seperti ini 

             

 

 

https://www.bandicam.com/downloads/


2. Kemudian klik tulisan “Download Bandicam” 

             

 

3. Setelah di klik maka akan muncul tampilan seperti ini, tunggu sampai 

terdownload 

              

 

 

 

4. Setelah selesai terdownload, file akan tersimpan di folder download. 

 



3. langkah – langkah penginstalan 

1. Buka folder download, tempat penyimpanan file bandicam yang telah 

didownload tadi. 

             

2. Klik kanan pada mouse, maka akan muncul tampilan seperti ini 

             

3. Selanjutnya klik “Run as administrator” 

4. Kemudian pilih “YES”, maka akan muncul tampilan seperti ini 



              

5. Selanjutnya pilih “OKE”, maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini 

          

6. Kemudian pilih dan klik “NEXT ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Setelah itu, pilih “I AGREE”, contohnya terlihat seperti gambar dibawah ini 



              

8. Maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini, kemudian pilih dan klik 

“NEXT” 

               

9. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti dibawah ini, dan kemudian pilih dan 

klik “INSTAL”. Contohnya seperti dibawah ini 



                  

 

10. Kemudian tunggu sampai proses installing nya selesai. Terlihat seperti gambar 

dibawah ini 

              

11. Setelah proses installing selesai, selanjutnya hilangkan tanda centang pada 

tulisan “RUN BANDICAM”, lalu klik “FINISH”. Contohnya terlihat seperti 

gambar dibawah ini  



                              

 

B. Geometry Toolbox 

1. Langkah – langkah download software geometry toolbox 

1. Klik link ini untuk mengunduh nya 

http://emaths.co.uk/images/tutorials/geometrytoolbox.swf&&html_redirect=1,  

              

2. Selanjutnya klik link yang terdapat dibawah, seperti pada gambar di bawah ini 

http://emaths.co.uk/images/tutorials/geometrytoolbox.swf&&html_redirect=1


                     

3. Setelah di klik link tersebut, maka secara otomatis file nya akan terdownload, 

dan file nya akan tersimpan di folder download 

4. Kemudian open file nya dengan menggunakan aplikasi bantuan yaitu GOM 

PLAYER 

NB: Jika di laptopnya belum memiliki gom player maka, bisa mengikuti langkah – langkah di 

bawah ini. 

1. Klik link download nya https://gom-player.id.uptodown.com/windows/download, 

selanjutnya bisa ikuti langkah-langkah dibawah ini 

 

1. Setelah di klik maka secara otomatis file nya terdownload secara otomatis 

2. Selanjutnya buka folder download dan pilih file gom player tersebut, klik kanan dan 

pilih “run as administrator” 

3. pilih “YES” 

4. kemudian akan muncul tampilan seperti di bawah ini, lalu pilih “OK” 

https://gom-player.id.uptodown.com/windows/download


 

5. selanjutnya pilih “next”, seperti gambar di bawah ini 

 

6. selanjutnya pilih dan klik “I agree” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. kemudian pilih “next” 

 

8. selanjutnya pilih dan klik “next” 

 

9. kemudian pilih dan klik “Terima” 

 

10. selanjutnya tunggu hingga proses installing selesai 

 



 

C. Pengunaan Bandicam 

Ketika bandicam di open maka akan memiliki tampilan seperti ini 

 

            Fitur – Fitur Bandicam 

Ada tiga fitur utama yang disajikan oleh bandicam 

                

 

             

 

              

 

Dari ketiga fitur itu untuk  merekam layar komputer kita, maka kita mengunakan fitur yang 

pertama. Akan tetapi sebelum mengunakannya ada berapa hal yang harus di perhatikan dan 

di seting terlebih dahulu agar mendapatkan hasil yang maksimal. Maka Langkah – langkah 

nya adalah sebagai berikut: 

 

 

Perekam layar, dimana ini berfungsi untuk merekam apapun yang ada di 

komputer dan menyimpannya sebagai berkas video 

Perekam game, dimana ini berfungsi untuk merekam berbagai game 

2D\3D dengan kualitas ultra HD 

Perekam alat, dimana ini berfungsi untuk merekam video dari alat – alat 

tambahan seperti playstion, ponsel, dan kamera web 



 

1. Pilih fitur perekam layar, kemudian pilih “video”. Terlihat seperti gambar dibawah ini 

 

2. Pilih dan klik “settings” 

 

3. Maka akan muncul tampilan seperti  dibawah ini dengan beberapa menu 



 

4. Untuk menu “sound”, setingganya bisa mengikuti setingan saya. Jika sudah selesai di 

setting klik “ok” 

 

5. Selanjutnya ke menu “ webcam” . yaitu menu yang mengatur tentang kamera pada saat 

perekaman. Untuk setingannya bisa mengikuti setinggan saya. 



 

6. Bandicam siap di gunakan untuk merekam segala aktifitas di layar monitor komputer  


