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Tinjauan Mata Kuliah 
   

alah satu kemampuan yang harus dimiliki seorang guru adalah 
mengembangkan bahan ajar. Kemampuan ini dibutuhkan para guru untuk 

menyediakan berbagai bahan ajar yang dibutuhkan siswa dalam rangka 
mencapai kompetensi yang diharapkan. 

Kegiatan pengembangan bahan ajar merupakan kegiatan akademik yang 
dapat dilakukan sendiri oleh para guru atau dibantu oleh tenaga administrasi 
di sekolah. Dalam pendidikan kegiatan pengembangan bahan ajar harus 
terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran karena bahan ajar dikembangkan 
dan digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Oleh karena itu, pada 
saat seorang guru mengembangkan bahan ajar, apa pun bentuk dan jenisnya 
harus sesuai dengan tujuan kurikulum yang harus dikuasai siswa. Anda 
sebagai seorang guru kelas atau guru bidang studi harus mengetahui dengan 
pasti bahan ajar apa yang dibutuhkan dan perlu dikembangkan untuk 
kelancaran proses pembelajaran. Sedangkan yang pasti bahan ajar yang Anda 
pilih harus dikembangkan sesuai karakteristik siswa dan karakteristik mata 
pelajaran. 

Mata kuliah pengembangan bahan ajar ini dirancang untuk menambah 
pengetahuan Anda tentang hakikat bahan ajar serta bagaimana 
pengembangan berbagai macam bahan ajar sesuai kebutuhan. Setelah 
mengikuti mata kuliah ini Anda diharapkan dapat menjelaskan cara 
mengembangkan bahan ajar cetak dan noncetak. Secara khusus Anda 
diharapkan dapat menjelaskan: 
1. hakikat bahan ajar; 
2. cara mengembangkan media cetak yaitu modul, handout dan LKS; 
3. cara mengembangkan media display; 
4. cara mengembangkan media transparansi; 
5. cara mengembangkan media audio dan video; 
6. cara mengembangkan dan memanfaatkan komputer dalam pembelajaran. 

 
Untuk mencapai tujuan tersebut maka materi mata kuliah bahan ajar ini 

disusun dengan urutan sebagai berikut. 
1. Pengertian bahan ajar. 
2. Peran bahan ajar. 
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3. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan bahan 
ajar. 

4. Pengembangan media cetak yaitu modul, handout dan LKS. 
5. Pengembangan berbagai macam media display. 
6. Pengembangan media transparansi. 
7. Pengembangan media audio dan video. 
8. Pengembangan media pembelajaran dengan memanfaatkan komputer. 

 
Tujuan pembelajaran mata kuliah pengembangan bahan ajar ini dapat 

Anda kuasai dengan mudah, apabila Anda terlebih dahulu mempelajari 
Modul 1 yang membahas tentang pengertian, peran, jenis-jenis bahan ajar, 
dan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan bahan 
ajar. Apabila Anda sudah memahami Modul 1 (satu) dengan baik, Anda akan 
dengan mudah memahami modul-modul lainnya (tidak harus berurutan) yang 
berhubungan dengan bagaimana mengembangkan bahan ajar. Apabila Anda 
ingin berlatih mengembangkan salah satu bahan ajar maka Anda perlu 
mengikuti langkah-langkah berikut. 
1. Tentukan terlebih dahulu mata pelajaran yang Anda kuasai dan perlu 

dikembangkan bahan ajarnya. 
2. Pelajari kompetensi dari mata pelajaran tersebut sehingga Anda 

mempunyai gambaran yang jelas tentang materi ajar yang perlu 
dipelajari siswa agar kompetensi tercapai. Selanjutnya tentukan bahan 
ajar apa yang akan Anda coba untuk dikembangkan. 

3. Siapkan semua keperluan untuk melakukan pengembangan bahan ajar 
serta ikuti langkah-langkah pengembangan bahan ajar yang ada dalam 
modul-modul tersebut sesuai dengan bahan ajar apa yang akan Anda 
kembangkan. 

4. Keberhasilan Anda mengembangkan bahan ajar tergantung dari 
kesungguhan Anda mempelajari modul serta berlatih untuk 
mengembangkan bahan ajar. 

5.  Apabila Anda menemui kesulitan mempelajari modul ini, silakan 
hubungi dosen pembimbing atau tutor pengampu mata kuliah ini serta 
tanyakan masalah yang Anda temui selama mempelajari modul dan 
berlatih mengembangkan bahan ajar. 
 
Selamat belajar dan selamat berlatih, semoga Anda sukses mengikuti 

mata kuliah ini.  
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