
MENGEMBANGKAN MEDIA PEMBELAJARAN SEJARAH SEBAGAI 

PROGRAM UNGGULAN

Rasional:

Jurusan Pend. Sejarah perlu memiliki program unggulan 
yang menggambarkan kekhasan Jur. Pend Sejarah

Program Unggulan diperlukan untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran di Jur. Pend. Sejarah

Pengembangan media pembelajaran sejarah diperlukan 
untuk membantu dosen dalam mempersiapakan calon guru 
sejarah dalam program proses pembelajaran sejarah serta 
persiapan menghadapi program pengalaman lapangan

Media pembelajaran sejarah berbasis ICT diperlukan untuk 
membekali para mahasiswa keterampilan dalam 
pembelajaran sejarah di sekolah menengah.

Media pembelajaran yang diproduksi jurusan pendidikan 
dapat digunakan sebagai bagian dari layangan jurusan 
terhadap sekolah dan alumni. 



TUJUAN PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN 

SEBAGAI PROGRAM UNGGULAN

1. menghasilkan karya unggulan jur. Pend. 

Sejarah

2. meningkatkan sinerji dosen kelompok MK PBm 
Jurusan Sejarah

3. melatih dosen kelompok MK PBM Sejarah 
ketrampilan dalam mengembangkan media 
pembelajaran sejarah.

4. menghasilkan beragam jenis media 
pembelajaran sejarah berbasis media gambar 
video



KEGIATAN PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN 

SEJARAH

1. Seminar dan lokakarya 

2.Pelatihan teknis mengenai perangakat 
teknologi yang digunakan untuk perekaman.

3. pelatihan teknik perekaman gambar video 
pembelajaran.

4.perekaman terhadap model pembelajaran, situs 
sejarah, pelaksanaan PPL, kegitan seminar, 
perkuliahan dan lain-lain

5. Editing hasil perekaman

6. produksi perekaman media pembelajaran 
sejarah



Partisipan yang terlibat

1. Penanggungjawab: Pimpinan Jurusan

2. Pelaksana: Tim pengembang media 
pembelajaran sejarah dari kelompok dosen PBM

3. Dosen lain yang berminat

4. Mahasiswa yang dipilih sebagai model dan 
pembantu teknis pelaksana



Luaran atau hasil
Laporan seminar dan lokakarya sebagai bahan dasar 
mengenai pengembangan media pembelajaran sejarah
Terlatihnya tim pengembang dalam pengenalan teknis 
perangakat serta teknik perekaman, editing dan produksi
Terlaksananya perekaman gambar video terhadap 
penampilan model pembelajran sejarah, situs sejarah, 
praktek PPL, perkuliahan, seminar dan lokakarya.
Terlaksananya proses editing hasil perekaman
Terproduksinya media pembelajaran
Terdistribusikannya hasil perekaman terhadap civitas 
akademika jurusan pend. Sejarah.
Terpakainya media pembelajran sejarah oleh civitas 
akademika

Media apa yang menjadi prioritas.



Sumber dana

1. Anggaran RKAT tahun 2008

2. Dana program unggulan UPI

3.dana lain yang tidak mengikat



Baru mulai pak Asmawi
Mohon masukan

Perekaman jenis-jenis media pembelajaran

Dosen mengajukan usulan kepada tim untuk mengembangkan.

Program ini harus menghasilkan produk berkualitas.

Memgnhasilkan media yang relevan dengan materi SK-KD dalam 
KTSP

Memproduksi media yang ada disesuaikan dengan topik 
pembelajaran dan jenjang kelas.

Mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan pengembangan ini.

Media hasus beragam dan tidak harus berbentuk media 
elektronik.

Merekam kegiatan kuliah kerja lapangan. 

Dimulai secara bertahap

Dibuat jadwal dan disesuaikan dengan dana yang ada.

Pelatihan untuk anggaran 2008.



Pemikiran Prof. Asmawi

Jurusan harus membuat program 
yang nampak dan tidak hanya rutin 
untuk menghasilkan kegiatan.

Pikirkan kegiatan untuk melatih 
dosen dalam menggunakan media

Pikirkan kegitan studi banding ke 
institusi lebih baik dari institusi kita 
di dalam dan luar negeri, a.l Nan 
Yang University Sgpura. 


