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MANFAAT MATA KULIAH

1. Membahas bahan belajar yang 
fungsinya bagi pemelajar (peserta
didik) sebagai salah satu sumber
pembelajaran. 

2. Membantu mahasiswa
mengembangkan kurikulum
menjadi naskah bahan belajar
cetak.

3. Memberikan pengetahuan dasar
cara meneliti dan menilai bahan
belajar cetak



DESKRIPSI MATA KULIAH

1. Mata kuliah ini membahas:

• analisis kebutuhan dan mengembangkan 
kurikulum menjadi naskah bahan belajar 
konvensional dan bahan belajar mandiri. 

• teknik mengevaluasi bahan belajar cetak,

2. Mata kuiah ini memberikan pengalaman 
kepada mahasiswa bagaimana cara 

• merancang dan mengembangkan naskah 
dalam bentuk model buku bahan belajar 

• menilai bahan belajar cetak/buku pelajaran,. 



TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Secara umum mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan
dan menilai bahan belajar cetak untuk keperluan pembelajaran.

2. Secara khusus mahasiswa diharapkan mampu:
 Melakukan analisis kebutuhan pembelajaran
 Melakukan analisis tugas
 Melakukan analisis kompetensi
 Melakukan anasis bahan belajar
 Melakukan analisis kurikulum
 Mengembangkan materi pokok bahan belajar menjadi bahan

belajar
 Menggunakan disiplin ilmu, metodologi pembelajaran, 

bahasa & keterbacaan, ilustrasi, dan grafika yang tepat
dalam mengembangkan bahan belajar konvensional dan
mandiri.

 Menilai bahan belajar cetak dari aspek materi, metodologi
pembelajaran, bahasa & keterbcaan, ilustrasi dan grafika.



STRATEGI PEMBELAJARAN

 Metode pembelajaran menitikberatkan
pada kegiatan mahasiswa.

 16 kali pertemuan tatap muka. 

 Dalam penyelenggaraan perkuliahan
disepakati kewajiban mahasiswa dan
dosen.



KEWAJIBAN MAHASISWA DAN DOSEN

1. Mahasiswa wajib:
 mengikuti setiap pertemuan secara teratur dan tepat

waktu.
 membuat laporan bahan perkuliahan setiap kali tidak

hadir (sekitar 2000 kata).
 tidak hadir lebih dari empat kali, dianggap

mengundurkan diri
 hasil tugas yang diserahkan terlambat tidak diberi nilai.

2. Dosen wajib:
 memeriksa,  memberi nilai, serta mengembalikan setiap

tugas/quiz/ujian. 
 hadir tepat waktu



POKOK BAHASAN

1. Bahan belajar Cetak dalam Kawasan Teknologi 
Pendidikan

2. Industri Buku di Indonesia
3. Analisis Kebutuhan: Masalah, Tugas, Kompetensi, 

Bahan belajar
4. Analisis Kontingensi Belajar
5. Analisis Kurikulum
6. Pengembangan naskah : Disiplin ilmu, Metodologi 

pembelajaran, Bahasa, Ilustrasi, dan Grafika
7. Bahan belajar konvensional dan bahan belajar mandiri 
8. Keterbacaan
9. Evaluasi Bahan belajar Cetak



PENILAIAN

1. Tugas, quiz penguasaan pokok bahasan 40 %
2. Ujian pertengahan 20 %
3. Ujian akhir 20 %
4. Tugas akhir 20 %

 Mahasiswa yang aktif mengikuti semua perkuliahan diberikan
penghargaan 5 %.

 Mahasiswa yang tidak hadir lebih dari empat kali perkuliahan, 
dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan tidak lulus.

 Rentang penilaian
A : 80 – 100
B : 70 - < 80
C : 60 - < 70
D : 55 - < 60
E : < 55
Catatan: Tidak ada perbaikan nilai setelah hasil akhir

diumumkan



PRESENTASE KELOMPOK

 Industri Buku di Indonesia

 Textbook development

 E-Book

 Cyber Textbook

 Textbook Evaluation



TUGAS KELOMPOK

KELOMP
OK 

TOPIK SUMBER M

A INDUSTRI BUKU DI 
INDONESIA

2

B PENGEMBANGAN BUKU 
TEKS

4

C BUKU ELEKTRONIK 12

D BUKU TEKS CYBER 13

E EVALUASI BUKU TEKS 14

F PENELITIAN BUKU TEKS 15

G MODEL BUKU TEKS 16



SELAMAT KULIAH

GOOD LUCK



LAHAR MERAPI


