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PEMBUATAN BAHAN AJAR KIMIA  
BERBASIS WEB MENGGUNAKAN 
eLearning XHTML editor (eXe) 

 
By: ASYTI FEBLIZA 

 
1. Sekilas mengenai eXe 

e-Learning XHTML editor (eXe) merupakan aplikasi berbasis web 

yang dirancang untuk mengembangkan dan mempublikasikan bahan ajar 

berbasis web, tanpa perlu penguasaan HTML, XML ataupun aplikasi 

publikasi web yang complicated.  

Keungulan eXe antara lain : 

- Mudah digunakan tanpa mengetahui script HTML 

- WYSYWYG (What You see is what you get) 

- Free (opensource) 

- Standart E-learning 

- Multiplatform, (Windows / Linux) 

- Support file multimedia (ShockWafe Flash, Quicktime, Windows Media, 

Real Media, MP3 dan FLV) 

- Didukung oleh web browser populer yaitu Mozilla Firefox 

 
2. Cara pembuatan bahan ajar dengan eXe 

 
 Pengenalan eXe 

 
Berikut ini adalah tampilan awal ketika eXe dijalankan : 
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Pada panel kiri terdapat menu yang dapat dipergunakan sesuai dengan 

tujuan dalam pembuatan modul. Sedangkan pada panel kanan terdapat 

area kerja. Apabila tab Properties diklik, maka akan muncul tampilan 

sebagai berikut : 
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Project Title  : diisi sesuai dengan proyek atau boleh dikosongkan 

apabila sudah ada  dalam logo yang dibuat 

Header  : klik Load Image kemudian pilih file untuk logo (ukuruan 

800 x 100) 

Author  : diisi pembuat modul 

Licence  : pilih sesuai dengan keinginan  

Footer  : kalimat dalam kolom ini akan muncul sebagai catatan 

kaki. 

Description  : menyesuaikan 

Taxonomy  : Secara default adalah Topic – Section – Unit  

Klik Apply apabila telah selesai mengisi kolom-kolom pada properties. 

 

 
 

Panel Kiri terdiri dari dua bagian. Bagian atas adalah outline/kerangka 
dan bagian bawah adalah iDevices merupakan tool yang digunakan untuk 
mengisi halaman yang akan ditampilkan. Berupa text, gambar, audio, 
video, quiz dll. 
 



4 
 

Style 
Untuk mengganti style atau theme, klik Styles → pilih theme 
 
Tool yang digunakan 
Outline 

 

 

Add Page :menambah halaman 
Delete   :menghapus halaman 
Rename   :mengganti nama halaman 
Panah   :menggeser node

 
 

modul/bahan ajar. 

  

Activity  : Membuat  
 aktivitas  
Case Study   : Studi kasus 
Close Activity   : Melengkapi, jawaban  
                  singkat 
External Web   : Menyisipkan  
  situs web dari luar 
Free text    : Text bebas /  
   tanpa judul 
Image Galery   : Mengisi kumpulan  
                  gambar 
Image Magnifier : Gambar dengan  
                  kaca pembesar 
Java Applet   : Menyisipkan  
    scriptjava

 
 
Dalam iDevice disediakan pilihan 
untuk mengisi objek ke dalam 



 
 
 
Multi-choice  : Pilihan ganda 
Multi-select  : Pilihan asosiasi 
Objectives  : Tujuan 
Preknowledge : Pengetahuan awal 
RSS  : Mengambil RSS dari web lain 
Reading activity  : Aktivitas membaca 
Reflection : Refleksi 
SCORM Quiz :Pilihan ganda dengan nilai 
True-False Question : Pertanyaan dengan jawaban benar / salah 
Wiki Artikel : Menyisipkan situs Wikipedia 
 
 

 Memulai Membuat Bahan Ajar Asam Basa dan pH 
Klik Home → Rename [ Isi sesuai yang diinginkan, isi akan tampil dalam 
TitleBar ] 
 

 
 
Klik OK. 
 

 
 



Apabila dalam modul akan dipaparkan pengetahuan awal, maka klik 
Preknowledge. Isi sesuai dengan kebutuhan. 
 

 
 
Apabila akan disisipkan gambar, klik icon image warna hijau. 
 



 
 
Klik browse →pilih file 
 
Untuk mengatur tampilan maupun posisi gambar, klik Appereance 



 
Klik Insert 
 

 

Klik centang warna hijau apabila sudah selesai. 



 

 
 
Tahap selanjutnya adalah membuat halaman baru dengan cara klik Add 

Page. Klik Topic →Rename [ isi sesuai selera ] 

 

 
 



Klik Activity → Isi judul dan konten sesuai dengan yang akan 
disampaikan. Judul bisa dikosongkan karena sudah otomatis sama 
dengan outlinenya. 

 
Tambah halaman baru sesuai dengan kebutuhan. Sesuaikan dengan 
outline/kerangka yang ada. Perhatikan Topik – Sesion – Unit. 
 
Menyisipkan file audio/video 
Untuk menyisipkan file audio/video, caranya sama dengan menyisipkan 

gambar. Klik icon Insert/embeded media → Pilih tipe media [ sesuaikan 

dengan filenya ] 



 

Klik ikon Browse →cari file yang akan disisipkan Jangan lupa atur tinggi 

dan lebar media [dimension]. 

 
Klik Insert. 

Klik tanda centang warna hijau, maka akan tampil sebagai berikut : 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membuat Soal 

Membuat soal pilihan ganda klik SCORM Quiz → Isi Judul 



 
Isikan pertanyaan pada kolom Question. Kemudian isikan jawaban pada 

kolom Option. Klik Add another Option untuk menambah jawaban 

pengecoh. Jangan lupa untuk meng-klik pada Corect Option untuk 

jawaban yang benar. Untuk menambah pertanyaan, klik Add another 

Question. 



 
Lakukan hal tersebut sampai selesai dan klik ikon centang warna hijau. 
Menyisipkan halaman / artikel dari WIKIPEDIA 

Wikipedia dan variannya adalah gudang artikel yang bersifat free. 

Apabila pada saat membuat modul kita dapat conect / terhubung 

dengan internet, maka kita bisa menampilkan halaman WIKI pada 

modul yang kita buat. 

Klik WikiArtikel → isi judul → pilih situs wiki → masukkan kata kunci 

→ Load 



 
Jangan lupa klik centang warna hijau untuk mengakhiri. 
 

 
 



Menyimpan Hasil Pekerjaan 

Ada beberapa output yang dapat dihasilkan oleh eXe.  

1. Defaultnya adalah file – save akan menghasilkan file dengan ekstensi 

*.elp 

2. Menyimpan dalam bentuk web : 

File → Export → Web site  → Self-contained folder 

 
 
Akan menghasilkan folder independent : 
 



 
 
Untuk melihat hasilnya, double-klik pada file index.html 
 


