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Tentang ExeLearning
TheeLearningXHTMLeditor(eXe) isanauthoringenvironmentto assistteachersand
academics in the design, development and publishing of web-based learning and
teaching materials without the need to become proficient in HTML or complicated
web-publishingapplications..

Xe Learning editor XHTML adalah media yang memudahkan pengajar dan akademisi
dalam mendisain, mengembangkan dan publishing kontent pembelajaran berbasiskan
web tanpa diperlukan keahlian dalam penulisan HTML, XML atau program aplikasi
pembuatan web.

Program ExeLearning dapat diperoleh dengan cara mendownload aplikasi dari website dengan
alamat : http://www.exelearning.org/

Ada 2 type yang dapat dipergunakan dalam pemakaian exeLearning :

1. exe-ready2run-0.96

2. eXe-install-0.96

Memulai ExeLearning

Jalankan program ExeLearning dengan mengklik dua kali icon exe-0.96.0 pada layar dekstop
komputer. Hingga muncul tampilan gambar seperti dibawah ini :

E
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eXeLearning telah dirancang untuk membantu para pemakai dengan fleksibilitas untuk
mengembangkan konten pelajaran atau sumber pembelajaran dengan cara yang terbaik yang
sesuai dengan proses pengembangan. Beberapa pemakai sebagai contoh, lebih memilih
membuat outline dari struktur content mereka terlebih dahulu sebelum menguraikan dalam
detil content.

Untuk pengguna eXe yang menyukai untuk mendisain struktur isi mereka lebih dulu,
Outline Panes memungkinkan untuk membangun outline yang mencerminkan taksonomi
dan struktur hirarkis lebih disukai.
Struktur outline dapat diadaptasikan seperti detil dari kontent yang ditambahkan. Idevice (
instructional device) Panes adalah suatu koleksi dari unsur-unsur struktural yang
menerangkan content pembelajaran. Contoh dari ini meliputi, objectives, preknowledge,
case studies, free text. Content Pelajaran dibuat dengan pemilihan iDevices dari menu
iDevice dan memasukannya ke dalam content pembelajaran Anda.
Learning resource dapat terdiri dari sesedikit atau sebanyak iDevices yang diperlukan untuk
menyampaikan learning content secara efektif. Idevices baru masih dalam pengembangan
dan rekomendasi untuk tambahan iDevices yang lebih luas bagi learning community.
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Komponen Exe Leaning :
1. eXe Menu

Menu terdiri dari beberapa pilihan : File, Tools, Styles, and Help

File – terdiri dari pilihan untuk membuka kembali content yang telah dikerjakan,
menyimpan content, Export content menjadi Web Site atau SCORM package, atau
menggabungkan package yang telah ada ke dalam package yang sedang anda kerjakan.
Tools – menampilkan iDevice editor, atau memilih Bahasa (preferences) yang akan
anda gunakan.

Styles – Pilihan style untuk content anda.

Help - informasi laporan bug/kesalahan atau informasi tentang eXe.

Pengaturan Outline (Bidang Kerja) terdiri dari : Add Page, Delete, dan Rename

Add Page – menambahkan halaman baru (topic) pada outline yang sedang dikerjakan

Delete – menghapus halaman baru (topic) pada outline yang sedang dikerjakan

Rename – merubah nama Outline atau topic.

Properties Outline (Bidang Kerja) terdiri dari : Package, Metadata, dan Export yang
ketiganya adalah keterangan tambahan yang menerangkan kepemilikan content yang sedang
dibuat.
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Contoh Pengerjaan :

• merubah nama outline Home menjadi Kode MTK

Letakan kursor mouse pada Outline Home, kemudian Click tombol Rename hingga
ditampilkan pesan seperti gambar di bawah ini:

Ganti tulisan Home dengan Kode MTK (contoh PKNI4206), kemudian click
tombol OK. Hasil yang telah dikerjakan adalah di bagian bidang kerja Outline
tulisan Home telah berubah menjadi PKNI4206.

• menambahkan Halaman Baru/topik

Letakan kursor pada Outline PKNI4206, kemudian click tombol Add Page hingga
ditampilkan topic baru dibawah tulisan PKNI4206.

Anda bisa me-rename topic yang baru seperti cara yang telah diterangkan diatas.

• Merubah styles outline

Anda dapat merubah penampilan outline yang sedang anda kerjakan dengan memilih
styles. Click tombol stles kemudian pilih sesuai selera anda.

Styles pilihan Kahurangi.
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2. iDevices
iDevices adalah tool/alat yang membantu pengembang untuk
membuat dan mengembangkan content. Dalam satu project dapat
digunakan beberapa jenis iDevices secara bersama-sama. Pemberian
iDevices dimungkinkan untuk dilakukan pola Tree (berjenjang), yaitu
di dalam suatu iDevices dapat ditambahkan iDevices-iDevices
berikutnya.

• Activity:
Suatu activity dapat digambarkan sebagai suatu tugas atau rangkaian
tugas yang harus diselesaikan. Menerangkan pernyataan yang jelas dan
mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat membantu dalam
capaian tugas.

Tuliskan aktivitas yang ingin anda uraikan bagi mahasiswa kemudian click tombol
Done untuk menyimpan.

• Attachment
Memungkinkan Anda melampirkan file, misalnya pdf, ppt, word dll., di dalam content
yang dapat diakses oleh mahasiswa.
Letakan cursor pada outline Kode MTK PKNI4206, click iDevices Attachment hingga
dimunculkan gambar seperti di bawah ini:
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Click tombol untuk memilih file yang akan menjadi attachment, hingga
ditampilkan layar Select a package, pilih dokumen yang akan menjadi attachment
kemudian click tombol

Selanjutnya isikan Label dan Description untuk menerangkan attachment. Click tombol
Done untuk menyimpan hasil pengisian.
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Hasil dari pembuatan iDevices Attachment adalah seperti pada gambar di bawah ini:

• Case Study
Case Study adalah suatu cerita yang menyampaikan suatu pesan bidang pendidikan. Suatu
studi kasus dapat digunakan untuk suatu situasi yang realistis memungkinkan pelajar
untuk menerapkan pengetahuan dan pengalaman mereka sendiri. Ketika perancangan
suatu studi kasus, Anda perlu mempertimbangkan hal berikut:

− Apa poin-poin pendidikan yang disampaikan cerita
− Apa yang dipersiapan pelajar sebelum aktip pada studi kasus
− Penempatan studi kasus berkait dengan materi keseluruhan
− Bagaimana pelajar akan saling berhubungan dengan material dan pelajar

lainnya, jika dilakukan dalam situasi kelas dapatkah tim di set untuk bekerja
tentang aspek kasus yang berbeda dan jika demikian bagaimana feedback
terhadap kelas.

• Close Activity
Cloze Aktivitas menerang kepada pelajar dengan suatu potongan teks dengan kata-kata
atau ungkapan penting yang kurang/hilang. Pelajar mempertunjukkan pengetahuan dan
pemahaman konsep dengan mengisi kata-kata atau ungkapan yang kurang/hilang itu.
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Materi ini bermanfaat untuk menguji keterampilan membaca pengertian dan ketrampilan
bahasa.

• External Website
Eksternal Website iDevice Anda dapat menyertakan suatu eksternal website url ke dalam
Content menjadi satu kesatuan di dalam content dan mahasiswa dapat membuka
eksternal website tanpa harus membuka window browser baru.

• Flash Movie
Flash Movie Idevice menampilkan gambar dalam format flash. Flash Movie ini harus
dikonversi ke FLV format. Sedangkan pembaca bisa membuka file ini dengan
menggunakan RealPlayer atau Quicktime.
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• Flash with Text
Idevice ini untuk menyertakan suatu obyek flash (.fla atau .swf) dan teks di dalam
content.

• Free Text
iDevices Free Text digunakan untuk menuliskan teks bebas dalam content bisa berupa
instruksi, keterangan umum, atau hal lain tanpa bisa menyisipkan tabel atau gambar.
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• Image Galery
Image Galeri memungkinkan anda meng-upload berbagai gambar.

• MP3
Pengembang materi dapat menyisipkan content berbentuk audio MP3 untuk dapat
diperdengarkan kepada pembaca content.
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• Maths
Dengan iDevice ini pengembang dapat menuliskan rumus matematika standar sebagai
bagian dari content yang dikembangkan.

• Multi-choice
Penggunaan Multi-choice ini umum digunakan pada content pembelajaran berbentuk
soal pilihan tunggal dengan memilih salah satu jawaban pada option yang paling benar
serta masing-masing option memuat feedback atas jawaban/pilihan option yang dipilih.
Dan dimungkinkan untuk pemberian petunjuk soal atau Hint.

Tambahkan Option/pilihan yang lain dan atau question/pertanyaan yang lain:
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Hasil yang diperoleh adalah seperti pada gambar di bawah ini :

• Multi-select
Penggunaan Multi-select ini umum digunakan pada content pembelajaran berbentuk soal
pilihan ganda dengan memilih lebih dari satu jawaban pada option yang benar. Feedback
yang dihasilkan tidak atas per masing-masing option tetapi atas seluruh option atau
pertanyaan yang diajukan. Untuk option-option yang benar berlaku nilai score benar dari
jumlah seluruh option.
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Hasil dari pembuatan iDevices Multi-select adalah seperti ditunjukkan pada gambar di
bawah ini:

• Objectives
Objectives menerangkan hasil yang diharapkan dari pelajaran dan menggambarkan apa
yang pelajar akan mampu lakukan ketika mereka sudah menyelesaikan tugas.
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• Preknowledge
Pengetahuan Prasyarat mengacu pada pengetahuan yang perlu dan harus dimiliki
mahasiswa agar pembelajaran dapat berlangsung efektif menyelesaikan materi yang
diberikan.
Contoh preknowledge dapat berbentuk seperti berikut:

o Siswa harus telah mengambil matakuliah di semester 1
o Siswa harus menguasasi Bahasa Inggris aktif

• Reading Activity

Sediakan pelajar dengan struktur kepada mereka membaca aktivitas. Bantuan ini
menaruh aktivitas [itu] di (dalam) konteks untuk pelajar [itu]. Adalah penting juga
untuk dengan tepat acuan manapun membaca material [yang] kamu dikenal sebagai
model ini praktek terbaik kepada pelajar [itu]. [Yang] tidak selalu penting jika
[dicakup/tutup] isi kursus tetapi menyediakan umpan balik kepada pelajar pada [atas]
sebagian dari poin-poin yang utama mencakup pembacaan boleh juga menambahkan
nilai kepada aktivitas.
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Provide learners with structure to their reading activity. This helps put the activity in
context for the learner. It is also important to correctly reference any reading
materials you refer to as this models best practice to the learners. Not always essential
if covered in the course content but providing feedback to the learner on some of the
main points covered in the reading may also add value to the activity.

• Reflection
Reflection adalah suatu metoda mengajar yang sering digunakan untuk menghubungkan
teori dan praktek. Tugas Reflection menerangkan siswa dengan suatu kesempatan untuk
mengamati dan merefleksikan pengamatan mereka sebelum menampilkan
pengamatannya sebagai bagian dari tugas akademis. Jurnal, Buku harian, Profil, portfolio
adalah media yang bermanfaat untuk mengumpulkan data pengamatan. Rubrik dan
Panduan sangat efektif sebagai media feedback.
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• SCORM Quiz
SCORM Quiz Idevice menyatukan pertanyaan membentuk suatu penilaian. Penilaian ini
kemudian diatur oleh e-LMS untuk dilakukan scoring

• True-False Question
Truefalse adalah suatu statemen yang memerlukan suatu pernyataan menentukan ya atau
tidak, suatu penyataan adalah benar atau bukan.

• Wiki Article
Wikipedia adalah suatu encyclopedia online yang dikembangkan oleh kontribusi dari
komunitas web. Wikipedia Artikel Idevice mengambil suatu snap shot dari suatu artikel
dan melekatkannya ke dalam Content. Perubahan pada artikel tidak akan secara otomatis
diperbaharui ke Wikipedia, maka perubahan pada Content juga harus disampaikan pada
wikipedia juga.

Menyimpan Content Exe Leaning :
Untuk menyimpan Content yang telah dibuat :
Pilih pada toolbar Menu Files <save> hingga ditampilkan window <select a file>, isikan
File Name kemudian click tombol Save. Akan ditampilkan sebuah dialogue message
menunjukkan proses save berhasil dan konfirmasi lokasi dari file yang telah disimpan.
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ExeLearning pada Pembuatan Latihan Mandiri :

Contoh 1. Menggunakan metode Copy Paste dari Kartu Soal
Uaraian pada contoh pertama ini adalah pembuatan LM Online dimana pengampu
sebelumnya telah menyusun soal dan Jawaban serta feedback yang diinginkan pada template
Kartu Soal (contoh Kartu Soal PKNI4206).

Jalankan program ExeLearning dengan mengklik dua kali icon exe-0.96.0 pada layar dekstop
komputer. Kemudian Rename Outline Home menjadi Kode dan Nama Matakuliah :

Hasil perubahan Nama Outline home menjadi PKNI4206 (Pendidikan Kewarganegaraan)
adalah seperti gambar di bawah ini :

Click tombol Rename
untuk merubah Outline
Home

Click tombol OK
setelah merubah Home
dengan Kode Mtk
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Pembuatan Cover dengan iDevices Free Text
Pembuatan Cover untuk keterangan seperti yang terdapat pada lembar Tugas Mandiri :

Lakukan pengetikan Text dan pengeditan seperti pada Microsoft Word, contoh hasil yang telah
dibuat pada gambar di bawah ini:

Bila dirasakan pengeditan telah sesuai dengan keinginan Anda, simpan hasil pengeditan dengan
meng-click tombol done
Tips: Anda dapat memilih Styles yang sesuai selera anda bagaimana LM akan ditampilkan,
dengan cara mengclick tombol Styles yang terdapat pada menu bagian atas. Seperti
ditampilkan pada gambar di bawah ini :

Click iDevices Free
Text untuk membuat
text sebagai Cover pada
LM

Pengetikan Free Text
untuk pembuatan
Cover LM

Click tombol done
untuk menyimpan hasil
pengeditan free text.
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Bila dirasakan perlu adanya pengeditan pada outline Free Text, click tombol Edit yang
terdapat pada bagian bawah layout free text.

Menambahkan page baru pada outline:
Agar tampilan LM lebih baik dengan membagi halaman soal berdasarkan ragam soal, maka
perlu ditambahkan Halaman baru pada Outline.

Setelah ada halaman baru dengan nama halaman ”Topic”, rubahlah nama ”Topic” dengan
mengklik tombol Rename kemudian ganti dengan tulisan seperti ditunjukkan pada gambar
di bawah ini :

Pilihan Styles pada
menu exe

Click tombol Edit untuk
melakukan perubahan pada
layout free styles

Click AddPage
untuk
menambahkan
topic
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Menambahkan iDevice ”Free Text” untuk keterangan Soal 1 – 30 :
Agar tampilan Latihan Mandiri terstruktur dengan baik, berikan keterangan soal 1 – 30,
dengan menambahkan iDevice ”Free Text” :

Memulai menambahkan butir soal dan pilihan jawaban

Sebelum menambahkan butir soal dari Kartu Soal ke dalam LM perlu diperhatikan Jenis soal
dan iDevices mana yang diperlukan kira-kira sama atau mirip.
Pada contoh kasus kartu soal PKNI4206 jenis soal yang digunakan adalah Ragam A pilihan,
maka iDevices yang sesuai digunakan adalah jenis Multi-choice. Karena pembuatan LM pada
kasus 1 ini sumber data berasal dari dokumen kartu soal, maka pembuatan LM bisa
dilakukan dengan meng-copy paste dari kartu soal ke dalam LM bagian per bagian. Tidak
dimungkinkan penggunaan iDevices Attachment untuk dokumen yang berasal dari Kartu
Soal.
Buka file dokumen Kartu Soal, pilih butir soal yang akan dicopy ke Latihan Mandiri
kemudian paste pada bagian Question di iDevices Multi-Choice.

Click Ok untuk
mengganti
“Topic”

Click tombol Done
setelah mengisikan
Petunjuk Soal
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Pada Outline Soal 1 – 30 click iDevices Multi-Choice untuk memulai menambahkan butir
soal serta option dan feedback.
Isikan No.Soal, Paste butir soal yang telah di copy dari dokumen ke dalam outline question,
isikan petunjuk soal pada bagian Hint, kemudian copy paste dari dokumen untuk pilihan
jawaban atau option.

Pada tiap Option jawaban, berikan masing-masing feedback, dan pilih Correct Option pada
pilihan option yang benar. Click tombol AddOption untuk menambahkan option yang lain.
Seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

Pilih Butir Soal, Copy

No Soal

Copy Paste butir Soal

Copy Paste indikator

Copy Paste pilihan jawaban
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Lakukan hal yang sama untuk pengisian option yang lain serta feedback nya.
Untuk menambah dengan soal soal yang lain, click tombol Add another question, kemudian
lakukan hal sama untuk pengisian butir soal, option dan feedback. Apabila sudah selesai
simpan hasil yang telah dikerjakan dengan meng-click tombol Done.

Correct Option

Feedback per
Option

Menambahkan
Option yang
lain

Menambahkan
Butir Soal yang
lain

Click Done untuk
menyimpan
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Hasil dari pembuatan yang telah dilakukan di bagian atas adalah seperti ditunjukkan pada
gambar di bawah ini:

Lakukan hal yang sama seperti di atas untuk Butir soal nomor berikutnya sampai dengan
nomor 30.
Simpan hasil yang telah dibuat dengan nama file Kode Matakuliah.elp

Menambahkan halaman baru untuk nomor soal 31 – 40:
Lakukan AddPage untuk menambah topic, rename topic dengan SOAL 31 – 40

Click untuk meng-Edit
kembali
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Tambahkan iDevice Free Text untuk keterangan soal :

Dengan petunjuk soal 31 – 40 dapat di identifikasi bahwa penggunaan iDevices yang sesuai
adalah dengan iDevices Multi-select.

Lakukan copy paste seperti pada materi sebelumnya diatas untuk mengisikan question,
option, correct opton, feedback, add another option, add another question dan menyimpan
dengan tombol done.
Perlu diperhatikan disini feedback pada iDevice Multi-select adalah feedback untuk seluruh
option jawaban bukan feedback per option.
Hasil dari yang telah di buat adalah seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini :
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Lakukan hal yang sama seperti di atas untuk Butir soal nomor berikutnya sampai nomor 40
dengan menambahkan add another question beserta option dan feedbacknya.
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Contoh 2. Menggunakan Attachment untuk soal latihan

Uraian pada contoh 2 ini akan digunakan pengembangan LM Online dengan metode
Attachment untuk soal, sedangkan untuk jawaban dibuat dengan metode gabungan
disesuaikan dengan tipe jenis soal. Misal untuk jenis soal (Ragam soal) A dan D.

Bila anda ingin merubah kembali Outline ADBI4235_04 misalnya ingin menambahkan
Nama Matakuliahnya “KEPABEANAN DAN CUKAI”, click kembali tombol rename
kemudian isikan yang ingin anda isi.

Hasil perubahan Nama Outline home menjadi ADBI4235_04 (KEPABEANAN DAN
CUKAI) adalah seperti gambar di bawah ini :

Click tombol Rename
untuk merubah Outline
Home

Click tombol OK
setelah merubah Home
dengan Kode Mtk

Click tombol OK setelah
merubah ADBI4235_04 dengan
menambahkan (KEPABEANAN
DAN CUKAI)
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Menambahkan page baru pada outline :

Kemudian rename Topik menjadi “Soal 1 – 30” dengan cara mengklik tombol rename :

Hasil dari perubahan dapat dilihat seperti pada gambar di bawah ini :

Lakukan perintah yang sama untuk menambahkan page baru pada Outline untuk Nomor
soal selanjutnya.

Menambahkan iDevices Free Text untuk keterangan pada Outline ADBI4235:
Letakkan kursor pada outline ADBI4235, click iDevice Free Text kemudian isikan
keterangan yang ingin ditambahkan pada iDevice Free Text sehingga hasil yang dikerjakan
dapat dilihat seperti pada gambar di bawah ini:

Click tombol Add Page
untuk menambahkan page
baru pada Outline
ADBI4235

Click tombol Rename utk
merubah Topik menjadi
“Soal 1 - 30”

Click tombol OK setelah
mengisikan perubahan yang
diinginkan
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Menambahkan iDevices Attachment pada Outline ADBI4235:
Pada outline ADBI4235 dibawah Free Text yang telah dituliskan, click iDevice Attachment
untuk menambahkan file dokumen LM yang telah dibuat sebelumnya baik dalam format
Word Document atau format file PDF.

Setelah di click tombol Done untuk menyimpan, hasil dari pembuatan yang dilakukan dapat
dilihat pada gambar di bawah ini:

Membuat Free Text untuk keterangan petunjuk soal pada outline SOAL 1 – 30:
Letakkan kursor pada outline SOAL 1 – 30 kemudian click iDevices Free Text untuk
membuat keterangan petunjuk soal, seperti pada gambar di bawah ini:
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Membuat Lembar Jawaban untuk pengisian jawaban soal pada outline SOAL 1 – 30:
Karena pada bagian Soal 1 – 30 ini ragam soal yang digunakan adalah jawaban tunggal maka
dipilih iDevices Multi-select untuk membuat lembar jawaban pada outline SOAL 1 – 30
seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini :

Isikan question dengan penomoran soal, berikan petunjuk atas soal nomor bersangkutan,
tuliskan A pada option, tandai correct option untuk pilihan jawaban yang benar, serta isikan
feedback untuk masing-masing option. Lakukan hal yang sama dengan option lain dengan
menambahkan option (Add Another Option).
Hasil yang didapatkan seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

Lakukan hal yang sama dengan nomor soal yang lain dengan menambahkan Add Question.
Lakukan penyimpanan file yang telah dibuat dengan memilih save atau save as pada menu.
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