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Petunjuk
Ujian ini dikerjakan di kelas dengan ketentuan sebagai berikut:
(1)
(2)
(3)
(4)

kerjakan secara mandiri kedua soal berikut setelah membacanya dengan cermat
jawaban anda hendaknya menunjukkan kualitas calon doktor di bidang teknologi pendidikan
jawaban mahasiswa yang memiliki kemiripan sama, tidak diberi nilai
jawaban dikirim ke email hadi@topazart.info dengan ketentuan sebagai berikut:
- selambat-lambatnya tanggal 23 Desember 2015
- nama file adalah: NIM_Nama
- sebject UAS Multimedia UNJ
_________________________________________________________________________
Soal No 1
Suatu perguruan tinggi merencanakan proyek untuk mengembangkan e-learning yang digunakan
untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam meningkatkan
pendidikannya. Dengan e-learning, mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih mata kuliah,
selanjutnya dalam proses pembelajaran mata kuliah tersebut, mahasiswa juga dapat memilih topik
yang dikehendaki. Informasi dapat diakses pada e-learning berupa teks, animasi, audio, gambar, dan
video. Perguruan tinggi tidak memiliki SDM yang dapat membuat e-learning, sehingga pembuatan elearning diserahkan kepada salah satu web developer.
a. Buatlah tahap-tahap pengembangan e-learning tersebut dengan memperhatikan bagian mana
yang dikerjakan oleh perguruan tinggi dan bagian mana yang dikerjakan oleh web developer!
(Perancangan e-learning termasuk pembuatan desain visual dan struktur navigasi)
b. Terdapat empat resiko umum yang terjadi dalam setiap proyek. Jelaskan 3 macam resiko
yang mungkin terjadi dalam proyek yang akan dikembangkan, dan bagaimana mengatasinya!
c. Pengembangan e-learning mendapat sponsor dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi.
Buatlah perencanaan komunikasi antara manajer proyek dan semua stakeholders yang ada!

Soal No 2
Buku Imultimedia Based Instructional Design (Lee & Owens, 2004), tergolong buku lbaru.
Kritisi isi buku itu dengan menggunakan gagasan-gagasan dalam buku:
(a) Instructional Technology and Media for Learning (Smaldino, Lowther, & Russel, 2008),
(b) Interactive Multimedia Instruction (Schwier & Misanchuk, 1994), dan
(c) Trends and Issues in Instructional Design and Technology (Reiser & Dempsey, 2007).
Kemudian sintesiskan kritik Anda sehingga menunjukkan secara jelas posisi Anda terhadap
isi buku yang Anda kritisi! (kurang lebih 1500 kata)
——————— Selamat bekerja —————————

