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Ringkasan Eksekutif
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) selalu berupaya melakukan
perbaikan sistematis, berkelanjutan, dan komprehensif terhadap sistem penyelenggaraan
pendidikan nasional melalui penguatan kelembagaan, pembenahan ketatalaksanaan dan
penguatan SDM serta pemanfaatan sebesar-besarnya Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) untuk mendukung tercapainya visi Kemdikbud pada tahun 2025 yakni mewujudkan
Insan Indonesia Cerdas Komprehensif, Kompetitif, dan Bermartabat (Insan Kamil/Insan
Paripurna). Secara khusus, dalam Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014, Kemdikbud juga
telah menetapkan Visi 2014 yakni “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional
untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif “.
Untuk mencapai visi tesebut, Kemdikbud melaksanakan ”Misi 5K” 2010-2014 sebagai
berikut (i) Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan (ii) Meningkatkan
Keterjangkauan Layanan Pendidikan (iii) Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi
Layanan Pendidikan (iv) Meningkatkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan
Pendidikan dan (v) Meningkatkan Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan
Pendidikan.
Pencapaian misi tersebut diatas, khususnya di tingkat perguruan tinggi belumlah
menggembirakan dengan fakta-fakta bahwa: kapasitas perguruan tinggi yang terbatas;
keterjangkauan PT yang rendah dikarenakan sebaran yang kurang merata sehingga
meningkatkan biaya kuliah dan akomodasinya; kebanyakan PT belum memiliki sumber
daya pendidikan yang memadai dan berkualitas, PT bermutu lebih terkonsentrasi di pulau
Jawa; Belum dapat mewujudkan layanan pendidikan tinggi yang setara dan bermutu;
Belum dapat menjamin pemenuhan kebutuhan dan permintaan pendidikan tinggi yang
bermutu. Untuk itu, diperlukan strategi khusus untuk dapat menyediakan pendidikan
tinggi bermutu yang terjangkau bagi segenap bangsa Indonesia dalam waktu singkat dan
biaya murah.
Melalui program Kuliah Daring Indonesia Terbuka dan Terpadu (KDITT), Kemdikbud melalui
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) bersama beberapa perguruan tinggi
berpartisipasi untuk menyelenggarakan kuliah daring sebagai aksi nyata untuk
menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut di atas dalam jangka panjang. Dalam
jangka pendek ini kita berupaya untuk meningkatkan mutu perkuliahan di perguruan tinggi
yang dilaksanakan melalui jaringan untuk direalisasikan sebagai kuliah daring. Peningkatan
mutu kuliah dalam jaringan dicapai melalui penerapan standar proses dan standar isi dalam
pengembangan mata kuliah yang diselenggarakan dalam platform KDITT. Standar isi dan
standar proses ini mengacu pada standar nasional pendidikan dan ISO 19796 serta ISO
29163.
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Dokumen ini memuat panduan pengembangan dan penyelenggaraan KDITT beserta
standar proses dan standar materi yang dibutuhkan. Jadi, buku panduan ini terdiri dari tiga
bagian, yaitu: bagian pertama mengenai panduan pengembangan KDITT bagi lembaga atau
institusi, sedangkan bagian kedua dan ketiga tentang standar proses dan standar materi
bagi pengembang mata kuliah daring. Secara utuh, ketiga bagian ini diharapkan dapat
memandu pengembang dan penyelenggara kuliah daring sehingga dapat meningkatkan
mutu pembelajaran melalui kuliah daring. Kuliah daring yang bermutu akan mudah diakses
dan disebarluaskan menjangkau audiens yang luas sehingga dapat mengemban misi
Kemdikbud tersebut di atas dan mewujudkan visi Kemdikbud.

Jakarta, 12/30/2013
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1 Pendahuluan
Program Kuliah Daring Indonesia Terbuka dan Terpadu merupakan program
penyelenggaraan kelas perkuliahan dalam jejaring yang menjangkau kelompok target
dalam skala nasional. Pada bagian ini dibahas latar belakang, permasalahan, tujuan
program hibah pengembangan kuliah daring, ruang lingkup pekerjaan dan dasar
hukumnya.

1.1 Latar Belakang
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membawa berbagai perubahan
dalam kehidupan manusia. Peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi ((TIK) semakin
dirasakan di berbagai sektor, utamanya di bidang pendidikan. Peran TIK dalam pendidikan
diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan sebagai salah satu pilar pendidikan.
Peningkatan kualitas pendidikan menjadi prioritas dengan kesadaran bahwa keberhasilan
suatu bangsa di masa depan sangat tergantung pada kualitas pendidikan. Oleh karena itu
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sangat serius menempatkan pilar-pilar
pendidikan melalui misinya yang dikenal dengan 5 K yaitu Ketersediaan, Keterjangkauan,
Kualitas dan Relevansi, Kesetaraan dan Kepastian. Sumber belajar merupakan salah satu
aspek dalam pendidikan yag harus tersedia, terjangkau, berkualitas, relevan dengan
kebutuhan dunia kehidupan bermasyarakat, dan dapat diakses oleh semua, dengan tidak
membedakan jenis kelamin, usia, agama, ras, serta dijamin kepastian dalam aksesibilitinya.
Saat ini ketercapaian cita-cita tersebut dapat dilakukan hanya dengan satu kata yaitu
TEKNOLOGI. Perkembangan Teknologi informasi dan komunikasi sudah sedemikian
pesatnya, yang berdampak pada mudahnya orang berjejaring sosial, dan mendapat akses
informasi, serta beinteraksi langsung tanpa batas ruang dan waktu.
Dalam rangka menjalankan misinya untuk mencapai visi Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan sudah berupaya membuka akses dengan menggunakan teknologi jaringan,
dan teknologi komunikasi. Adanya Buku Sekolah Elektronik, dan Rumah Belajar merupakan
sarana yang ampuh bagi mahasiswa untuk belajar tanpa mengenal keberadaannya dan
waktunya. Pembelajaran ini sangat efisien, karena sumber belajar yang sama dapat
digunakan oleh ribuan orang dalam waktu yang bersamaan. Pembelajaran akan menarik
terutama bagi mahasiswa, jika informasi yang dihadirkan dalam sarana tersebut mudah
dipahami, menyenangkan, membuat peserta belajar semakin penasaran untuk lebih tahu,
dan murah. Konten yang lengkap, jelas, menumbuhkan minat belajar, akan semakin
digemari sampai tumbuhnya masyarakat yang cerdas, kaya pengetahuan, bahkan sampai
berkemampuan mengembangkan ilmu pengetahuannya melalui percobaan, penelitian,
kajian yang akhirnya akan berdaya dengan pengembangan kompetensinya.
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Untuk memperkaya konten sumber belajar ini diperlukan campur tangan perguruan tinggi
yang memiliki ilmuwan, peneliti, innovator, dan co-kreator dalam bidang teknologi
informasi dan komunikasi serta berpengetahuan dalam bidangnya. Idealnya, apabila
sumber belajar ini mampu diakses oleh banyak pengguna, murah, dan dinamis, seyogyanya
dapat diproduksi oleh dosen di perguruan tinggi dalam rangka menumbuh kembangkan
technopreneurship perguruan tinggi. Dalam rangka inilah, Direktorat Pembelajaran dan
Kemahasiswaan Ditjen Dikti mengajak para dosen yang berkemampuan tinggi dalam
pengembangan teknologi digital dan berjiwa entrepreneur untuk berkolaborasi dengan
pengembang konten pembelajaran untuk mengembangkan digital asset.
Pencapaian misi tersebut diatas, khususnya di tingkat perguruan tinggi belumlah
menggembirakan dengan fakta-fakta bahwa: kapasitas perguruan tinggi yang terbatas;
keterjangkauan PT yang rendah dikarenakan sebaran yang kurang merata sehingga
meningkatkan biaya kuliah dan akomodasinya; kebanyakan PT belum memiliki sumber
daya pendidikan yang memadai dan berkualitas, PT bermutu lebih terkonsentrasi di pulau
Jawa; Belum dapat mewujudkan layanan pendidikan tinggi yang setara dan bermutu;
Belum dapat menjamin pemenuhan kebutuhan dan permintaan pendidikan tinggi yang
bermutu. Untuk itu, diperlukan strategi khusus untuk dapat menyediakan pendidikan
tinggi bermutu yang terjangkau bagi segenap bangsa Indonesia dalam waktu singkat dan
biaya murah.
Melalui program Kuliah Daring Indonesia Terbuka dan Terpadu (KDITT), Kemdikbud melalui
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) bersama beberapa perguruan tinggi
berpartisipasi untuk menyelenggarakan kuliah daring sebagai aksi nyata untuk
menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut di atas dalam jangka panjang. Dalam
jangka pendek ini kita berupaya untuk meningkatkan mutu perkuliahan di perguruan tinggi
yang dilaksanakan melalui jaringan untuk direalisasikan sebagai kuliah daring. Peningkatan
mutu kuliah dalam jaringan dicapai melalui penerapan standar proses dan standar isi dalam
pengembangan mata kuliah yang diselenggarakan dalam platform KDITT. Standar isi dan
standar proses ini mengacu pada standar nasional pendidikan dan ISO 19796 serta ISO
29163.

1.2 Permasalahan
Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi saat ini dan kebutuhan yang ada di lingkungan
Kemdikbud, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:
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Ketersediaan: kapasitas perguruan tinggi yang terbatas.
Keterjangkauan: keterjangkauan PT yang rendah dikarenakan sebaran yang
kurang merata sehingga meningkatkan biaya kuliah dan akomodasinya.
Kualitas: kebanyakan PT belum memiliki sumber daya pendidikan yang
memadai dan berkualitas. PT bermutu lebih terkonsentrasi di pulau Jawa.
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Kesetaraan: belum dapat mewujudkan layanan pendidikan tinggi yang setara
dan bermutu.
Keterjaminan: belum dapat menjamin pemenuhan kebutuhan dan
permintaan pendidikan tinggi yang bermutu.

Permasalahan tersebut secara konseptual diilustrasikan pada Gambar 1-1.

Ketersediaan

Keterjangkauan
- Sebaran PT
- Biaya kuliah+akomodasi

Keterbatasan kapasitas
/daya tampung PT

Kualitas
Terbatasnya sumber
daya pendidikan
bermutu

PT Bermutu terkonsentrasi di P. Jawa

APK <
30%
Belum setara dalam memberikan
layanan pendidikan tinggi bermutu

Kesetaraan

Belum dapat menjamin memenuhi
semua permintaan pendidikan
tinggi bermutu

Keterjaminan

Gambar 1-1 Konseptualisasi Permasalahan
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1.3 Tujuan dan Sasaran
Berdasar latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, Kemdikbud melalui Dikti
menetapkan tujuan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi bermutu yang
merata untuk semua.
Tujuan yang hendak dicapai tersebut difokuskan ke dalam dua sasaran sebagai berikut:
1. Meningkatkan akses pendidikan tinggi bermutu dengan penambahan sumberdaya
minimum.
2. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang ada tanpa penambahan SDM.

1.4 Rencana Aksi
Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan di atas, perlu dikembangkan
dan diselenggarakan Kuliah Daring Indonesia Terbuka dan Terpadu melalui strategi berikut:
1. Perguruan tinggi bermutu membuka program studi kelas daring.
2. Perguruan tinggi menyediakan perkuliahan dari perguruan tinggi bermutu

Perencanaan strategis KDITT ini diilustrasikan pada Gambar 1-2.
TUJUAN
Menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi bermutu merata untuk semua

SASARAN
Meningkatkan akses pendidikan tinggi bermutu
dengan penambahan sumberdaya minimum

Meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang ada
tanpa penambahan SDM

STRATEGI
Perguruan tinggi bermutu membuka program studi
kelas daring

Perguruan tinggi menyediakan perkuliahan dari
perguruan tinggi bermutu

AKSI
Penyelenggaraan Kuliah Daring Indonesia Terbuka dan Terpadu

Gambar 1-2 Rencana Strategis KDITT
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1.5 Dasar Hukum
Program pengembangan dan penyelenggaraan KDITT ini disusun berdasarkan peraturan
dan undang-undang yang berlaku di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
sebagai berikut:
1. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
5. Permendiknas Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi
dan Komunikasi di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak atas Kekayaan Intelektual;
7. Peraturan Presiden Detiknas tentang Pemanfaatan TIK (KEPRES RI NOMOR 20
TAHUN 2006)
8. Dokumen Rencana Strategis Direktorat Pendidikan Tinggi, Departemen
Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014;
9. Renstra Strategis Direktorat Pendididkan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional
Tahun 2010-2014;
10. Permendikbud Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi
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2 Pendekatan Teknis dan Metodologi
Kuliah Daring Indonesia Terbuka dan Terpadu adalah pembelajaran untuk pendidikan tinggi
di Indonesia dengan jumlah partisipan tanpa batas yang diselenggarakan melalui jejaring
web. Pengembangan dan penyelenggaraan KDITT dilaksanakan secara sistematis dan
metodik sebagaimana dijelaskan pada bagian berikut.

2.1 Pendekatan Sistem
2.1.1 Tujuan Sistem
KDITT memberikan layanan pembelajaran/perkuliahan bermutu secara dalam
jaringan (daring) yang bersifat terbuka dan terpadu untuk menjangkau audiens
yang lebih luas dalam skala nasional.

2.1.2 Manfaat Sistem
o

Meningkatkan mutu pendidikan dengan mengacu pada standar isi dan proses
pembelajaran melalui penerapan ISO 19796 dan ISO 29163.

o

Meningkatkan keterjangkauan pendidikan
penyelenggaraan kuliah dalam jaringan.

o

Menekan biaya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu melalui
pemanfaatan bersama sumber daya pendidikan.

yang

bermutu

melalui

2.1.3 Kriteria Sistem


Terpadu

Sistem KDITT bersifat terpadu dengan maksud keterpaduan materi kuliah daring
dilihat dari sisi capaian pembelajaran maupun isinya secara Nasional sehingga
memungkinkan sistem transfer kredit antar perguruan tinggi di Indonesia.



Terbuka

Sistem KDITT bersifat terbuka dalam artian terbuka aksesnya bagi kalangan
pendidikan tinggi se-Indonesia, kalangan industri, kalangan usaha, dan khalayak
masyarakat umum.
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2.1.4 Teknologi dan Standar yang Digunakan
Teknologi dan Standar yang digunakan adalah sebagai berikut:


Standar Isi dan Proses

Standar Nasional Pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005)


Metadata Materi E-Pembelajaran

Extensible Markup Language (XML), yaitu teknologi dan standar untuk
mendeskripsikan ateri.


Standar dan Spesifikasi Materi E-Pembelajaran
o ISO/IEC TR 29163-1:2009, tentang Overview SCORM (Sharable Content
Object Reference Model)



o

ISO/IEC TR 29163-2:2009, tentang Content Aggregation Model SCORM

o

ISO/IEC TR 29163-3:2009, tentang Run-time Environment SCORM

o

ISO/IEC TR 29163-4:2009, tentang Sequence and Navigation SCORM

Standar dan Spesifikasi Proses E-Pembelajaran


ISO/IEC TR 19796-1:2005, tentang Pengembangan Sistem ePembelajaran



ISO/IEC TR 19796-3:2009, tentang Metrics dan Methods

2.2 Rambu-Rambu Desain KDITT
2.2.1 Prinsip Desain KDITT
Untuk menghasilkan KDITT yang baik dan bermutu ada beberapa prinsip desain utama yang
harus dipenuhi, yaitu:
1.

Identifikasi capaian pembelajaran bagi mahasiswa, mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan dan sikap.

2.

Menjamin strategi asesmen selaras dengan capaian pembelajaran.
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3.

4.

Menyusun aktivitas dan tugas pembelajaran secara progresif agar mahasiswa
dapat mematok target pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibangun
dalam proses belajarnya.
a.

menyajikan materi yg mendukung belajar aktif;

b.

dalam durasi perkuliahan, pengetahuan dibangun mulai dari yg mendasar
meningkat menuju keterampilan pd tingkat yg lebih tinggi seperti aplikasi,
integrasi dan analisis.

Menjamin keseimbangan antara kehadiran dosen memberi materi, interaksi
sosial, tantangan atau beban kognitif.

2.2.2 Pertanyaan yang Harus Dijawab Bagi Pengembang KDITT
Disamping itu, pengembangan KDITT harus dapat pertanyaan-pertanyaan berikut ini agar
dapat menghasilkan KDITT yang baik dan bermutu.
1.

Kuliah Daring sebaiknya dirancang dan diselenggarakan oleh orang yang
memiliki kepakaran dan interes pribadi pada topik kuliah sehingga dapat
menarik partisipan untuk belajar dan diskusi.
Topik apa yang Anda pertimbangkan untuk kuliah daring? Apakah Anda yakin
topik tersebut cocok untuk diselenggarakan dalam bentuk kuliah daring?
Apakah ada permintaan atau ada yang membutuhkan kuliah ini?

2.

Kuliah Daring dapat saja bersifat masif. Namun interpretasi masif ini dpt
berbeda. Tidak masalah seberapa besar partisipan kuliah, yang Anda butuhkan
adalah topik yang banyak diminta dan memiliki kelompok target audiens.
Apakah audiens akan cocok dengan topik yang akan Anda sediakan melalui
Kuliah Daring?

3.

Individu yang terlibat dalam merancang Kuliah Daring seharusnya pakar di
bidangnya (pengajaran atau penelitian) dan seharusnya 'hadir' di dalam
kuliah.
Siapa yang akan merancang dan mengajar Kuliah Daring? Bagaimana jadwal
untuk merancang dan menyelenggarakan kuliahnya? Bagaimana
penyajiannya?

4.
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Capaian pembelajaran dari partisipan kuliah daring perlu ditentukan agar
efektivitas kuliah daring dapat dievaluasi. Hal yang juga penting adalah
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performansi partisipan diukur dan diumpanbalikkan terkait dengan kekuatan
dan kelemahannya dalam pembelajaran.
Apa yang akan dipelajari partisipan atau apa hasil yang diinginkan? Bukti apa
atau dokumentasi apa yang perlu disiapkan partisipan, bila ada, untuk
menyajikan bahwa mereka telah mencapai hasil atau yang diinginkan ?
Bagaimana partisipan akan menerima umpan balik atas pembelajarannya ?
5.

Kuliah daring hendaklah memfasilitasi pengalaman belajar yang efektif yang
membutuhkan interaktivitas, komunikasi, dan komunitas belajar.
Apa jenis interaksi yang akan digunakan bagi partisipan (centralized atau
distributed, synchronous atau asynchronous)? Siapa yang akan memfasilitasi
interaksi tersebut?

6.

Konten atau materi kuliah daring hendaknya merupakan titik awal untuk
perbincangan dalam pembelajaran, bukan hanya agar kuliah daring terkesan
eksklusif.
Materi apa yang dibutuhkan oleh partisipan untuk menyelesaikan aktivitas
belajar dan menghasilkan capaian pembelajaran ? Apakah Anda memiliki
keterampilan dan perangkat lunaknya untuk membuat materi tersebut atau
dimana Anda dapat memperoleh sumber belajar yang dibutuhkan itu?

7.

Mahasiswa kadang-kadang mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan
teknologi pendidikan dan situs kuliah daring yang digunakan untuk
melaksanakan aktivitas daring.
Tantangan apa yang Anda antisipasi ? Apa saja langkah langkah proaktif yang
Anda lakukan untuk membantu partisipan agar familiar dengan teknologi dan
sistem kuliah daring ?

8.

Ketika bekerja secara daring. mahasiswa seringkali bermasalah dalam
mengatur waktu dan tugas-tugasnya, seringkali mahasiswa juga kesulitan
memahami implikasi dari kuliah daring dalam rangkaian studinya
Apakah Anda memiliki rencana untuk membantu partisipan Anda agar pandaipandai mengelola waktu belajarnya dan mengorganisasikan pengetahuan
yang diperoleh dari kuliah daring terkait studinya ?

9.

Tidak seperti kuliah online tradisional yang mana Anda mengajar mata kuliah
dimana pesertanya sudah terdaftar dan harus mengambil kelas kuliah Anda
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untuk menyelesaikan program studinya, untuk kuliah daring Anda perlu
menawarkan dan mempromosikan kelas Anda.
Bagaimana Anda menawarkan/mempromosikan kuliah daring Anda?
10. Kuliah Anda seharusnya memiliki siklus evaluasi, sebelum, selama dam setelah
kuliah.
Metode apa yang akan Anda gunakan untuk mengevaluasi kuliah Anda
sebelum dimulai? Bagaimana Anda menangkap umpanbalik mahasiswa
selama dan setelah kuliah?

2.3 Metodologi
Pengejawantahan dari prinsip desain tersebut di atas serta bagaimana menjawab
pertanyaan-pertanyaan tersebut diupayakan melalui proses pengembangan KDITT yang
mengacu pada ISO 19796: Part 1 yang memuat proses pengembangan sistem learning,
education & training. Tahapan atau langkah-langkah pengembangan yang
direkomendasikan diilustrasikan pada Gambar 2-1.
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Gambar 2-1 Reference Framework for Description of Quality
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3 Metodologi Pengembangan KDITT
Pada bagian ini diuraikan proses adaptasi model mutu mengacu pada ISO 19796: Part 1
untuk digunakan sebagai model proses pengembangan KDITT (ISO/IEC, 2005). Adaptasi
model proses ini mempertimbangkan hasil kajian model konseptual sistem dan materi epembelajaran untuk mendukung program berbagi materi dan standar nasional pendidikan.
Berikut ini disampaikan model proses pengembangan KDITT yang terdiri atas proses utama
beserta subprosesnya.

3.1 Proses Utama Pengembangan KDITT
Selengkapnya, proses utama dalam pengembangan KDITT diperlihatkan pada

Gambar 3-1.
Analisis
Kebutuhan

Analisis
Rangka
Kerja

Konsepsi
/ Desain

Pengemb
angan/
Produksi

Implementasi

Proses
Belajarmengajar

Evaluasi/
Optimasi

Gambar 3-1 Proses Utama Pengembangan KDITT

Ketujuh proses ini diuraikan pada bagian berikut.

3.2 Analisis Kebutuhan
Proses utama yang pertama adalah analisa kebutuhan, yaitu proses identifikasi dan
deskripsi kebutuhan, permintaan, dan kendala dalam pengembangan KDITT. Proses ini
terdiri atas empat subproses sebagai berikut:


Inisiasi: Inisiasi pengembangan KDITT; deskripsi dari kebutuhan atau
permintaan untuk pengembangan KDITT.



Identifikasi Stakeholder: Identifikasi, deskripsi dan evaluasi pemangku
kepentingan.



Definisi Sasaran: definisi dan evaluasi sasaran dari pemangku kepentingan.



Analisis Permintaan: spesifikasi, deskripsi, dan validasi permintaan dan
sasaran dalam pengembangan KDITT serta deskripsi operasionalnya.
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3.3 Analisis Rangka Kerja
Pada tahap kedua adalah proses analisis rangka kerja, yaitu proses identifikasi rangka kerja
dan konteks dari pengembangan KDITT. Kajian terhadap proses ini menunjukkan bahwa
poin-poin yang termuat dalam model referensi sesuai dengan kebutuhan di lingkungan ITS,
yaitu terdiri atas subproses berikut:


Analisis Konteks Eksternal: proses identifikasi, deskripsi, dan evaluasi
framework / konteks eksternal pengembangan KDITT.



Analisis Sumber Daya Staf: proses identifikasi dan deskripsi aktor,
kualifikasinya, kompentensinya, dan ketersediaannya.



Analisis Kelompok Target: proses identifikasi dan deskripsi kelompok target
dan profil mahasiswa.



Analisis Konteks Institusional dan Organisasional: proses identifikasi &
deskripsi relevansi konteks organisasional dan institusional untuk
pengembangan KDITT.



Perencanaan Waktu dan Biaya: proses identifikasi dan deskripsi batasan
keuangan, kontrak, dan tempo pelaksanaan pengembangan KDITT.



Analisis lingkungan: proses identifikasi dan deskripsi lingkungan dan
sumberdaya fisik untuk pembuatan dan pendistribusian materi kuliah daring

3.4 Konsepsi / Desain Kuliah Daring Terbuka
Pada tahap ketiga adalah proses konsepsi atau desain, yaitu proses merencanakan dan
mendesain konsep dalam pengembangan KDITT.
Berikut ini subproses yang dilakukan:


Kompetensi /Capaian Belajar: menyesuaikan dengan istilah dalam standar
kompetensi lulusan. Merupakan proses mendefinisikan kompetensi yang
ingin dicapai dalam suatu materi kuliah daring.



Konsep Materi: konsep dari materi pembelajaran yang direpresentasikan
berupa silabus dan rencana pembelajaran.
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Konsep Agregasi: deskripsi model agregasi materi kuliah daring yang
mendukung mekanisme share dan reuse.



Konsep Sekuen dan Navigasi: deskripsi urutan penyampaian materi dan fitur
interaktif bagi pengguna.



Konsep Didaktik: konsep dari model didaktik, konsep dan prinsip metode
penyampaian materi pembelajaran.



Konsep Media: pemilihan dari penggunaan media.



Konsep Komunikasi: pemilihan dan deskripsi dari media komunikasi yang
digunakan dalam pembelajaran.



Konsep Tugas: deskripsi bentuk penugasan yang diberikan melalui materi
kuliah daring.



Konsep Evaluasi: deskripsi metode pelaksanaan evaluasi, cara penilaian, dan
penentuan kriteria kelulusan.



Konsep Metadata: definisi model metadata yang digunakan pada materi
kuliah daring.



Konsep Aktivitas: definisi model metadata aktivitas yang digunakan pada
materi kuliah daring.



Konsep Pemeliharaan: deskripsi pedoman pemeliharaan secara rutin
maupun insidentil materi kuliah daring.

3.5 Produksi Kuliah Daring Terbuka
Selanjutnya, pada tahap keempat adalah develop/produksi, yaitu proses merealisasikan
konsep atau desain KDITT.
Proses produksi terdiri atas enam subproses sebagai berikut:


Realisasi Materi: produksi atau realisasi materi kuliah daring.



Realisasi Media: produksi atau realisasi aset-aset digital yang membangun
materi kuliah daring.



Realisasi Desain: realisasi desain tampilan, navigasi dan sekuensing kuliah
daring.
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Realisasi Teknis: pengemasan aset digital mengacu pada konsep agregasi dan
konsep metadata dengan mengikuti standar internasional ISO 29163.



Pemeliharaan: pemeliharaan materi kuliah daring supaya terjaga
relevansinya dan up to date.



Pengemasan Ulang: mengemas ulang sumber belajar yang belum memenuhi
standar

3.6 Implementasi Kuliah Daring Terbuka
Pada tahap ini adalah mengimplementasikan Kuliah Daring Terbuka.
Proses implementasi ini memiliki lima subproses sebagai berikut:


Pengujian Sumber Belajar: pengujian dan validasi paket materi kuliah daring.



Adaptasi Sumber Belajar: deskripsi dari manajemen konfigurasi, adaptasi dan
pengaturan paket konten materi kuliah daring.



Aktivasi Sumber Belajar: proses ini mendeskripsikan pementasan dan
penyebaran materi kuliah daring.



Organisasi Pendistribusian: penyediaan kebutuhan organisasional untuk
pendistribusian materi kuliah daring.



Infrastruktur Teknis: penyediaan kebutuhan teknis untuk pendistribusian
materi kuliah daring.

3.7 Pengoperasian Kuliah Daring Terbuka
Pada tahap yang keenam adalah proses pengoperasian Kuliah Daring Terbuka yang
mencakup proses administrasi dan proses pembelajaran, mulai dari perencanaan
pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil dan proses pembelajaran sampai
dengan pengawasan pembelajaran.
Berikut kelima subproses dari proses pengoperasian:


Administrasi: pengoperasian sistem e-pembelajaran (Rumah Belajar) untuk
keperluan administrasi: pendaftaran mata kuliah, pendaftaran partisipan,
penjadwalan dan administrasi lainnya.
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Perencanaan Pembelajaran: pengoperasian sistem e-pembelajaran untuk
keperluan perencanaan pembelajaran.



Pelaksanaan Pembelajaran: pengoperasian sistem e-pembelajaran untuk
keperluan pelaksanaan pembelajaran.



Penilaian Hasil dan Proses Pembelajaran: pengoperasian sistem epembelajaran untuk keperluan penilaian hasil dan proses pembelajaran.



Pengawasan Proses Pembelajaran: pengoperasian sistem e-pembelajaran
untuk keperluan pengawasan proses pembelajaran.

3.8 Evaluasi dan Optimasi Kuliah Daring Terbuka
Pada tahap yang terakhir adalah proses evaluasi dan optimasi, yaitu proses
mendeskripsikan metode, prinsip-prinsip, dan prosedur evaluasi dalam proses
pengembangan KDITT serta upaya perbaikan berdasar hasil evaluasi.
Proses ini terdiri atas empat subproses sebagai berikut:


Perencanaan: penyusunan rencana evaluasi yang mencakup tujuan,
pendekatan yang digunakan, waktu, evaluator yang dilibatkan, parameter
dan kriteria serta pemilihan metode dan instrumen evaluasi.



Realisasi: proses realisasi dari evaluasi.



Analisis: proses analisis data hasil evaluasi untuk mendapatkan pemahaman
penggunaan metode, alat, dan sumber belajar dengan memperhatikan biaya,
hasil, dan manfaat.



Optimasi / Perbaikan: mendeskripsikan proses adaptasi dan optimasi materi
dan proses pembuatan dan distribusi materi untuk meningkatkan dan
mempertahankan efisiensi dan efektifitas materi dan proses pembuatan dan
distribusinya.
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4 Kebutuhan KDITT
Program kuliah daring merupakan kebutuhan dan permintaan yang berasal dari
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana
kebutuhan yang sesungguhnya dalam menyelenggarakan kuliah daring.

4.1 Deskripsi Umum Kuliah Daring
Berdasarkan penjelasan dan sosialisasi yang disampaikan oleh Dirjen Dikti dapat dipahami
bahwa mekanisme pelaksanaan kuliah daring dalam beberapa tahapan: mulai dengan
pendaftaran kelas daring, mengikuti materi atau mengikuti kuliah secara daring, diskusi
secara sinkron ataupun asinkron, penilaian tugas, latihan dan ujian, sampai dengan
penerbitan sertifikat untuk kelulusan peserta kelas daring. Secara lengkap mekanisme ini
diilustrasikan pada Gambar 4-1.

Daftar
Kuliah

Unduh Materi
Kuliah melalui
Video Web
- Kuliah dengan
waktu
terjadwal
(mingguan)
- Kuliah dengan
waktu bebas
(semesteran)

Diskusi dalam
Forum

- Dosen ikut
dalam
diskusi/forum
- Dibantu asisten

Penilaian
(Tugas & Ujian)

Penerbitan
Sertifikat

- Penilaian
otomatis
- Penilaian sejawat
- Penilaian oleh
Asisten

- Oleh universitas
atau penyedia
- Bisa dapat
kredit
- Bisa ditransfer
ke universitas
tertentu yang
bekerjasama

Gambar 4-1 Mekanisme Pelaksanaan Kuliah Daring

4.2 Kebutuhan Dalam Penyelenggaraan Kuliah Daring
Untuk menjalankan mekanisme pelaksanaan kuliah daring sebagaimana dijelaskan di atas,
dibutuhkan kesiapan akan empat hal berikut:
1. Modul, materi pada system e-pembelajaran.
2. Aplikasi, sistem administrasi dan manajemen pembelajaran atau sistem epembelajaran.
3. Infrastruktur: server dan jejaring serta perangkat untuk keperluan penyimpanan,
komputasi, dan komunikasi.
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4. Regulasi: peraturan menteri pendidikan & kebudayaan dan peraturan direktur
jenderal pendidikan tinggi yang mengatur kewenangan menyelenggarakan kuliah
terbuka bagi perguruan tinggi yang memenuhi syarat
Keempat kebutuhan tersebut secara utuh diilustrasikan pada Gambar 4-2.
• Modul mata
kuliah lengkap
dengan tugas,
kuis, dan ujian
online

• Administrasi
• Sistem Manajemen
Pembelajaran

Aplikasi

•Kewenangan
menyelenggarakan
kuliah terbuka bagi
perguruan tinggi yang
memenuhi syarat

Modul

Infra

Regulasi

struktur

•Komputasi
•Penyimpanan
•Komunikasi

Gambar 4-2 Kebutuhan dalam Penyelenggaraan Kuliah Daring

Program hibah pengembangan kuliah daring ini fokus pada pengembangan modul yang
mana secara umum diharapkan dapat dilaksanakan dalam tahapan yang diilustrasikan pada
Gambar 4-3.
- Dosen
- Perguruan Tinggi
- Dikti/Pustekkom
Penyusunan
Kerangka
Modul
Pembelajaran

- Perguruan
Tinggi
- Asosiasi
Rumpun Ilmu

Pembuatan
Modul
Pembelajaran

- Dosen
- Perguruan
Tinggi

Jaminan
Mutu
Substansi
Mata Kuliah

- Perguruan Tinggi
- Dikti/Pustekkom

Gambar 4-3 Tahapan dalam Pengembangan Modul Kuliah Daring
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Jaminan
Mutu
Modul
Pembelajaran

Operasional

Penentuan
Kuliah dan
Dosen

- Asosiasi
Rumpun Ilmu
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Melalui proses penjaminan mutu seperti ditunjukkan di atas, perkuliahan daring dapat
diharapkan benar-benar mampu meningkatkan pemerataan dan kesetaraan pendidikan
tinggi yang bermutu.

4.3 Rencana Pengembangan Kuliah Daring Indonesia Terbuka &
Terpadu
Program pengembangan kuliah daring merupakan program dalam skala nasional yang
direncanakan secara strategis dalam wujud rencana jangka panjang, rencana jangka
menengah dan rencana jangka pendek sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4-4, serta
Tabel 1 dan Tabel 2.

- Penyelenggaraan
Mata Kuliah
Daring Terbuka
oleh PT
- Infratruktur
Nasional Kuliah
Daring Terbuka

2018
2017
2016

•Pengembangan
PJJ Daring
2014
•Penyelenggaraan Terbuka untuk
Masyarakat
PJJ Daring
secara langsung
Terbuka oleh PT
•Penambahan
melalui Kelas
Mata Kuliah dan
Daring
Penyelenggara
•Penambahan
PJJ Daring
Mata Kuliah
Terbuka
•Pengembangan •Peningkatan
Infrastruktur
Mutu Substansi,
Proses, dan
Teknologi

2015

•Perluasan
Jangkauan,
•Perluasan
•Penambahan
Jangkauan,
Variasi Mata
•Penambahan
Kuliah dan
Variasi Mata
Program
Kuliah dan
•Peningkatan
Program
Mutu Substansi,
•Peningkatan
Mutu Substansi, Proses, dan
Teknologi
Proses, dan
Teknologi

Gambar 4-4 Rencana Jangka Panjang KDITT

Pada Tabel 1 diperlihatkan target peningkatan mutu modul dan proses kuliah daring
terhadap standar yang ada secara bertahap.
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Tabel 1 Rencana Jangka Menengah KDITT
No

Komponen Kuliah
Daring

Tahun
2014

2015

2016

2017

2018

1

Penyelenggaraan Mata
Kuliah Daring (sertifikat
mata kuliah)

6 PT,
30
Makul

10 PT,
150 Makul

15 PT,
300
Makul

20 PT,
500
Makul

25 PT,
800
Makul

2

Penyelenggaraan PJJ
Daring Terbuka dengan
Kelas Daring (ijazah
program)

-

6 PT
@ 2 PS
@ 5 Kelas

10 PT
@ 4 PS
@ 10
Kelas

15 PT
@ 6 PS
@ 15
Kelas

20 PT
@ 8 PS
@ 20
Kelas

3

Penyelenggaraan PJJ
Daring Terbuka
Langsung

-

-

6 PT
@ 2 PS

10 PT
@ 4 PS

15 PT
@ 6 PS

4

Mutu Modul (Terhadap
ISO 29163)

50%

70%

90%

100%

100%

5

Mutu Proses (Terhadap
ISO 19796)

50%

70%

90%

100%

100%

6

Mutu Teknologi

Komunikasi, Storage
Propietary

+ Komputasi
Open

7

Mutu Administrasi

Mhs

Dosen,
mhs,
makul

Dosen, mhs, asisten, makul

8

Peningkatan Jumlah
Mahasiswa

-

3.000

29.000

20
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Tabel 2 Rencana Jangka Pendek KDITT

Rencana Jangka Pendek
Unit
Pelaksana

No

Kegiatan

1.

Menunjuk 4 (empat) Universitas Anggota Detiknas
untuk menyelenggarakan Kuliah Daring Indonesia
Penyusunan regulasi perizinan kuliah daring
terbuka

Dikti

Awal Okt 2013

Dikti

Akhir Des 2013

3.

Penyiapan jaringan penyampaian kuliah online

PT Pembina

4.

Pengembangan Aplikasi Penyedia Kuliah Daring
(Course Provider)

PT Pembina

Akhir Des 2013

5.

Penyiapan infrastruktur komunikasi pita lebar

Akhir Des 2013

6.

Pengembangan Aplikasi untuk Course Aggregator

Dikti,
Pustekkom
Pustekkom

7.

Penyiapan paling sedikit 20 modul kuliah daring

PT Pembina

Akhir Maret 2014

8.

Pengembangan Aplikasi Administrasi dan Penilaian
untuk Penyedia Kuliah Daring

PT Pembina

Akhir Maret 2014

9.

Pengembangan Aplikasi Administrasi Course
Aggregator

Pustekkom

Akhir Juni 2014

10.
11.

Peluncuran halus Kuliah Daring Indonesia
Mengajak perguruan tinggi lain yang memenuhi
syarat untuk bergabung denga Kuliah Daring
Indonesia
Penerbitan izin layanan kuliah daring
Penyelenggaraan resmi Kuliah Daring Indonesia

Menteri
Dikti

Awal April 2014
Akhir Maret 2014

Dikti
Kemdikbud

Akhir Juni 2014
Awal Agust 2014

2.

12.
13.

Tenggat waktu

Akhir Maret 2014

Implementasi dari rencana jangka panjang tersebut di atas dilaksanakan secara bertahap
untuk mencapai tujuan melalui pencapaian sasaran sebagai bagian dari rencana jangka
pendek
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Tahap I. Sasaran: Meningkatkan mutu perguruan tinggi yang ada.
Pada tahap awal dilakukan peningkatan mutu pada sistem aplikasi dan modul/materi kuliah
KDITT melalui pengembangan sistem dan materi yang memenuhi standar mutu. Pada tahap
ini pelaksanaan KDITT baru dalam wujud Mata Kuliah yang dapat ditempuh secara daring.
Mata Kuliah (MK) ditawarkan oleh Perguruan Tinggi (PT) Penyelenggara MK Daring dan
dapat diikuti oleh mahasiswa yang terdaftar pada PT Penyelenggara Program. Sebagai
tanda kelulusan MK, sertifikat diberikan oleh PT Penyelenggara MK Daring. Sedangkan
tanda kelulusan program, ijazah diberikan oleh PT Penyelenggara Program.
Mekanisme pada tahap awal ini diilustrasikan pada Gambar 4-5.

Pembuat
Course
Mata
Kuliah
Course
P) (
Producer
ISO 29163

Penyelenggara
Mata Kuliah
Daring

Penyelenggara
Program
(Tatap Muka)

Mhs

Penyelenggara
Program
(Tatap Muka)
ISO 19796

....

Penyelengara
Mata Kuliah
Daring

Gambar 4-5 Skema Tahap 1: Penyelenggaraan Mata Kuliah Daring
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Mhs

....

....

....
Produsen
Course
Course
Course
Mata
Kuliah
Producer
Produce)( (
Producer

Penyelenggara
Program
(Tatap Muka)

ISO 19796

Pengepul Mata Kuliah
(Kemdikbud)

Produsen
Course
Course
Mata
Kuliah
Producer
Produce) (

Penyelenggara
Mata Kuliah
Daring

Mhs

Panduan Pengembangan dan Penyelenggaraan KDITT
Tahap II. Sasaran: meningkatkan akses ke perguruan tinggi bermutu dengan kelas
daring
Pada tahap berikutnya, pada saat tersedia cukup banyak MK yang bermutu secara daring,
penyelenggaraan KDITT disinergikan dengan penyelenggaraan PJJ. Pada penyelenggaraan
PJJ modus ganda, lima puluh persen (50 %) atau lebih MK diselenggarakan secara daring.
Pada tahap ini juga dimaksudkan untuk bersinergi dengan Universitas Terbuka, sehingga
melalui peningkatan mutu KDITT dapat dicapai pula peningkatan mutu penyelenggaraan
PJJ dan peningkatan mutu pembelajaran pada Universitas Terbuka. Pada tahap ini, PT
Penyelenggara Program PJJ Daring Terbuka yang mengeluarkan ijazah program bagi tanda
kelulusan program mahasiswa.
Mekanisme pada tahap kedua ini diilustrasikan pada Gambar 4-6.
Pembuat
Course
Course
Mata
C
Produ
Kuliah

Pembuat
Course
Course
Mata
C
Produ
Kuliah

ISO
19796

Mhs

Mhs

(Bisa kerjasama dengan UT)

Kelas Daring
Penyelenggara
Program PJJ
(Tatap Muka)

....

Penyelenggara
Program PJJ
Daring Terbuka

Kelas Daring
Penyelenggara
Program PJJ
(Tatap Muka)

....

....

....
Pembuat
Course
Course
Course
Mata
Producer
Producer
Producer
Kuliah

ISO
19796
Penyelenggara
Program PJJ
Daring Terbuka

Pengepul Program/ Mata Kuliah
(Kemdikbud)

ISO
29163

Kelas Daring
Penyelenggara
Program PJJ
(Tatap Muka)

Penyelenggara
Program PJJ
Daring Terbuka

Mhs

Gambar 4-6 Skema Tahap 2: Penyelenggaraan Program PJJ Daring Terbuka
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Tahap III. Sasaran: meningkatkan akses ke perguruan tinggi bermutu
Selanjutnya, pada tahap yang ketiga adalah penyelenggaraan Program PJJ Daring Terbuka
Langsung. Pada tahap ini, mahasiswa dapat mendaftar langsung sebagai peserta program
studi dari PT Penyelenggara Program PJJ Daring Terbuka tanpa melalui atau terdaftar pada
PT Penyelenggara Program Studi tatap muka. Mahasiswa terdaftar dan mengikuti kuliah
PJJ Daring secara langsung. Sebagai tanda kelulusan, ijazah program dikeluarkan oleh PT
Penyelenggara Program PJJ Daring Terbuka. Strategi ini diharapkan dapat menjaring
mahasiswa secara langsung sehingga akan meningkatkan angka partisipasi kasar (APK)
pendidikan tinggi secara signifikan. Untuk dapat menyelenggarakan program ini, PT
Penyelenggara harus memenuhi standar mutu proses dan materi untuk seluruh MK dalam
satu program studi.
Mekanisme pada tahap kedua ini diilustrasikan pada Gambar 4-7.
Pembuat
Course
Mata
Kuliah
Course
Produ

ISO 29163

ISO 19796
Penyelenggara
Program PJJ Daring
Terbuka

Penyelenggara
Program PJJ Daring
Terbuka

(Rumah Belajar:
SCORM)
ISO 19796

Gambar 4-7 Skema Tahap 3: Penyelenggaraan Program PJJ Daring Terbuka Langsung
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Mhs

....

....

....
Pembuat
Course
Course
Mata
Kuliah
Producer
Producer

Mhs

Pengepul Program
(Kemdikbud)

Pembuat
Course
Mata
Kuliah
Course
Produ

Penyelenggara
Program PJJ Daring
Terbuka

Mhs
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Tahap IV. Sasaran: meningkatkan akses ke perguruan tinggi bermutu dengan kelas
daring
Pada tahap keempat, penyelenggaraan kuliah daring sebagai salah satu modus dalam
penyelenggaraan PJJ. Pada akhirnya, penyelenggaraan KDITT berjalan berdampingan
dengan penyelenggaraan PJJ. Penyelenggaraan KDITT tidak mematikan penyelenggaraan
PJJ dikarenakan dalam beberapa kasus penyelenggaraan kuliah daring belum dapat
sepenuhnya mensubstitusi pembelajaran tatap muka. Disamping itu, belum ada jaminan
secara teknis kuliah daring dapat diakses di seluruh pelosok Indonesia dengan baik.
Mekanisme pada tahap keempat ini diilustrasikan pada Gambar 4-8.
Pembuat
Course
Mata
Kuliah
Course
Produ
ISO 29163

Penyelenggara
Program (PJJ)

Mhs

Penyelenggara
Program
(Tatap Muka)

Mhs

ISO 19796

Penyelenggara
Program
(Tatap Muka)

....

Penyelenggara
Program (PJJ)

....

....

....
Pembuat
Course
Course
Mata
Kuliah
Producer
Producer

Penyelenggara
Program
(Tatap Muka)

ISO 19796

Pengepul Mata Kuliah
(Kemdikbud)

Pembuat
Course
Mata
Kuliah
Course
Produ

Penyelenggara
Program (PJJ)

Mhs

Gambar 4-8 Skema Tahap 4: Penyelenggaraan Program PJJ
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5 Rangka Kerja KDITT
Pada bagian ini akan dibahas analisis rangka kerja, yaitu proses identifikasi rangka kerja dan
konteks dari pengembangan KDITT. Kajian terhadap proses ini menunjukkan bahwa poinpoin yang termuat dalam model referensi sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Institusi
atau lembaga pendidikan

5.1 Sumber Daya
Berdasarkan konteks pengembangan KDITT, maka perlu diidentifikasi unit-unit yang terkait
dalam pengembangan KDITT. Sebagai contoh adalah sebagai berikut:
•

Badan Akademik
–

Pusat Pengembangan Pendidikan & Aktivitas Instruksional (P3AI)

–

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kurikulum (P3K)

•

Badan Koordinasi Pengendalian dan Komunikasi Program (BKPKP) / ITS-TV

•

Badan Teknologi dan Sistem Informasi (BTSI)

•

Program Studi: Dosen Pengampu Mata Kuliah

5.2 Organisasi Tim KDITT
Untuk menjalankan program KDITT, sumber daya yang ada diorganisasikan untuk
menyesuaikan dalam konteks fungsional pekerjaan pengembangan KDITT. Organisasi tim
tersebut adalah sebagai berikut:
•
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Tim Kepanitiaan: Tugas utama P3AI
–

Pelindung

–

Penanggung Jawab

–

Ketua Pelaksana

–

Kesekretariatan

–

Keuangan

–

Dokumentasi
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•

•

•

•

Tim Pengembang
–

Subject Matter Expert

–

Instructional Designer

–

Multimedia Designer

–

Document Writer

–

Programmer

–

Video Editor

–

SCORM Author

Tim Pelaksana Pembelajaran
–

Pengajar

–

Pemandu Diskusi

–

Penilai

–

Pengawas

–

Bimbingan Teknis

Tim Reviewer/Evaluator
–

Penyusun Rencana Evaluasi

–

Pelaksana Evaluasi

–

Penyusun Rencana Perbaikan berdasar Hasil Evaluasi

Tim Infrastruktur Teknis

5.3 Pemetaan Peran dalam Pengembangan KDITT
Selanjutnya, sumber daya yang ada dalam organisasi tim yang terbentuk dipetakan
perannya untuk menjalankan proses pengembangan KDITT. Sebagai contoh diilustrasikan
pada Gambar 5-1.
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Gambar 5-1 Pemetaan Peran Pengembangan KDITT

5.4 Kelompok Target Kuliah Daring
Untuk meningkatkan kemanfaatan kelas-kelas yang dibuka melalui program kuliah daring
ini dapat diidentifikasi kelompok target pengguna berikut:
–

Kalangan akademisi: dosen, mahasiswa dan pelajar.

–

Kalangan industri

–

Kalangan usaha / bisnis

–

Masyarakat umum

Jadi, disamping dapat diikuti oleh mahasiswa, kelas-kelas daring ini dapat diikuti oleh
kalangan industri, kalangan usaha/bisnis dan khalayak masyarakat umum.

5.5 Jadwal Pengembangan Kuliah Daring
Pada tahapan atau subproses ini perlu disusun jadwal pengembangan KDITT. Program
pengembangan KDITT melalui hibah ini merupakan bagian dari rencana jangka pendek
Kuliah Daring Indonesia yang ditargetkan untuk diselesaikan pada akhir tahun 2013 ini.
Berikut contoh jadwal selengkapnya pelaksanaan program hibah pengembangan KDITT:
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NO
1
2
3

4

5
6

7

URAIAN
Analisa Kebutuhan
Analisa Rangka Kerja
Penyusunan Materi Kuliah KDT-ITS
Konsep Kompetensi
Konsep Materi
Konsep Agregasi
Konsep Didaktik
Konsep Komunikasi/Diskusi
Konsep Tugas
Konsep Evaluasi
Pengembangan Materi Kuliah KDT-ITS
Pengembangan Aset Digital
Penyusunan OP Materi Kuliah KDT-ITS
Penyusunan Modul Online
Penyusunan Paparan (slideshow)
Penyusunan Buku Teks (e-book)
Pengemasan OP Materi Mengikuti Standar
Implementasi Mata Kuliah KDT-ITS
Perencanaan Perkuliahan KDT-ITS
Petunjuk Pelaksanaan Perkuliahan
Petunjuk Pelaksanaan Bagi Dosen
Petunjuk Pelaksanaan Bagi Mahasiswa
Evaluasi dan Optimasi
Evaluasi dan Optimasi Konsep MK KDT ITS
Evaluasi dan Optimasi Materi Kuliah
Evaluasi dan Optimasi Mata Kuliah KDT ITS
Evaluasi dan Optimasi KDT ITS

1

OKTOBER
3
5

7

8

9

10

DESEMBER
11 12 13

25%

50%

75%

100%

25%

50%

75%

100%

14

15

5.6 Anggaran Biaya KDITT
Selanjutnya tim pelaksana pengembangan KDITT perlu menyusun rencana anggaran biaya
pelaksanaan program hibah pengembangan KDITT. Berikut ini contoh pembiayaan
pengembangan KDITT:
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NO

U RA I A N

SATUAN

JUMLAH
(Rp.)

1

Perjalanan Dinas (Tranport, uang saku)

2x4

org/keg

73,600,000.00

2

Jasa Profesi pengembangan Modul KDITT
ITS

32 x 4

org/keg

236,350,000.00

3

HR Tim pelaksana

8x1

org/keg

2,900,000.00

4

Bahan Habis pakai (konsumsi, akomodasi,
ATK)

1

kegiatan

84,150,000.00

5

Presentasi hasil dan pembuatan laporan
akhir

7x5

org/keg

3,000,000.00

Jumlah …………….

30

VOL

400,000,000.00
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6 Konsepsi atau Desain KDITT
Setiap sistem atau produk hendaknya didasari dengan bangunan konseptual yang utuh.
Pada bagian ini dijelaskan bagaimana konsep dasar yang membangun KDITT.

6.1 Konsep Kompetensi/Capaian Pembelajaran
Pada bagian ini ditekankan bahwa setiap unit pembelajaran dalam kuliah daring hendaknya
memfasilitasi proses pembelajaran untuk menghasilkan capaian pembelajaran. Setiap unit
di setiap level harus dirumuskan capaian pembelajarannya. Hal ini diilustrasikan pada
Gambar 6-1.

Visi Misi
PT

Profil Lulusan
Prodi 1

Capaian Beljr
Mata Kuliah

Capaian Beljr
Pokokbahsn

Capaian
Beljr SubPB

Profil Lulusan
Prodi 2

Capaian Beljr
Mata Kuliah

Capaian Beljr
Pokokbahsn

Capaian
Beljr SubPB

…

…

…

…

Gambar 6-1 Konsep Capaian Pembelajaran pada Sistem KDITT

Pada level mata kuliah capaian pembelajarannya diurai ke dalam bentuk peta capaian
pembelajaran yang diberikan contohnya pada Gambar 6-2.
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Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CP MK): Mahasiswa mampu melakukan perancangan (C5, P4)
sistem pengendalian otomatis dengan logika yang benar baik secara mandiri atau juga dalam
kerjasama tim (A3).

CP PB 7: Menguraikan Strategi Perancangan Sistem Pengendalian P,I,D
dan kombinasinya serta Zieger Nichols (C5, P3, A3)
CP PB 8: Menmbandingkan
Karakteristik Sistem berdasar Pers.
Ruang keadaan (C4, P3, A3)

CP PB 6: Membandingkan Pengendali
P,I,D dan kombinasinya (C4, P3, A3)

CP PB 3: Membandingkan Respon
Model dinamik Sistem dengan
berbagai sinyal uji (C4, P3, A3)

CP PB 4: Membuat Diagram
Tempat Kedudukan Akar
(C4, P3, A3)

CP PB 5:
Membandingkan Respon
Frekuensi (C4, P3, A3)

CP PB 2: Menurunkan Model
dinamik Sistem (C3, P3, A3)

CP Pokok Bahasan (PB) 1: Menjelaskan fungsi
Komponen Sistem Pengendalaian Otomatis (C2, A3)

Garis entry behaviour
Menyelesaikan Pers. Differensial
dengan Transformasi Laplace

Menganalisa Model
Komponen Dinamik
Sistem

Gambar 6-2 Peta Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

6.2 Konsep Materi
Berdasar peta capaian pembelajaran di atas dapat dipetakan menjadi organisasi materi
sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 6-3.
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Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CP MK)

Perancangan Sistem Pengendalian P,I,D dan
kombinasinya serta Zieger Nichols

Pengendali P,I,D dan kombinasinya

Pers. Ruang keadaan

Respon Frekuensi

Diagram Tempat
Kedudukan Akar

Respon Model Dinamika Sistem

Model Matematika Dinamik
Sistem
Pengantar Sistem Pengendalaian
Otomatis
Gambar 6-3 Contoh Organisasi Materi

Konsep materi juga direpresentasikan berupa silabus mata kuliah dan rencana
pembelajaran semester.

6.3 Konsep Agregasi
Pada hibah pengembangan KDITT ini, modul kuliah dikembangkan berorientasi objek
pembelajaran yang berupa objek lepasan yang dapat dirangkai, dilepas dan dirangkai
kembali. Secara umum, objek lepasan yang menyusun modul kuliah daring dapat
diklasifikasikan dalam taksonomi objek pembelajaran yang ditunjukkan pada Tabel 3.
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Tabel 3 Taksonomi Objek Pembelajaran

Konten / Unit
Pembelajaran

No

Keterangan

1

Aset Digital

aset merupakan media digital yang berupa teks, grafik,
audio, video, animasi dan sebagainya.

2

Objek Informasi

objek yang sangat kecil, tanpa struktur logika yang
kompleks, yang menggabungkan media digital (teks,
gambar, video) ke dalam unit didaktik tertentu, dapat
berupa pengantar, fakta, konsep, prinsip, prosedur, proses
dan ringkasan.

3

Subpokokbahasan

4

Pokokbahasan

6

7

Objek Pembelajaran

5

merupakan objek pembelajaran fundamental yang
merupakan kumpulan objek informasi sebagai sebuah unit
pembelajaran untuk menghasilkan capaian pembelajaran.
merupakan kumpulan atau agregat dari objek
pembelajaran Subpokokbahasan sebagai sebuah unit
pembelajaran untuk menghasilkan capaian pembelajaran
Pokokbahasan.

Mata Kuliah

merupakan kumpulan atau agregat dari objek
pembelajaran Pokokbahasan sebagai sebuah unit
pembelajaran untuk menghasilkan capaian pembelajaran
Mata Kuliah.

Kelompok
Mata Kuliah
Program Studi

merupakan kumpulan atau agregat dari objek
pembelajaran Mata kuliah sebagai sebuah unit
pembelajaran untuk menghasilkan capaian pembelajaran
kelompok Mata Kuliah.

Kurikulum PT

merupakan kumpulan atau agregat dari objek
pembelajaran Kelompok Mata Kuliah sebagai sebuah unit
pembelajaran untuk menghasilkan profil lulusan PT.

Dalam satu mata kuliah, struktur objek pembelajaran yang menyusun mata kuliah
ditunjukkan pada Gambar 6-4.

34

Panduan Pengembangan dan Penyelenggaraan KDITT

Objek Pembelajaran Mata Kuliah
Objek Pembelajaran Pokokbahasan
OP Fundamental

OP Fundamental

Aset Digital

Aset Digital

Objek
Informasi

Aset Digital

Objek
Informasi

Aset Digital

Aset Digital

Aset Digital

Aset Digital

Aset Digital

Objek
Informasi

Aset Digital

Objek
Informasi

OP Fundamental

Aset Digital

Objek
Informasi

OP Pokokbahasan

Gambar 6-4 Struktur Objek Pembelajaran Mata Kuliah

Setiap objek pembelajaran disusun untuk memfasilitasi proses belajar, latihan dan
asesmen dalam satu siklus belajar. Setiap materi yang disajikan dalam objek pembelajaran
diklasifikasikan bentuk pengetahuannya: fakta, konsep, prinsip, proses dan prosedur.

Asesmen

Prinsip
Konsep

Fakta
Proses
Ikhtisar
Prosedur

Latihan

Ringkasan

objektif

Belajar

metadata

Gambar 6-5 Anatomi Objek Pembelajaran
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Anatomi OP menyertakan pengantar dan ringkasan ke dalam objek pembelajaran ibaratnya
sebagai pembungkus. Bagian awal atau pengantar mempersiapkan mahasiswa untuk
memperoleh pengetahuan baru, dan bagian akhir atau ringkasan membantu mahasiswa
merefleksikan pelajaran yang baru saja mereka selesaikan.
Metadata merupakan deskripsi dari OP yang dituliskan dalam bahasa XML.
Untuk merancang OP pada level Pokokbahasan dapat menggunakan formula berikut ini:
Pokokbahasan = Pengantar + Beberapa Subpokokbahasan + Ringkasan +
Latihan + Asesmen
Latihan atau soal seringkali sudah disertakan di dalam Subpokokbahasan yang terkait,
sehingga formula tersebut dapat ditulis kembali menjadi:
Pokokbahasan = Pengantar + Beberapa Subpokokbahasan dengan Latihan +
Ringkasan + Asesmen
Demikian juga, kita dapat mengkombinasikan asesmen pada level Pokokbahasan dan
menyajikannya di dalam asesmen di akhir mata kuliah. Sehingga, formula untuk OP pada
level Pokokbahasan adalah sebagai berikut:
Pokokbahasan = Pengantar + Subpokokbahasan dengan Latihan + Ringkasan
Penyusunan objek pembelajaran yang membangun mata kuliah perlu memperhatikan
keterkaitannya dengan mata kuliah lain dimana keterkaitan tersebut dimunculkan sebagai
objek yang digunakan bersama. Hal ini ditunjukkan pada Gambar 6-6.
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Gambar 6-6 Keterkaitan dengan Mata Kuliah Lain

Melalui pendekatan ini dapat diwujudkan mekanisme dalam menyusun mata kuliah baru
dimana mata kuliah baru dapat dibentuk dengan mencomot objek pembelajaran dari mata
kuliah lain dan dirangkai dengan objek pembelajaran yang dibuat sendiri. Mekanisme ini
diilustrasikan pada Gambar 6-7.

Mata
kuliah C
Mata
kuliah B

Mata
kuliah A

Konten
Baru

Mata
kuliah
Baru

Konten
Baru

Gambar 6-7 Merangkai Mata Kuliah Baru
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6.4 Konsep Sekuen dan Navigasi
Prakteknya, objek pembelajaran sebagai sebuah unit pembelajaran merepresentasikan
sasaran atau capaian belajar tertentu dan mempunyai prasyarat tertentu. Dengan
memperhatikan struktur prasyarat yang berlaku, objek pembelajaran dapat tersusun
secara sistematis mengikuti struktur hasil analisis instruksional.
Selanjutnya, struktur objek pembelajaran direpresentasikan menggunakan gambar
berbentuk bulat, kotak, dan anak panah (bulkonah), dan diperlihatkan pada Gambar 6-8.

Gambar 6-8 Struktur Objek Pembelajaran

Perhatikan kembali Gambar 6-8, dengan asumsi bahwa diagram bulkonah memodelkan
keterkaitan objek pembelajaran dengan benar, sebuah objek pembelajaran dapat
diselesaikan dengan baik hanya jika semua prasyarat terpenuhi. Relasi yang demikian
dideskripsikan menggunakan diagram bulkonah di mana objek pembelajaran dimodelkan
dengan bentuk bulat, sedangkan prasyarat dan sasaran dimodelkan dengan bentuk kotak.
Dengan memodelkan struktur daripada sekuen dan navigasi objek pembelajaran dengan
diagram bulkonah, dapat disusun bentuk-bentuk dasar dari sekuen dan navigasi objek
pembelajaran.
Perhatikan Gambar 6-9 di atas, pada model tersebut, kesembilan pokok bahasan disajikan
secara berurutan atau serial dari awal sampai akhir. Dengan menerapkan pengaturan
sekuen dan navigasi pada objek pembelajaran, kita dapat menyusun lintasan belajar
alternatif seperti ditampilkan pada Gambar 6-10 dan Gambar 6-11.
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A

B

C

D

E

H

G

F

end

start

I

Gambar 6-9 Model 1 Sekuen dan Navigasi OP Mata Kuliah Sistem Linear

Gambar 6-10 Model 2 Sekuen dan Navigasi OP Mata Kuliah Sistem Linear

Alternatif pada Gambar 6-10, setelah menempuh OP “A”, mahasiswa disediakan pilihan
untuk menempuh OP “B” atau OP “F”. Tetapi OP “C” hanya dapat ditempuh setelah
menyelesaikan OP “B”, OP “D” hanya bisa ditempuh setelah menyelesaikan OP “C”. Begitu
pula OP “G” hanya dapat ditempuh setelah menyelesaikan OP “F”, OP “H” hanya bisa
ditempuh setelah menyelesaikan OP “G”. Apabila mahasiswa telah menyelesaikan OP ”E”
dan OP ”I”, maka mahasiswa tersebut telah menyelesaikan mata kuliah tersebut.
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Gambar 6-11 Model 3 Sekuen dan Navigasi OP Mata Kuliah Sistem Linear

Sedangkan alternatif yang diperlihatkan pada Gambar 6-11, setelah menempuh OP ”A”,
mahasiswa disediakan pilihan untuk menempuh OP ”B” atau OP ”F”. Tetapi mahasiswa
harus menyelesaikan kedua OP ”B” dan OP ”F” ini terlebih dahulu untuk dapat mengakses
OP ”C” atau OP ”G”. Masing-masing OP ”C” dan OP ”G” dapat dilanjutkan dengan
menempuh OP ”D” dan OP ”H”. Setelah menyelesaikan OP ”C”, OP ”D”, OP ”G” dan OP ”H”,
mahasiswa dapat menempuh OP ”E” atau OP ”I”. Apabila mahasiswa telah menyelesaikan
OP ”E” dan OP ”I”, maka mahasiswa tersebut telah menyelesaikan mata kuliah tersebut.
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6.5 Konsep Didaktik
Terdapat tiga macam teori pembelajaran yang populer, yaitu: 1. Teori Behaviourisme, 2.
Teori Kognitivisme, dan 3. Teori Konstruktivisme. Menurut Ertmer & Newby (1993), tiga
teori ini dapat diterapkan secara berbeda untuk pembelajaran tipe pengetahuan atau objek
informasi yang berbeda sebagaimana berikut:
teori behaviorisme untuk mengajarkan fakta (what),
teori kognitivisme untuk mengajarkan proses dan prinsip (how), dan
teori konstruktivisme untuk mengajarkan penalaran tingkat tinggi (why).
Implementasi prinsip behaviorisme dalam pelaksanaan proses
menggunakan modul perlu mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

pembelajaran

Tujuan pembelajaran perlu ditampilkan.
Pencapaian belajar perlu dinilai.
Umpan balik perlu diberikan.
Sedangkan implementasi prinsip kognitivisme dalam modul perlu memperhatikan aspek
berikut:
Informasi yang penting perlu diletakkan di tengah layar dan perlu ditonjolkan untuk
menarik perhatian.
Informasi perlu ditampilkan sedikit demi sedikit untuk menghindari terjadinya
beban lebih pada memori.
Materi pembelajaran perlu disajikan sesuai dengan gaya belajar mahasiswa.
Kemudian, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk implementasi prinsip konstruktivisme
dalam modul adalah sebagai berikut:
Modul pembelajaran perlu bersifat interaktif.
Contoh dan latihan perlu bermakna.
Peserta didik dapat mengontrol jalannya pembelajaran.
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6.5.1 Model Instruksional Berdasar Bentuk Pengetahuan
Materi pembelajaran dapat dikelompokkan dalam tiga macam kategori materi yang
ditunjukkan pada Tabel 4.
Tabel 4 Kategori Materi Pembelajaran

Kategori Materi

Tipe Pengetahuan

Declarative (knowing what)

Konsep dan Fakta

Procedural (knowing how)

Prosedur dan Proses

Situated (knowing when and how)

Prinsip



Declarative Knowledge (knowing what)
Tipe pengetahuan deklaratif seringkali merupakan pondasi bagi pengetahuan yang
lebih kompleks. Untuk merancang Materi dengan tipe “knowing what”, model
instruksional sembilan aktivitas dari Gagne merupakan pendekatan yang cocok.
Tabel 5 memperlihatkan keselarasan struktur objek pembelajaran dengan
sembilan aktivitas instruksional Gagne.

Tabel 5 Struktur Objek Pembelajaran Untuk Declarative Knowledge

Struktur objek pembelajaran
Pengantar

9 Aktivitas Instruksional Gagne





Serangkaian topic dengan latihan
untuk
mengingat dan menggunakan:

Memberi motivasi atau menarik
perhatian
Menjelaskan tujuan pembelajaran
Mengingatkan kompetensi prasyarat

Mengulangi sekuen empat langkah berikut
untuk
tiap topik:






Memberikan materi baru
Menyediakan bimbingan belajar
Memperoleh kinerja
Memberikan umpanbalik

Asesmen



Menilai kinerja

Ringkasan



Meningkatkan retensi dan transfer

- Konsep
- Fakta
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Procedural Knowledge (knowing how)
Kategori “knowing how” dari materi pembelajaran merupakan materi dengan
muatan tipe pengetahuan prosedur dan proses. Untuk membedakan prosedur dari
proses, bayangkan prosedur medis seorang dokter untuk melakukan operasi, apa
yang dilakukannya adalah prosedur, langkah demi langkah, biasanya dilakukan
oleh satu orang. Bandingkan dengan proses manufaktur, yang mana seringkali
merupakan aliran langkah-langkah yang saling terkait dan meibatkan beberapa
orang.

Tabel 6 Struktur Objek Pembelajaran Untuk Procedural Knowledge

Struktur objek pembelajaran
Pengantar

Pendahuluan

Serangkaian Pokokbahasan
dengan latihan untuk mengingat
dan menggunakan:

Mengulangi sekuen dua aktivitas berikut per
Pokokbahasan:

Prosedur



Metode “show-tell-do-check”




Show and tell me (demonstrasi)
Let me do it (simulasi)

Asesmen

Check (tes) me (simulasi)

Ringkasan

Ringkasan

Situated Knowledge (knowing when and how)
Kategori “knowing when and how” dari materi pembelajaran merupakan materi
dengan muatan tipe pengetahuan prinsip. Sedangkan struktur implementasi objek
pembelajaran untuk penyampaian tipe pengetahuan tersebut menggunakan
metode problem-based learning seperti diberikan pada Tabel 7.
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Tabel 7 Struktur Objek Pembelajaran Untuk Situated Knowledge

Struktur objek pembelajaran

Metode Problem-based Learning

Pengantar

Pendahuluan

Serangkaian Pokokbahasan
dengan latihan untuk mengingat
dan menggunakan:

Mengulangi siklus PBL dalam skenario yang
realistis:

- Prinsip

Memainkan peran dalam skenario yang realistis.






Menyajikan masalah
Menyediakan umpan-balik
Menyediakan sumber belajar
Memperoleh solusi

Asesmen

Asesmen

Ringkasan

Ringkasan

6.5.2 Model Instruksional Berdasar Arsitektur Pembelajaran
Pendekatan model instruksional yang lain disesuaikan berdasarkan arsitektur
pembelajaran. Pembelajaran dapat dimodelkan ke dalam empat macam arsitektur
pembelajaran yang disajikan pada Tabel 8.
Tabel 8 Arsitektur Pembelajaran

Model Pembelajaran
Receptive

Directive
Pengarahan
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Deskripsi
Model ini menempatkan mahasiswa dalam peran yang pasif
sebagai pendengar atau pengamat. Penyajiannya berupa
paparan panjang tanpa tanya-jawab atau deretan tampilan
di layar tanpa interaktivitas. Pada model ini mahasiswa
benar-benar pasif dan tidak dapat menentukan urutan dan
lamanya kejadian-kejadian.
Model ini menempatkan mahasiswa pada peran yang lebih
aktif. Pembelajaran direktif menyajikan materi dalam
bentuk seksi-seksi kecil yang segera diikuti dengan
kesempatan untuk berinteraksi dan latihan untuk
menerapkan pengetahuan yang sedang dipelajari. Meskipun
peran mahasiswa lebih aktif namun mereka tidak
memegang kendali atas urutan dan lamanya pembelajaran.
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Guided discovery
Penemuan Terbimbing

Pembelajaran model penemuan terbimbing, basis utamanya
adalah pemecahan masalah. Idealnya, permasalahan yang
diberikan kepada mahasiswa merupakan replika dari tipe
permasalahan yang akan dihadapi di dunia kerja. Pembelajar
juga menerima materi pendukung berupa teknik, metode
atau cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut.

Exploratory
Eksplorasi

Pembelajaran model eksplorasi menyediakan kumpulan
materi dalam jumlah besar dan kompleks kepada
mahasiswa untuk mempelajari sesuatu yang baru. Pada
model ini, pembelajaran tidak dibimbing atau diarahkan
dalam suatu cara. Pembelajar bebas untuk memilih
pengalaman belajar dari sekian banyak yang disediakan
untuk menguasai suatu pengetahuan yang baru.

Keempat arsitektur pembelajaran dapat diakomodasi melalui implementasi struktur objek
pembelajaran yang berbeda seperti diilustrasikan pada Gambar 6-12.

Gambar 6-12 Struktur Objek Pembelajaran Berdasar Arsitektur Pembelajaran
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6.5.3 Model Pembelajaran Berpusat kepada Mahasiswa
Terdapat banyak model pembelajaran berpusat kepada mahasiswa, diantaranya model
pembelajaran berbasis projek yang diperlihatkan pada Gambar 6-13 berikut ini.

Gambar 6-13 Model Pembelajaran Project based Learning
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6.6 Konsep Media
Pada bagian ini kita perlu konsep yang dijadikan dasar dalam pemilihan media yang
digunakan. Beberapa konsep yang ada dibahas pada bagian berikut.
Media visual secara umum dapat diklasifikasi sebagai berikut:


Decorative, untuk menghias halaman tanpa mempedulikan pesan dari pelajaran.
Contoh: frame atau border pada halaman slide.



Representational, visual yang mengilustrasikan penampilan dari sebuah objek.
Contoh: foto atau gambar peralatan pada pelajaran maintainance



Organizational, visual yang menunjukkan hubungan kualitatif diantara konten.
Contoh: tabel, matriks, peta konsep, diagram pohon, dll



Relational, visual yang menyimpulkan hubungan kuantitatif. Contoh: pie chart



Transformational, visual yang mengilustrasikan urutan kejadian berdasarkan
perubahan waktu. Contoh: animasi demo tentang prosedur menyalakan sebuah
komputer, video tentang peristiwa gunung meletus.



Interpretive, mengilustrasikan hubungan implisit. Contoh: gambar struktur
molekul, gambar yang menjelaskan bagaimana data dialirkan melewati internet

Kemudian, berdasar bentuk pengetahuannya kita dapat menentukan media visual yang
akan digunakan mengikuti petunjuk pada Tabel 9.
Tabel 9 Pemilihan Media Visual Berdasar Bentuk Pengetahuan

Knowledge Deskripsi

Tipe Visual

Contoh

Fakta

Informasi yang unik dan
terikat seperti aplikasi
spesifik dari layar, atau
produk data
Sekelompok objek, kejadian,
atau simbol yang didesain
dalam sebuah nama

Representational
Organisational

Tabel nama dan
spesifikasi peralatan.

Representational
Organisational
Interpretive

Diagram pohon dari
spesies biologi

Penjelasan tentang
bagaimana sesuatu itu
bekerja

Transformational
Interpretive
Relational

Animasi tentang
bagaimana jantung
memompa darah.

Konsep

Proses
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Prosedur

Serangkaian langkah-langkah
dalam mengerjakan suatu
tugas tertentu

Transformational

Prinsip

Petunjuk yang menghasilkan
penyempurnaan sebuah
tugas; hubungan sebab dan
akibat

Transformational
Interpretive

Diagram dengan anak
panah yang
menunjukkan
bagaimana
menginstal kabel
printer
Video yang
menunjukkan dua
cara pendekatan
tentang penjualan
yang efektif

Sedangkan konsep yang lain menawarkan pemilihan media berdasarkan isi / muatan
pembelajaran sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 10.
Tabel 10 Pemilihan Media Berdasar Muatan/Isi Pembelajaran

Isi
Pembelajaran

Dosen/Instruktur

Cetak

Transparansi

Slideshow

Gambar/Ilustrasi

Audio-tape /CD

VCD/DVD

Radio

Film

Komputer

Simulasi

Permainan

Televisi

Media

Fakta

S

S

S

S

S

S

T

S

T

R

T

S

S

Pengenalan Visual

S

R

T

T

T

R

T

R

T

T

S

R

S

Prinsip,
Konsep

S

S

S

S

S

R

T

R

T

T

S

R

S

Prosedur

S

S

S

S

S

R

T

R

T

T

T

S

T

Keterampilan

S

R

S

S

S

R

S

R

S

S

T

S

S

Sikap

T

S

S

S

S

R

S

S

S

S

S

S

S
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Kemudian, pada Tabel 11 diberikan konsep pemilihan media berdasarkan sifat tugas yang
diberikan.

√

√

√

√

√

Pemahaman
konsep
&
hubungan

√

√

√

√

√

Memerlukan
pemikiran
tingkat lebih
tinggi

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Televisi

Memerlukan
penerapan
prinsip

Permainan

√

Simulasi

√

Komputer

√

√

Film

√

√

√

Radio

√

√

VCD/DVD

Memerlukan
prosedur
fisik

Gambar/Ilustrasi

√

Menghafal

Slideshow

Cetak

√

Sifat Tugas

Transparansi

Dosen/Instruktur

Media

Audio-tape/CD

Tabel 11 Pemilihan Media Berdasarkan Sifat Tugas

√

√

√
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Pada Tabel 12 juga diberikan konsep pemilihan media berdasar sifat respon dari
mahasiswa.

Suara penting
untuk mempelajari
/ menguasai tugas

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Komputer

VDC/DVD

Audio-tape/CD

Gambar/Ilustrasi

Slideshow

√

√

Televisi

√

√

Permainan

Memerlukan
peralatan teknis

√

Simulasi

√

Film

Memerlukan
respon lisan

Radio

Sifat Respon

Transparansi

Dosen/Instruktur

Media

Cetak

Tabel 12 Pemilihan Media Berdasar Sifat Respon

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

6.7 Konsep Komunikasi/Diskusi
Pada bagian ini dilakukan pemilihan dan deskripsi metode dan media komunikasi antar
partisipan perkuliahan.
•

•
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Aspek media komunikasi :
–

Pengguna

–

Media

–

Bahan diskusi

–

Perangkat pendukung

Tutor / moderator / instruktur
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6.8 Konsep Tugas
Konsep tugas memuat tujuan, uraian tugas serta penilaian tugas sebagaimana
diilustrasikan pada Gambar 6-14.

RENCANA BENTUK TUGAS: PRESENTASI ARTIKEL
Mata Kuliah : Perancangan & Integrasi Sistem
Semester: 7 Kode: TE-15XX
Jurusan
: Teknik Elektro
Dosen:
CP MK
: mampu mengintegrasikan hasil rancangan suatu sistem dengan
memadukan teknologi, aplikasi, data dan komunikasi ke dalam satu
struktur kerja fungsional dengan bentuk arsitektur teknologi yang
uniform (C6-Create).
1. CAPAIAN PEMBELAJARAN POKOK BAHASAN
Mampu menelaah artikel mengenai perancangan dan integrasi sistem
(C5 Evaluate).
2. URAIAN:
a. Obyek garapan: artikel ilmiah mengenai perancangan dan integrasi sistem.
b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan:
- mempelajari artikel
- membuat bahan presentasi mengenai artikel tersebut
- mempresentasikan isi artikel
- mendiskusikan materi yang dibahas
- menyimpulkan hasil pembahasan
c. Metode/ cara pengerjaan tugas:
- dikerjakan kelompok, tiap kelompok terdiri dari dua sampai tiga orang.
- tiap kelompok memilih artikel dari daftar judul artikel yang disediakan oleh
dosen.
- setiap mahasiswa harus membaca artikel yang dipresentasikan.
- setiap mahasiswa harus berpartisipasi dalam diskusi.
d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan:
Bahan presentasi.
3. KRITERIA PENILAIAN:
- Penguasaan materi.
- Kualitas presentasi.
- Partisipasi.
Gambar 6-14 Contoh Konsep Tugas
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6.9 Konsep Evaluasi
Konsep evaluasi mendeskripsikan metode pelaksanaan evaluasi, cara penilaian, dan
penentuan kriteria kelulusan. Terdapat beberapa representasi dari konsep evaluasi,
antara lain seperti diperlihatkan pada Tabel 13 berupa rencana evaluasi.
Tabel 13 Contoh Rencana Evaluasi
Mg
g
Ke

Elemen Kompetensi dalam Asesmen
Capaian
Pembelajaran

5, 6

7,8

9,1
0

mampu
Menjelaskan
fungsi Komponen
Sistem
Pengendalaian
Otomatis (C2, A3)
Mahasiswa
mampu
Menurunkan
Model dinamik
Sistem (C3, P3, A3)
Mahasiswa
mampu
membandingkan
model respons
dinamik sistem
orde satu, orde
dua, dan orde
tinggi terhadap
masukkan step,
ramp dan
parabolik (C4, P3,
A3)
Mahasiswa
mampu Membuat
Diagram Tempat
Kedudukan Akar
(C4, P3, A3)
Mahasiswa
mampu
membandingkan
Respon Frekuensi
(C4, P3, A3)

10, Mahasiswa
11 mampu

Membandingkan
Pengendali P,I,D
dan kombinasinya
(C4, P3, A3)
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Psikomotor

C1 C2 C3 C4 C5 C6 P1 P2 P3 P4 P5

1,2 Mahasiswa

3,4

Cognitive

Affective
A1 A2 A3

Jumlah
Soal

%

6

5%

A4 A5







2

2

2







9

10 %

6

3



4

10%





2

2







1

10 %







2

5%

1

1







8

10%

4

2

2

1
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12, Mahasiswa
13, mampu
Menguraikan
14

Sistem Pengendali
P,I,D dan
kombinasinya
serta Zieger
Nichols (C5, P3,
A3)
15, Mahasiswa
16 mampu
membandingkan
Karakteristik
Sistem berdasar
Persamaan Ruang
keadaan (C4, P3,
A3)

17 Total

Jumlah

Butir Soal
Prosentase







6

2

2







3

1

1

  







2 6 17

13

2

5

10

15%

5

10 %

45

100%
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Pada Tabel 14 berikut ini diberikan contoh konsep penilaian aktivitas dalam forum diskusi.
Tabel 14 Konsep Penilaian Aktivitas Diskusi Menggunakan Rubrik
No Kriteria
1

Nilai
1

Inisiatif dan Tidak menanggapi
Kecepatan sebagian besar
posting dan jarang
berpartisipasi

2

Penyampai- Menggunakan
an Posting ejaan dan tata
bahasa yg krg baik
dlm kebanyakan
posting; postingnya
terkesan asal.

2

3

4

Menanggapi
sebagian besar
posting dalam
beberapa hari
setelah diskusi
dimulai; inisiatifnya
rendah

Menanggapi
sebagian besar
posting dalam
periode 24 jam;
membutuhkan
sesekali dorongan
utk posting

Konsisten
menanggapi posting
dalam waktu kurang
dari 24 jam;
menunjukkan inisiatif
yang baik

Kesalahan ejaan dan
tata bahasa pada
beberapa posting

Beberapa
kesalahan tata
bahasa atau ejaan
namun ditandai
dalam postingnya

Konsisten
menggunakan tata
bahasa yang baik;
jarang terjadi
kesalahan ejaan

3

Relevansi
Topik

Tema posting tidak
terkait dgn isi
diskusi; membuat
pernyataan singkat
atau tidak relevan

Sesekali postingnya
keluar topik;
Sebagian besar
postingnya terlalu
pendek dan tidak
memberikan
wawasan lebih jauh
dalam topik

Sering posting
topik yg terkait
dengan
isi diskusi;
memberikan
wawasan lebih
jauh dalam topik
diskusi

konsisten posting
topik yang terkait
dengan topik diskusi;
mengutip
referensi tambahan
berkaitan dengan
topik

4

Ekspresi
Gagasan

Tidak
mengekspresikan
pendapat atau ide
yang jelas; tidak
ada hubungannya
dgn topik

Hubungan yang tidak
jelas dgn topik,
terlihat dengan
minimnya ekspresi
pendapat atau
gagasan

Pendapat dan ideide
dinyatakan dengan
jelas; hanya
sesekali keluar
topik

Mengungkapkan
pendapat dan ide-ide
secara singkat dan
jelas yang
berhubungan dengan
topik

5

Kontribusi
thd
mahasiswaan

Tidak melakukan
upaya untuk
berpartisipasi
dalam belajar
bersama
sebagaimana
tujuan diskusi;
tampak acuh tak
acuh

Kadang-kadang
membuat refleksi
yang berarti pada
upaya belajar
bersama;
keterlibatannya kecil
dlam kelompok

Sering mencoba
utk mengarahkan
diskusi
&menyajikan
sudut pandang yg
relevan untuk
dipertimbangkan
olh kelompok;
berinteraksi scr
bebas

Menyadari
kebutuhan kelompok
diskusi; sering
mencoba untuk
memotivasi diskusi
kelompok;
menyajikan
pendekatan kreatif
dalam membahas
topik diskusi
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Tabel 15 Konsep Asesmen
Learning Objective:
“The Essential
Question”

1. What is the order
of priorities for a
businessperson?

2. What are four
ways organizations
can foster high ethical
standards?
3. What are
corporate social
responsibility, blended
value, and social
auditing?

4. In what ways do
customers, owners,
employees, suppliers,
and the community
benefit from
corporate social
responsibility (CSR)?

Conceptual
Questions
1*, 2*, 3*, 4*,
5*, 6*, 7*, 31*,
32*, 33*, 34*,
35*, 36*, 39*,
101*, 102*,
103*, 104*
8*, 9*, 10*, 12*,
13*, 14*, 43*,
45*, 50*, 54*,
55*, 56*, 57*,
105*
15*, 16*, 17*,
18*, 19*, 20*,
21*, 22*, 58*,
59*, 60*, 62*,
63, 64*, 66*,
71*, 74*, 106*,
108*
23*, 24*, 25*,
26*, 27*, 28*,
29*, 30*, 78*,
79*, 83*, 86*,
88*, 89*, 91*,
92*, 96*, 97,
98*, 109*

Application
Questions

Critical Thinking
Questions

Synthesis
Questions

37*, 38*, 40*,
41*, 42*

110*, 111*, 112*,
113*, 114*, 115*,
123*, 126*

n/a

11*, 44*, 46*,
47*, 48*, 49*,
51*, 52*, 53*

116*, 117*, 118*,
119*, 120*, 121*,
122*,

n/a

61*, 65*, 67*,
68*, 69, 70*,
73*, 75*, 76*

124*, 125*, 127*,
128*, 129*

72*, 77*, 107*

81*, 84*, 85*,
87*, 90*, 93*,
94*, 95*

130*, 131*, 132*,
133*, 134*

80*, 82*, 99*,
100*

6.10 Konsep Metadata
Definisi model metadata yang digunakan pada materi e-pembelajaran atau kuliah daring.
Berikut ini contoh konsep metadata IEEE LOM.
IEEE Learning Object Metadata (LOM) P1484.12.1-2002
Kategori dan Elemen yang Dipilih
Kategori
1. General

2. Life Cycle

Elemen
1.2 Title (judul)
1.3 Language (bahasa)
1.4 Description (penjelasan)
1.5 Keyword (kata kunci)
1.8 Aggregation level
2.1 Version (versi)
2.2 Status

Nilai / Contoh
("id", "Kimia Atom")
"en", "id", atau "de"
("id", "Deskripsi kimia atom")
("id", "atom")
level 0 s/d 4
("id", "1.2.alpha")
draft, final, revised, unavailable
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3. MetaMetadata
4. Technical

5.
Educational

6. Rights
7. Relation

2.3 Contribute (kontributor)
3.3 Metadata scheme (skema
metadata)
3.4 Language
4.1 Format
4.2 Size
4.3 Location
4.7 Duration
5.1 Interactivity type (tipe
interaktivitas)
5.2 Learning resource type (tipe
sumber daya belajar)
5.3 Interactivity level (tingkat
interaktivitas)
5.6 Context (konteks
pembelajaran)
5.8 Difficulty (tingkat kesulitan)
6.1 Cost (berbayar atau tidak)
6.2 Copyright
7.1 Kind

7.2 Resource
8.1 Entity
8.2 Date
8.3 Description
9.
9.1 Purpose (tujuan
Classification pengklasifikasian)
8.
Annotation

9.2 Taxon Path
9.3 Description
9.4 Keyword
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(i.e., people, organizations)
active, expositive, mixed
exercise, simulation,
questionnaire, diagram, figure, etc
very low, low, medium, high, very
high
school, higher education, training,
etc
very easy, easy, medium, difficult,
very difficult
yes, no
yes, no
ispartof: is part of
haspart: has part
isversionof: is version of
hasversion: has version, etc
discipline
idea
prerequisite
educational objective
accessibility
restrictions
educational level
skill level
security level
competency
-
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6.11 Konsep Aktivitas
Berdasarkan standar proses pembelajaran yang telah banyak digunakan, proses
pembelajaran meliputi aktivitas:
Perencanaan Proses Pembelajaran
Pelaksanaan Proses Pembelajaran
Penilaian Hasil Pembelajaran
Pengawasan Proses Pembelajaran
Aktivitas tersebut hendaknya dijalankan dalam satu siklus pembelajaran yang utuh
sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 6-15.

Gambar 6-15 Siklus Pembelajaran yang Memadukan Partisipan, Sumber Belajar dan Aktivitas
Pembelajaran

Detail dari aktivitas pembelajaran dituangkan ke dalam Rencana Pembelajaran Semester.
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6.12 Konsep Pemeliharaan
Teknologi objek pembelajaran memungkinkan banyak kontributor mengakses repositori,
menambahkan, mereuse dan merangkai objek pembelajaran dengan mudah sehingga
update materi menjadi lebih dipermudah.
Pada bagian ini perlu disusun perencanaan untuk:
Menjaga materi selalu relevan
Menjaga materi selalu up-to-date
Memanfaatkan data hasil evaluasi untuk perbaikan materi atau pemeliharaan
materi.
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7 Pengembangan KDITT
Pengembangan mata kuliah KDITT dilaksanakan dalam tahapan-tahapan yang
diilustrasikan pada Gambar 7-1.

Gambar 7-1 Tahapan Pengembangan Mata Kuliah KDITT

Pada setiap tahapan tersebut di atas diperlukan peran yang dipetakan pada Tabel 16
Pemetaan Peran Pengembangan Mata Kuliah KDITTTabel 16 .
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Tabel 16 Pemetaan Peran Pengembangan Mata Kuliah KDITT

Langkah Pengembangan

Pemeran

Mempelajari kembali kurikulum & silabus mata
kuliah
Mempersiapkan bahan/material kuliah baik
dalam format digital maupun non-digital
Analisis instruksional mata kuliah
Mendefinisikan obyek pembelajaran
Menentukan media instruksional pada tiap OP

Subject Matter Expert
Subject Matter Expert

Menggabungkan & Sinkronisasi Aset Digital

Instructional Designer
Instructional Designer
Instructional Designer
Multimedia Designer, Writer, Video
Editor
Programmers

Membuat Paket Konten

Programmers

Mendeliverykan Konten E-learning

Programmers

Membuat Aset Digital

Mengingat sumber belajar yang sudah cukup melimpah yang dimiliki oleh dosen, dalam
beberapa kasus proses pengembangan tidak sepenuhnya memproduksi materi
pembelajaran, bergantung pada inisiasi awal yang sudah dimiliki. Jadi, dalam rangka kuliah
daring ini, upaya mempersiapkan modul yang dibutuhkan akan beragam sebagaimana
ditunjukkan pada Gambar 7-2 Produksi Ulang Modul Kuliah Daring

Repackage

Redeploy

Repurpose

Gambar 7-2 Produksi Ulang Modul Kuliah Daring
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Rearrange

Rewrite

Reproduce
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Materi kuliah daring disusun dengan memenuhi kelengkapan isi yang diberikan
kerangkanya pada Tabel 17.
Tabel 17 Kelengkapan Objek Pembelajaran Mata Kuliah

Level
Mata Kuliah

Pengenalan Mata Kuliah

Pengantar Mata Kuliah
Pokokbahasan

Pengantar Pokokbahasan

Ringkasan Pokokbahasan
Subpokokbahasan
(OP Fundamental)

Pengantar
Subpokokbahasan

Ringkasan
Subpokokbahasan
OI Konsep

Struktur
Pengenalan (k)
Pokokbahasan (p)
Subpokokbahasan (k)
Latihan (p) *
Asesmen (p) *
Pengantar (k)
Prasyarat (k)
Petunjuk Penggunaan (k)
Peta Konsep (k)
Daftar Notasi dan Simbol (k)
Evaluasi (k)
Tujuan dan Sasaran Pembelajaran (k)
Kerangka Pembahasan (k)
Pengantar (k)
Subpokokbahasan (k)
Ringkasan (p)
Latihan (p) *
Asesmen (p) *
Pengenalan (k)
Tujuan Pembelajaran (k)
Kerangkan Pembahasan (k)
Poin-poin Utama (k)
Pengantar (k)
Objek Informasi (k)
Ringkasan (k)
Latihan (p) *
Asesmen (p) *
Pengantar (k)
Kepentingan (k)
Tujuan Pembelajaran (k)
Prasyarat (k)
Skenario (p)
Kerangka Pembahasan (k)
Tinjauan (k)
Tindak Lanjut (p)
Sumber Belajar Tambahan (p)
Pengenalan (k)
Fakta (p)
Definisi (k)
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OI Fakta

OI Prosedur

OI Proses

OI Prinsip
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Contoh (k)
Bukan Contoh (p)
Analogi (p)
Latihan (p) *
Asesmen (p) *
Pengenalan (k)
Fakta (k)
Catatan Penulis (p)
Latihan (p) *
Asesmen (p) *
Pengenalan (k)
Fakta (p)
Tabel Prosedur (s)
Tabel Keputusan (s)
Tabel Kombinasi (s)
Demonstrasi (p)
Latihan (p) *
Asesmen (p) *
Pengenalan (k)
Fakta (p)
Tabel Bertahap (s)
Diagram Blok (s)
Diagram Siklus (s)
Catatan Penulis (p)
Latihan (p)*
Asesmen (p)*
Pengenalan (k)
Fakta (p)
Pernyataan Prinsip (p)
Petunjuk (k)
Contoh (k)
Bukan Contoh (p)
Latihan (p)*
Asesmen (p)*

o

(k) = kebutuhan, (p) = pilihan, (s) = salah satu

o

* Item latihan dan asesmen untuk topik tertentu dapat dikelompokkan dalam
aktivitas level subpokokbahasan, pokokbahasan atau level mata kuliah.
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Berikut ini beberapa tool untuk mengemas materi mengikuti standar ISO 29163.
Untuk membuat / mengemas materi mengikuti Standar SCORM
Opensource
Exe

http://exelearning.org/

ScenariChain

http://scenari-platform.org/projects/scenari/en/

Xerte

http://www.nottingham.ac.uk/xerte/

Freeware
Reload

http://www.reload.ac.uk/

Content Shaper

http://www.c-shaper.com/

CourseLab

http://www.courselab.com/

iSpring

http://free.ispringsolutions.com/

MyUdutu

http://www.udutu.com/

Commercial
ActivePresenter

http://atomisystems.com/

Articulate

http://www.articulate.com/

Camtasia

http://www.techsmith.com/products.asp

Captivate

http://www.adobe.com/products/captivate/

Composica

http://www.composica.com/features/

Learning Essentials for
MS Office

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx? FamilyID=e5f4f9c71a6a-484b-99fd-c231442deaa4&displaylang=en

Microsoft LCDS

http://www.microsoft.com/learning/tools/lcds/
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8 Implementasi KDITT
Secara umum, pembelajaran dalam kuliah daring atau pembelajaran berbasis epembelajaran dibangun oleh tiga komponen:
partisipan,
sumber belajar, dan
aktivitas pembelajaran.
Ketiga komponen tersebut diintegrasikan pada satu halaman mata kuliah sebagaimana
diilustrasikan pada Gambar di bawah ini.

Partisipan

Sumber
Belajar

Aktivitas
Belajar

Gambar 8-1 Komponen Pembelajaran Berbasis E-pembelajaran

Ketiga komponen tersebut hendaknya dipadukan dalam menyusun mata kuliah daring
pada sebuah sistem e-pembelajaran sebagaimana ilustrasi pada Gambar 8-2.

Gambar 8-2 Memadukan Partisipan, Sumber Belajar dan Aktivitas pada Mata Kuliah
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8.1 Partisipan Mata Kuliah
Tidak sedikit yang sudah menerapkan
sistem e-pembelajaran, namun tidak
banyak yang menerapkan pengguna epembelajaran sesuai dengan perannya
dalam proses belajar mengajar.
Aktor/aktris dalam proses pembelajaran
hendaknya didefinisikan sesuai dengan
perannya dalam pembelajaran.

8.2 Sumber Belajar Mata Kuliah
Beragam format media digital:
teks, gambar, audio, video dan
animasi sangat mendukung untuk
mewujudkan sumber belajar yang
dinamis, interaktif, intuitif dan
imajinatif.
Sumber
belajar
berbasis
Multimedia sangat baik untuk
menyajikan materi belajar melalui
visualisasi dan virtualisasi fakta,
konsep, prinsip, proses ataupun
prosedur.
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8.3 Aktivitas Pembelajaran Berbasis E-pembelajaran
Mata kuliah daring atau mata kuliah
berbasis
sistem
e-pembelajaran
hendaknya bukan hanya “Kumpulan Link
Download”. Aktivitas belajar dalam kuliah
daring jangan hanya “Upload/Download”
atau
“Unggah/Unduh”.
Kegiatan
ceramah,
diskusi
sinkron/asinkron,
simulasi,
percobaan
virtual,
pengumpulan tugas, kuis atau ujian, dan
lainnya hendaknya difasilitasi melalui
kuliah daring.

Mata kuliah daring diimplementasikan pada sistem e-pembelajaran dengan mengikuti
perencanaan yang telah disusun pada Rencana Pembelajaran Semester (lihat Gambar 8-3).

Gambar 8-3 Mata Kuliah Daring berbasis Rencana Pembelajaran Semester
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9 Pelaksanaan KDITT
Beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam pelaksanaan kuliah daring terbuka ITS adalah:
•

Membuka kelas kuliah daring,

•

Informasi pembukaan kelas kuliah daring,

•

Pendaftaran: dosen, mahasiswa, dan peran lainnya,

•

Dukungan / kontak person terkait kendala teknis,

•

Penjadwalan,

•

Backup/restore mata kuliah online,

•

Sertifikasi, dan

•

Sistem transfer kredit

Setelah persiapan, selanjutnya adalah pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil
dan pengawasan proses pembelajaran.
Untuk selengkapnya dapat dilihat pada bagian 2 Standar Proses.
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10 Evaluasi & Optimasi KDITT
Untuk menjamin keberlanjutan program KDITT maka diperlukan proses evaluasi dan
optimasi sehingga penyelenggaraan KDITT berlaku sebagai suatu siklus penjaminan mutu
yang terus meningkat.
Hal-hal yang dilakukan dalam proses evaluasi dan optimasi ini adalah:
•

Perencanaan Evaluasi, meliputi:
–

Desain Pembelajaran: RP, RT, RE

–

Model & Strategi Pembelajaran

–

Pelaksanaan Pembelajaran

–

Hasil Belajar

–

Program KDITT

•

Pelaksanaan Evaluasi

•

Analisa Data Hasil Evaluasi

•

Pemeliharaan Rutin dan Perbaikan berdasar Hasil Evaluasi

Sebagai langkah nyata dalam perbaikan atau optimasi penyelenggaraan KDITT, perlu
diselenggarakan kegiatan workshop dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan ibu
dan bapak dosen dalam banyak hal yang dibutuhkan dalam melaksanakan KDITT.
Berikut ini workshop dan pelatihan yang perlu diselenggarakan untuk meningkatkan
keterampilan pengampu kuliah daring:
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•

Workshop Sistem E-Learning

•

Workshop Multimedia Pembelajaran

•

Workshop Penulisan Buku Ajar

•

Pelatihan Pekerti

•

Pelatihan Applied Approach
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11 Proses Pembelajaran KDITT
Untuk menjalankan KDITT diperkukan aplikasi sistem e-pembelajaran, dalam hal ini Rumah
Belajar. Pada bagian ini diberikan standar proses yang harus dipenuhi oleh sistem epembelajaran untuk dapat menjalankan kuliah daring.

11.1 Pendekatan Sistem
Pendekatan sistem yang digunakan, melihat sistem e-pembelajaran terdiri atas tiga
komponen berikut:
Pengguna (People)
Proses (Process)
Produk (Product)
Ketiga komponen ini dapat bekerja secara dinamis dan saling mempengaruhi sebagaimana
diilustrasikan pada Gambar 11-1.

Produk

Proses

Pengguna

Gambar 11-1 Model 3P Sistem E-pembelajaran

Fungsi atau proses yang dijalankan oleh sistem, dan peran yang dijalankan oleh pengguna,
sebaiknya disediakan dan diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan layanan
pembelajaran (produk) yang efektif dan efisien bagi seluruh pengguna.
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Mengacu pada Standar Isi dan Standar Proses satuan pendidikan yang diterbitkan oleh
Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), model 3P sistem e-pembelajaran di atas dapat
disusun dengan menitikberatkan layanan pembelajaran semata-mata untuk mendukung
Standar Proses untuk Satuan Pendidikan sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 11-2.

Pengguna
 Pembelajar
 Pengajar
 Pengawas satuan
pendidikan
 Kepala satuan
pendidikan
 Penyusun kurikulum
 Penyedia konten
 Admin

Proses
 Manajemen
Pembelajaran
 Manajemen Konten
 Manajemen Sekuen
dan Navigasi
 Manajemen
Ulangan/Ujian
 Manajemen Deliveri
 Manajemen Pengguna
 Manajemen Review
dan Feedback

Produk
 Layanan Perencanaan
Proses Pembelajaran
 Layanan Pelaksanaan
Pembelajaran
 Layanan Penilaian
Hasil Belajar
 Layanan Pengawasan
Proses Pembelajaran

Gambar 11-2 Sistem E-pembelajaran untuk Mendukung Standar Proses Pembelajaran

Pada bagian selanjutnya akan ditentukan fitur-fitur fungsional apa saja yang harus ada
dalam sistem e-pembelajaran, peran apa saja yang harus dijalankan serta siapa yang harus
menjalankan, sehingga sistem e-pembelajaran dapat memberikan layanan untuk KDITT
dengan mengikuti Standar Proses untuk Satuan Pendidikan.

11.2 Arsitektur Sistem
Arsitektur sistem memberikan gambaran spesifik komponen utama yang membangun
sistem dan menjelaskan fungsi dan interaksinya. Pada Gambar 11-3 direpresentasikan
arsitektur sistem e-pembelajaran berorientasi objek pembelajaran.
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Gambar 11-3 Arsitektur Sistem E-pembelajaran

Perhatikan gambar di atas, subsistem manajemen konten berorientasi objek pembelajaran
dan repositori objek pembelajaran menjadi bagian utama dari sistem untuk melaksanakan
program berbagi materi. Sedangkan subsistem manajemen deliveri menjalankan fungsi
manajemen untuk melaksanakan prinsip single source for multi delivery. Manajemen
deliveri memungkinkan sumber belajar yang sama dapat dideliveri melalui web untuk
diakses menggunakan komputer maupun mobile-phone (m-learning) dan sebagainya.
Untuk selengkapnya, bagian per bagian akan dibahas pada pokok-pokok bahasan
selanjutnya.
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12 Pengguna Sistem E-Pembelajaran
Mengacu pada Standar Proses untuk Satuan Pendidikan dapat diidentifikasi aktor-aktor
dalam proses pembelajaran yang meliputi:
Peserta Didik / Pembelajar / Mahasiswa
Peserta didik merupakan pengguna dari materi pembelajaran. Peserta didik dapat
mengunduh materi pembelajaran dari sistem e-pembelajaran. Peserta didik ini
bisa juga berupa seseorang yang berminat terhadap suatu subjek pembelajaran
termasuk para pendidik.
Pendidik / Pengajar / Dosen
Pendidik atau pengajar disini adalah sebagai penyedia subjek pembelajaran atau
dapat juga yang menentukan arah alur pembelajaran.
Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan
Pengawas Satuan Pendidikan memiliki peranan untuk mengawasi proses
pembelajaran yang meliputi kegiatan: pemantauan, supervisi, evaluasi,
pelaporan, dan penindaklanjutan.
Kepala Satuan Pendidikan
Pada sistem e-pembelajaran, Kepala Satuan Pendidikan menjalankan peran
sebagaimana halnya Pengawas Satuan Pendidikan, yaitu melakukan pengawasan
proses pembelajaran.
Penyusun Kurikulum
Penyusun kurikulum merupakan seseorang atau tim yang ditugaskan untuk
menyesuaikan kurikulum yang mendasari sebuah sistem e-pembelajaran dengan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
Penyedia Konten / Materi
Semua pemangku kepentingan yang diberikan otorisasi untuk berkontribusi
dalam penyediaan materi yang tersimpan dalam repositori objek pembelajaran
Administrator sistem e-pembelajaran
Seseorang yang bertanggung jawab dalam mengelola kinerja dari sistem epembelajaran. Biasanya administrator adalah seorang system analyst atau
network analyst.
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13 Fungsional Sistem E-Pembelajaran
Untuk menjalankan mekanisme share dan reuse objek pembelajaran dan meningkatkan
efektivitas e-pembelajaran dalam mendukung KDITT maka diperlukan fitur fungsional
sistem tersebut di bawah ini:
Manajemen Pembelajaran
Manajemen Konten
Manajemen Sekuen dan Navigasi
Manajemen Ulangan/Ujian
Manajemen Deliveri
Manajemen Pengguna
Manajemen Review dan Feedback
Identifikasi dan Tracking
Masing-masing fungsional sistem e-pembelajaran tersebut diuraikan pada pembahasan
berikut.

13.1 Manajemen Pembelajaran
Untuk mengelola pembelajaran, mata kuliah beserta aktivitas sosial lainnya. Fungsi
manajemen pembelajaran hendaknya mencakup tugas-tugas sebagai berikut:
Menambahkan dan menghapus mata kuliah
Mengedit mata kuliah: mengubah deskripsi, mengelompokkan, memindah,
menampilkan dan menyembunyikan mata kuliah
Mem-backup dan me-restore mata kuliah
Mendaftarkan pengampu dan peserta mata kuliah
Mengelola sumber dan aktivitas pembelajaran: menentukan materi, penugasan,
diskusi, latihan, Ulangan dan ujian

13.2 Manajemen Konten Berorientasi Objek Pembelajaran
Model e-pembelajaran ini menyediakan sistem manajemen konten yang secara konseptual
mekanisme didalamnya direpresentasikan pada Gambar 13-1. Untuk mengelola paket
mata kuliah, fungsi manajemen konten berorientasi objek pembelajaran menjalankan
tugas-tugas tersebut di bawah ini.
mencari dan menemukan objek pembelajaran
menambahkan/menghapus paket konten
menyusun organisasi materi dalam paket konten
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menambahkan/menghapus objek pembelajaran di dalam paket konten
membagi (share) dan menggunakan kembali (reuse) objek pembelajaran
menambahkan/menghapus aset digital di dalam objek pembelajaran
mengedit metadata objek pembelajaran: struktur & jenjang objek pembelajaran,
prasyarat dan kompetensi objek pembelajaran, dsb.
impor dan ekspor paket konten
menyimpan objek pembelajaran ke dalam repositori (perhatikan Gambar 13-2).
Melalui sistem manajemen konten ini, pengguna dapat menentukan lokasi objek,
mengubah komponen yang tidak sesuai, dan mengkombinasikan objek ke dalam struktur
terorganisasi yang bervariasi dan mempertukarkan antar objek yang heterogen.
Strategi objek pembelajaran memberikan kemampuan pada objek pembelajaran yang
tersimpan di dalam repositori sebagai berikut:
sharability, objek pembelajaran dapat dipakai bersama
reusability, objek pembelajaran dapat dipisah dan digunakan kembali
interoperability, objek pembelajaran dapat dioperasikan pada berbagai platform
yang berbeda untuk dirangkai dan dirangkai kembali dalam bentuk yang tak
terbatas
Kemampuan ini memberikan manfaat bagi sistem e-pembelajaran, yaitu:
content flexibility, konten dalam format objek dapat dengan mudah digunakan dan
dirangkai kembali untuk membentuk konteks atau pembelajaran baru.
content management, metadata yang merupakan atribut objek pembelajaran
memudahkan organisasi, identifikasi dan penempatan konten yang relevan. Hal ini
meningkatkan kemampuan pencarian, manajemen dan maintenance, dan
membantu memilah dan memilih konten yang relevan untuk tujuan tertentu.
content customization, pendekatan objek pembelajaran memudahkan
kontributor/pengembang untuk memilih, merakit dan merangkai konten sesuai
dengan selera pengguna.
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Aset Digital

Objek
Informasi

Objek
Pembelajaran (OP)

OP Pokokbahasan

OP
Mata kuliah

CP
PB

CP
MK

Gambar 13-1 Sistem Manajemen Konten Berorientasi Objek Pembelajaran
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Paket Materi

OP

Objek

Repositori OP

Aset Digital

Gambar 13-2 Repositori Objek Pembelajaran yang Sharable & Reusable di Setiap Level

Disamping itu, dengan strategi objek pembelajaran, manajemen konten dapat
menjalankan mekanisme share dan reuse di dalam sebuah learning management systems
(LMS), ataupun antar LMS yang berbeda.
13.3 Manajemen Sekuen dan Navigasi Objek Pembelajaran
Untuk menyusun dan mengatur sekuen dan navigasi objek pembelajaran pada paket
konten, baik secara manual atau otomatis. Manajemen ini meliputi fungsi-fungsi sebagai
berikut:
Menyusun objek pembelajaran berdasar struktur prasyarat sehingga membentuk
struktur kompetensi, di dalam satu mata kuliah bahkan dalam satu kurikulum.
Menentukan alternatif lintasan belajar untuk mencapai kompetensi tertentu
Menentukan tipe objek pembelajaran tertentu dalam lintasan belajar untuk
mencapai kompetensi tertentu berdasar profil mahasiswa (kondisi awal atau gaya
belajar)
Berikut ini diberikan contoh sebuah mata kuliah yang terdiri atas sembilan pokokbahasan.
Menggunakan strategi objek pembelajaran, berarti didefinisikan dan dirancang sembilan
objek pembelajaran pada level pokok bahasan yang direpresentasikan objek berbentuk
bulat dengan notasi huruf ”A” s.d. huruf ”I”.
Selanjutnya, manajemen sekuen dan navigasi dapat menyediakan lintasan belajar yang
berbeda-beda sebagai alternatif seperti ditunjukkan pada Gambar 13-3, Gambar 13-4,
dan Gambar 13-5.
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A

B

C

D

E

H

G

F

end

start

I

Gambar 13-3 Lintasan Belajar Serial
Bagian 1
B

start

C

D

E

end

A

F

G

H

I

Bagian 2

Gambar 13-4 Lintasan Belajar Paralel

Perhatikan Gambar 13-3 di atas, pada model tersebut, kesembilan pokok bahasan
disajikan secara berurutan atau serial dari awal sampai akhir. Dengan menerapkan
pengaturan sekuen dan navigasi pada objek pembelajaran, kita dapat menyusun lintasan
belajar alternatif seperti ditampilkan pada Gambar 13-4 dan Gambar 13-5.
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A

F

B

G

C

H

D

I

E

Bagian 1

Bagian 2

Bagian 3

start

end

Gambar 13-5 Lintasan Belajar Hybrid

Alternatif pada Gambar 13-4, setelah menempuh OP “A”, mahasiswa disediakan pilihan
untuk menempuh OP “B” atau OP “F”. Tetapi OP “C” hanya dapat ditempuh setelah
menyelesaikan OP “B”, OP “D” hanya bisa ditempuh setelah menyelesaikan OP “C”.
Begitu pula OP “G” hanya dapat ditempuh setelah menyelesaikan OP “F”, OP “H” hanya
bisa ditempuh setelah menyelesaikan OP “G”. Apabila mahasiswa telah menyelesaikan
OP ”E” dan OP ”I”, maka mahasiswa tersebut telah menyelesaikan mata kuliah tersebut.
Sedangkan alternatif yang diperlihatkan pada Gambar 13-5, setelah menempuh OP ”A”,
mahasiswa disediakan pilihan untuk menempuh OP ”B” atau OP ”F”. Tetapi mahasiswa
harus menyelesaikan kedua OP ”B” dan OP ”F” ini terlebih dahulu untuk dapat mengakses
OP ”C” atau OP ”G”. Masing-masing OP ”C” dan OP ”G” dapat dilanjutkan dengan
menempuh OP ”D” dan OP ”H”. Setelah menyelesaikan OP ”C”, OP ”D”, OP ”G” dan OP
”H”, mahasiswa dapat menempuh OP ”E” atau OP ”I”. Apabila mahasiswa telah
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menyelesaikan OP ”E” dan OP ”I”, maka mahasiswa tersebut telah menyelesaikan mata
kuliah tersebut.

13.4 Manajemen Ulangan dan Ujian
Fungsi manajemen ulangan ini secara umum meliputi manajemen soal/pertanyaan dan
sistem penilaian. Untuk itu, sistem e-pembelajaran sebaiknya didukung oleh kemampuankemampuan sebagai berikut:
Menambahkan dan menghapus soal atau pertanyaan
Mengedit pertanyaan: mengubah nama & isi pertanyaan, jawaban, bobot dan nilai
tiap pertanyaan.
Membuat pul pertanyaan: mengelompokkan pertanyaan, memindahkan &
mempertukarkan pertanyaan (lihat Gambar 13-6).
Men-share dan reuse pul pertanyaan: pul pertanyaan yang dibuat dapat ditentukan
apakah di-share dengan pengguna lain atau tidak (perhatikan Gambar 13-6).
Menyusun halaman latihan, ulangan atau ujian dengan mengambil pertanyaan dari
pul-pul pertanyaan. Perhatikan Gambar 13-7 dan Gambar 13-8.
Mengacak nomor urut pertanyaan dan pilihan jawaban.
Mengambil pertanyaan secara acak dari bank pertanyaan.
Impor dan ekspor pertanyaan ke dalam format standar: html, xml, excel, atau
lainnya.
Penilaian secara otomatis, kecuali tipe pertanyaan Essay.
Untuk tipe pertanyaan Essay, mahasiswa dapat mengerjakan/menjawab langsung
secara online, kemudian pengajar dapat memeriksa jawaban dan memberikan nilai
secara online.
Sistem menyediakan pembobotan nilai soal/pertanyaan.
Sistem menyediakan rekapitulasi nilai keseluruhan Ulangan/ujian beserta jenis
asesmen lainnya (tugas membaca, menulis, dll) yang diselenggarakan secara
online.
Sistem menyediakan transformasi rekap nilai ke dalam format lainnya (Excel,
Acces, XML, dll)
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Matapelajaran
1

share

Pul 1
use

reuse

Matapelajaran
2

Matapelajaran
3

Pul Pertanyaan

reuse
share

Pul A

use

share

reuse

Pul 2
use
create

Matapelajaran
A

share
Pul B
use

Matapelajaran
B

Pul 3
use

share

Pul C

reuse

use

Matapelajaran
C

Gambar 13-6 Ilustrasi Share dan Reuse Pertanyaan

Pul Pertanyaan
Pul 1
Pertanyaan 1.1
Pertanyaan 1.2, …
Pertanyaan 1.k

Halaman
Ulangan/Ujian

Pul 2
Pertanyaan 2.1
Pertanyaan 2.2, …
Pertanyaan 2.l

Pertanyaan 1.1
Pertanyaan 2.2

Pul N

Pertanyaan n.1

Pertanyaan n.1
Pertanyaan n.2, …
Pertanyaan n.m

Gambar 13-7 Ilustrasi Penysunan Ulangan dan Ujian
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Pul
Pokokbahasan
1

Pul
Pokokbahasan
3

Pul
Pokokbahasan
5

Latihan

Ulangan

Ujian

Pul
Pokokbahasan
2

Pul
Pokokbahasan
4

Pul
Pokokbahasan
6

Gambar 13-8 Ilustrasi Penyusunan Latihan, Ulangan, dan Ujian dari Bank Soal

13.5 Manajemen Pengguna
Untuk keperluan manajemen pengguna sistem e-pembelajaran diperlukan fitur-fitur
sebagai berikut:
Pendaftaran: keanggotaan dan peserta mata kuliah
Pengaturan Peran: admin, pendidik (dosen), peserta didik (mahasiswa), asisten,
tamu, dan lainnya yang dapat dikastemisasi
Otorisasi: ubah profil, unggah/unduh sumber belajar, menghapus/mengubah
konten dsb.
Profil Pengguna: preferensi pengguna, dapat meliputi gaya belajar atau gaya
mengajar.
Menambahkan atau mengurangi dosen atau pengajar sebagai pengampu mata
kuliah
Menambahkan atau mengurangi peserta didik atau mahasiswa dalam suatu mata
kuliah
Menambahkan atau mengurangi administrator pada beberapa level satuan
pendidikan

13.6 Manajemen Deliveri
Manajemen deliveri bertugas menyampaikan materi dengan format dan teknologi yang
tepat dengan mempertimbangkan beberapa aspek dari sisi pengguna, yaitu:
Medium deliveri: internet, tv, radio, dll.
Model Pembelajaran: belajar mandiri, alat bantu pembelajaran berbasis dosen, dll.
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Profil Pembelajar: gaya belajar, bahasa, lokasi, dll
Seiring dengan era konvergensi media (perhatikan Gambar 13-9), sistem deliveri materi
pembelajaran mengelola pemanfaatan beragam media, antara lain:
Internet (WWW)
CD/DVD
Mobile-phone (m-Learning)
Televisi digital (t-Learning)
Radio digital (r-Learning)

PC
TV
Radio
Hand
Phone

Internet

Gambar 13-9 Konvergensi Media

13.7 Manajemen Review dan Feedback
Sebelum materi e-pembelajaran dari kontributor di-publish ke jejaring, perlu dilakukan
review kualitas secara menyeluruh terhadap materi e-pembelajaran untuk menghindari
penyebaran materi e-pembelajaran yang memuat kesalahan substansi atau teknis.
Review internal harus memastikan bahwa materi e-pembelajaran:
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Menyampaikan dan mendefinisikan capaian pembelajaran
Menjelaskan capaian pembelajaran yang telah didefinisikan
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Mengikuti panduan pengembangan materi e-pembelajaran di lingkungan
Kemdikbud
Bebas kesalahan ejaan dan struktur kalimat (grammar)
Mengikuti poin kompliansi SCORM yang dibutuhkan, lulus uji konformansi SCORM
Memiliki kesesuaian elemen media dengan instruksi
Rekam data SCORM bekerja sesuai dengan pendefinisian dalam rancangan
Setiap item asesmen memiliki kunci jawanan yang benar
Mampu menyatakan lulus/tidak bagi mahasiswa yang sudah/belum mencapai
nilai batas tertentu
Menjalankan remediasi asesmen (jika diperlukan) dengan baik

Proses review dilakukan oleh tim reviewer. Untuk mendukung proses review, sistem perlu
menyediakan:



ruang khusus (forum/diskusi) untuk komunikasi antara tim reviewer dengan
kontributor.
status review, yang meliputi: diterima tanpa catatan, diterima dengan catatan
perbaikan, atau ditolak.

Jika suatu materi e-pembelajaran sudah dinyatakan lolos review, maka selanjutnya materi
tersebut di-publish untuk dimanfaatkan oleh sistem e-pembelajaran. Dalam proses
pemanfaatan, pengguna akan memberikan feedback (umpan balik) terhadap materi epembelajaran.
Feedback untuk materi e-pembelajaran meliputi (namun tidak terbatas pada):






Memberi komentar terhadap isi materi e-pembelajaran
Memberi rating atau nilai terhadap isi materi e-pembelajaran dengan indeks
bintang atau nilai angka
Memberi persetujuan atau kesukaan
Menilai komentar pengguna lain yang sangat membantu/bermakna baginya
Memberi tag atau asosiasi dengan kata kunci, konsep atau frase

Setiap pengguna yang telah terdaftar dan login dapat memberikan rating untuk materi epembelajaran, misalnya, memberi derajat bintang (bintang 1 s.d. 5).
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Gambar 13-10 Ilustrasi Pemberian Komentar dan Rating untuk Materi e-Pembelajaran

Sistem menyediakan dan menampilkan:



Informasi rata-rata nilai bintang
Link ke komentar-komentar dari pengguna

Gambar 13-11 Ilustrasi Informasi Rating Materi e-Pembelajaran
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14 Layanan Sistem e-Pembelajaran
Standar Proses pembelajaran terdiri atas proses utama berikut:
Perencanaan Pembelajaran
Pelaksanaan Pembelajaran
Penilaian Hasil dan Proses Pembelajaran
Pengawasan Proses Pembelajaran
Sebuah survei terhadap e-pembelajaran di lingkungan Kementrian Pendidikan Nasional
telah dilakukan di pertengahan tahun 2010. Survei tersebut melaporkan bahwa
KEMDIKBUD mengelola tidak kurang dari 25 sistem e-pembelajaran dan melakukan
pendataan tentang ketersediaan fitur-fitur fungsional dan layanan dari setiap sistem epembelajaran. Dari hasil survei tersebut, diketahui bahwa beberapa sistem e-pembelajaran
milik KEMDIKBUD telah menyediakan beberapa fitur layanan tetapi masih kurang
dimanfaatkan karena beberapa alasan. Akibatnya, sistem e-pembelajaran yang dikelola
KEMDIKBUD relatif belum dapat menunjang fungsi pendidikan nasional dengan baik.
Pada bagian ini akan dibahas fitur-fitur layanan yang harus dapat dilakukan pada sistem epembelajaran sehingga sistem e-pembelajaran benar-benar dapat mendukung KDITT
secara efektif.

14.1 Fitur Layanan Umum e-Pembelajaran
Untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan proses pembelajaran serta
penilaian hasil belajar, sistem e-pembelajaran perlu dilengkapi dengan fitur-fitur layanan
umum sebagaimana sistem e-pembelajaran pada umumnya, yaitu:
Berita dan Pengumuman
Katalog Materi
Tool Pencarian
Forum Diskusi
Ruang Chatting
Video Conference
Polling/Survey
Blog
Jurnal
Jejaring Sosial
Email pribadi
Buku Panduan: bagi admin, dosen, mahasiswa/peserta didik, dan teknisi.
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Tutorial/Pelatihan: bagi admin, dosen, mahasiswa/peserta didik, dan teknisi
Fitur-fitur ini sifatnya memberikan layanan umum yang tidak terkait langsung dengan
pembelajaran. Fitur-fitur ini perlu direncanakan dengan baik pemanfaatannya agar
memberikan manfaat yang besar dalam proses pembelajaran menggunakan sistem epembelajaran. Beberapa contoh pemanfaatan fitur layanan umum untuk mendukung
pembelajaran berpusat kepada mahasiswa (student-centered learning) diberikan pada
bagian “Pembelajaran Berpusat Kepada Siswa”.

14.2 Fitur Social Support
Fitur social support dimaksudkan untuk memudahkan dan menarik perhatian pengguna
dalam mengeksplorasi e-pembelajaran. Fitur ini diadopsi dari fitur-fitur yang berkembang
di media jejaring sosial sebagai media interaksi antar penggunanya, beberapa diantaranya
adalah:
Fitur tutor yang direkomendasikan
Fitur ini memungkinkan mahasiswa mendapatkan rekomendasi tutor untuk
membantu tercapainya tujuan belajar.
Fitur teman yang direkomendasikan
Fitur ini memungkin pengguna mendapatkan rekomendasi teman untuk
membantu tercapainya tujuan belajar.
Fitur Social Bookmark & Share
Fitur ini memungkinkan pengguna memberikan bookmark (tanda) pada materi
yang diminati serta memungkinkan untuk berbagi informasi mengenai konten
tersebut melalui jejaring sosial.
Fitur Grup Diskusi
Fitur ini memungkinkan user untuk membuat grup diskusi (forum) untuk
membahas topik yang menunjang tujuan pembelajaran.
Fitur Pesan
Fitur ini memungkinkan untuk berinteraksi antar pengguna melalui pesan.
Fitur Achievement
Fitur achievement dimaksudkan untuk memotivasi mahasiswa dalam epembelajaran. Wujud implementasinya, dapat berupa pemberian Reward unik ke
mahasiswa atas keberhasilan atau aktivitas tertentu, atau sekedar ditujukan agar
mahasiswa dapat membandingkan achievement dengan teman-temannya.
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Fitur ini juga dapat diterapkan untuk memotivasi dosen dalam pemanfaatan epembelajaran. Wujud implementasinya dapat berupa:





Sekuens program belajar dapat dibuat sendiri oleh dosen
Setiap program belajar diberikan statistik aktivitas & keberhasilannya
Program belajar dapat di-share ke dosen-dosen yang lain
Pembuatan event / aktivitas dengan lingkup tertentu

Untuk memantau achievement / keberhasilan mahasiswa / dosen / sistem dapat
digunakan beberapa indikator berikut:






Kuantitas eksplorasi mandiri oleh mahasiswa
Distribusi penugasan oleh dosen (mata kuliah, geografis)
Kuantitas kontribusi objek pembelajaran oleh dosen
Trafik kunjungan mahasiswa per objek pembelajaran
Trafik kunjungan mahasiswa per aktivitas belajar

14.3 Fitur Layanan Khusus e-Pembelajaran
Fitur layanan khusus e-pembelajaran ini dimaksudkan sebagai arahan pemanfaatan
layanan e-pembelajaran mengikuti Standar Proses untuk Satuan Pendidikan. Fitur layanan
khusus ini merupakan layanan yang diperoleh dengan memanfaatkan fitur layanan umum
dan fitur fungsional sistem e-pembelajaran tersebut di atas.
Untuk mendukung inplementasi Standar Proses Pembelajaran, sistem e-pembelajaran
hendaknya dapat memberikan fitur layanan khusus berikut ini:

14.3.1 Perencanaan Pembelajaran
Perencanaan proses pembelajaran dituangkan dalam bentuk dokumen yang berisi:
Silabus, dan
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memuat
1. identitas mata pelajaran,
2. standar kompetensi (SK),
3. kompetensi dasar (KD),
4. indikator pencapaian kompetensi,
5. capaian pembelajaran,
6. materi ajar,
7. alokasi waktu,
8. metode pembelajaran,
9. kegiatan pembelajaran,
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10. penilaian hasil belajar, dan
11. sumber belajar
Sehingga, dalam ruang lingkung sistem e-pembelajaran, layanan khusus yang diperlukan
untuk memfasilitasi Perencanaan Proses Pembelajaran meliputi:
Menyusun konten mengikuti kerangka dasar dan struktur kurikulum sesuai dengan
Standar Isi.
Menyusun RPP online.
Menyusun mata kuliah online sesuai dengan RPP, yaitu menyusun sumber dan
aktivitas belajar untuk mendukung proses belajar, latihan, dan penilaian.
Berbagi materi pembelajaran.

14.3.2 Pelaksanaan Pembelajaran
Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran
meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.
Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD yang
dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi mahasiswa
untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas,
dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis
mahasiswa. Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik
mahasiswa dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan
konfirmasi.
Untuk mendukung pelaksanaan proses pembelajaran tersebut diperlukan fitur-fitur
layanan e-pembelajaran sebagai berikut:
Belajar berdasarkan subjek atau topik tertentu
Belajar berdasarkan kompetensi tertentu yang ingin dicapai
Belajar berdasarkan skenario tertentu
Belajar berdasarkan masalah dan tujuan tertentu
Belajar berdasarkan lintasan belajar tertentu
Eksplorasi
Elaborasi
Konfirmasi
Pengajaran/web lecture/Narasi audio/video, radio, televisi.
Penugasan online
Latihan online
Ulangan dan Ujian online
Unggah/unduh materi
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14.3.3 Penilaian Hasil dan Proses Pembelajaran
Penilaian dilakukan oleh dosen terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat
pencapaian kompetensi mahasiswa, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan
kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran melalui sistem epembelajaran.
Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematik, dan terprogram dengan menggunakan tes
dan nontes dalam bentuk tertulis, pengamatan kinerja, penilaian hasil karya berupa tugas,
proyek dan/atau produk, portofolio, blog/jurnal dan penilaian diri. Penilaian hasil
pembelajaran juga menggunakan Standar Penilaian Pendidikan dan Panduan Penilaian
Kelompok Mata Pelajaran.
Secara umum, untuk mendukung penilaian hasil belajar diperlukan fitur-fitur sebagai
berikut:








Penilaian tugas online/offline, termasuk tugas diskusi, menulis jurnal, dsb.
Penilaian hasil latihan
Penilaian hasil ulangan/ujian
Pengukuran waktu/lama belajar
Pengukuran waktu/lama mengerjakan tugas
Pengukuran waktu/lama mengerjakan latihan
Pengukuran waktu/lama mengerjakan ujian

14.3.4 Pengawasan Proses Pembelajaran
Pengawasan proses pembelajaran didukung oleh layanan:
Pemantauan
Pemantauan proses pembelajaran online dilakukan pada tahap perencanaan,
pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Pada sistem e-pembelajaran,
pemantauan dapat dilakukan melalui:
o Penampilan dan perekaman aktivitas online dosen dan mahasiswa.
o Pencatatan kelengkapan isi dan proses pembelajaran.
Supervisi
Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan,
dan penilaian hasil pembelajaran. Untuk sistem e-pembelajaran, hal ini dapat
dilakukan melalui kegiatan:
o

Pemberian contoh, forum diskusi, pelatihan dan konsultasi secara online.
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Dukungan online, yang meliputi pemantauan dan supervisi, sangat dibutuhkan
untuk memastikan agar mahasiswa tidak menyerah atau keluar dari pelajaran
sehingga mereka dapat berkonsentrasi pada materi dan objek pembelajaran.
Berikut ini adalah beberapa rekomendasi yang sebaiknya dilakukan selama
penyampaian materi.


Pengampu pelajaran/asisten perlu menunjukkan perhatian mereka dengan
menghubungi peserta yang tidak mengakses masuk ke sistem e-pembelajaran
selama beberapa hari sehingga peserta merasa bahwa seseorang sedang
mendampinginya selama proses pembelajaran. Tujuan utamanya adalah untuk
memastikan keikutsertaan para peserta dalam proses pembelajaran.
 Kehadiran para pengampu pelajaran dan asisten dalam forum juga sangat
perlu dipantau oleh penanggung jawab mata kuliah khususnya untuk
menjawab beberapa pertanyaan dan permasalahan yang ditanyakan oleh
mahasiswa dan memandu diskusi. Mahasiswa juga perlu mengetahui kapan
saja mereka dapat menghubungi pengajar atau setidaknya mengetahui
rentang waktu kesediaan pengajar untuk memberikan jawaban atas
pertanyaan mereka. Sebuah tabel atau diagram yang menampilkan peran
masing-masing pengajar dan rentang waktu kehadiran dan kesediaan mereka
akan sangat membantu para mahasiswa untuk berkonsultasi. Tujuan poin ini
adalah untuk menjaga motivasi, memberikan dukungan ketika benar-benar
dibutuhkan, dan membuat keikutsertaan peserta lebih bermakna.
 Para pengampu pelajaran/asisten sebaiknya tidak hanya memberikan
komentar dalam forum tetapi juga perlu memberikan komentar pada
penugasan atau aktivitas yang lain. Tindakan ini akan membuat peserta
memahami apakah upaya/kerja mereka sudah cukup dan bagian mana yang
mereka masih perlu benahi. Tujuan poin ini adalah untuk mendukung proses
pembelajaran dan mengupayakan tercapainya tujuan pembelajaran.
 Para pengampu pelajaran/asisten sangat perlu menyediakan informasi pada
para peserta baik dengan menyarankan beberapa sumber belajar atau
merancang berbagai aktivitas umum untuk mendukung para peserta dalam
memberi makna untuk setiap proses pembelajaran. Poin ini akan mendukung
motivasi, proses pembelajaran, dan pencapaian tujuan pembelajaran.
(European Training Foundation, 2009).
Evaluasi
Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas
pembelajaran online, mencakup tahap perencanaan proses pembelajaran,
pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran.
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o
o

Evaluasi kelengkapan isi objek pembelajaran dan proses pembelajaran
Evaluasi aktivitas online dosen dan mahasiswa

Pelaporan
Pelaporan hasil pemantauan, hasil supervisi dan hasil evaluasi proses
pembelajaran online. Untuk keperluan dapat menggunakan fitur layanan umum
berikut:
o
o

Berita dan pengumuman
Forum, email / milis, dan sebagainya.

Dalam menjalankan fitur layanan evaluasi dan pelaporan, pemantauan
perkembangan para mahasiswa harus dilakukan secara akurat. Untuk keperluan
tersebut, laporan aktivitas sebaiknya dipersiapkan setidaknya setiap bulan. Data
yang dianalisis untuk menghasilkan sebuah laporan perkembangan mungkin
berbeda antara pelajaran yang satu dengan yang lain atau antara bulan ini dengan
bulan depan selama proses pembelajaran. Dalam menjalankan kedua fitur ini,
sistem e-pembelajaran menyediakan sistem tracking, yaitu sebuah komponen dari
sistem e-pembelajaran yang bertugas untuk memantau perkembangan dan
aktivitas para mahasiswa. Sistem tracking menyimpan informasi tentang aktivitas
dan perkembangan peserta di dalam pelajaran untuk keperluan perbaikan dan
pengembangan pada pembelajaran selanjutnya. Sistem ini sangat terkait dengan
keputusan yang telah dibuat selama tahap perancangan dan penerapan. Gambar
14-1 menunjukkan contoh format laporan pemantauan aktivitas pembelajaran.
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Gambar 14-1 Contoh format pemantauan pembelajaran

Tujuan dari sistem tracking adalah untuk menyediakan data kuantitatif untuk
proses analisis yang akan menghasilkan laporan. Tahap ini mengubah data yang
terkumpul menjadi data kualitatif atau bermakna. Untuk menghindari perekaman
data yang tidak berguna, pengajar dan penanggung jawab pelajaran sebaiknya
memastikan lebih dulu data apa saja yang dibutuhkan untuk memperoleh
informasi penting tentang aktivitas peserta.
Tindak lanjut
o Pemberian Pelatihan bagi: dosen dan/atau mahasiswa,
o Penguatan dan penghargaan kepada dosen yang telah memenuhi standar.
o Peringatan yang bersifat memotivasi kepada dosen yang belum memenuhi
standar.
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15 Rambu-Rambu Pengembangan Materi KDITT
Komponen utama sistem e-pembelajaran adalah materi yang dikembangkan secara
sistematis dan akuntabel sehingga mampu menumbuhkembangkan minat belajar sekaligus
memelihara kualitas pembelajaran. Materi yang tersedia mempunyai karakteristik tingkat
akses oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja secara bersamaan atau secara individual.
Sistem e-pembelajaran memungkinkan untuk pemerataan kualitas materi pembelajaran
secara terstandar, sehingga memungkinkan terjadinya pemanfaatan fasilitas bersama
(resource sharing) antar institusi pendidikan, dan lembaga lainnya di seluruh Indonesia.
Dengan demikian sistem e-pembelajaran memberikan harapan baru sebagai salah satu
alternatif solusi atas sebagian besar permasalahan pendidikan di Indonesia, yaitu
keterbatasan akses, fasilitas, keterbatasan pemahaman terhadap materi tertentu dan
akses terhadap sumber daya pendidikan. Materi e-pembelajaran merupakan seperangkat
informasi bidang ilmu yang terstruktur untuk pembelajaran yang disajikan dalam bentuk
elektronik. Seperangkat informasi bidang ilmu yang terstruktur meliputi capaian
pembelajaran (learning outcomes), beragam bentuk informasi (textual, gambar, audio,
video, simulasi, multimedia), ruang lingkup informasi (mata kuliah, topik, pokokbahasan),
perangkat asesmen dan evaluasi. Materi e-pembelajaran dapat berupa aset-aset yang
terpisah dan disusun secara bermakna sehingga dapat diakses untuk memperkaya
penjelasan agar pembelajar lebih memahami bagian yang diterangkan dalam sebuah buku
ajar. Kepemilikan aset ini harus secara resmi berada di tangan Kemdikbud, sehingga
pembelajaran dapat dilakukan dengan lebih murah. Aspek yang paling penting dalam
materi ini yaitu sarat dan padat dengan teknologi komunikasi dan perangkat lunak yang
digunakan seharusnya berupa perangkat yang sudah umum digunakan oleh orang pada
umumnya dan bebas diunduh tanpa biaya.
Bagian ini berisi rambu-rambu tentang pengertian materi, desain materi dan tahapan
pengembangan materi, standar mutu, serta Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Dengan
demikian standar materi ini diharapkan menjadi acuan untuk mencapai standar mutu bagi
pengembang materi, penilai materi, pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan, serta
pihak-pihak yang berkepentingan KDITT.
Rambu-rambu pengembangan dibagi menjadi lima bagian yaitu: rencana pembelajaran,
substansi / isi, metode pembelajaran, kerangka / sistematika penyajian, dan teknologi serta
standar yang digunakan.

15.1 Rencana Pembelajaran
Hal pertama yang harus diperhatikan dalam pengembangan materi adalah terkait dengan
rencana pembelajaran. Terkait dengan rencana pembelajaran, berikut ini poin-poin yang
harus dipenuhi:
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1.

Menuliskan rumusan capaian pembelajaran dengan jelas.

2.

Menyusun urutan kemampuan yang akan dicapai dalam satuan waktu.

3.

Menyusun tahapan materi ajar yang akan disajikan.

4.

Menetapkan metode pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan yang sudah
direncanakan.

5.

Menetapkan indikator pencapaiannya dan bobot penilaian dalam sebuah tahapan
pembelajaran (apabila e-pembelajaran merupakan pembelajaran satu semester)

6.

Menetapkan bentuk pengalaman belajar yang harus dilakukan oleh peserta didik.

15.2 Substansi dan Isi
Berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal substansi dan isi dari materi:
1.

Materi pembelajaran disajikan secara sistematis dan terstruktur mengikuti kerangka dasar
dan satuan kurikulum.

2.

Materi pembelajaran memuat informasi beban belajar tiap pembelajar.

3.

Materi pembelajaran berisi KTSP yang terdiri atas beberapa Kelompok e-Matapelajaran,
tiap Kelompok e-Matapelajaran terdiri atas beberapa e-Matapelajaran sesuai dengan
Standar Isi tiap Satuan Pendidikan.

4.

Materi pembelajaran dapat disampaikan sesuai jadwal yang mengikuti kalender
pendidikan.

5.

Memuat pemetaan bidang keilmuan yang dibahas yang dapat menunjukan posisi materi
ajar yang akan disusun.

6.

Memuat uraian tingkat kedalaman dan keluasan materi yang akan disusun menjadi materi
e-pembelajaran.

7.

Materi pembelajaran baik pada tahap pembuka maupun pesan utama materi yang
disajikan diharapkan menumbuhkan gagasan baru dari peserta didik.

8.

Sajian yang ditayangkan terkait dengan capaian pembelajaran yang akan dicapai
sebagaimana yang dirancang sebelumnya.

9.

Memuat kejelasan sistem asesmen yang menunjukkan indikator keberhasilan
pembelajaran peserta didik.

10. Menggunakan bahasa yang dapat menjembatani bahasa kelimuan dengan bahasa seharihari, mengingat kemampuan peserta didik yang beragam dan pengertian yang dapat
dipahami dalam konteks tertentu.
11. Menuliskan semua referensi yang digunakan.
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15.3 Metoda pembelajaran
Hal yang lain yang harus diperhatikan adalah metode pembelajaran yang diuraikan dalam
poin-poin berikut:
1.

Menyediakan petunjuk cara mempelajari materi (apakah peserta didik dapat mempelajari
secara acak ataukah harus berurutan sesuai dengan urutan subtopic/topic, atau
pembelajaran ini bertaut dengan materi tertentu)

2.

Penyajian dapat menggugah keinginan peserta didik untuk belajar melalui ilustrasi dalam
bentuk multi media

3.

Menumbuhkan gagasan baru (bukan jawaban tunggal) dalam bentuk petanyaan kritis,
ilustrasi, isyu yang aktual , problematik yang memerlukan pemikiran lanjutan/ solusi
kreatif.

4.

Menggunakan bahasa yang dapat menjembatani bahasa keilmuan dengan bahasa sehari
hari sesuai tingkat intelektual mahasiswa dan konteks pembahasannya.

5.

Menyediakan sistem komunikasi bagi peserta didik.

15.4 Kerangka dan Sistematika Materi
Materi dikembangkan berorientasi objek pembelajaran (OP), untuk lebih jelasnya dibahas
pada bagian rancangan materi. Kemudian, untuk menjamin konsistensi struktur lintas eMatapelajaran, OP e-Matapelajaran secara umum dikelompokkan ke dalam tiga level OP,
yaitu:
a. Matapelajaran
b. Pokokbahasan
c. Subpokokbahasan
Spesifikasi struktural untuk level materi yang berbeda dalam e-Matapelajaran
diperlihatkan pada Tabel 1.
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Tabel 18 Spesifikasi Struktural OP pada e-Matapelajaran
Level
Mata Kuliah

Struktur
Pengenalan (k)

Pengantar (k)
- Deskripsi Singkat (k)
- Kegunaan (k)
- Capaian pembelajaran (k)
- Kerangka Pembahasan (k)
Prasyarat (k)
Petunjuk Penggunaan (k)
Peta Konsep (k)
Daftar Notasi dan Simbol (k)
Evaluasi (k)

Pokokbahasan (p)
Subpokokbahasan (k)
Latihan (p) *
Asesmen (p) *
Pokokbahasan

Subpokokbahasan
(OP Fundamental)

Pengantar (k)

Subpokokbahasan (k)
Ringkasan (p)
Latihan (p) *
Asesmen (p) *
Pengantar (k)

Objek Informasi (k)
Ringkasan (k)

OI Konsep

OI Fakta
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Latihan (p) *
Asesmen (p) *
Pengenalan (k)
Fakta (p)
Definisi (k)
Contoh (k)
Bukan Contoh (p)
Analogi (p)
Latihan (p) *
Asesmen (p) *
Pengenalan (k)
Fakta (k)
Latihan (p) *
Asesmen (p) *

Pengenalan (k)
Capaian Pembelajaran (k)
Kerangka Pembahasan (k)
Poin-poin Utama (k)

Pengantar (k)
Kepentingan (k)
Capaian Pembelajaran (k)
Prasyarat (k)
Skenario (p)
Kerangka Pembahasan (k)
Tinjauan (k)
Tindak Lanjut (p)
Sumber Belajar Tambahan (p)
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OI Prosedur

OI Proses

OI Prinsip

Pengenalan (k)
Fakta (p)
Tabel Prosedur (s)
Tabel Keputusan (s)
Tabel Kombinasi (s)
Demonstrasi (p)
Latihan (p) *
Asesmen (p) *
Pengenalan (k)
Fakta (p)
Tabel Bertahap (s)
Diagram Blok (s)
Diagram Siklus (s)
Latihan (p)*
Asesmen (p)*
Pengenalan (k)
Fakta (p)
Pernyataan Prinsip (p)
Petunjuk (k)
Contoh (k)
Bukan Contoh (p)
Latihan (p)*
Asesmen (p)*

Keterangan:

(k) = kebutuhan, (p) = pilihan, (s) = salah satu
* Item latihan & asesmen untuk topik tertentu dapat dikelompokkan dalam aktivitas
level subpokokbahasan, pokokbahasan atau matapelajaran.

15.5 Teknologi dan Standar yang Digunakan
Materi berbeda dengan materi pembelajaran konvensional. Teknologi adalah yang menjadi
pembeda. Untuk itu, dalam pengembangan materi hendaknya memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
1. Menggunakan teknologi digital, teknologi informasi dan komunikasi yang murah
dan tersedia saat ini. Apabila teknologi yang digunakan membutuhkan perangkat
lunak tertentu untuk menjalankannya, maka perangkat lunak tersebut harus
dapat disediakan secara gratis.
2. Menggunakan teknologi yang memungkinkan interaksi langsung di laman
tersebut, dan merekam jejak penggunaan materi untuk dapat membandingkan
kemajuan pengguna dalam memahami materi yang disampaikan.
3. Menggunakan teknologi yang bersifat device independent, sehingga dapat diakses
dengan perangkat PC, notebook, tablet, ataupun smartphone.
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4. Menggunakan teknologi multimedia untuk memberikan ilustrasi yang menarik
sehingga dapat menggugah peserta didik agar tertarik mempelajari materi.
5. Mendeskripsikan informasi tentang materi dalam bentuk metadata dalam bahasa
Extensible Markup Language (XML).
6. Mengemas materi sehingga compliant terhadap ISO/IEC TR 29163 tentang
Sharable Content Object Reference Model.
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16 Model Materi berbasis Objek Pembelajaran
Model ini merekomendasikan materi pembelajaran yang dideliverikan pada sistem epembelajaran berbasiskan kurikulum. Sebuah sistem e-pembelajaran memuat materi yang
mencakup satu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai satu kesatuan yang
utuh. Pada bagian ini dibahas pemodelan materi dengan mengacu pada standar isi untuk
satuan pendidikan.

1.1 Standar Isi Materi
Untuk menjamin isi dari sistem e-pembelajaran mencakup keseluruhan isi KTSP, maka
Standar Isi materi mengacu pada Standar Isi untuk Satuan Pendidikan yang meliputi:
Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum
Materi pada sistem e-pembelajaran disajikan secara sistematis dan terstruktur
mengikuti kerangka dasar dan struktur kurikulum.
Beban belajar
Materi pada sistem e-pembelajaran memuat informasi beban belajar tiap
mahasiswa. Sistem e-pembelajaran dapat menginformasikan kemajuan belajar
mahasiswa atau sisa dari beban belajar.
Kurikulum tingkat satuan pendidikan
Materi pada sistem e-pembelajaran berisi KTSP yang terdiri atas beberapa
Kelompok Mata kuliah, tiap Kelompok Mata kuliah terdiri atas beberapa Mata
kuliah sesuai dengan Standar Isi tiap Satuan Pendidikan.
Kalender pendidikan
Materi pada sistem e-pembelajaran dapat dideliverikan sesuai dengan kalender
pendidikan. Pada sistem e-pembelajaran, beban belajar dapat didistribusikan
dengan mendeliverikan materi yang bersesuaian dan dijadwalkan mengikuti
kalender pendidikan.

1.2 Ruang Lingkup Materi
Berdasarkan teori pembelajaran behavioristik, tujuan pembelajaran atau kompetensi
perlu ditampilkan. Pada saat mahasiswa belajar sebaiknya selalu mempunyai orientasi
terhadap tujuan pembelajaran, bahkan mahasiswa perlu untuk dapat mengukur
pencapaian hasil belajarnya.
Untuk itu, materi sebagai sebuah unit pembelajaran harus disusun secara bermakna untuk
mencapai tujuan atau kompetensi tertentu. Materi e-pembelajaran sebaiknya mencakup
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satu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai satu kesatuan yang utuh untuk
mencapai Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan (SKL-SP). Materi pada
level KTSP terdiri atas materi pada level yang lebih yaitu Kelompok Mata kuliah yang
merupakan unit pembelajaran untuk mencapai SKL Kelompok Mata kuliah. Demikian
seterusnya, pada level yang lebih rendah Kelompok Mata kuliah dibangun beberapa Mata
kuliah, Mata kuliah merupakan kumpulan bermakna dari Pokokbahasan, sedangkan
Pokokbahasan merupakan kumpulan yang bermakna dari Subpokokbahasan. Masingmasing unit pembelajaran tersebut disusun secara bermakna untuk mencapai
kompetensinya masing-masing. Struktur dan hirarki unit pembelajaran dan kompetensi
yang diwakilinya ini diilustrasikan pada Gambar 16-1 dan Gambar 16-2.

Kurikulum

Kelompok Mata
kuliah

Mata kuliah

Pokokbahasan

Subpokokbahasan

Kelompok Mata
kuliah

Mata kuliah

Pokokbahasan

Subpokokbahasan

…

…

…

…

Profil Lulusan
Prodi

CP
Mata kuliah

CP Pokokbahasan

CP SubPB

Profil Lulusan
Prodi

CP Mata kuliah

CP Pokokbahasan

CP SubPB

…

…

…

…

Gambar 16-1 Ruang Lingkup Materi

Visi Misi

Gambar 16-2 Capaian Pembelajaran yang Dicakup Materi
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1.3 Taksonomi Objek Pembelajaran
Strategi objek pembelajaran telah diadopsi terlebih dahulu oleh Autodesk, Inc dan Cisco
System (Hodgins, 2002 dan Cisco, 2003). Berdasarkan model konten Autodesk, Cisco telah
mengembangkan framework e-learning-nya beserta panduan authoring-nya, serta
mendeskripsikan desain modular dari konten e-learning dalam format berhirarki. Suatu
cara untuk memahami struktur konten berhirarki dari mata kuliah e-learning adalah
dengan memperhatikan bagaimana sebuah buku teks diorganisasikan. Umumnya, sebuah
buku teks terdiri atas beberapa bab, tiap bab terdiri atas beberapa seksi, dan tiap seksi
berisi teks yang dilengkapi dengan gambar, foto atau diagram. Dengan cara yang sama, kita
dapat merancang mata kuliah untuk sistem e-pembelajaran (selanjutnya kita sebut sebagai
mata kuliah) dalam beberapa Pokokbahasan, tiap Pokokbahasan mempunyai beberapa
Subpokokbahasan, dan kita dapat menyajikan tiap Subpokokbahasan dengan multimedia
seperti teks, gambar, animasi, simulasi, audio, dan video. Struktur berhirarki ini
diperlihatkan pada Tabel 1.
Konseptualisasi hirarki konten mata kuliah sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 1
memudahkan untuk memahami bahwa terdapat perbedaan level dari objek pembelajaran,
seperti halnya objek pembelajaran level Mata kuliah, objek pembelajaran level
Pokokbahasan atau objek pembelajaran level Subpokokbahasan. Sekali lagi, yang demikian
itu didasari fakta bahwa terdapat beberapa level tujuan pembelajaran atau kompetensi
sedangkan objek pembelajaran dibangun untuk digunakan mencapai tujuan pembelajaran
atau kompetensi tersebut. Perbedaan level objek pembelajaran ini selanjutnya kita
definisikan sebagai taksonomi objek pembelajaran yang digunakan di dalam model materi,
hal ini diberikan pada Tabel 19.
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Tabel 19 Struktur dan Hirarki mata kuliah

Buku Teks (BSE)

•

Pendahuluan

•

Pengantar

•

Bab 1

•

Pokokbahasan 1

•

•
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mata kuliah

•

Pendahuluan

•

Pengantar

•

Subbab 1.1

•

Subpokokbahasan 1.1

•

Subbab 1.2

•

Subpokokbahasan 1.2

•

Subbab 1.3

•

Subpokokbahasan 1.3

•

Ringkasan

•

Ringkasan

•

Latihan

•

Asesmen

•

Bab 2

…

Pokokbahasan 2

•

Pendahuluan

•

Pengantar

•

Subbab 2.1

•

Subpokokbahasan 2.1

•

Subbab 2.2

•

Subpokokbahasan 2.2

•

…

•

…

•

…
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Tabel 20 Taksonomi Objek Pembelajaran untuk Materi

No

Konten / Unit
Pembelajaran

1

Aset Digital

2

Objek
Informasi

3

Subpokokbah
asan

4

Pokokbahasan

6

7

Objek Pembelajaran

5

Mata kuliah

Kelompok
Mata kuliah

Kurikulum
TSP

Keterangan
aset merupakan media digital yang berupa teks,
grafik, audio, video, animasi dan sebagainya.
objek yang sangat kecil, tanpa struktur logika yang
kompleks, yang menggabungkan media digital (teks,
gambar, video) ke dalam unit didaktik tertentu,
dapat berupa pengantar, fakta, konsep, prinsip,
prosedur, proses dan ringkasan.
merupakan objek pembelajaran fundamental yang
merupakan kumpulan objek informasi sebagai
sebuah unit pembelajaran untuk mencapai
Kompetensi Dasar.
merupakan kumpulan atau agregat dari objek
pembelajaran Subpokokbahasan sebagai sebuah unit
pembelajaran untuk mencapai Standar Kompetensi.
merupakan kumpulan atau agregat dari objek
pembelajaran Pokokbahasan sebagai sebuah unit
pembelajaran untuk mencapai SKL Mata kuliah.
merupakan kumpulan atau agregat dari objek
pembelajaran Mata kuliah sebagai sebuah unit
pembelajaran untuk mencapai SKL Kelompok Mata
kuliah.
merupakan kumpulan atau agregat dari objek
pembelajaran Kelompok Mata kuliah sebagai sebuah
unit pembelajaran untuk mencapai SKL-SP.

Apabila mata kuliah didefinisikan sebagai sebuah unit pembelajaran yang utuh, tujuan pada
level Mata kuliah ini disebut sebagai tujuan akhir, dan tujuan prasyaratnya diturunkan dari
serangkaian Pokokbahasan yang dikenal sebagai tujuan subordinat (Dick, Carey, dan Carey,
2005). Perlu diperhatikan, bahwa dimungkinkan juga untuk menuliskan tujuan
pembelajaran untuk tiap Subpokokbahasan yang merupakan bagian dari suatu
Pokokbahasan. Sebagai contoh, pada Gambar 4 diperlihatkan ilustrasi visual dari analisis
konten sederhana, menunjukkan tiga level tujuan, level Mata kuliah, level Pokokbahasan
dan level Subpokokbahasan. Tiap kotak yang disajikan pada gambar merepresentasikan
objek pembelajaran; jadi, terdapat objek pembelajaran level Mata kuliah, level
Pokokbahasan dan level Subpokokbahasan. Demikian, pengembang materi harus
memperhatikan dimana istilah objek pembelajaran digunakan, istilah tersebut dapat
merujuk pada objek pembelajaran dengan level yang berbeda di dalam hirarki konten
pembelajaran.
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e-Mata kuliah (tujuan
akhir)

Pokokbahasan 1
(tujuan subordinat 1)

Pokokbahasan 2

Pokokbahasan 3

(tujuan subordinat 2)

(tujuan subordinat 3)

Subpokokbahasan 1.1
(tujuan level SPB 1.1)

Subpokokbahasan 2.1
(tujuan level SPB 2.1)

Subpokokbahasan 3.1
(tujuan level SPB 3.1)

Subpokokbahasan 1.2
(tujuan level SPB 1.2)

Subpokokbahasan 2.2
(tujuan level SPB 2.2)

Subpokokbahasan 3.2
(tujuan level SPB 3.2)

Subpokokbahasan 3.3
(tujuan level SPB 3.3)

Gambar 16-3 Struktur Berhirarki Tujuan Pembelajaran

1.4 Model Desain mata kuliah
Dengan mengacu pada taksonomi objek pembelajaran (OP) tersebut di atas, struktur dan
hirarki sebuah mata kuliah dapat disusun dalam model building block seperti diilustrasikan
pada Gambar 5.
Prinsip keberbutiran (granularity) diterapkan dalam desain mata kuliah, sebagaimana
diilustrasikan pada Gambar 5, hal ini memungkinkan butiran objek pembelajaran dirangkai,
dilepas dan dirangkai kembali dengan cara yang berbeda dalam konteks yang berbeda
sesuai dengan kebutuhan. Teorinya, objek pembelajaran pada setiap level dapat di-reuse;
jadi penyusun objek pembelajaran harus merencanakan dan membuat setiap objek
pembelajaran, objek informasi, dan aset digital sebagai objek sharable dan reusable.
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OP Mata kuliah
OP Pokokbahasan
Pokok Bahasan

OP Pokokbahasan
Pokok Bahasan

OP Fundamental

OP Fundamental

Aset
Digital
Material
Material
Material

Informasi
Aset
Digital

Aset
Digital

Obyek
Informasi
Aset
Digital

Aset
Digital

Obyek
Informasi
Aset
Digital

Aset
Digital

Aset
Digital

Obyek
Informasi

Obyek
Informasi
Obyek
Informasi
Obyek
Informasi
Obyek

Gambar 16-4 Model Desain mata kuliah

Terlihat, sebuah Mata kuliah merupakan kumpulan Pokokbahasan, sedangkan
Pokokbahasan merupakan kumpulan dari Subpokokbahasan, dan seterusnya sampai
elemen terkecil berupa aset digital sebagai penyusun Mata kuliah.
Hal ini digunakan sebagai strategi pengembangan konten pembelajaran. Seorang
pengembang konten harus dapat mendekomposisi sebuah Mata kuliah ke dalam bentuk
beberapa Pokokbahasan. Tiap-tiap Pokokbahasan kemudian didekomposisi ke dalam
beberapa Subpokokbahasan dan seterusnya sampai terdefinisi objek pembelajaran
fundamental yang dibangun oleh aset-aset digital yang dibutuhkan dalam satu Mata kuliah.
Proses dekomposisi ini harus memperhatikan prinsip sharability dan reusability, di mana
setiap objek pembelajaran yang terbentuk pada setiap level hendaknya menjadi objek
sharable dan reusable dalam kaitannya dengan Mata kuliah lain dalam satu kurikulum
ataupun kurikulum yang berbeda.
Sebuah objek pembelajaran fundamental adalah sekumpulan aset-aset digital yang disusun
dalam cara yang bermakna dan ditujukan untuk tujuan pembelajaran (objektif). Aset-aset
digital dalam sebuah objek pembelajaran dapat berupa dokumen, gambar, simulasi, film,
musik dan lain sebagainya. Menyusun ini semuanya dalam suatu cara yang bermakna
menunjukkan bahwa aset–aset saling berhubungan dan diatur dalam susunan yang logis.
Tetapi tanpa tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur, kumpulan aset-aset tersebut
tidaklah berarti.
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1.5 Model Agregasi Materi
SCORM menyusun spesifikasi untuk desain dan pengembangan materi ke dalam bentuk
model konseptual yang disebut sebagai Content Aggregation Model. Berikut ini deskripsi
model tersebut dan istilah serta pengertian-pengertian yang membangun model tersebut.

1.5.1 Aset Digital
Aset digital merupakan elemen dasar dari suatu unit pembelajaran. Aset
merupakan representasi elektronik dari media, seperti teks, gambar, video dan
lainnya.
Sebuah aset dapat dideskripsikan menggunakan metadata untuk memungkinkan
pencarian dan penemuan aset di dalam repository. Metadata ini juga
memungkinkan untuk me-reuse aset digital dan mempermudah pemeliharaannya.

1.5.2 Objek Pembelajaran
Objek pembelajaran merupakan koleksi dari beberapa aset yang
merepresentasikan unit pembelajaran tunggal yang menggunakan RTE untuk
berkomunikasi dengan LMS. Setiap objek pembelajaran mendukung satu siklus
aktivitas pembelajaran untuk mencapai objektif tertentu.

1.5.3 Aktivitas Belajar
Aktivitas belajar dapat diartikan sebagai unit instruksional yang bermakna. Hal ini
secara konseptual merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh mahasiswa
selama proses belajar. Sebuah aktivitas belajar artinya menyediakan sumber daya
pembelajaran (aset atau objek pembelajaran) kepada mahasiswa.
Ilustrasi dari aktivitas belajar diperlihatkan pada Gambar 6.
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<organisasi>

<resource>

Aktivitas

<item>

<resource>

<item>
<item>

<resource>

<item>

<resource>

<item>

<resource>

Gambar 16-5 Representasi Konseptual Aktivitas Belajar

1.5.4 Organisasi Materi
Organisasi materi merupakan peta atau representasi yang mendefinisikan
penggunaan konten lewat unit instruksi yang terstruktur (aktivitas). Organisasi
materi dideskripsikan menggunakan metadata, yang memungkinkan peluang
untuk reuse dan memfasilitasi pemeliharaan. Pada Gambar 7 ditampilkan ilustrasi
konseptual organisasi materi.
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Organisasi Materi
<organisasi>

<resource>

<item>

<resource>

<item>
<item>

<resource>

<item>

<resource>

<item>

<resource>

Gambar 16-6 Ilustrasi Konseptual Organisasi Materi

1.5.5 Agregasi Materi
Agregasi materi dapat dipergunakan baik sebagai sebuah aksi atau sebuah cara
mendeskripsikan entitas secara konseptual. Agregasi materi dapat dipergunakan
untuk mendeskripsikan aksi atau proses yang terdiri sejumlah objek pembelajaran
yang terkait secara fungsional sehingga dapat diaplikasikan dalam kegiatan belajar
mengajar. Perhatikan Gambar 16-7 sebagai ilustrasi secara konseptual agregasi
konten.
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Organisasi Konten
<organisasi>

<resource>

Aktivitas

<item>

<resource>

<item>

<item>

<resource>

<item>

<resource>

<item>

<resource>

Aset Digital
OP
Teks
OP
Audio

OP

Gambar 16-7 Ilustrasi Konseptual Agregasi Materi
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1.5.6 Paket Materi
Paket Konten merupakan kumpulan aset digital yang dikemas dalam satu paket file
.zip, paket konten terdiri atas:


Manifest, yaitu dokumen XML yang mendeskripsikan struktur konten dan
resource yang terkait dalam paket.



Konten, file fisik yang membentuk paket materi.

PAKET MATERI
Manifest
(imsmanifest.xml)
Metadata
Organisasi
Resource

(sub)Manifest

Konten
(Konten yang sebenarnya, Media,
slideshow dll)

Gambar 16-8 Diagram Konseptual Paket Materi

Manifest dari paket konten meliputi:
o
o
o
o

<Metadata>: data yang menggambarkan paket materi secara keseluruhan.
<Organizations>: berisi struktur atau organisasi materi dari resource
pembelajaran.
<Resources>: menjelaskan berkas resource pembelajaran pada paket
materi.
<(sub)Manifest(s)>: menguraikan setiap unit intruksi logika yang
bersarang (dapat diperlakukan sebagai unit tersendiri).

Sebuah paket materi merepresentasikan sebuah unit pembelajaran. Unit
pembelajaran tersebut dapat berupa suatu Pokokbahasan atau
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merepresentasikan sebuah Mata kuliah atau merupakan kelompok Mata kuliah.
Sebuah paket dapat diagregasi (dirangkai) atau sebaliknya di-disagregasi (dilepas).
Sebuah paket harus dapat berdiri sendiri atau dengan kata lain lengkap, sehingga
harus memuat semua informasi yang diperlukan untuk belajar.

16.1 Anatomi Objek Pembelajaran
Untuk mendukung proses pembelajaran dalam mencapai objektif tertentu, setiap objek
pembelajaran sebaiknya menyediakan modul-modul untuk belajar, latihan dan asesmen
sebagai media melaksanakan satu siklus pembelajaran. Pada Gambar 10 diilustrasikan
anatomi objek pembelajaran fundamental, di mana metadata merupakan deskripsi dari
objek pembelajaran yang dituliskan dalam bahasa XML.
Model ini menyertakan pengantar dan ringkasan ke dalam objek pembelajaran ibaratnya
sebagai pembungkus. Bagian awal atau pengantar mempersiapkan mahasiswa untuk
memperoleh pengetahuan baru, dan bagian akhir atau ringkasan membantu mahasiswa
merefleksikan pelajaran yang baru saja mereka selesaikan.

Asesmen

Prinsip
Konsep

Fakta
Proses
Ikhtisar

Ringkasan
Prosedur

Latihan

objektif

Belajar

metadata

Gambar 16-9 Anatomi Objek Pembelajaran Fundamental

Dengan asumsi objek pembelajaran fundamental berada pada level Subpokokbahasan,
objek pembelajaran Subpokokbahasan inilah yang benar-benar dibangun oleh objek
informasi dan aset digital, sedangkan objek pembelajaran pada level yang tinggi hanyalah
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sebuah kumpulan objek yang dibungkus dengan pengantar dan ringkasan, bila perlu
ditambahkan latihan dan asesmen.
Untuk mendesain objek pembelajaran pada level Pokokbahasan dapat menggunakan
formula berikut ini:
Pokokbahasan = Pengantar + Beberapa Subpokokbahasan + Ringkasan +
Latihan + Asesmen
Latihan atau soal seringkali sudah disertakan di dalam Subpokokbahasan yang terkait,
sehingga formula tersebut dapat ditulis kembali menjadi:
Pokokbahasan = Pengantar + Beberapa Subpokokbahasan dengan Latihan +
Ringkasan + Asesmen
Demikian juga, kita dapat mengkombinasikan asesmen pada level Pokokbahasan dan
menyajikannya di dalam asesmen di akhir Mata kuliah. Sehingga, formula untuk objek
pembelajaran pada level Pokokbahasan adalah sebagai berikut:
Pokokbahasan = Pengantar + Subpokokbahasan dengan Latihan + Ringkasan
Pada objek pembelajaran fundamental, materi untuk belajar diklasifikasikan ke dalam lima
tipe objek informasi di luar pengantar dan ringkasan. Pengklasifikasian ini penting karena
tipe-tipe informasi ini menyediakan metodologi untuk memfasilitasi pembelajarannya.

1.6 Siklus Belajar Dalam Objek Pembelajaran
Objek pembelajaran merupakan koleksi dari satu atau lebih Aset yang merepresentasikan
resource pembelajaran tunggal yang menggunakan Run Time Environment untuk
berkomunikasi dengan LMS. Setiap objek pembelajaran mendukung satu siklus aktivitas
pembelajaran untuk mencapai sasaran belajar, seperti diillustrasikan pada Gambar 16-10
berikut ini.
Asesmen yang tersedia dalam objek pembelajaran dapat digunakan sebagai pretes untuk
mengetahui kondisi awal mahasiswa, kemudian dilanjutkan dengan mempelajari materi
yang disajikan beserta latihannya dan diakhiri dengan postes untuk mengetahui
pencapaian hasil belajarnya.
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Obyek Pembelajaran Sharable & Reusable

P
E
N
G
A
N
T
A
R

F
A
K
T
A

K
O
N
S
E
P

P
R
I
N
S
I
P

P
R
O
S
E
D
U
R

pra

P
R
O
S
E
S

R
I
N
G
K
A
S
A
N

pasca
Asesmen

Gambar 16-10 Siklus Pembelajaran pada Objek Pembelajaran
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17 Metadata Objek Pembelajaran
Pada bagian ini akan dibahas mengenai metadata objek pembelajaran: konsep dan model
informasi metadata objek pembelajaran serta dimensi metadata objek pembelajaran.

1.7 Konsep Metadata Objek Pembelajaran
Metadata merujuk pada kumpulan kata-kunci, atribut, dan informasi deskriptif bagi
penyusun, mahasiswa, dan sistem tentang objek pembelajaran. Data yang kaya ini
merupakan bagian penting ketika menggunakan aplikasi dan database dalam proses
pembuatan objek pembelajaran dan proses deliverinya.
Metadata berisi data pencarian yang mungkin diperlukan untuk disertakan dalam objek
pembelajaran. Banyaknya informasi yang terkandung dalam metadata bergantung pada
kebutuhan. Semakin tinggi tingkat reuse dan tingkat keberbutiran objek pembelajaran
semakin detail metadata yang diperlukan. Terlebih lagi, apabila ingin menggunakan deliveri
objek pembelajaran secara dinamis dengan mempertimbangkan preferensi mahasiswa
maka diperlukan metadata yang lebih lengkap.
Kegunaan metadata yang utama adalah untuk memenuhi kebutuhan
penyusun/kontributor objek pembelajaran dan mahasiswa sehingga memudahkan
pencarian dan penemuan objek pembelajaran (lihat Gambar 17-1).
Dengan demikian, kemudahan dalam pencarian dan penemuan objek pembelajaran serta
sharability dan reusability objek pembelajaran akan sangat membantu pengembangan
materi melalui mekanisme berbagi materi.
Objek Pembelajaran

Repositori
Objek Pembelajaran

elemen
metadata
Pendekatan
pembelajaran

Mesin Pencarian

konten

Pencarian berdasar:
 Tema
 Bahasa
 Durasi
 Arsitektur
Pembelajar  Gaya belajar, dll.

Pencarian berdasar:
 Objektif
 Tema
 Pendekatan
pembelajaran
Penyusun/

Media, dll.
kontribustor

Gambar 17-1 Metadata untuk Mendukung Program Berbagi Materi
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1.8 Model Informasi Metadata Objek Pembelajaran
Model informasi metadata objek pembelajaran IEEE (IEEE LOM Information Model)
mendeskripsikan himpunan elemen data yang tersedia untuk membangun metadata.
Model informasi IEEE dikelompokkan ke dalam sembilan kategori.
Kesembilan kategori dari elemen metadata ini adalah:
1. Kategori General, kategori yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan informasi
umum tentang komponen model secara keseluruhan.
2. Kategori Life Cycle, kategori yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan fiturfitur yang berhubungan dengan histori dan keadaan sekarang dari komponen
model konten dan hal-hal yang mempengaruhi komponen dalam
perkembangannya.
3. Kategori Meta-metadata, kategori yang digunakan untuk mendeskripsikan
informasi tentang rekaman metadata itu sendiri.
4. Kategori Technical, kategori yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan
kebutuhan teknis dan karakteristik dari komponen model konten.
5. Kategori Educational, kategori yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan
karakteristik pedagogik dan karakteristik pendidikan dari komponen model konten.
6. Kategori Rights, kategori yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan hak atas
kekayaan intelektual dan kondisi dari penggunaan komponen model konten.
7. Kategori Relation, kategori yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan fitur-fitur
yang mendefinisikan keterkaitan antara komponen model konten dan komponen
lain yang ditargetkan.
8. Kategori Annotation, kategori yang dapat digunakan untuk komentar seputar
penggunaan komponen model konten dari sisi pendidikan dan informasi tentang
kapan dan siapa yang membuat komentar.
9. Kategori Classification, kategori yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan
komponen model konten masuk ke dalam sistem klasifikasi yang mana.
Himpunan elemen dari kesembilan kategori tersebut di atas beserta nilai atau contohnya
diberikan pada Tabel 21.
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Tabel 21 Model Informasi Metadata Objek Pembelajaran

IEEE Learning Object Metadata (LOM) P1484.12.1-2002
Kategori dan Elemen yang Dipilih
Kategori

1. General

Elemen
1.2 Title (judul)
1.3 Language (bahasa)
1.4 Description (penjelasan)
1.5 Keyword (kata kunci)
1.8 Aggregation level
2.1 Version (versi)

2. Life Cycle

2.2 Status
2.3 Contribute (kontributor)

3. MetaMetadata

4. Technical

5. Educational

8. Annotation

120

("id", "1.2.alpha")
draft, final, revised,
unavailable
(i.e., people,
organizations)

-

5.2 Learning resource type (tipe
sumber daya belajar)

exercise, simulation,
questionnaire, diagram,
figure, etc
very low, low, medium,
high, very high

5.3 Interactivity level (tingkat
interaktivitas)

5.8 Difficulty (tingkat kesulitan)

7. Relation

level 0 s/d 4

3.3 Metadata scheme (skema
metadata)
3.4 Language
4.1 Format
4.2 Size
4.3 Location
4.7 Duration
5.1 Interactivity type (tipe
interaktivitas)

5.6 Context (konteks pembelajaran)

6. Rights

Nilai / Contoh
("id", "Kimia Atom")
"en", "id", atau "de"
("id", "Deskripsi kimia
atom")
("id", "atom")

6.1 Cost (berbayar atau tidak)
6.2 Copyright
7.1 Kind
7.2 Resource
8.1 Entity
8.2 Date
8.3 Description

active, expositive, mixed

school, higher education,
training, etc
very easy, easy, medium,
difficult, very difficult
yes, no
yes, no
ispartof: is part of
haspart: has part
isversionof: is version of
hasversion: has version,
etc

-
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IEEE Learning Object Metadata (LOM) P1484.12.1-2002
Kategori dan Elemen yang Dipilih
Kategori

Elemen

Nilai / Contoh

9.1 Purpose (tujuan pengklasifikasian)

discipline
idea
prerequisite
educational objective
accessibility
restrictions
educational level
skill level
security level
competency

9.2 Taxon Path
9.3 Description
9.4 Keyword

-

9. Classification
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18 Sekuen dan Navigasi Objek Pembelajaran
Pengembangan materi hakikatnya adalah pengembangan instruksional dengan pengertian
bahwa materi merupakan suatu bentuk medium instruksional. Hal yang penting dalam
proses pengembangan instruksional adalah melakukan analisis instruksional. Analisis
instruksional adalah proses menjabarkan perilaku umum menjadi perilaku khusus yang
tersusun secara logis dan sistematis [Suparman, 2001].
Analisis Instruksional memberikan beberapa manfaat, antara lain:
mengidentifikasi semua kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa
menentukan urutan pelaksanaan pembelajaran
menentukan titik awal proses pembelajaran

1.9 Struktur Kompetensi
Perilaku umum yang diuraikan menjadi perilaku khusus akan menghasilkan empat macam
struktur kompetensi, yaitu: a. hirarkikal, b. prosedural, c. pengelompokan, dan d.
kombinasi (perhatikan Gambar 18-1).

1.9.1 Struktur Hirarkikal
Susunan beberapa kompetensi di mana satu atau beberapa kompetensi menjadi
prasyarat bagi kompetensi berikutnya.

1.9.2 Struktur Prosedural
Kedudukan beberapa kompetensi yang menunjukkan satu rangkaian pelaksanaan
kegiatan/pekerjaan, tetapi antar kompetensi tersebut tidak menjadi prasyarat
untuk kompetensi lainnya.

3
2
1
(a)

122

1

2
(b)
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4

1

2

8

3
2

5

6

3

4

7

1
(c)

(d)

Gambar 18-1 Struktur Kompetensi: (a) Hirarkikal, (b) Prosedural, (c) Pengelompokan, dan (d)
Kombinasi

1.9.3 Struktur Pengelompokan
Beberapa kemampuan yang satu dengan lainnya tidak memiliki ketergantungan,
tetapi harus dimiliki secara lengkap untuk menunjang kemampuan berikutnya.

1.9.4 Struktur Kombinasi
Beberapa kemampuan yang susunannya terdiri dari bentuk hirarkikal, prosedural
maupun pengelompokan.
Sistem e-pembelajaran memiliki potensi yang nyaris tidak mungkin diimplementasikan
dalam pembelajaran di kelas atau tatap muka, yaitu kemampuan untuk melakukan
personalisasi (personalizable). Kemampuan ini dapat direalisasikan lewat fleksibilitas
sekuen dan navigasi objek pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan perilaku awal
mahasiswa.
Prakteknya, objek pembelajaran sebagai sebuah unit pembelajaran merepresentasikan
sasaran atau tujuan belajar tertentu dan mempunyai prasyarat tertentu. Dengan
memperhatikan struktur prasyarat yang berlaku, objek pembelajaran dapat tersusun
secara sistematis mengikuti struktur hasil analisis tujuan instruksional.
Untuk memodelkan struktur dan saling keterkaitan antar objek pembelajaran, tiap objek
pembelajaran dikarakteristikkan oleh prasyarat dan sasaran belajar. Sasaran belajar dapat
berupa knowledge (pengetahuan), experience (pengalaman), atau skill (keahlian). Sasaran
dari suatu objek pembelajaran dapat menjadi prasyarat bagi objek pembelajaran yang lain.
Selanjutnya, struktur objek pembelajaran direpresentasikan menggunakan gambar
berbentuk bulat, kotak, dan anak panah (bulkonah), dan diperlihatkan pada Gambar 18-2.
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sasaran belajar i,1
pra i,1
prasyarat i
pra i,2
OPi
pra i,3
...

pra i,n

sasaran belajar i,2

Gambar 18-2 Struktur Objek Pembelajaran

Perhatikan kembali Gambar 18-2, dengan asumsi bahwa diagram bulkonah memodelkan
keterkaitan objek pembelajaran dengan benar, sebuah objek pembelajaran dapat
diselesaikan dengan baik hanya jika semua prasyarat terpenuhi. Relasi yang demikian
dideskripsikan menggunakan diagram bulkonah di mana objek pembelajaran dimodelkan
dengan bentuk bulat, sedangkan prasyarat dan sasaran dimodelkan dengan bentuk kotak.
Dengan memodelkan struktur daripada sekuen dan navigasi objek pembelajaran dengan
diagram bulkonah, dapat disusun bentuk-bentuk dasar dari sekuen dan navigasi objek
pembelajaran.

1.10 Struktur Dasar Sekuen dan Navigasi Obyek Pembelajaran
Pada Gambar 18-3 diperlihatkan beberapa model dasar sekuen dan navigasi objek
pembelajaran, model dasar ini dapat digabung atau dikombinasikan membentuk model
yang lebih komplek.
Pertimbangkan bahwa setiap objek pembelajaran yang menyusun model dihubungkan
oleh struktur prasyarat seperti disampaikan di atas, maka model bulkonah ini dapat disusun
memenuhi kebutuhan untuk menyusun struktur kompetensi hirarkikal, prosedural,
pengelompokan ataupun kombinasi seperti yang dibahas di atas.
Sekuensing dan navigasi (SN) pada SCORM mengkomunikasikan objek pembelajaran dan
Learning Management System (LMS) untuk mempresentasikan objek pembelajaran pada
mahasiswa berdasar pada pilihan mahasiswa dan performansi pada saat run-time.
Komunikasi ini juga memungkinkan LMS untuk men-track progres mahasiswa dan
performansi selama objek pembelajaran dipresentasikan pada mahasiswa.
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A

B

C

(a)

A

B
E

C

D

(b)

skor >= 80

A

C
skor < 80

B

(c)

skor < 80

A

B

C
skor >= 80

(d)
Gambar 18-3 Struktur Dasar Sekuen dan Navigasi objek pembelajaran: (a) Struktur Serial, (b)
Struktur Paralel, (c) Struktur Kondisional, dan (d) Struktur Perulangan
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19 Desain Instruksional Berorientasi Objek Pembelajaran
Bagian ini akan membahas bagaimana pengalaman belajar dibangun berbasis objek
pembelajaran yang dibuat menggunakan model pengembangan yang dimulai dengan
analisis, dan diakhiri dengan deliveri disertai evaluasi. Sebagai tambahan, pembahasan
tersebut dibandingkan dengan proses pengembangan tradisional untuk memberi
gambaran perubahan apa yang harus dilakukan apabila ingin menerapkan strategi objek
pembelajaran.
Model desain dan pengembangan merupakan serangkaian proses yang dapat berulang
yang digunakan untuk mendesain dan mengembangkan suatu penyelesaian terhadap
suatu kebutuhan. Umumnya, proses desain dan pengembangan dimulai dengan analisis
dari kebutuhan pembelajaran atau kesenjangan performansi, diikuti fase desain dan
pengembangan, dan disimpulkan dengan deliveri dan evaluasi. Sebagai hasilnya
seharusnya diperoleh pengalaman belajar yang memenuhi kebutuhan mahasiswa dan
kebutuhan pendidikan.

19.1 Proses Pengembangan Tradisional
Sebuah model yang umum digunakan untuk mengembangkan program pembelajaran
adalah model ADDIE, yang diperkenalkan oleh Robert M. Gagne di dalam “The Conditions
of Learning”. Model ADDIE menggunakan lima fase untuk mengembangan sistem
instruksional atau pembelajaran, yaitu: analyze, design, develop, implement, dan evaluate.
1. Analyze: menentukan penyebab dari permasalahan berkaitan dengan hasil belajar atau
kebutuhan untuk pengalaman belajar. Mencari penyelesaian yang dapat berupa
pelatihan, alat, motivasi, dan manajemen. Mendefinisikan kegiatan atau tugas-tugas
dan indikator hasil belajar yang hendak dicapai melalui penyelesaian tersebut. Apabila
permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui pengembangan sebuah produk,
sebagai contoh mata kuliah, kemudian dilanjutkan pada fase design.
2. Design: mendeskripsikan tujuan pembelajaran, asesmen, struktur materi, strategi
pembelajaran, dan pengalaman belajar yang diinginkan dengan memanfaatkan
penemuan-penemuan dari fase analyze. Menghasilkan dokumen desain sebagai
blueprint untuk pengembang materi.
3. Develop: berdasarkan dokumen desain, selanjutnya dilakukan penelitian dan
penyusunan konten sebagai solusi terhadap permasalahan dan menyediakan
perangkat pendukung dan sistem deliveri untuk implementasi
4. Implement: mendeliverikan pengalaman belajar kepada audiens yang dimaksud
dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk memastikan pembelajarannya berhasil.
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5. Evaluate: menentukan dampak dari pengalaman belajar kepada mahasiswa.
Menganalisa kepuasan mahasiswa, hasil belajar, kelulusan, dan sebagainya.

19.2 Proses Pengembangan Berbasis Objek Pembelajaran
Pengembangan sistem instruksional berbasis objek pembelajaran (model ADDDEM) tetap
berdasarkan model ADDIE tetapi dengan modifikasi sesuai dengan kebutuhan untuk
menerapkan strategi objek pembelajaran dalam mengembangkan suatu solusi. Model
ADDDEM memuat karakteristik yang unik dalam merealisasikan solusi berbasis objek
pembelajaran. Tahapan dalam model ini ditunjukkan Gambar 19-1.
ADDIE

ADDDEM
Analyze

Analyze
Design
Design
Develop
Develop
Deliver
Implemen
Evaluate
Evaluate

Maintain

Gambar 19-1 Pergeseran Model Desain Sistem Instruksional

Beda yang nyata antara proses desain dan pengembangan yang lama dengan desain
berbasis objek pembelajaran bergantung pada spesifikasi perangkat, sistem, penyusun,
dan sumber daya yang digunakan dalam implementasinya

19.3 Tahapan 1: Analysis
Pada tahap awal ini, disamping masih melakukan proses yang sama seperti halnya pada
model ADDIE, pengembang perlu untuk melakukan analisis granularity (keberbutiran) yang
mana suatu mata kuliah diurai ke dalam bentuk objek-objek lepasan yang lebih kecil. Halhal baru yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
Menganalisa kompetensi mata kuliah atau satu kurikulum dengan
mempertimbangkan prinsip reuse dan repurpose sehingga dapat dijabarkan
sebagai objek-objek lepasan (objek pembelajaran/OBJEK PEMBELAJARAN) yang
bersifat sharable dan reusable
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Menganalisa struktur kompetensi objek pembelajaran dalam satu mata kuliah
bahkan dalam satu kurikulum, sehingga objek pembelajaran terhubung dalam
struktur prasyarat, prosedural, pengelompokan atau gabungan.
Menganalisa alternatif struktur kompetensi dalam satu mata kuliah bergantung
pada entry behaviour mata kuliah tersebut

19.4 Tahapan 2: Design
Berdasarkan hasil analisis, fase berikutnya adalah fase desain yang diperbaharui dengan
melakukan tugas-tugas sebagai berikut:
Mendefinisikan objek pembelajaran pada setiap level
Mendefinisikan prasyarat dan kompetensi tiap objek pembelajaran
Mendefinisikan relasi tiap objek pembelajaran
Merancang metadata objek pembelajaran
Merancang strategi pembelajaran objek pembelajaran
Merancang media pembelajaran objek pembelajaran
Menyelaraskan kompetensi, latihan dan asesmen

19.5 Tahapan 3: Develop
Hasil desain adalah cetak biru untuk fase pengembangan yang mana perlu memperhatikan
hal-hal berikut ini:
Mengembangkan materi dengan menerapkan reuse dan repurpose objek
pembelajaran pada setiap level, serta reuse dan repurpose objek informasi dan
aset digital.
(Mengidentifikasi konten yang baru dan konten yang sudah ada)
Mengembangkan materi menggunakan teknologi yang bersifat netral terhadap
mode deliveri
multi delivery medium


single source

→

multi leaning model
multi learner profile

Mengemas materi mengikuti standar dan spesifikasi e-learning
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19.6 Tahapan 4: Delivery
Selanjutnya adalah fase deliveri, pada fase ini kegiatannya adalah mempersiapkan
lingkungan pembelajaran atau sistem e-pembelajaran yang mampu mendukung
implementasi materi untuk persiapan, pelaksanaan dan pengawasan proses pembelajaran
serta penilaian hasil belajar.
Menerapkan teknologi WWW untuk mendeliver materi dengan beragam format.
Menerapkan teknologi mobile untuk mendeliver materi
Menerapkan teknologi TV untuk mendeliver materi yang berbasis Video
Menerapkan teknologi Radio untuk mendeliver materi yang berbasis Audio

19.7 Tahapan 5: Evaluate
Pada kedua pendekatan ISD, evaluasi dilakukan pada setiap tahapan. Berikut hal-hal baru
yang perlu dilakukan:
Pada pendekatan objek pembelajaran, umpanbalik dapat berasal sesama
dosen/dosen yang me-reuse/ me-repurpose objek pembelajaran.
Mengevaluasi objek pembelajaran
Mengevaluasi metadata

19.8 Tahapan 6: Maintain
Teknologi objek pembelajaran memungkinkan banyak kontributor mengakses repositori,
menambahkan, mereuse dan merangkai objek pembelajaran dengan mudah sehingga
update materi menjadi lebih dipermudah.
Meskipun tahap ini tidak terlihat pada pendekatan ISD yang lama, namun sebenarnya
tahapan ini sudah umum dilakukan, antara lain:
Menjaga konten materi selalu relevan
Menjaga konten materi selalu up-to-date
Memanfaatkan data hasil evaluasi untuk perbaikan materi atau pemeliharaan
konten materi.
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20 Model Instruksional Berbasis Objek Pembelajaran
Pendekatan objek pembelajaran memberikan kontribusi yang nyata dalam mendukung
program berbagi materi melalui mekanisme share dan reuse. Disamping itu, pendekatan
objek pembelajaran memperbaiki proses deliverinya dan mendukung beragam
arsitektur/model instruksional.

20.1 Model Deliveri Instruksional
Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, materi hendaknya dikembangkan
menggunakan teknologi yang bersifat netral terhadap mode deliveri. Dengan begitu, satu
paket materi mampu dideliverikan menggunakan beragam media (perhatikan Gambar
20-1).

Gambar 20-1 Single Source - Multi Deliveri

Jadi, paket materi yang sama dapat disajikan dalam sistem e-pembelajaran atau disajikan
versi cetak, untuk pembelajaran berbasis dosen atau pembelajaran jarak jauh, dan
sebagainya.
Selain itu, paket materi juga dapat disajikan secara berbeda menyesuaikan profil
mahasiswa yang berbeda. Hal ini diilustrasikan pada Gambar 20-2.
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Gambar 20-2 Single Source - Multi Profil Pembelajar

Profil mahasiswa dapat dibedakan berdasar media yang digunakan, bahasanya, model
pembelajarannya yang mana hal tersebut dapat dipertimbangkan untuk menyajikan materi
secara berbeda.

20.2 Model Instruksional Berdasar Teori Pembelajaran
Terdapat tiga macam teori pembelajaran yang populer, yaitu: 1. Teori Behaviourisme, 2.
Teori Kognitivisme, dan 3. Teori Konstruktivisme. Menurut Ertmer & Newby (1993), tiga
teori ini dapat diterapkan secara berbeda untuk pembelajaran tipe pengetahuan atau objek
informasi yang berbeda sebagaimana berikut:
teori behaviorisme untuk mengajarkan fakta (what),
teori kognitivisme untuk mengajarkan proses dan prinsip (how), dan
teori konstruktivisme untuk mengajarkan penalaran tingkat tinggi (why).
Implementasi prinsip behaviorisme dalam pelaksanaan proses
menggunakan materi perlu mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

pembelajaran

Tujuan pembelajaran perlu ditampilkan.
Pencapaian belajar perlu dinilai.
Umpan balik perlu diberikan.
Sedangkan implementasi prinsip kognitivisme dalam materi perlu memperhatikan aspek
berikut:
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Informasi yang penting perlu diletakkan di tengah layar dan perlu ditonjolkan untuk
menarik perhatian.
Informasi perlu ditampilkan sedikit demi sedikit untuk menghindari terjadinya
beban lebih pada memori.
Materi pembelajaran perlu disajikan sesuai dengan gaya belajar mahasiswa.
Kemudian, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk implementasi prinsip konstruktivisme
dalam materi adalah sebagai berikut:
Program e-learning perlu bersifat interaktif.
Contoh dan latihan perlu bermakna.
Peserta didik dapat mengontrol jalannya pembelajaran.

20.3 Model Instruksional Berdasar Bentuk Pengetahuan
Materi pembelajaran dapat dikelompokkan dalam tiga macam kategori materi yang
ditunjukkan pada Tabel 22.
Tabel 22 Kategori Materi Pembelajaran

Kategori Materi

Tipe Pengetahuan

Declarative (knowing what)

Konsep dan Fakta

Procedural (knowing how)

Prosedur dan Proses

Situated (knowing when and how)

Prinsip

20.3.1 Declarative Knowledge (knowing what)
Tipe pengetahuan deklaratif seringkali merupakan pondasi bagi pengetahuan yang lebih
kompleks. Untuk merancang materi dengan tipe “knowing what”, model instruksional
sembilan aktivitas
dari Gagne merupakan pendekatan yang cocok. Tabel 23
memperlihatkan keselarasan struktur objek pembelajaran dengan sembilan aktivitas
instruksional Gagne.
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Tabel 23 Struktur Objek Pembelajaran Untuk Declarative Knowledge

Struktur objek pembelajaran

9 Aktivitas Instruksional Gagne

Pengantar



Memberi motivasi atau menarik
perhatian



Menjelaskan tujuan pembelajaran



Mengingatkan kompetensi prasyarat

Serangkaian topic dengan latihan
untuk

Mengulangi sekuen empat langkah berikut
untuk

mengingat dan menggunakan:

tiap topik:

- Konsep



Memberikan materi baru

- Fakta



Menyediakan bimbingan belajar



Memperoleh kinerja



Memberikan umpanbalik

Asesmen



Menilai kinerja

Ringkasan



Meningkatkan retensi dan transfer

20.3.2 Procedural Knowledge (knowing how)
Kategori “knowing how” dari materi merupakan konten dengan muatan tipe pengetahuan
prosedur dan proses. Untuk membedakan prosedur dari proses, bayangkan prosedur
medis seorang dokter untuk melakukan operasi, apa yang dilakukannya adalah prosedur,
langkah demi langkah, biasanya dilakukan oleh satu orang. Bandingkan dengan proses
manufaktur, yang mana seringkali merupakan aliran langkah-langkah yang saling terkait
dan meibatkan beberapa orang.
Tabel 24 Struktur Objek Pembelajaran Untuk Procedural Knowledge

Struktur objek pembelajaran

Metode “show-tell-do-check”

Pengantar

Pendahuluan

Serangkaian Pokokbahasan
dengan latihan untuk mengingat
dan menggunakan:

Mengulangi sekuen dua aktivitas berikut per
Pokokbahasan:



Show and tell me (demonstrasi)
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Prosedur



Let me do it (simulasi)

Asesmen

Check (tes) me (simulasi)

Ringkasan

Ringkasan

20.3.3 Situated Knowledge (knowing when and how)
Kategori “knowing when and how” dari materi merupakan konten dengan muatan tipe
pengetahuan prinsip. Sedangkan struktur implementasi objek pembelajaran untuk
penyampaian tipe pengetahuan tersebut menggunakan metode problem-based learning
seperti diberikan pada Tabel 25.
Tabel 25 Struktur Objek Pembelajaran Untuk Situated Knowledge

Struktur objek pembelajaran

Metode Problem-based Learning

Pengantar

Pendahuluan

Serangkaian Pokokbahasan
dengan latihan untuk mengingat
dan menggunakan:

Mengulangi siklus PBL dalam skenario yang
realistis:

- Prinsip

Memainkan peran dalam skenario yang realistis.






Menyajikan masalah
Menyediakan umpan-balik
Menyediakan sumber belajar
Memperoleh solusi

Asesmen

Asesmen

Ringkasan

Ringkasan

20.4 Model Instruksional Berdasar Arsitektur Pembelajaran
Pendekatan model instruksional yang lain disesuaikan berdasarkan arsitektur
pembelajaran. Pembelajaran dapat dimodelkan ke dalam empat macam arsitektur
pembelajaran yang disajikan pada Tabel 26.
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Tabel 26 Arsitektur Pembelajaran

Model Pembelajaran

Receptive

Directive
Pengarahan

Guided discovery
Penemuan Terbimbing

Exploratory
Eksplorasi

Deskripsi
Model ini menempatkan mahasiswa dalam peran yang
pasif sebagai pendengar atau pengamat. Penyajiannya
berupa paparan panjang tanpa tanya-jawab atau
deretan tampilan di layar tanpa interaktivitas. Pada
model ini mahasiswa benar-benar pasif dan tidak dapat
menentukan urutan dan lamanya kejadian-kejadian.
Model ini menempatkan mahasiswa pada peran yang
lebih aktif. Pembelajaran direktif menyajikan materi
dalam bentuk seksi-seksi kecil yang segera diikuti
dengan kesempatan untuk berinteraksi dan latihan
untuk menerapkan pengetahuan yang sedang dipelajari.
Meskipun peran mahasiswa lebih aktif namun mereka
tidak memegang kendali atas urutan dan lamanya
pembelajaran.
Pembelajaran model penemuan terbimbing, basis
utamanya adalah pemecahan masalah. Idealnya,
permasalahan yang diberikan kepada mahasiswa
merupakan replika dari tipe permasalahan yang akan
dihadapi di dunia kerja. Pembelajar juga menerima
materi pendukung berupa teknik, metode atau cara
yang dapat digunakan untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut.
Pembelajaran model eksplorasi menyediakan kumpulan
materi dalam jumlah besar dan kompleks kepada
mahasiswa untuk mempelajari sesuatu yang baru. Pada
model ini, pembelajaran tidak dibimbing atau diarahkan
dalam suatu cara. Pembelajar bebas untuk memilih
pengalaman belajar dari sekian banyak yang disediakan
untuk menguasai suatu pengetahuan yang baru.

Keempat arsitektur pembelajaran dapat diakomodasi melalui implementasi struktur objek
pembelajaran yang berbeda seperti diilustrasikan pada Gambar 20-3.
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Receptive

Directive
Eksplorasi

Guided Discovery

???

Gambar 20-3 Struktur Objek Pembelajaran Berdasar Arsitektur Pembelajaran
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21 Rantai Suplai Materi Kuliah Daring
Rantai suplai dari suatu produk atau layanan pada dasarnya terdiri atas tiga bagian utama,
suplai, manufaktur, dan distribusi: bagian suplai konsentrasi pada bagaimana,
kemana/darimana dan kapan bahan baku diperoleh dan disuplai ke bagian manufaktur.
Bagian manufaktur mengkonversi bahan baku ini hingga menjadi produk akhir dan bagian
distribusi menjamin bahwa produk akhir ini menjangkau pelanggan melalui suatu jaringan
distributor, gudang, dan ritel.
Persediaan materi untuk tujuan kuliah daring mencakup manufaktur dan distribusi dari
mata kuliah daring dan layanan serta teknologi yang menyokong aktivitas tersebut.
Bagian suplai berkenaan dengan proses penulisan materi yang akan dipublikasikan secara
daring dan meninjau ulang (revisi) materi tersebut agar supaya memenuhi standar mutu
yang dapat diterima. Proses untuk mengubah materi mentah ini menjadi materi yang
dapat dipublikasikan secara daring merupakan tugas bagian manufaktur dari rantai suplai.
Distribusi dalam bentuk produk atau layanan digital, khususnya dalam bentuk kuliah daring
umumnya dilakukan melalui katalog yang ada pada Rumah Belajar. Pada katalog Rumah
Belajar mahasiswa dapat menelusuri mata kuliah yang ditawarkan untuk memilih mana
yang dibutuhkan.
Rantai suplai materi kuliah daring di lingkungan Kemdikbud diilustrasikan pada Gambar
21-1.
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RantaiRantai
SuplaiSuplai
Materie-Materi
Kuliah Daring
SUPLAI

Perencanaan Materi
Dikti, Asosiasi Rumpun Ilmu

Seleksi Penyusun

DISTRIBUSI

PELANGGAN

Rumah Belajar
Peserta Kuliah
(Mahasiswa, Tenaga Kerja, dll)

Pembelajaran Online
Televisi Pembelajaran
Radio Pembelajaran
Mobil Pembelajaran

Lulusan

Pustekom

Dikti, Asosiasi Rumpun Ilmu
MANUFAKTUR
Penyusunan Materi
Materi Kuliah Daring
Dosen, Perguruan Tinggi

Untuk Belajar
Untuk Latihan
Untuk Asesmen

Revisi Materi
Asosiasi Rumpun Ilmu

Gambar 21-1 Rantai Suplai Materi Kuliah Daring
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Dosen, Perguruan Tinggi

Proses Kuliah Daring
Perencanaan Proses Pembelajaran
Pelaksanaan Proses Pembelajaran
Penilaian Hasil Belajar
Pengawasan Proses Pembelajaran
Dikti, Pustekom
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22 Hak Atas Kekayaan Intelektual
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan dana untuk pengembangan
dan penyelenggaraan kuliah daring. Dengan demikian Hak atas Kekayaan Intelektual dari
materi tersebut menjadi milik Kemdikbud yang dapat diakses secara gratis oleh siapa saja.
Penyerahan hak cipta kepada Kemdikbud dibuktikan dengan penandatanganan Pakta
Serah Terima Hak Cipta. Sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan atas kontribusi
pengembang/penyusun materi, maka nama pengembang/penyusun akan dicantumkan
dalam karyanya.
Apabila pengembang/penyusun materi bermaksud untuk mengadaptasi atau mengadopsi
karya yang telah ada, maka pengadaptasian dan pengadosian tersebut harus dilakukan
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
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23 Penutup
Panduan pengembangan dan penyelenggaraan Kuliah Daring Indonesia Terbuka dan
Terpadu ini disusun mengacu pada Standar Pendidikan Nasional dan standar internasional
ISO 19796 tentang Learning, Education and Training serta ISO 29163 tentang Sharable
Content Object Reference Model (SCORM). Berdasarkan standar tersebut, dalam buku
panduan ini juga telah disusun standar proses dan standar materi yang telah diadaptasi
sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Kemdikbud dan kebutuhan KDITT.
Penerapan standar tersebut akan mampu menjawab dua tantangan utama dalam
pengembangan materi untuk kuliah daring, yaitu: kebutuhan akan interoperability yang
menyeluruh, dan tuntutan akan kualitas/mutu yang tinggi.
Penerapan standar ini juga menjawab kebutuhan utama dalam proses pembelajaran yang
bermutu di perguruan tinggi melalui KDITT.
Dengan demikian, implementasi dari standar proses dan standar materi ini dapat
diharapkan akan mampu meningkatkan efisiensi melalui program berbagi materi dan lebih
efektif dalam mendukung pengembangan dan penyelenggaraan KDITT.
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