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Abstrak. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan 

pada proses dan permintaan belajar yang bersifat mobile. Mobil learning tidak 

bisa menggatikan proses pembelajaran di kelas dan begitu sebaliknya, karena 

keduanya berbeda dalam kontek dan filosofi. Guru harus mau dan mampu 

memanfaatkan mobile learning untuk mengoptimalkan tujuan pembelajaran. 

Dengan demikian memerlukan desain pengembangan silabus yang mampu 

mengintegrasikan mobile learning dan pembelajaran di kelas. 

Kata kunci: silabus, mobile learning, integrasi.    

  

A. Pengantar 

Tidak dapat kita pungkiri bahwa kehadiran teknologi sangat membantu 

dalam segala aspek kehidupan kita, termasuk bidang pendidikan dan pengajaran. 

Teknologi mampu menyediakan informasi yang sangat komplit, mudah, dan 

cepat, serta masih banyak lagi keunggulan-keunggulan teknologi yang bersifat 

’memanjakan’. Dengan kecanggihan teknologi di jaman milinium ini, siswa tidak 

hanya menerima pengetahuan atau pelajaran dari guru dan sekolah saja, tetapi 

siswa sudah bisa belajar atau mencari pengetahuan sendiri, misalnya belajar di 

rumah, di mobil, di tempat perbelanjaan atau bahkan memperoleh pelajaran 

beberapa hari setelah atau sebelum pembelajaran berlangsung. Sehingga seolah-

olah kecanggihan teknologi ini mampu menggeser peranan sekolah sebagai 

tempat belajar yang terbatas pada ruang dan waktu. 

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi tersebut akan membawa 

dampak perubahan pada proses belajar mengajar, misalnya belajar jarak jauh 

(dLearning), pembelajaran elektronik (eLearning), dan mobile learning 

(mLearning). Revolusi belajar mengajar ini tentu saja akan diikuti oleh 

permintaan-permintaan tentang kebutuhan belajar termasuk permintaan ‘self-

service learning’ (Hartley, 2000). Permintaan ini harus direspon, diapresiasi, dan 

diadaptasi ke dalam pendidikan dan pembelajaran dengan menyediakan fasilitas 
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pembelajaran yang mampu melayani keinginan dan keterbatasan pembelajar 

untuk belajar. Oleh karenanya, lembaga pendidikan atau sekolah harus mampu 

dan mau mengembangkan kurikulumnya yang dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat, pembelajar, bisnis, dan seni, seperti yang dikatakan Longstreet (1993) 

bahwa “the curriculum should meet the needs of the individual child, of society, of 

business, of the art”.  

Kurikulum sebagai salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan 

merupakan hasil kompromi assessing needs. Kurikulum merupakan alat 

pencapaian pendidikan sekaligus pemenuhan terhadap needs, yang di dalamnya 

berisi tentang rumusan tujuan yang harus dicapai, isi/materi pelajaran yang harus 

dipelajari siswa, cara untuk mempelajari serta bagaimana cara untuk mengetahui 

pencapaiannya. Dalam hal ini needs assessment memegang peranan penting 

dalam pengembangan kurikulum, “curriculum development is planning process of 

assessing needs, identifying goals and objectives, preparing for instructional, and 

meeting the cultural, social, and personal requirements that the curriculum is to 

serve” (Unruh & Unruh, 1984). Bahkan Oliva (1991) secara eksplisit mengatakan 

bahwa “a curriculum needs assessment is a process for identifying programatics 

needs (needs of learners, needs of society, needs of subject matters) that must be 

addressed by curriculum planners”. Dengan demikian, dalam proses pendidikan 

dan pembelajaran terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara siswa, 

sosial masyarakat, dan kurikulum, seperti yang digambarkan oleh Gipps (William 

& William, 1996) dalam The communicative role of assessment  berikut: 
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Gambar 1: The Communicative Role of Assessment   

 

Pembelajaran merupakan implementasi kurikulum dengan tujuan untuk 

mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Dalam 

proses pembelajaran akan dihadapkan pada beberapa persoalan, paling tidak ada 3 

persoalan, yaitu; 1) kompetensi apa yang harus dikuasai oleh siswa, 2) bagaimana 

cara mencapainya, dan 3) bagaimana cara mengetahui pencapaian tersebut. Oleh 

karenanya perlu suatu rencana pembelajaran yang mampu menjadi panduan dalam 

pelaksanaan pembelajaran, yang biasa disebut dengan silabus.  

Berdasarkan kontek dan filosofinya, mobile learning (mLearning) tidak 

bisa mengganti pembelajaran di kelas (fixed place learning) atau pembelajaran 

konvensional. Keduanya akan berjalan seiring dan bersama jika pembelajaran 

konvensional dan mLearning bersifat saling komplementer dan terintegrasi. 

Dengan segala kelebihan dan kekurangan mLearning dan pembelajaran 

konvensional, seyogyanya guru dan sekolah mampu memanfaatkannya sehingga 

menemukan model pembelajaran yang mampu mengoptimalkan proses dan hasil 

belajar. Persoalanya adalah bagaimana model pengembangan silabus mLearning 

yang akan digunakan.    
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B. Konsep mLearning 

Mobil learning (mLearning) didefinisikan oleh Clark Quinn (Wijaya, 

2009) sebagai “…The intersection of mobile computing and eLearning: accessible 

resources wherever you are, strong search capabilities, rich interaction, powerful 

support for effective learning, and performance-based assessment. Elearning 

independent of location in time or space”. Definisi yang senada dikatakan bahwa: 

 “mLearning is a learning that can take place anytime, anywhere with the help of 

a mobile computer device. The device must be capable of presenting learning 

content and providing wireless two-way communication between teacher and 

student. Typically, an educational organization administrates both the course 

content and communication service” (Mobil Education, 2003 dalam Siraj, 2009). 

Berdasarkan definisi tersebut maka mLearning merupakan model pembelajaran 

yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang kontennya 

dapat diakses dan dipelajari kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja. 

mLearning memberikan peluang penyelenggaraan kegiatan belajar 

mengajar melalui teknologi yang bersifat mobile (seperti handpone, laptop, dan 

sejenisnya). Fokus mLearning  adalah pada mobilitas pembelajar dan interaksinya 

dengan teknologi mobile, sehingga implementasi mLearning akan memberikan 

lebih banyak waktu dan kebebasan dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. 

Dengan demikian, mLearning merupakan bagian dari eLearning, dan dengan 

sendirinya juga bagian dari dLearning (Tamimuddin, 2007). 

dLearning

eLearning

mLearning

 
Gambar 2: Lingkup dLearning, eLearning, dan mLearning 
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Walaupun konsep mLearning berfokus pada pembelajaran kelas maya, 

tetapi harus ada fasilitas yang memungkinkan adanya interaksi antara guru dan 

siswa melalui penyediaan bahan ajar, ruang diskusi, pemberian tugas, informasi-

informasi yang bersifat interaktif. Selain itu harus dipertimbangkan tentang 

penggunaan teknologi yang kurang efektif secara pedagogi, misalnya yang 

menyangkut pemerataan kesempatan, dan kesiapan. 

  

C. How to enable on-demand learning  

Untuk menjawab how to enable on-demand learning dalam mLearning 

tidaklah mudah, karena kita harus membahas lebih jauh keterkaitan antara on-

demand learner, micro history of learning, dan competencies of the on-demand 

learner.  

Pembahasan filosofi dan desain harus dikaitkan dengan penyediaan solusi  

just-in-time berbasis costumer (Hartley, 2000). Berikut beberapa hal yang harus 

dipertimbangkan jika kita menyediakan mLearning:  

1) Ada pertentangan antara learning paradigms dengan implementasi 

mLearning, media hanya mengoptimalkan seseorang untuk belajar, banyak 

siswa tidak dapat belajar sendiri (self-directed learning).   

2) mLearning haruslah memberi kemudahan tanpa klaim. 

3) Solusi yang digunakan, diciptakan, atau ditawarkan, haruslah dapat diakses, 

efektif, walaupun relatif mahal.  

4) Kurikulum dibuat dengan prinsip setiap siswa memulai belajar dengan bahan 

yang sama. Sehingga aksesbilitas belajar harus didesain sehingga mampu 

memberikan solusi belajar. 

5) mLearning hendaknya menyediakan banyak peluang untuk melakukan 

feedback bagi pembelajar. Hal ini untuk mencegah kegagalan belajar. 

6) Hal penting adalah memberikan seluas-luasnya kepada siswa untuk 

mempraktikan pengetahuan yang dimiliki atau ketrampilan yang dinginkan. 

7) Konten di-break down menjadi bagian-bagian kecil, sehingga memudahkan 

dalam membuat pembelajaran atau modul.  

8) Memberikan pelayanan akses bagi pembelajar dengan segera. 
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Ada beberapa pertimbangan dalam menggunakan technology-based 

learning, yaitu mempertimbangkan beberapa hal; 1) end-goal dalam mendapatkan 

solusi berbasis teknologi, 2) ketersediaan infrastruktur, 3) bagaimana cara 

mengembangkan solusi, 4) siapa yang kompeten yang dapat mengembangkan, 

bagaimana merawat dan memeliharanya, dan sebagainya. Hal ini bukanlah 

sesuatu yang mudah, karena membutuhkan perencanaan yang tidak gampang, 

memerlukan ketaatan dan kepatuhan dalam menjalankan rencana, terutama dalam 

implementasinya.  

 

D. Pembelajaran Terintegrasi 

Untuk mengatasi kelemahan dan persoalan destruktif yang muncul dalam 

mLearning, maka pembelajaran ini harus diintegrasikan dengan pembelajaran 

(konvensional) di kelas. Dengan demikian, kelemahan mLearning dapat 

diperbaiki melalui pembelajaran di kelas, dan sebaliknya, keterbatasan-

keterbatasan pembelajaran di kelas dapat diisi oleh mLearning. 

Dalam model pembelajaran perpaduan mLeaning dan di kelas tidak 

menutup kemungkinan akan terjadi 2 hal, yaitu: 1) overlap atau overload konsep 

dan materi ajar, 2) tidak fokus pada urutan penyampaian materi/konsep. Sehingga 

nampak dan cendrung pembelajarannya berjalan sendiri-sendidi, terkesan tidak 

terencana, dan tidak punya tujuan yang jelas apa yang ingin dicapai. Beane (1997) 

mengatakan bahwa integrasi kurikulum sering digunakan dalam merancang dan 

merencanakan pembelajaran. Lebih lanjut Beane menjelaskan bahwa  curriculum 

integration involves four major aspects, yaitu 1) the integration of experiences, 2) 

social integration, 3) the integration of knowledge, dan 4) integration as a 

curriculum design. 

Dalam lingkup sistem persekolahan, mLearning merupakan pendukung 

dan pengayaan pemahaman terhadap materi dan latihan yang dalam pembelajaran 

di kelas tidak cukup ruang dan waktu untuk melaksanakannya. Sehingga peran 

dan potensi TI dapat dimanfaatkan dalam modernisasi pendidikan dan 

pembelajaran. Menurut Resnick (dalam Wahid, 2005) ada 3 hal penting yang 

harus dipikirkan terkait dengan TI dalam modernisasi pendidikan dan 
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pembelajaran, yaitu: how people learn, what people learn, where and when people 

learn. Dengan demikian, hal tersebut memperjelas peran mLearning dalam sistem 

persekolahan.   

How People Learn ? What People Learn ?

Where and When People Learn ?

TEKNOLOGI INFORMASI

 
Gambar 3: Intervensi TI dalam Modernisasi Pendidikan 

 

 

E. Pengembangan Silabus 

Pengembangan model silabus mLearning dalam sistem persekolahan 

tidaklah mudah. Ada tiga hal yang tampaknya menjadi fokus pengembangan 

yaitu: 1) penyesuaian konsep dengan teori pembelajaran umum, 2) perancangan 

yang berorientasi pada desain yang memberi kemudahan, dan 3) pengembangan 

konten yang sesuai (Fathurrohman, 2008). Walaupun demikian, penyusunan 

silabus tetap mengacu pada prinsip-prinsip pengembangan silabus. 

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata 

pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, 

materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi 

waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar 

kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok/ pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian (Dinas 

Pendidikan Kota Malang, 2006). 
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Gambar 4: Penyusunan Silabus 

 

Dalam Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan, pengembangan silabus 

harus memperhatikan prinsip-prinsip: ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, 

memadai, aktual dan kontekstual, fleksibel, dan menyeluruh. Sedangkan langkah-

langkah penyusunan silabus adalah: 

1) Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

2) Menentukan jenis penilaian.  

3) Mengidentifikasi materi pembelajaran.  

4) Mengembangkan kegiatan pembelajaran.  

5) Menentukan alokasi waktu.  

6) Menentukan sumber belajar.  



Moh. Mahfud Effendi    Page 9 
 

Tabel 1: Model Konseptual Silbus 

Nama Sekolah  : ……………………………..…… 

Mata Pelajaran : ………………………………….. 

Kelas/Smt  : …………………………………. 

Standar Kompetensi : …………………………………. 

Kode Kompetensi : …………………………………. 

Alokasi Waktu : …………………………………. 

 

KD 

 

Indikator 

 

Materi 

Pokok 

 

Pengalaman 

Belajar 

 

Penilaian 

Alokasi Waktu Sumber 

Belajar 

Tatap 

Muka 

(teori) 

Praktik 

di 

Sekolah 

Praktik 

di 

DU/DI 

 

         

         

         

 

Mengetahui:       ……, …… 2009 

Kepala Dinas Pendidikan, Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah ….,… 

 

 (…………………………) (……………………...) (……………………) 

 

Dalam mendesain pembelajaran mLearning yang terintegrasi dengan 

pembelajaran di kelas, maka model konseptual silabus pada Tabel 1 di atas harus 

didesain sehingga komponen-komponen pembelajaran mampu bersinergi dan 

terintegrasi. Untuk keperluan tersebut, paling tidak terdapat 4 hal yang perlu 

diperhatikan, yaitu: analisis, desain dan pengembangan, implementasi, dan 

evaluasi. Sedangkan komponen-komponen desainnya adalah: program mapping, 

learning design, dan learning object materials (LOM) (Alatas& Pannen, 2004).  

Instructional design  merupakan suatu proses sistimatis untuk memahami 

masalah belajar, mengembangkan solusi alternatif yang inovatif, mendesain dan 

menilai sistem instruksional baru. Program mapping merupakan proses 

menterjemahkan prinsip-prinsip umum learning dan instruction ke dalam rencana  

instructional materials and learning. Program mapping ini meliputi:  

1) metode yang memungkinkan siswa mencapai tujuan belajar.  

2) learning objects tertentu. 

3) learning activities dalam urutan kontek dan lingkungan belajar tertentu. 

Learning object materials (LOM) meliputi masalah: 1) classifying the elements of 

learning (learning objects), dan 2) aggregating the elements (learning objects) – 
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hierarchical, cluster, procedural, combination. Sedangkan learning design 

membahas masalah methods, learning activities, learning environment (activities).  
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Gambar 4: Instructional Design 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka model konseptual silabus pada Tabel 1 

dapat dikembangkan menjadi silabus mLearning dengan desain sebagai berikut: 

Tabel 2: Desain Pengembangan Silbus mLearning 

Title   : ……………………… 

Description  : ……………………… 

Audience   : ……………………… 

Learning Objectives : ……………………… 

 

No Stages Teks Image Video/ 

Audio 

Assess-

ment 

Schedule URL 

Addresses 

Glossary Method 

          

          

          

 

Keterangan: 
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1. Nomor : Nomor urut sesuai jumlah pertemuan dalam semester. 

2. Stages : Tahapan/urutan materi.   

3. Teks : Uraian materi sesuai urutan. 

4. Image : Gambar-gambar (tak bergerak) atau visualisasi materi 

untuk memahamkan materi yang disampaikan.  

5. Video/audio : Gambar bergerak beserta audionya (jika perlu). 

6. Assessment : Berisi latihan soal, tugas, dan quiz untuk melihat kemajuan 

belajar. 

7. Schedule : Jadual berupa tanggal penyampaian. 

8. URL 

Addresses 

: Uniform Resources Located (URL) merupakan alamat 

webside yang direkomendasi untuk mempelajari materi 

(pokok atau tambahan) yang disampaikan. 

9. Glossary : Kumpulan kata-kata penting yang perlu diperhatikan.  

10. Methode : Metode yang digunakan, misalnya reading, surfing, games, 

diskusi, tugas kelompok, quiz dst. 

 

Uraian di atas hanya terbatas pada bagaimana mendesain pengembangan 

silabus mLearning yang terintegrasi dengan pembelajaran di kelas. Sedangkan 

bagaimana menampilkan materi ajar dalam mLearning masih memerlukan 

pengetahuan dan ketrampilan tersendiri. Untuk itu guru bisa bekerja sama dengan 

pihak lain untuk menampilkan materi ajar dalam mLearning, atau sekolah 

memberikan pelatihan pada guru untuk kepentingan tersebut. 

 

F. Kesimpulan 

Mobile learning merupakan model pembelajaran yang relatif baru 

dibanding dLearning dan eLearning, yang memberikan kemudahan-kemudahan 

bagi pembelajar untuk memperoleh informasi/ materi ajar secara cepat dan tepat. 

Walaupun demikian, mLearning tidak dapat mengganti model pembelajaran 

(konvensional) di kelas.  

Guru dan sekolah harus mengapresiasi terhadap kehadirannya, dengan 

memberikan ruang bagi mLearning untuk membantu proses pembelajaran di 

kelas. Dengan mendesain model silabus yang terintegrasi antara pembelajaran di 

kelas dan mLearning, maka persoalan-persoalan seperti keterbatasan ruang dan 

waktu pembelajaran di kelas, beban materi yang harus diajarkan, banyaknya 

ketrampilan yang harus dilatihkan, dan sebagainya dapat teratasi. 
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