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KATA PENGANTAR 

Pendidikan merupakan salah satu pilar bangsa yang perlu diselenggarakan dan 

ditingkatkan pelaksanaannya. Perguruan Tinggu (PT) dan Sekolah Menengah 

Atas (SMA) merupakan jenjang pendidikan yang perlu menjadi prioritas dalam 

rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam upaya 

merealisasikan Visi Kementrian Pendidikan Nasional (KEMDIKNAS) dalam 

menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk semua rakyat indonesia, 

perlu dilakukan peningkatan disegala aspek pendidikan, salah satunya adalah 

metode pembelajaran, terutama yang berkaitan dengan teknologi. Metode 

pembelajaran yang berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi dikenal 

dengan istilah e-learning.  

E-Learning merupakan salah satu metode pembelajaran yang menjadi tren baru 

didunia pendidikan terutama di jenjang SMA dan PT. Salah satu kompone penting 

pada metode e-learning adalah konten pembelajaran. Oleh karena itu, 

laboratorium Digital Library & Distance Learning, menyusun buku Petunjuk 

Teknis Pengembangan Konten Pembelajaran, yang dapat dijadikan pegangan 

untuk mengembangkan konten pembelajaran pada metode e-learning.  

Buku pedoman ini ditulis dari pengalaman kami dalam penyelenggaraan e-

learning di berbagai sekolah, perguruan tinggi, serta institusi pendidikan lainnya. 

Kami tidak menganggap buku ini telah sempurna, oleh karena itu, kami sangat 

mengharapkan masukan-masukan, demi penyempurnaan edisi berikutnya. 

Depok, 23 Januari 2012 

 

Penulis 
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ABSTRAK 

 

E-learning adalah sistem pembelajaran dengan berbasis teknologi yang dapat 

dilaksanakan kapan saja dan dimana saja. Salah satu komponen yang penting 

dalam e-learning adalah konten pembelajaran. Buku ini merupakan panduan yang 

diperuntukkan untuk pengembang konten dan guru dalam pengembangan konten 

pembelajaran. Melalui buku ini, diharapkan konten-konten yang digunakan dalam 

e-learning berkualitas baik dan   

 

Kata Kunci: e-learning, pembelajaran, konten. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Dalam pelaksanaan e-learning, pengembangan konten pembelajaran merupakan 

kegiatan yang penting guna mencapai tujuan pembelajaran. Bab ini akan 

menjelaskan definisi, jenis-jenis, dan proses migrasi konten statis ke dinamis. 

 

1.1. Konten Pembelajaran 

Konten merupakan elemen yang paling signifikan dalam pelaksanaan e-learning. 

Konten berperan sebagai media inti dalam kegiatan pembelajaran antara pengajar 

dan pelajar. Konten pembelajaran yang baik sebaiknya mampu 

mengkombinasikan pengetahuan explicit dan tacit serta menyampaikan ke pelajar 

sebaik pembelajaran konvensional. Konten pembelajaran idealnya memiliki lima 

karakteristik, yaitu : 

 

Tabel 1. Karakteristik Konten Ideal 

Karakteristik Keterangan 

Accessibility Dapat diakses dari suatu lokasi dan dikirimkan ke lokasi lain. 

Interoperability Dapat diambil di suatu lokasi dan digunakan di tempat lain dengan 

tool atau platform yang berbeda 

Durability Dapat bertahan dari perkembangan dan perubahan teknologi. 

Reusability Dapat digunakan kembali untuk pengembangan selanjutnya 

Cost Effectiveness Dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas dengan mengurangi 

biaya dan waktu. 

 

 



2  

   Digital Library & Distance Learning Lab 

1.2. Level Konten 

Sebelum mengembangkan konten, hendaknya pengembang mengetahui level-

level konten untuk mendapatkan gambaran terhadap konten yang akan dibuat. 

Pengelompokan berdasarkan level ini terdiri dari 3 level atau tingkatan, seperti 

yang ditunjukkan tabel berikut : 

Tabel 2. Level Konten 

Level Konten Keterangan 

Level 1 Konten yang sama dengan konten ajar konvensional, 

tapi sudah dalam bentuk digital dan siap untuk 

dipresentasikan. 

Level 2 Konten berbasis Multimedia (audio, video, animasi) 

dan Interaktif. Konten level 2 ini berasal dari konten 

level 1 yang diperkaya dengan multimedia. 

Level 3 Referensi lain berupa tautan sumber konten ajar, 

bahan Pengayaan dan Bank Soal yang tersebar 

diberbagai situs lain. 

 

1.3. Perubahan Konten Statis ke Dinamis 

Pada dasarnya konten pembelajaran terdiri dari konten text-based dan konten 

multimedia. Konten text-based merupakan konten yang merupakan hasil 

digitalisasi dari sumber fisik (buku, jurnal, dsb). Konten ini bersifat statis yang 

berarti tidak bergerak sehingga tidak memungkinkan untuk visualisasi pergerakan 

dan interaktif.   

Konten multimedia merupakan konten pembelajaran yang memadukan teks, 

grafik, sound, animasi, dan video. Konten jenis ini lebih menarik bagi pelajar 

dibandingkan dengan konten text-based. Ada berbagai kelebihan pada multimedia 

content ini yaitu interaktif dan animatif. Pada tabel di bawah ini, menunjukkan 

bahwa metode pengajaran dengan memperdengarkan dan menunjukkan (konten 
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multimedia) mempunyai efek yang lebih baik dibandingkan dengan metode 

lainnya. 

Tabel 3. Mengapa multimedia ? (Romi Satrio Wahono, 2011) 

Metode Pengajaran Pengungkapan kembali setelah 

3 jam 

Pengungkapan kembali setelah 

3 hari 

Memperdengarkan 70 % 10 % 

Menunjukkan 72 % 20 % 

Memperdengarkan dan 

Menunjukkan 

85 % 65 % 

 

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa konten multimedia lebih baik bagi 

pelajar daripada konten text-based. Namun, pengembangan konten multimedia 

akan membutuhkan usaha yang lebih besar dari sisi pengembang. Saat ini ada 

berbagai tools yang tersedia yang mampu mempermudah pengembang dalam 

melakukan perubahan konten statis ke konten dinamis. 
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BAB 2 

TAHAPAN PENGEMBANGAN 

Banyak pengajar yang telah memiliki bahan ajar untuk pembelajaran dalam 

bentuk: buku, diktat, handout, atau modul. Semua komponen bahan ajar untuk 

perkuliahan harus dibuat dalam bentuk elektronik files, dan dikenal dengan nama 

Learning Object Materials (LOM). 

Hal terpenting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan bahan ajar e-

learning adalah bagaimana agar bahan yang disampaikan secara elektronik dapat 

meraih perhatian pembelajar, komprehensif, dan bermanfaat.   

Hal lain yang perlu diperhatikan atau menjadi pertimbangan dalam 

mengembangkan bahan ajar adalah teknis pengembangannya. Beberapa tahapan 

pengembangan adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1. Gambar tahapan pengembangan konten 

2.1. Pembabakan 

Pembabakan adalah langkah pertama dalam pengembangan konten pembelajaran. 

Proses ini bertujuan untuk memilah rencana pembelajaran menjadi beberapa 

babak baik berdasarkan pertemuan ataupun pokok bahasan. Hasil dari proses ini 

adalah daftar babak pembelajaran yang akan dilaksanakan. Dengan adanya daftar 

babak ini, pengajar dapat mempersiapkan konten pembelajaran dengan baik. 

Pembabakan

•Pembabakan 
mata kuliah 
berdasarkan 
waktu 
pertemuan 
atau pokok 
bahasan

Peta Program

•Penyusunan 
peta program 
(program 
map) 
berdasarkan 
pembabakan 
materi

Pengembangan 
LOM

•Melengkapi 
LOM per 
babak: 
informasi teks 
dan gambar, 
soal, tautan 
situs, media 
AV, dll.  

Jadwal 
Pembelajaran

•Menyusun 
jadwal 
pembelajaran
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2.2. Peta Program 

Langkah kedua adalah penyusunan peta program (program mapping). Peta 

program ini merupakan matriks yang berisi deskripsi lengkap tentang aktivitas, 

konten, assessment, dan sumber yang disusun pengajar berdasarkan daftar babak. 

 

Gambar 2.2. Peta Program 

 

2.3. Pengembangan LOM 

Langkah selanjutnya adalah pengembangan LOM (Learning Object Materials). 

LOM yang akan digunakan sebagai konten pembelajaran (judul, jenis, bentuk, 

format, tautan, dll.) diisikan pada peta program secara lengkap untuk setiap babak 

mata kuliah Anda.  Contoh LOM dalam matriks peta program sebagai berikut. 
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Tabel 4. Peta program beserta LOM 

N
o
  

Activit
y  

Teks  Im
ag
es  

V
i
d
e
o  

Test/
Quiz/ 
Assig
nmen
t  

Syllabu
s/ 
calend
er  

Link: URL 
Addresses  

glossary  Instructional 
Method 
(interaction 
& learning 
path)  

1
  

Definisi 
dan 
perhitu
ngan 
Presen
t Value  

Bahan 
Bacaan 
tentang 
definisi 
dan 
rumus 
PV  

- -  -  1 
minggu  

http://www.youtube.co
m/watch?v=zR3L5mL
Ti7s  
http://www.youtube.co
m/watch?v=xzZ7qSM
5B8I  

http://ww
w.wikiped
ia.com  

http://ww
w.google.
com  

Q&A 

 

2.4. Penyusunan Jadwal Pembelajaran 

Dalam menyusun jadwal pembelajaran, diharapkan sudah diperhitungkan berapa 

babak dari pembelaran yang akan dilaksanakan secara tatap muka ataupun (video 

conference atau web-based). Hasil yang diperoleh dari penyusunan jadwal adalah 

tabel berikut: 

 

Gambar 2.3. Jadwal Pembelajaran 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zR3L5mLTi7s
http://www.youtube.com/watch?v=zR3L5mLTi7s
http://www.youtube.com/watch?v=zR3L5mLTi7s
http://www.youtube.com/watch?v=xzZ7qSM5B8I
http://www.youtube.com/watch?v=xzZ7qSM5B8I
http://www.youtube.com/watch?v=xzZ7qSM5B8I
http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
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2.5. Tools 

Ada beberapa tools yang dapat digunakan dalam mengembangkan konten 

pembelajaran antara lain : 

 Powerpoint  

Bersifat proprietary yaitu berbayar. Perangkat lunak ini membantu dalam 

membuat media presentasi sederhana. 

 Articulate  

Bersifat proprietary yaitu berbayar. Authoring tools yang memiliki fitur-

fitur dalam membuat konten yang interaktif seperti presentasi dan 

assessment (kuis, survey, dsb) dengan panduan rekaman audio. 

 Ispring 

Bersifat free. Perangkat lunak yang mengkonversi slide powerpoint ke 

flash (.swf) 

 

 Exelearning 

Authoring tools yang bersifat open source. Membantu guru dan akademisi 

dalam publishing konten web tanpa perlu menjadi mahir dalam HTML 

atau XML markup 
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BAB 3 

EVALUASI 

Pada setiap konten pembelajaran yang telah dibuat hendaknya dilakukan evaluasi 

sehingga pengembangannya akan terus berlanjut ke arah yang lebih baik. Ada 

beberapa indikator yang bisa digunakan dengan melibatkan pelajar sebagai penilai.    

3.1. Partisipasi 

Konten-konten yang digunakan dalam e-learning idealnya akan menarik para 

pelajar untuk ikut serta dalam proses pembelajaran. Partisipasi yang baik dari para 

pelajar tentunya menunjukkan bahwa pembelajaran melalui e-learning direspon 

positif. Pengajar pun disarankan untuk selalu merangsang motivasi belajar dengan 

memberikan konten-konten yang bagus. 

Konten-konten yang dikategorikan bagus mampu menyampaikan pelajaran 

dengan baik dengan kemasan yang baik juga. Hal-hal inilah yang berkorelasi 

dengan partisipasi pelajar dalam e-learning. Partisipasi itu meliputi time log , 

pengerjaan assessment, keaktifan dalam diskusi online, dsb. Semua itu bisa 

didapatkan dengan menggunakan fitur yang ada di LMS. 

 

 

Gambar 3.1. Partisipasi 

Partisipasi

Keaktifan 
(diskusi, 
unduh)

Time log

Pengerjaan 
Assessment
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3.2. Pemahaman 

Indikator lain dalam evaluasi konten adalah pemahaman pelajar. Pemahaman ini 

adalah hasil dari proses belajar mengajar yang menunjukkan sejauh mana pelajar 

mampu menangkap pelajaran dalam e-learning. Dalam hal ini, konten adalah 

komponen yang paling bertanggung jawab atas pemahaman pelajar. Konten yang 

baik akan memudahkan pelajar dalam pemahaman materi yang disampaikan 

melalui elektronis. Oleh karena itu, konten sebaiknya didesain semenarik mungkin 

dengan banyak visualisasi contoh dan penerapannya. 

Tingkat pemahaman siswa dapat dinilai melalui hasil assessment yang diberikan 

kepada siswa. Hasil assessment (kuis, ujian, tugas, dsb) yang baik menunjukkan 

bahwa pemahaman siswa terhadap materi sudah baik. Selain itu, dapat dinilai juga 

melalui feedback dari siswa (apakah suatu konten terlalu kaku? abstrak? 

singkat? ,dsb ) 

 

 

 

 

Tingkat 
Pemahaman 

Siswa

Hasil 
Assessment

Feedback 
Siswa

Gambar 3.2. Pemahaman 



10  

   Digital Library & Distance Learning Lab 

3.3. Personalisasi 

Setiap pelajar mempunyai latar belakang yang berbeda baik itu daya tangkap, 

jenis kelamin, sifat, dsb. Dalam pengembangan konten ke depan diharapkan setiap 

konten dapat disesuaikan dengan setiap pelajar. Proses ini dinamakan 

personalisasi.  

Menurut Sfenrianto, dkk (2011), ada tiga faktor yang mempengaruhi dalam proses 

e-learning yaitu gaya belajar, motivasi dan tingkat pengetahuan. Pada awalnya, 

akan dilakukan identifikasi tiga faktor tersebut pada setiap pelajar dan didapatkan 

kategori dari setiap factor misalnya pada tingkat pengetahuan dibagi tiga 

kelompok yaitu rendah, sedang, dan tinggi.  Pengembang pun akan 

mengembangkan konten-konten berdasarkan hasil kategorisasi tersebut sehingga 

aka nada lebih dari satu konten untuk suatu pokok bahasan. 

 

Gambar 3.3. The Influence factors of inherent structure in e-Learning process
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