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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ahan ajar merupakan salah satu komponen penting dalam aktivitas 

pembelajaran. Isi atau materi pelajaran yang perlu dipelajari oleh 

peserta didik disampaikan melalui penggunaan bahan ajar. Pendidik perlu 

memiliki kemampuan dalam merancang dan mengembangkan bahan ajar 

yang berkualitas. Dalam konteks pembelajaran, bahan ajar yang berkualitas 

memiliki beberapa indikator, yaitu (1) mampu memfasilitasi proses belajar 

peserta didik setelah mempelajari isi atau materi pelajaran; (2) mampu 

meningkatkan daya ingat atau retensi peserta didik terhadap isi atau materi 

yang telah dipelajari; (3) mampu memotivasi peserta didik untuk menggali 

informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk menguasai kompetensi; (4) 

mampu mendorong peserta didik untuk dapat menerapkan pengetahuan dan 

keterampilan yang telah dipelajari. 

Mata kuliah Pengembangan Bahan Ajar ini akan mengupas prinsip- 

prinsip dan prosedur pengembangan bahan ajar yang dapat digunakan untuk 

membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran atau 

kompetensi yang diperlukan. Setelah mempelajari modul ini mahapeserta 

didik diharapkan akan memiliki kemampuan dalam menerapkan prinsip-

prinsip dan prosedur pengembangan baragam bahan ajar – bahan cetak, 

bahan presentasi, bahan multimedia dan bahan online. Bahan ajar yang 

dikembangkan diharapkan dapat digunakan untuk memfasilitasi proses 

belajar peserta didik.      

Secara spesifik setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan akan 

memiliki kemampuan dalam hal menjelaskan: 

1. Pengertian, kontribusi, dan ragam bahan ajar serta keunggulan dan 

keterbatasannya. 

2. Tentang pengertian dan prinsip-prinsip dan prosedur untuk 

mengembangkan ragam bahan ajar cetak. 

3. Konsep, prosedur dalam pengembangan bahan presentasi. 

4. Konsep, prosedur dalam pengembangan multimedia. 

5. Konsep, prosedur dalam pengembangan bahan ajar berbasis jaringan. 
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6. Prosedur evaluasi formatif untuk mengembangkan bahan ajar yang 

mampu memfasilitasi proses belajar peserta didik untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

 

Mata kuliah Pengembangan Bahan Ajar merupakan mata kuliah 

berbobot 2 SKS dan terdiri dari enam modul sebagai berikut. 

Modul pertama membahas tentang makna dan prinsip-prinsip yang 

perlu  diperhatikan dalam pengembangan bahan  ajar. Selain itu, dalam 

modul ini juga akan dibahas tentang klasifikasi dan karakteristik bahan ajar 

yang efektif serta faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan 

pemanfaatan bahan ajar. Secara rinci, modul ini akan mengupas tentang 

langkah-langkah yang diperlukan dalam mengembangkan bahan ajar. 

Modul kedua akan membahas tentang bahan ajar cetak dan prosedur 

pengembangannya. Secara  spesifik pembahasan tentang pengembangan 

bahan ajar cetak ini mencakup pokok-pokok bahasan tentang karakteristik 

bahan ajar cetak, dan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam 

mengembangkan bahan ajar cetak. Pembahasan tentang prosedur sistematik 

dalam mengembangan bahan ajar cetak dilakukan pada kegiatan belajar 

kedua, pada modul ini. 

Modul ketiga membahas tentang pengembangan bahan ajar multimedia 

baik secara terpisah maupun secara terintegrasi. Pembahasan tentang bahan 

ajar multimedia ini mencakup beberapa ragam bahan ajar non-cetak, seperti  

media audio; media video dan program multimedia. Dalam modul ini juga 

dibahas secara umum tentang prosedur sistematik dalam mengembangkan 

bahan ajar multimedia yang tergolong sebagai bahan ajar non-cetak. 

Modul keempat akan membahas tentang prosedur pengembangan bahan 

ajar presentasi. Secara spesifik, dalam modul ini akan dibahas tentang konsep 

presentasi dan karakteristik atau indikator presentasi  yang efektif. Pada 

kegiatan belajar kedua dari modul ini akan dibahas tentang prosedur 

sistematik yang diperlukan untuk mengembangkan bahan ajar presentasi. 

Modul kelima akan mengupas tentang langkah-langkah yang diperlukan 

dalam mengembangkan bahan ajar berbasis jaringan atau online learning. 

Namun demikian, sebelumnya akan dibahas tentang karakteristik dan 
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pemanfaatan bahan ajar online yang meliputi atribut dari bahan ajar tersebut 

beserta potensinya sebagai sarana pembelajaran. 

Modul keenam akan mengupas tentang prosedur dan implementasi 

proses evaluasi formatif dalam pengembangan bahan ajar. Dalam modul ini 

akan dikupas tentang tujuan dan maksud dari penerapan evaluasi formatif dan 

prinsip-prinsip yang perlu dipertimbangkan untuk menerapkannya dalam 

mengembangkan bahan ajar yang dapat digunakan untuk memfasilitasi 

peserta didik dalam melakukan proses belajar secara efektif dan efisien. 

Pelajarilah Buku Materi Pokok secara bertahap dan menyeluruh. Kerjakan 

latihan-latihan yang ada.  

 

Selamat belajar! 
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Setelah mempelajari modul ini mahasiswa diharapkan akan memiliki 
kemampuan dalam menerapkan prinsip-prinsip dan prosedur 
pengembangan beragam bahan ajar- bahan cetak, bahan pesentasi, 

bahan digital dan multimedia serta bahan ajar berbasis jaringan. 

1. Menjelaskan pengertian, 
kontribusi dan ragam bahan 
ajar serta keunggulan dan 

keterbatasan 

6. Menjelaskan prosedur 
evaluasi formatif untuk 
mengembangkan bahan ajar 
yang mampu memfasilitasi 
proses belajar siswa untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 


