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Dosen :  1. Dr. C. Ismaniati

2. Sisca Rahmadona, M.Pd
Program Studi : Teknologi Pendidikan
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Waktu Perkuliahan : Semester Genap
Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah pengembangan bahan ajar merupakan mata

kuliah yang dirancang untuk membantu mahasiswa
mengembangkan kemampuan dalam mengembangkan
bahan ajar. Mata kuliah ini akan memberikan pengetahuan
dan ketrampilan tentang berbagai hal yang berkaitan
dengan bahan ajar. Hal-hal yang akn dibahas dalam mata
kuliah ini diantaranya adalah peran dan jenis bahan ajar,
baik bahan cetak, noncetak, maupun bahan ajar display,
prosedur pengembangannya, cara pemanfaatannya
dalamproses pembelajaran, serta cara-cara
mengevaluasinya.

Pengalaman Belajar :
1. penyampaian materi dan penyimpulan materi diberikan dengan metode ceramah

dan diskusi
2. Mahasiswa membuat makalah, melakukan presentasi dan klasikal
3. Mahasiswa melakukan kajian literature, diskusi, dan konsultasi langsung untuk

membuat bahan ajar tercetak (modul)

Uraian Pokok Bahasan Tiap Pertemuan

Pertemuan Tujuan Perkuliahan Pokok Bahasan/Sub
Pokok Bahasan

1  Memiliki orientasi awal tentang
mata kuliah

 Mengetahui ruang lingkup mata
kuliah

 Mengetahui tujuan mata kuliah
 Mengetahui posisi mata kuliah

dalam Teknologi Pendidikan

Reorientasi
perkuliahan dan
kontrak belajar

2  Mengetahui peran bahan ajar
dalam pembelajaran

 Mengetahui jenis media cetak dan
non cetak

 Mengetahui jenis bahan ajar

Peran dan bahan ajar
dalam pembelajaran
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display
3  Mengetahui faktor-faktor yang

harus dipertimbangkan dalam
pengembangan bahan ajar

 Mengetahui prosedur yang harus
dilalui dalam pengembangan
bahan ajar

Faktor dan prosedur
pengembangan bahan
ajar

4  Mengetahui pengembangan dan
pemanfaatan modul dalam
pembelajaran

 Mengetahui pengembangan dan
pemanfaatan handout dalam
pembelajaran

 Mengetahui pengembangan dan
pemanfaatan LKS dalam
pembelajaran

Pengembangan dan
pemanfaatan media
cetak : modul, handout
dan LKS dalam
pembelajaran

5  Mengetahui apa yang dimaksud
dengan tampilan visual dan
bagaimana mengembangkannya

 Mengetahui pengembangan dan
pemanfaatan storyboard dlam
pembelajaran

Pengembangan dan
pemanfaatan media
cetak : tampilan visual
dan storyboard

6  Mengetahui pemanfaatan dan
medium transparansi

 Mengetahui pemanfaatan dan
pengembangan program audio

 Mengetahui pemanfaatan dan
pengembangan audiotransparasi

Pemanfaatan dan
pengembangan bahan
ajar non cetak :
transparansi, audio dan
audiotransparansi

7  Mengetahui pemanfaatan dan
pengembangan program video

 Mengetahui pemanfaatan bahan
ajar berbantuan komputer

 Mengetahui jenis-jenis bahan ajar
berbantuan komputer

Pemanfaatan dan
pengembangan bahan
ajar non cetak : program
video dan bahan ajar
berbantuan komputer

8 Mengetahui kemampuan mahasiswa
dalam memahami mata kuliah yang
telah disampaikan

Ujian Tengah
Semester

9  Mengetahui bentuk informasi dan
pengetahuan dalam bahan ajar
display

 Mampu merancang gambar untuk
bahan display

Bahan ajar display

10  Mengetahui jenis-jenis papan Papan display
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display
 Mengetahui apa saja yang harus

diperhaikan dalam mendesain dan
membuat papan bulletin

11  Mengetahui kelebiahan dan
kelemahan bahan ajar cetak

 Mengetahui variable dan evaluasi
bahan ajar cetak

Evaluasi bahan ajar
cetak

12  Mengetahui perbedaan evaluasi
formatif dan evaluasi sumatif

 Mengetahui model dan prosedur
evaluasi formatif

 Mengetahui evaluasi bahan ajar
non cetak

Evaluasi bahan ajar
noncetak

13  Mengetahui pemanfaatan internet
sebagai sumber belajar

 Mengetahui ruang lingkup
pemanfaatan internet

Pemanfaatan internet
sebagai sumber belajar

14  Menyusun tugas bahan ajar cetak
(modul)

 kesulitan dalam penyusuanan
modul

Evaluasi tugas-tugas

15  mengetahui kesulitan dalam
perkuliahan

 memberikan masukan untuk
perbaikan perkuliahan

Refleksi perkuliahan

Evaluasi Hasil Belajar :
Teknik evaluasi dipakai berupa nilai aktivitas dan kesungguhan selama proses
perkuliahan, kedisiplinan, tugas-tugas, ujian tertulis tengah semester dan ujian akhir
semester. Ujian akhir semseter  berbentuk penyampaian hasil tugas lapangan yang telah
dilaksanakan mahasiswa selama 5 minggu.
Nilai akhir diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

NA  =  35%RT + 25 %UTS + 40%UAS

Keterangan
NA = Nilai Akhir
RT = Rerata Nilai Tugas dan Keaktifan
UTS = Ujian Tengah Semester
UAS = Ujian Akhir SemesterDaftar Literatur/Referensi
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Universitas Terbuka
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Dosen dapat dihubungi di:
1. Jurusan : Kurikulum dan Teknologi Pendidikan
2. E-mail : sisca_rahmadonna@yahoo.com
3. Hp. : 1. Dr. C. Ismaniati : 08562989955

2. Sisca Rahmadonna, M.Pd : 081381171114

Yogyakarta, 22 Maret 2010

Mengetahui,
Ketua Jurusan

( Sungkono, M.Pd.)
NIP: 196110031987031001

Dosen Pengampu
Mata Kuliah

(Dr.Christina Ismaniati)
NIP: 196203291987022001


