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PRAKARTA 

 

Petunjuk Teknis Pembelajaran Bauran 

(Blended Learning) Model Sinkron dan Asinkron 

Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha 

(Undiksha) ditulis sebagai acuan dalam 

pelaksanaan pembelajaran bauran (Blended 

Learning) di Pascasarjana Undiksha. Dalam 

rangka menyediakan kaidah-kaidah dalam 

pembelajaran bauran (Blended Learning) yang 

berstandar dan berkualitas, diperlukan adanya 

sebuah petunjuk teknis yang memberikan 

landasan legalitas formal pembelajaran bauran 

(Blended Learning) Model Sinkron dan Asinkron, 

Pascasarjana Undiksha. 

Penerbitan Petunjuk Teknis Pembelajaran 

Bauran (Blended Learning) Model Sinkron dan 

Asinkron merupakan bentuk respon terhadap 

adanya perubahan-perubahan yang sangat cepat, 

perkembangan iptek dan peraturan perundang-

undangan yang ada. Selain itu Pascasarjana 

Undiksha berkomitmen melaksanakan bakti, yaitu 

pelayanan ikhlas kepada semua pihak agar 

menghasilkan lulusan yang BAKTI (berkarakter, 

adaptif, kolaboratif, terampil dan inspiratif). 

Harapannya, dengan adanya pedoman ini, proses 

pembelajaran bauran (Blended Learning) Model 

Sinkron dan Asinkron dapat berjalan sesuai 

harapan serta memperhatikan aspek efesiensi dan 

efektivitas. Buku pedoman ini akan 
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disempurnakan secara terus menerus mengikuti 

perkembangan iptek dan regulasi. Oleh karena 

itu, masukan dari semua pihak sangat 

diharapkan agar buku pedoman ini berdaya guna. 

Sebagai akhir kata, kami mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim 

Penyususan Petunjuk Teknis Pembelajaran 

Bauran (Blended Learning) Model Sinkron dan 

Asinkron Pascasarjana Undiksha yang telah 

bekerja keras serta semua pihak yang telah 

memberikan sumbang pikiran sehingga buku 

petunjuk ini dapat diterbitkan. Semoga pikiran 

baik selalu datang dari segala penjuru untuk 

kemajuan Undiksha.  

   

   Singaraja, 7 Maret 2022 

Direktur Pascasarjana 
Universitas Pendidikan Ganesha 

 
 

 

 

Prof. Dr. I Gusti Putu Suharta, M.Si. 

NIP 196212151988031002 
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A. Latar Belakang  

Kemajuan teknologi dan informasi yang sangat pesat 

telah mampu memberikan berbagai perubahan pada dunia 

pendidikan. Semakin beragamnya paparan konten terkait 

teknologi dan informasi yang tersebar di internet telah 

memberikan kesempatan kepada semua orang untuk 

mempelajarinya. Pengetahuan lintas bidang ilmu telah 

menjadi hal yang menarik untuk mempercepat munculnya 

inovasi-inovasi baru.  

Generasi yang lahir antara 1980-2000an biasa disebut 

dengan generasi millennial atau generasi Y. Generasi Y 

sangat aktif dengan teknologi, dunia maya, dan menyukai 

kepraktisan. Mereka lebih menghargai proses yang 

menyenangkan dari pada hasil yang maksimal dengan proses 

penuh tekanan. Apresiasi terhadap pekerjaan lebih disukai 

daripada kritik yang berlebih.  

Generasi yang baru adalah generasi Z dimana generasi 

ini adalah generasi yang lahir di atas tahun 2000an. Generasi 

ini adalah generasi yang lahir di era internet. Generasi ini 

tidak menyukai aturan yang kaku, cenderung berfikir kreatif 

dan terbuka. Generasi Z ini sangat mudah berkomentar, 

sehingga membutuhkan pengarahan khusus untuk memahami 

etika dalam hidup bermasyarakat. Dalam proses 

pembelajaran, generasi Z mempunyai karakteristik: visual, 
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mencoba dan melihat hasil proses, menginginkan dosen 

sebagai fasilitator, belajar dimulai dengan “how”, dan sangat 

mudah mendapatkan informasi/ pengetahuan.  

Saat ini akses langsung orang ke informasi melalui 

teknologi semakin meningkat, dan ini mengubah kehidupan 

kita sehari-hari hidup. Menggunakan teknologi yang 

terhubung seperti ponsel cerdas, tablet, dan laptop. 

Memadukan aktivitas fisik dan aktivitas online untuk 

menciptakan pengalaman yang optimal. Hal ini sering kita 

sebut dengan pembelajaran bauran (blended learning). 

Pembelajaran bauran adalah tentang: menempatkan 

pengalaman belajar online atau di berdasarkan pada kekuatan 

dan kelemahan masing-masing mode, baik itu online maupun 

tatap muka.  

  

  

B. Dasar Hukum  

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  

3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
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4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang 

Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi 

Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin 

Perguruan Tinggi Swasta  

5. Keputusan Rektor No. 651/UN48/PP/2022 tentang 

Penggunaan Blended Learning Model Sinkron dan 

Asinkron dalam Pembelajaran di Lingkungan 

Pascasarjana Undiksha 

  

C. Pengertian  

Pembelajaran daring sering disebut dengan e-learning. E-

learning merupakan kependekan dari electronic learning 

(Sohn, 2005). Salah satu definisi umum dari elearning 

diberikan oleh Gilbert & Jones (2001), yaitu pengiriman 

materi pembelajaran melalui suatu media elektronik seperti 

internet, video, interactive TV. E-learning menurut (Naidu, 

2006) adalah proses pendidikan yang memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk menjembatani 

kegiatan belajar dan pembelajaran baik secara asinkron 

maupun sinkron.  

Pembelajaran dalam jaringan (daring) dilakukan dalam 

waktu yang sama (sinkron) melalui tatap muka daring seperti: 

online meeting, video conference, dan webinar dan 
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pembelajaran yang dilakukan dalam waktu yang berbeda 

(asinkron) dapat melalui forum diskusi dan belajar mandiri 

dengan memanfaatkan Learning Management System (LMS). 

Pembelajaran dalam jaringan (daring) tidak terlepas dari 

blended learning. Konsep e-learning sebagai payung dari 

segala jenis pembelajaran berbantuan teknologi informasi dan 

komunikasi.  

E-Learning sebagai penerapan teknologi informasi dan 

komunikasi menciptakan pengalaman belajar (pembelajaran), 

tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang diskrit. Pada 

prakteknya e-learning merupakan suatu kontinum. Rashty 

seperti dikutip Noirid (2007), mengklasifikasikan kontinum 

e-learning kedalam tiga kategori, yaitu: 1) adjunct, 2) 

mixed/blended, dan 3) fully online.  

Adjunct yaitu pembelajaran tatap muka (tradisional) yang 

ditunjang dengan sistem penyampaian secara daring sebagai 

pengayaan. Keberadaan sistem penyampaian secara daring 

merupakan suatu tambahan. Contoh untuk menunjang 

pembelajaran di kelas, seorang dosen menugaskan 

mahasiswanya untuk mencari informasi dari internet, 

memanfaatkan komputer dan LCD projector dan multimedia 

di dalam kelas, dll.  

Mixed/blended, yaitu menempatkan sistem penyampaian 

secara daring sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
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proses pembelajaran secara keseluruhan. Artinya baik proses 

tatap muka maupun pembelajaran secara daring merupakan 

satu kesatuan utuh. Berbeda dengan model adjunct yang 

hanya menempatkan sistem penyampaian daring sebagai 

tambahan.  

Fully online, yaitu semua interaksi pembelajaran dan 

penyampaian bahan belajar terjadi secara daring penuh. Tidak 

ada pembelajaran tatap muka (tradisional) sama sekali. 

Contoh, bahan belajar berupa video diunggah dan diterima 

via internet, atau pembelajaran ditautkan (linked) melalui 

hyperlink ke sumber lain yang berupa teks atau gambar. Ciri 

utama model ini adalah terjadinya pembelajaran kolaboratif 

secara daring.  

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan terlihat 

bahwa blended learning merupakan bagian dari e-

learning/pembelajaran daring.  

  

Konsep Desain Blended Learning  

Ketika suatu mata kuliah didesain ulang sebagai mata 

kuliah dengan strategi pembelajaran bauran (blended 

learning), kemungkinan banyak yang baru dan variabel yang 

menantang muncul. Diantaranya yang paling penting adalah 

konsep pencampuran sinkron dengan interaksi asinkron, 
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perencanaan waktu belajar, dan menggabungkan teknologi 

yang tepat.   

Internet memungkinkan kita berkomunikasi dengan 

orang lain dan mengakses informasi hampir di mana saja dan 

kapan saja. Hal ini dapat memfasilitasi interaksi asinkron, 

yang berarti interaksi tidak harus terjadi pada saat yang 

bersamaan. Sebagai contoh:, saya dapat mengirim pesan 

elektronik atau mengirim komentar ke forum diskusi kapan 

pun saya mau, dan mahasiswa dapat membaca dan 

menanggapi itu di waktu mahasiswa sendiri. Ini memberikan 

fleksibilitas yang signifikan untuk mengajar dan belajar 

bersama, tetapi dengan jadwal yang berbeda.  

Jenis interaksi yang terjadi bersama dalam waktu nyata 

disebut sinkron. Dalam mata kuliah dengan strategi 

pembelajaran bauran (blended learning), interaksi sinkron 

dapat terjadi tatap muka selama pertemuan di tempat, atau 

mereka dapat terjadi online, melalui chat langsung atau video 

conference.  

Contoh alat daring sinkron, yaitu: 1) Web conferencing 

(seperti: Adobe Connect, GoToMeeting), 2) Voice-Over-IP 

(seperti: Skype, Google Talk), 3) Chat, dan 4) instant 

messaging. Contoh alat daring asinkron, yaitu: 1) Discussion 

forums, 2) Email, dan 3) Wikis. Contoh alat daring campuran, 
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yaitu: 1) Text messaging (SMS), 2) Twitter, Facebook, 

Linkedin, Google+, Google Docs  

Pembelajaran bauran (blended learning) membutuhkan 

pengaturan lingkungan belajar online dan melengkapi sesi 

tatap muka di kelas. Lingkungan online dapat berupa situs 

web sederhana yang dikombinasikan dengan email atau 

diskusi. Berbagai institusi menggunakan Learning 

Management System (LMS) untuk mendukung pembelajaran 

blended. Banyak fitur-fitur yang dapat digunakan dari LMS 

seperti, mengunggah materi/konten digital, forum, diskusi, 

tugas, dan kusi.  

LMS bukan satu-satunya perangkat yang tersedia bagi 

dosen. Pembelajaran sebelumnya banyak menggunakan web. 

Web yang mudah digunakan dan tersedia secara gratis untuk 

berkolaborasi, dan berbagi (misalnya: blog, berbagi video, 

wiki, dll.). Alat dan layanan online yang terbuka otentik dan 

mencerminkan interaksi dunia nyata. Sebagai contoh, dosen 

meminta mahasiswa untuk menyerahkan tugasnya melalui 

aplikasi tertentu seperti drop box atau melalui fasilitas yang 

tersedia di LMS dan setelah semua tugas terkumpul, dosen 

dapat mengunjui LMS dan mulai untuk melakukan penilaian.  

Seting pembelajaran bauran (blended learning) dapat 

digambarkan sebagai berikut.  
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Gambar 2. Seting Pembelajaran Bauran 

Seting pembelajaran bauran (blended learning) tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut.  

1. Sinkron Langsung (SL) adalah pembelajaran yang 

terjadi dalam situasi dimana antara yang belajar dan 

membelajarkan berada pada lokasi/ruang dan waktu 

yang sama. Dalam hal ini, sama dengan tatap muka. 

Aktivitas pembelajaran belajar dalam SL sama dengan 

aktivitas pembelajaran tatap muka, antara lain seperti 

ceramah, diskusi, praktik lapangan, dan lain-lain.   

2. Sinkron Maya (SM) adalah pembelajaran yang terjadi 

dalam situasi dimana antara yang belajar dan 

membelajarkan berada pada waktu yang sama, tetapi 

tempat berbeda-beda satu sama lain. Aktivitas belajar 

dalam SM dapat terjadi melalui teknologi sinkron 
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seperti video conference, audioconference atau web-

based seminar (webinar).  

3. Asinkron Mandiri (AM) adalah pembelajaran yang 

terjadi dalam situasi belajar mandiri secara daring. 

Peserta belajar dapat belajar kapan saja, di mana saja, 

sesuai dengan kondisi dan kecepatan belajarnya 

masing-masing.  Aktivitas belajar dalam AM 

diantaranya adalah membaca, mendengarkan, 

menonton, mempraktekkan, mensimulasikan dan 

latihan dengan memanfaatkan obyek belajar (materi 

digital) tertentu yang relevan. Aktivitas belajar lebih 

banyak terjadi secara daring.    

4. Asinkron Kolaboratif (AK) adalah pembelajaran yang 

terjadi dalam situasi kolaboratif (melibatkan lebih dari 

satu orang), antara peserta belajar dengan peserta 

belajar lainnya atau orang lain sebagai narasumber. 

Aktivitas belajar AK diantaranya difasilitasi dengan 

forum diskusi, miling list, penugasan, dan lain-lain.  

Terdapat dua metode yang digunakan oleh dosen dalam 

melaksanakan pembelajaran bauran (blended learning), yaitu: 

1) sinkron: interaksi pembelajaran antara dosen dan 

mahasiswa dilakukan pada waktu yang bersamaan, 

menggunakan teknologi video conference atau chatting, dan 

2) asinkron: dosen dapat menyiapkan materi lebih dulu, dan 
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interaksi pembelajaran dilakukan secara fleksibel dan tidak 

harus dalam waktu yang sama, misalkan menggunakan forum 

diskusi atau belajar mandiri/penugasan mahasiswa. 

Pola pembelajaran bauran (blended learning) dapat 

mengikuti pola PEDATI. PEDATI adalah kependekan dari 

Pembelajaran Daring pada Pendidikan Tinggi. PEDATI juga 

dapat dikatakan sebagai akronim dari PElajari – DAlami – 

Terapkan dan evaluasI, yang merupakan alur pembelajaran 

bauran (blended learning).  

1. Pelajari; mempelajari materi, seperti membaca melalui 

teks, melihat/memperhatikan melalui visual, 

mendengarkan melalui audio, menonton melalui video 

dan atau animasi, mencoba dan mempraktekan melalui 

simulasi dan games, dan lain-lain. Semua itu, harus 

disediakan dalam aneka ragam jenis dan bentuk media 

digital. Media digital inilah yang disebut dengan obyek 

belajar (learning object). Contoh aneka jenis dan bentuk 

media digital tersebut adalah sebagai berikut:  

Tabel 1. Aneka Jenis dan Bentuk Media Digital  

Aktivitas   Media  Format  

Membaca   Teks  doc, pdf, epub, 

html  

Melihat   Visual  jpeg, png, ppt, 

gif  
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Mendengar   Audio  mp3, mp4, wav, 

wma  

Mendengar  

Melihat  

dan  Video  flv, mp4, swf, 

3gp  

Mencoba  

Mempratekan  

dan  Simulasi dan 

Games  

swf, mp3, 

mp4wmv  

  

2. Dalami; memperdalam apa yang telah dipelajari dengan 

dengan berpartisipasi aktif dalam forum diskusi daring. 

Forum diskusi ini daring ini juga merupakan salah satu 

bentuk asesmen dalam pembelajaran asinkron. Karena 

baik partisipasi maupun kualitas respon yang diberikan 

dalam diskusi tersebut dijadikan sebagai bagian yang 

tidak terpisahkan dari penilaian hasil belajar secara 

keseluruhan.  

3. Terapkan; mencoba menerapkan apa yang telah 

dipelajari dengan dengan mengerjakan tugas daring 

yang diberikan. Sama halnya dengan forum diskusi, 

penugasan daring inipun, merupakan salah satu bentuk 

asesmen dalam pembelajaran asinkron.  

4. Evaluasi; dengan mengerjakan asesmen dalam tes  

bentuk tes obyektif seperti pilihan ganda, benar/salah, 

mencocokan, jawaban pendek dan lainlain.  
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D. Pembelajaran Bauran (Blended Learning) di 

Pascasarjana Undiksha  

Kebijakan tentang penggunaan pembelajaran bauran 

(blended learning) di lingkungan Pascasarjana Undiksha 

tertuang pada Keputusan Rektor No. 651/UN48/PP/2022 

tentang Penggunaan Blended Learning Model Sinkron dan 

Asinkron dalam Pembelajaran di Lingkungan Pascasarjana 

Undiksha. Metode pembelajaran bauran (blended learning) 

yang dimaksud adalah metode pembelajaran yang dilakukan 

dengan mengkombinasikan sinkron dan asinkron, dimana 

pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka di kelas dengan 

pembelajaran dalam jaringan (daring/online). Pembelajaran 

bauran (blended learning) harus di dukung oleh Learning 

Managemen System (LMS). LMS untuk pembelajaran 

blended di Pascasarjana Undiksha dapat diakses melalui 

laman https://www.elearning.undiksha.ac.id  

Strategi pembelajaran bauran (blended learning) yang 

baik adalah penggabungan kekuatan tatap muka dengan 

keunggulan pembelajaran dalam jaringan (daring). 

Interaktivitas dalam waktu yang sama secara daring 

(diilustrasikan dalam gambar 3) menjadi salah satu kunci 

keberhasilan pembelajaran bauran (blended learning) dan 

mempunyai peran strategis dalam meningkatkan pengalaman 

https://www.elearning.undiksha.ac.id/
https://www.elearning.undiksha.ac.id/
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belajar. Gambaran interaksi pembelajaran bauran (blended 

learning) sebagai berikut.  

  

Gambar 3. Interaksi Pembelajaran Bauran  

Pembelajaran bauran yang dilakukan oleh dosen dapat 

memanfaatkan dua metode, yaitu. 1) sinkron: interaksi 

pembelajaran antara dosen dan mahasiswa dilakukan pada 

waktu yang bersamaan, menggunakan teknologi video 

conference atau chatting, dan 2) asinkron: dosen dapat 

menyiapkan materi lebih dulu, dan interaksi pembelajaran 

dilakukan secara fleksibel dan tidak harus dalam waktu yang 

sama, misalkan menggunakan fitur yang ada pada LMS 

seperti forum diskusi atau belajar mandiri/penugasan kepada 

mahasiswa dengan fitur assignment (contoh dapat di lihat 

pada lampiran 1 dan lampiran 2). Kedua metode tersebut 
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memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dosen 

dapat mengkombinasikan kedua metode tersebut. 

Prinsip-prinsip pelaksanaan pembelajaran bauran 

(blended learning) Pascasarjana Undiksha yang dapat 

dijadikan acuan oleh dosen sebagai berikut.  

1. Strategi pembelajaran bauran (blended learning) 

harus dicantumkan dalam Rencana Program Semester 

(RPS).  

2. Mata kuliah dapat di akses melalui LMS Undiksha.  

3. Evaluasi strategi pembelajaran bauran (blended 

learning) terdiri dari: a) evaluasi capaian 

pembelajaran, b) evaluasi perangkat pembelajaran, c) 

evaluasi konten pembelajaran digital, dan d) evaluasi 

aktivitas pembelajaran.   

4. Implementasi strategi pembelajaran bauran (blended 

learning) akan dievaluasi secara periodik di setiap 

akhir semester sebagai bagian dari penjaminan mutu 

pembelajaran. 

 

E. Penjaminan Mutu Pembelajaran Daring dan Blended 

Learning   

Penjaminan mutu merupakan ukuran kualitas dari 

pelaksanaan program. Penjaminan mutu pembelajaran bauran 
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(blended learning) di Pascasarjana Undiksha meliputi hal-hal 

sebagai berikut.  

  

Tabel 2. Penjaminan Mutu Pembelajaran Bauran 

No  Aspek  Indikator  

1.  Perencanaan  Evaluasi komponen perencanaan 

pembelajaran daring dilakukan 

terhadap aspek-aspek berikut: kualitas 

dan kemudahan penggunaan aplikasi 

pembelajaran daring, penyiapan materi 

pembelajaran, perencanaan tutorial, dan 

perencanaan asesmen hasil belajar.  

2.   Pelaksanaan  

Proses  

Pembelajaran  

a.  

b.  

Proses pembelajaran berjalan sesuai 

dengan perencanaan.  

Proses pembelajaran berlangsung 

dengan pendekatan student active 

learning.  

3.  Pengelolaan  

Pembelajaran  

a.  Adanya  sosialisasi  pembelajaran  

daring  ke mahasiswa.   

  b.  Mahasiswa mengetahui tatacara dan 

aturan main dalam pembelajaran 

daring.  

4.  Hasil 

Program  

a.  Hasil program berupa hasil belajar 

mahasiswa  

  b.  Hasil belajar mahasiswa berupa 

penguasaan kompetensi yang telah 

ditentukan dalam silabus dan RPS.  
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5.  Kepuasan  

Mahasiswa  

Kepuasan mahasiswa terhadap layanan 

dalam pembelajaran bauran (blended 

learning) merupakan salah satu tolok 

ukur keberhasilan program. Kepuasan 

mahasiswa terhadap layanan program 

pembelajaran bauran (blended 

learning) meliputi: kepuasan 

mahasiswa terhadap persiapan 

pelaksanaan program, pelaksanaan 

program, dan hasil program.  
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Lampiran 1. Aktivitas Pembelajaran Sinkron dan Asinkron  

Rancangan Pembelajaran Sinkron dan Asinkron 

 

Mata Kuliah : Media Pembelajaran Berbasis TIK 

sks : 3 

Capaian 

Pembelajaran 

: Mahasiswa mampu mengembangkan media 

pembelajaran berbasis TIK dengan berbagai 

platform 

Pokok 

Bahasan 

: Multimedia Pembelajaran 

Penyusun : Dr. I Gde Wawan Sudatha, S.Pd., S.T., M.Pd. 

 

Sub Pokok 

Bahasan 
Materi 

Seting Pembelajaran Penilaian 

Sinkron Asinkron 

Tugas Tes L

L 
SM 

AM AK 

Media Digital Diskusi 

Pendahuluan 

Multimedia 

Pembelajaran 

a. Definisi 

Multimedia 

Pembelajaran 

b. Elemen-

elemen 

Multimedia 

Pembelajaran 

c. Keuntungan 

Menggunaka

n Multimedia 

Pembelajaran 

d. Tantangan 

dan 

Hambatan 

Menggunaka

n Multimedia 

Pembelajaran 

  Video tentang 

definisi, 

elemen-

elemen, model-

model, 

keuntungan 

dan hambatan 

menggunakan 

multimedia 

pembelajaran 

   

Prinsip dan 

Teori 

Multimedia 

Pembelajaran 

a. Bagaimana 

Cara Bekerja 

Multimedia 

Pembelajaran 

b. Prinsip 

Merancang 

Multimedia 

Pembelajaran 

yang 

 Video 

conference  

a. Presentasi 

PowerPoint 

tentang cara 

bekerja dan 

merancang 

multimedia 

pembelajaran 

b. Modul 

elektronik 
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Sub Pokok 

Bahasan 
Materi 

Seting Pembelajaran Penilaian 

Sinkron Asinkron 

Tugas Tes L

L 
SM 

AM AK 

Media Digital Diskusi 

Meningkatka

n Proses 

Pembelajaran 

tentang cara 

bekerja dan 

merancang 

multimedia 

pembelajaran 

c.Video 

tentang cara 

bekerja dan 

merancang 

multimedia 

pembelajaran 

Pengembang

an 

Multimedia 

Pembelajaran 

a. Desain 

Dokumentasi

, Navigasi, 

dan Grafis 

Multimedia 

Pembelajaran 

b. Model 

Pengembang

an 

Multimedia 

Pembelajaran 

c. Evaluasi 

Multimedia 

Pembelajaran 

 Video 

conference  

a. Presentasi 

PowerPoint 

tentang desain, 

model 

pengembangan, 

dan evaluasi 

multimedia 

pembelajaran 

b. Modul 

elektronik 

tentang desain, 

model 

pengembangan, 

dan evaluasi 

multimedia 

pembelajaran 

c. Video 

tentang desain, 

model 

pengembangan, 

dan evaluasi 

multimedia 

pembelajaran 

Diskusi 

tentang 

desain, 

model 

pengem

bangan, 

dan 

evaluasi 

multime

dia 

pembela

jaran 

Meny

usun 

storyb

oard 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

Lampiran 2: Alur Pembelajaran Yang di Unggah ke LMS 

   

Alur Pembelajaran Yang di Unggah ke LMS 

 

Mata Kuliah : Media Pembelajaran Berbasis TIK 

sks : 3 

Capaian 

Pembelajaran 

: Mahasiswa mampu mengembangkan media 

pembelajaran berbasis TIK dengan berbagai 

platform 

Pokok 

Bahasan 

: Multimedia Pembelajaran 

Penyusun : Dr. I Gde Wawan Sudatha, S.Pd., S.T., M.Pd. 

 

Deskripsi Topik Bahasan 

 

Peserta akan dibimbing tentang prinsip, teori, 

pengembangan, dan evaluasi multimedia pembelajaran. 

Peserta akan di dorong agar dapat membuat produk 

multimedia pembelajaran pada berbagai satuan pendidikan. 

Tujuan pada pertemuan ini adalah untuk menjelaskan definisi, 

elemen-elemen, model-model, keuntungan dan hambatan 

menggunakan multimedia pembelajaran serta 

mengembangkan multimedia pembelajaran. 

 

Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah menonton tayangan video tentang definisi, 

elemen-elemen, model-model, keuntungan dan 

hambatan menggunakan multimedia pembelajaran 

peserta dapat menjelaskan definisi multimedia 

pembelajaran. 

2. Setelah menonton tayangan video tentang definisi, 

elemen-elemen, model-model, keuntungan dan 

hambatan menggunakan multimedia pembelajaran 
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peserta dapat menjelaskan elemen-elemen multimedia 

pembelajaran. 

3. Setelah menonton tayangan video tentang definisi, 

elemen-elemen, model-model, keuntungan dan 

hambatan menggunakan multimedia pembelajaran 

peserta dapat menjelaskan model-model multimedia 

pembelajaran. 

4. Setelah menonton tayangan video tentang definisi, 

elemen-elemen, model-model, keuntungan dan 

hambatan menggunakan multimedia pembelajaran 

peserta dapat menjelaskan keuntungan dan hambatan 

menggunakan multimedia pembelajaran. 

5. Setelah membaca modul elektronik dan presentasi 

PowerPoint tentang prinsip dan teori multimedia 

pembelajaran serta melakukan video conference peserta 

dapat menjelaskan prinsip dan teori multimedia 

pembelajaran. 

6. Setelah membaca modul elektronik dan presentasi 

PowerPoint tentang pengembangan multimedia 

pembelajaran serta melakukan video conference peserta 

dapat menjelaskan tahapan pengembangan multimedia 

pembelajaran. 

7. Setelah membaca modul elektronik dan presentasi 

PowerPoint tentang pengembangan multimedia 

pembelajaran serta melakukan video conference peserta 

dapat membuat sebuah storyboard. 

8. Setelah membaca modul elektronik dan presentasi 

PowerPoint tentang evaluasi multimedia pembelajaran 

serta melakukan video conference peserta dapat 

menjelaskan evaluasi multimedia pembelajaran. 
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9. Setelah melakukan video conference pengembangan 

multimedia dengan berbagai aplikasi peserta dapat 

mengembangkan multimedia pembelajaran yang sesuai 

pada satuan Pendidikan tertentu. 

 

Hari I 

Pokok Materi 1 : Multimedia Pembejaran 

Instruksi 

Saudara mungkin sudah sering mendengar 

istilah multimedia pembelajaran dan sering 

menggunakan multimedia dalam belajar. Apa itu 

multimedia pembelajaran? Untuk menambah 

pemahaman tentang definisi, elemen-elemen, 

model-model, keuntungan dan hambatan 

menggunakan multimedia pembelajaran, silahkan 

baca modul elektronik dan file presentasi 

PowerPoint berikut: marilah kita simak video 

berikut: 

Media digital 

 

Insert video tentang definisi, elemen-elemen, 

model-model, keuntungan dan hambatan 

menggunakan multimedia pembelajaran link 

Youtube: 

https://youtu.be/ 

 

Instruksi 

Apakah Saudara sudah mulai memahami 

tentang definisi, elemen-elemen, model-model, 

keuntungan dan hambatan menggunakan 

multimedia pembelajaran? 

Jika masih bingung silahkan baca kembali 

modul elektronik dan file presentasi PowerPoint 

yang ada di atas. tonton kembali video di atas. 

 

 

https://youtu.be/dm-a4d5-NrA
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Hari II 

Pokok Materi 2 & 3      : Prinsip, Teori, dan Pengembangan 

Multimedia Pembelajaran 

Instruksi 

 

Setelah Saudara memahami tentang  definisi, 

elemen-elemen, model-model, keuntungan dan 

hambatan menggunakan multimedia pembelajaran 

marilah kita mempelajari prinsip dan teori 

multimedia pembelajaran. 

Instruksi 

Agar Saudara memahami tentang prinsip, 

teori, pengembangan, dan evaluasi multimedia 

pembelajaran, marilah kita melakukan pertemuan 

melalui video conference. Pranala (link) pertemuan 

video conference sebagai berikut. 

Media digital Insert video conference zoom link: https://  

Instruksi 

Apakah Saudara sudah mulai memahami 

tentang prinsip, teori, pengembangan, dan evaluasi 

multimedia pembelajaran? 

Jika masih bingung silahkan baca modul 

elektronik dan file presentasi PowerPoint di bawah 

ini. 

Media Digital  Insert modul elektronik dan presentasi PowerPoint 

Instruksi 

Saudara sudah memahami tentang prinsip, 

teori, pengembangan, dan evaluasi multimedia 

pembelajaran. Tugas untuk pertemuan ini adalah 

membuat sebuah storyboard. Tugas ini 

dikumpulkan paling lambat 1 minggu setelah 

pembalajaran ini. Selamat bekerja 

Tugas Insert Assigment 

 

 

 

https://www.powtoon.com/c/f9fSg2C5YGh/1/m
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Hari II 

Pokok Materi 3 : Praktik Pengembangan Multimedia 

Pembelajaran 

Instruksi 

 

Setelah Saudara memahami tentang  tahapan-

tahapan pengembangan multimedia, pada 

pertemuan kali ini kita akan berlatih bersama-sama 

mengembangkan multimedia pembelajaran. 

Media digital Insert video conference zoom link: https://  

Media Digital  Insert modul elektronik dan presentasi PowerPoint 

Instruksi 

Saudara sudah berlatih bersama-sama 

mengembangkan multimedia pembelajaran. Tugas 

untuk pertemuan ini adalah membuat sebuah 

multimedia pembelajaran. Tugas ini dikumpulkan 

paling lambat 1 minggu setelah pembalajaran ini. 

Selamat bekerja 

Tugas Insert Assigment 

 

 

https://www.powtoon.com/c/f9fSg2C5YGh/1/m
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