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Prakata 
 

 

 

Puji syukur atas berkat, rahmat, dan 

hidayahNya buku Pembelajaran sains di era literasi 

digital dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini 

berisi tentang kumpulan dari pengalaman 

pembelajaran yang dilakukan oleh dosen-dosen di 

berbagai perguruan tinggi. dalam  waktu yang relatif 

singkat, dosen dituntut untuk menguasai teknologi 

sebagai konsekwensi kebijakan pembelajaran dalam 

jaringan (daring) untuk mencegah penyebaran 

Corona virus 2019 (Covid-19). Kebijakan ini memicu 

akselerasi digital dunia pendidikan. Fasilitator, 

dalam hal ini dosen dituntut untuk menguasai 

kompetensi literasi digital.  

Buku ini menyajikan: (1) informasi terkait 

penerapan pembelajaran dalam jaringan di perguran 

tinggi, kendala-kendala yang dihadapi, juga alternatif 

solusinya. Tidak semua perguruan tinggi tentunya 

memiliki fasilitas e-learning berbasis Learning 

Management System (LMS) dan memiliki jaringan 

yang bagus untuk melaksanakan pembelajaran 

daring. (2) Assesment Berpikir Tingkat Tinggi secara 

daring juga dideskripsikan, (3) Keterkaitan dengan 



iv 

karakter dan humanisme dalam pendidikan dan 

pembelajaran juga dideskripsikan yang merupakan 

unsur penting dalam pendidikan. 

Masih banyak kekurangan dari buku ini, 

namun kami berharap buku ini dapat dijadikan 

referensi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran 

di era akselarasi digital. Semoga informasi yang 

disajikan dalam buku ini bisa bermanfaat bagi 

pembaca. 

 

Madiun, 10 Mei 2020 

Penulis 
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Bagian 1 

Penerapan Pembelajaran  

dalam Jaringan di Program Studi 

Pendidikan Fisika UNIPMA:  

Alternatif Pembelajaran di Masa 

Pendemik Covid-19 

 

Jeffry Handhika 

 

A. Pendahuluan 

Sejak awal maret 2020 perubahan 

drastis dibidang Pendidikan mulai 

mengalami revolusi. Pembelajaran yang 

tadinya didominasi oleh pembelajaran 

tatap muka harus beralih dengan 

pembelajaran dalam jaringan (daring) di 

semua level pendidikan, termasuk 

perguruan tinggi. Guna mencegah 

penularan corona virus 2019 (Covid-19), 

kebijakan Pendidikan banyak yang 

dilahirkan. Surat edaran yang diterbitkan 

Mendikbud Nomor 3  Tahun  2020  tentang  
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Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan dan 

Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tentang 

Pembelajaran daring, para pendidik diharapkan 

menghadirkan proses pembelajaran yang 

menyenangkan bagi siswa. Di level perguruan 

tinggi juga membuat surat edaran yang isinya 

sama yaitu menerapkan pembelajaran daring di 

kampus. Universitas PGRI Madiun melalui surat 

edaran No. 0578/Q/UNIPMA/2020 tentang 

kewaspadaan, kesiapsiagaan, dan antisipasi 

pencegahan penyebaran inveksi Covid 2019 di 

lingkungan Universitas PGRI Madiun (UNIPMA) 

perkuliahan dialihkan secara daring mulai 17 

Maret sampai 04 April 2020, kemudian 

diperpanjang melalui pengumuman No. 0616/F/ 

UNIPMA/2020 pelaksanaan kuliah daring sampai 

29 Mei 2020.  

Universitas PGRI Madiun sudah 

membangun sistem pembelajaran daring dengan 

nama e-LMA. Sistem ini telah dilatihkan dan 

disosialisasikan kepada hampir seluruh dosen di 

UNIPMA, namun tentunya masih ada dosen yang 

belum memahami tata cara penggunaannya. 

Pimpinan perguruan tinggi di level rektorat 

maupun program studi sudah memberikan fasilitas 

e-learning berbasis learning management system 

(LMS) dengan harapan semua proses pembelajaran 

yang tadinya dilaksanakan secara tatap muka, 

dapat dialihkan dalam ruang virtual. Pada tulisan 

ini akan dideskripsikan penerapan pembelajaran 
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daring di UNIPMA, namun lebih spesifik lagi di 

program studi Pendidikan fisika. Juga 

diinformasikan terkait fasilitas, kesiapan, respon 

dan monitoring yang dilakukan terkait 

pembelajaran daring yang dilakukan. LMS dapat 

didefinisikan sebagai platform perangkat lunak 

berbasis web yang menyediakan lingkungan 

belajar online interaktif dan mengotomatisasi 

administrasi, organisasi, pengiriman, dan 

pelaporan konten pendidikan dan hasil 

pembelajaran. 

Sebelum mengkaji secara mendalam, perlu 

diinformasikan terkait sistem yang digunakan oleh 

UNIPMA. UNIPMA menggunakan e-LMA sebagai 

LMS pembelajaran daring. e-LMA sendiri 

merupakan e-learning yang dikembangan oleh 

Universitas PGRI Madiun melalui hibah PBMBTI 

dari belmawa kemenristekdikti. Program ini 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran berbasis IT dalam era revolusi 

industri 4.0. Guna mensosialisasikan LMS 

tersebut, sebelum tahun akademik beralih, Wakil 

Rektor I mengadakan workshop kepada seluruh 

dosen di lingkup UNIPMA, harapanya semua 

dosen sudah dapat melakukan pembelajaran 

dengan sistem daring. Dari gambaran ini jelas 

bahwa pimpinan Universitas mendukung dan 

memberikan fasilitas terkait pembelajaran dengan 

sistem daring. Berikut akan dideksripsikan sistem 

pembelajaran yang dilakukan di UNIPMA, lebih 

spesifik lagi di program studi Pendidikan Fisika. 
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B. Deskripsi Pembelajaran Daring secara umum 

di UNIPMA 

Secara umum terjadi peningkatan 

penggunaan e-LMA pasca surat edaran tentang 

pembelajaran dengan sistem daring. Berdasarkan 

data yang dihimpun dari Sisitem Informasi dan 

Jaringan UNIPMA pengguna e-LMA meningkat 

secara signifikan. Hampir seluruh program studi 

menggunakan e-LMA sebagai platform 

pembelajaran daring. Data penggunaan e-LMA 

UNIPMA dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut: 

Tabel 1.1. Data Pengguna e-LMA 
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Berdasarkan tabel 1.1, Pengguna elma 

kurang lebih 1000 sampai 4000-an, berarti ada 

beberapa dosen menggunakan platform lain dalam 

pembelajaran. Berdasarkan hasil survei yang 

dilakukan, selain menggunaan e-LMA, dalam 

pembelajaran dosen juga menggunakan media 

sosial seperti Whatsapp dan aplikasi e-learning 

lainnya, dengan pertimbangan kepraktisan dan 

materi sudah banyak di upload di edmundo. Hasil 

dari angket yang diberikan kepada 6 dosen 

Disajikan pada gambar 1.1 berikut: 

 

 

 

 



( 6 )  Pembelajaran Sains di Era Akselerasi Digital 

 

Gambar 1.1a. Respon Dosen Terhadap Fasilitas yang 

disediakan Prodi 

 

Gambar 1.1b. Respon Dosen Terhadap Pelayanan 

Teknis Penggunaan eLMA  

 Berdasarkan gambar 1.1, seluruh dosen 

setuju bahwa program studi telah memberikan 

fasilitas e-leraning pada semua dosen termasuk 

konsultasi kesulitan apabila ada kendala dalam 

penggunaannya. Berdasarkan hasil ini, dapat 

diasumsikan bahwa seluruh dosen dapat 

menggunakan e-LMA dengan baik, namun asumsi 

tersebut terbantahkan, karena tidak semua dosen 

menggunakan e-LMA. Beberapa hambatan yang 
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ditemui antara lain sebagai berikut: (1)sinyal tidak 

stabil, (2) Tidak bisa login ke elma padahal waktu 

pelatihan bisa, (3) Mahasiswa perlu pelatihan 

menggunakan e-LMA, (4) Harus membeli paket 

data agar mendapatkan kuota internet.  

1) Sinyal tidak stabil 

Pada saat tertentu bisa jadi sinyal tidak 

stabil karena pengguna terlalu banyak, ataupun 

lokasi temat tinggal yang tidak terjangkau sinyal. 

Solusi yang dilakukanadalah mengecek 

kemampuan sistem LMS dalam menampung 

jumlah peserta. Secara sistem LMS masih mampu 

mengakomodasi jumlah peserta, kendala yang 

muncul kemungkinan pada lokasi pengguna yang 

tidak terjangkau jaringan. Prodi juga 

memberikan kesempatan kepada dosen untuk 

menjadwal ulang perkuliahannya dengan 

kesepakatan Bersama mahasiswa, dalam rangka 

mencari waktu yang tepat untuk melakukan 

pembelajaran daring. 

2) Tidak bisa login ke e-LMA 

Permasalahan ini muncul karena dosen 

yang bersangkutan kemungkinan salah dalam 

menginputkan username dan atau passwordnya. 

Kemungkinan juga password yang ditulis dalam 

catatan pribadi, dengan password yang 

diinputkan dalam e-LMA sedikit berbeda. Untuk 

mengatasi hal tersebut sebenarnya sudah ada 

menu reset password, dan menggantinya dengan 
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password baru atau menghubungi administrator 

untuk mengganti passwordnya, namun karena 

literasi digital berbeda-beda tiap dosen, tentunya 

masalah ini menjadi terlambat untuk diatasi. 

3) Mahasiswa perlu pelatihan penggunaan e-

LMA 

Penggunaan LMS e-LMA memang hanya 

disosialisasikan kepada dosen saja, untuk 

mahasiswa, hanya mahasiswa semester 2 dan 4 

yang sudah pernah menggunakan e-LMA, 

sehingga mahasiswa lainnya belum pernah 

menggunakan. Porogram studi mensosialisasikan 

panduan kepada mahasiswa terkait penggunaan 

e-LMA untuk mengatasi masalah tersebut. 

(4) Paket Internet cepat habis 

Barangkali ini memang kendala dosen dan 

mahasiswa saat menggunakan sistem 

pembelajaran daring. Kebutuhan dosen tentunya 

lebih besar karena harus mengupload materi 

dalam berbagai bentuk presentasi. Gaya belajar 

mahasiswa yang beraneka ragam tentunya harus 

diakomodasi. Butuh banyak waktu dan biaya 

yang harus dipersiapkan untuk mengajarkan 

materi yang mudah dicerna mahasiswa. Bentuk 

penjelasan dalam bentuk video mewakili semua 

gaya belajar yang dimiliki mahasiswa, namun 

dengan konsekensi biaya yang tidak sedikit. 

Beberapa vendor memberikan akses gratis untuk 

situs-situs perguran tinggi. Saat ini UNIPMA 
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juga mengajukan agar kegiatan pembelajaran 

yang terintegrasi dengan sistem menjadi gratis. 

Selain menggunakan e-lMA dosen-dosen 

menggunakan Whatsapp dan aplikasi lainnya 

sebagai penunjang (Gambar 1.2). 

 

Gambar 1.2. Media yang digunakan dalam 

pembelajaran daring 

 

Berdasarkan gambar 1.2, Whatsapp 

menjadi aplikasi favorit yang digunakan karena 

lebih praktis dan cepat. Angket disebarkan pada 

akhir maret, pada bulan April dosen juga 

menggunakan aplikasi lain seperti google meet 

untuk melakukan interaksi langung.Hambatan 

yang muncul adalah susahnya sinyal dan kuota 

yang cepat habis. Beberapa aplikasi yang 

digunakan oleh dosen-dosen program studi 

Pendidikan fisika dapat dilihat pada gambar 1.3 

berikut: 
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Gambar 1.3. Aplikasi yang digunakan dalam 

pembelajaran 

 

Gambar 1.3 merupakan berbagai fasilitas 

pembelajaran yang digunakan oleh dosen-dosen 

pendidikan fisika. Pada tulisan ini, akan 

difokuskan pada penggunaan e-LMA dan 

Whatsapp dalam pembelajaran, terkait 

keterbatasan akses dalam membuka platform 

lainnya. Dosen-dosen pendidikan fisika juga 

diminta mensosialisasikan kegiatan physical dan 

social distancing dalam penyampaian materinya. 

Sebagai contoh dapat dilihat pada kutipan materi 

fisika dasar II (Gambar 1.4) berikut: 
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Gambar 1.4. Kutipan materi 

Tujuan memberikan sosialisasi tentang 

kegiatan physical dan social distancing karena 

masih banyak mahasiswa di awal perkuliahan 

mencari wifi gratis di tempat-tempat umum yang 

menimbulkan potensi kerumunan. Harapannya 

mahasiswa dapat melakukan pembelajaran di 

rumah sesuai himbauan pemerintah. 

C. Diskripsi Pembelajaran menggunakan e-

LMA dan penunjang lainnya 

e-LMA merupakan LMS yang dapat 

diintegrasikan dengan aplikasi lainnya. Dalam 

menerapkan pembelajaran dengan e-LMA, 

tentunya tidak semuannya berjalan dengan 

lancer. Ada beberapa kedala termsuk jaringan 

dan habisnya kuota tanpa disadari. Pada sub 
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bagian ini akan disajikan informasi penggunaan 

e-LMA dalam perkuliahan. e-LMA merupakan 

LMS yang berbasis moodle, sehingga menu-menu 

yang ada didalammnya dapat dikembangkan 

sesuai kebutuhan pengguna.  

1. Bentuk Penyampaian Materi  

Salah satu kebutuhan pembelajaran 

adalah penyampaian materi. Penyampaian 

materi dapat disajikan secara tertulis ataupun 

dalam bentuk video. Konsep fisika dapat 

disajikan dalam berbagai representasi 

(gambar, symbol, grfik, dan sebagainya). 

Kemampuan mempresentasikan konsep dalam 

bentuk lain sangat terkait erat dengan 

penguasaan konsepnya (Anugraheni & 

Handhika, 2018). Materi merupakan bentuk 

representasi eksternal yang dibuat dosen 

untuk disampaikan kepada mahasiswa, 

harapannya materi yang disajikan dapat 

memberikan stimulus kepada mahasiswa 

untuk belajar. representasi eksternal sangat 

penting dalam memberikan pengetahuan awal 

terkait konsep (J Handhika et al., 2015). 

Penyampaian materi pada momen tertentu 

juga disampaikan langsung oleh dosen melalui 

video conference dengan batuan google meet. 
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a. Penyampaian Materi Melalui Upload File 

Penyampaian materi melalui upload 

file dilakukan dalam bentuk format pdf 

(Gambar 1.5), dan juga power point. Materi 

juga bisa dituliskan langsung di eLMA. 

 

Gambar 1.5. Materi Dalam Bentuk Tertulis 

dalam Format pdf 
 

Materi dalam bentuk pdf ini memang 

kurang efektif, karena mahasiswa harus 

mendownload dulu materi yang disajikan 

sebelum mempelajarinya. Waktu 

pembelajaran juga bisa terhambat apabila 

proses download memakan waktu yang lama 

karena terkendala jaringan. 

b. Materi Dalam Bentuk Video 

Materi dalam bentuk video bayak 

diminiati oleh mahasiswa. Materi dalam 

bentuk video dilengkapi penjelasan dari 
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dosen sehingga mahasiswa tidak sekedar 

membaca teks yang diberikan, namun juga 

memperoleh informasi dari sumber audio 

dan gambar. Dalam penyajian informasi 

sebaiknya interktif, menarik, menantang, 

menyenangkan (IM3) (Jeffry Handhika, 

2012). Penyajian materi yang menarik dapat 

menumbuhkan motivasi dalam diri peserta 

didik. Interaktif dapat diwujudkan dalam 

bentuk video conference, menantang dan 

menyenangkan dapat diintepretasikan 

dalam tugas dan kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan. Penggunaan video memang 

lebih diminiati mahasiswa, namun dari sisi 

dosen penggunaan video cukup memakan 

banyak waktu dan biaya. Contoh 

penggunaan video seperti pada gambar 1.6. 
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Gambar 1.6. Penyajian Materi  

dalam bentuk Video 

 

Hasil respon mahasiswa juga 

menghendakintugas-tugas yang diberikan, 

dijelaskan dalam bentuk video. Setelah 

penyiapan materi, pemberian masalah 

berupa diskusi juga dilakukan.  

2. Pelaksanaan diskusi 

Pemberian diskusi dapat dilakukan 

secara sinkrunus maupun asinkronus. 

Pembelajaran sinkronus adalah pembelajaran 

yang dilakukan dalam bentuk video conference 

maupun chat langsung, sedangkan asinkronus 

merupakan pembelajaran dalam bentuk 

pemberian masalah melalui postingan diskusi, 

namun dirancang dapat dibalas kapanpun, 

melalui email juga bisa dilakukan. Dalam 

pembelajaran dengan eLMA, disediakan 
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diskusi sinkronus maupun asinkronus. Guna 

mempertajam perencanaan, diskusi model 

asinkronus lebih fleksibel diterapkan. Gambar 

1.7 merupakan contoh pelaksanaan diskusi 

secara sinkronus maupun asinkronus. 
 

 

Gambar 1.7a. Diskusi sinkronus 

 

Gambar 1.7b. Diskusi Asinkronus 
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Diskusi Model sinkronus dan kombinasi 

sinkronus dan asinkronus memberikan tingkat 

kehadiran sosial tertinggi diikuti oleh 

dukungan kognitif dan emosional (Moallem, 

2015). Pengajaran daring sinkron cenderung 

pada pendekatan yang berpusat pada fasilitator 

daripada berpusat pada peserta didik (Murphy 

et al., 2011), namun tergantung bagaimana 

fasilitator mampu menumbuhkan kemampuan 

peserta didik dalam bertanya. Lebih lanjut 

(Murphy et al., 2011) mengungkapkan bahwa 

Pengajaran daring asinkron memberikan 

dukungan untuk bentuk pendidikan jarak jauh 

yang serba mandiri, ditambah dengan 

pengajaran daring sinkron untuk menjawab 

pertanyaan dan pemecahan masalah (kombinasi 

keduannya). Model asinkrunus dapat 

mengakomodasi belajar kapanpun dan 

dimanapun, mahasiswa yang mengalami 

kendala sinyal dapat mengikuti proses 

pembelajaran kapanpun saat sinyal stabil 

Kembali. Diskusi sinkronus dapat dilakukan 

dengan menggunakan e-LMA maupun 

whatsapp. Aplikasi whatsapp banyak disukai 

mahasiswa terkait biaya paket data yang 

terjangkau. Di progam sudi pendidikan fisika, 

kobinasi sinkronus dan asinkronus cenderung 

dipilih oleh dosen. 
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3. Pemberian tugas 

Selain proses diskusi, dosen juga 

memberikan tugas kepada mahasiswa. Tugas 

diberikan sebelum atau sesudah pembelajaran 

sesuai dengan tujuan yang telah diruskan. 

Pemberian tugas juga memperkenalkan materi 

yang akan diajarkan (Gutmann et al., 2018). 

Tugas sebelum pembelajaran berfungsi untuk 

menguatkan pemahaman dan konsepsi 

mahasiswa, tugas yang diberikan di akhir 

pembelajaran berfungsi untuk mengukur 

kompetensi dan pemahaman yang telah 

dikuasai. Pemberian tugas memmaca juga 

dapat meningkatkan kemampuan berfikir 

kritis (Syarkowi, 2018). Dengan memberikan 

tugas membaca, peserta didik sudah memiliki 

pengetahuan awal sebelum pembelajaran, 

ketika ada informasi yang berbeda dengan 

informasi yang peserta didik pahami, maka 

mereka akan menyampaikan argument atau 

pendapatnya. Pembelajaran dengan e-LMA 

juga telah memberikan tugas kepada peserta 

didik. Contoh upload tugas dapat dilihat pada 

gambar 1.8. 
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Gambar 1.8. Contoh Tugas Mahasiswa 

 

Dengan menggunakan LMS e-LMA, 

tugas-tugas yang diberikan dosen dapat 

terdokumentasikan dengan baik dan dosen 

dapat melakukan penilaian. Rekapitulasi 

penilaian juga dapat dilakukan dengan 

bantuan LMS. Nilai akhir pembelajaran lebih 

mudah dilakukan karena semua nilai 

tersimpan dan diolah oleh sistem. 

 Tidak mudah melakukan pembelajaran 

dengan menggunakan LMS e-LMA. Mahasiswa 

masih menginginkan pembelajaran dilakukan 

dengan model tatap muka. Pernyataan ini 
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sebenarnya juga salah satu bentuk penilaian 

bahwa pembelajaran dengan sistem daring 

belum sepenuhnya mampu mentransformasi 

suasana pembelajaran tatap muka.  

4. Pemberian Kuis 

 Pada setiap akhir pembelajaran, 

pendidik biasanya memberikan tes untuk 

mengukur penguasaan atau pemahaman 

terhadap materi yang dipelajari. Moodle 

menyediakan fasilitas membuat kuis dalam 

berbagai bentuk dan bisa dipadukan. Sebagai 

contoh, bentuk kuis pilihan ganda sangat 

membantu pendidik dalam melakukan 

evaluasi, karena jawaban peserta didik secara 

otomatis dikoreksi dan diberi nilai sesai dengan 

input skoring setiap nomor yang telah 

ditentukan oleh pendidik. Hasil evaluasi juga 

tersimpan dalam sistem, kedepan apabila 

pendidik membutuhkan data perkembangan 

hasil tes peserta didik, dapat dibuka Kembali. 

Contoh tes dalam bentuk pilihan ganda dapat 

dilihat pada Gambar 1.9. 

 

Gambar 1.9. Contoh tes bentuk pilihan ganda 
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 Tes sangat membantu pendidik dalam 

mengevaluasi proses pembelajarannya juga 

mengevaluasi penguasaan dan pemahaman 

peserta didik. Apabila hasil tes belum mencapai 

standar minimal, maka pendidik wajib 

mengevaluasi pembelajarannya. Kegiatan 

evaluasi sangat penting dalam rangkaian 

manajemen mutu pembelajaran. E-learning 

dengan LMS memberikan fasilitas pendidik 

untuk melakukan evaluasi secara virtual 

dengan proses yang lebih cepat dan efisien. 

 

D. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat 

dismpulkan bahwa UNIPMA khususnya program 

studi pendidikan fisika siap melaksanakan 

pembelajaran daring sebagai salah satu cara 

pencegahan penyebaran virus covid-19. Secara 

tidak langsung, covid-19 memicu munculnya 

berbagai kebijakan akademik yang menyebabkan 

akselerasi digital di dunia pendidikan. 

Pelaksanaan pembelajaran daring adalah salah 

satu dampak yang dapat dilihat langsung. 

Kurangnya literasi digital pendidik merupakan 

permasalahan yang mucul dalam pelaksanaan 

pembelajaran daring. Pemanfaatan media sosial, 

kolaborasi mengajar, penunjukan asisten, 

merupakan berbagai cara yang dapat dipilih dalam 

mengatasi permasalahan yang muncul. 

Transformasi pembelajaran riil kea rah virtual 
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dapat dilakukan dengan memasukkan unsur-

unsur pedagogik kedalam pelaksanaan 

pembelajaran daring. Pembelajaran daring tidak 

sekedar memberikan materi dan tugas, namun 

harus ada interaksi antar peserta didik maupun 

peserta didik dengan fasilitator. Motivasi, aksi dan 

feeback harus terlihat dalam pelaksanaan 

pembelajaran daring dengan memasukkan unsur-

unsur pedagogic. Pembelajaran dengan daring 

berbasis LMS memungkinkan hal tersebut terjadi. 

Pembelajaran dengan menggunakan media sosial 

memungkinkan hal tersebut terjadi asalkan filtu-

filtur dalam media sosial tersebut dipahami 

dengan baik oleh fasilitator maupun peserta didik. 
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Bagian 2 

Penugasan terstuktur  

pada pembelajaran e-learning 

menggunakan Model Inkuiri  

dan Virtual laboratory 

 

Siska Desy Fatmaryanti 

 

A. Pendahuluan 

Kebijakan pemerintah dengan 

menonaktifkan kegiatan perkuliahan 

sebagai imbas dari pandemic Covid-19 

telah memaksa perubahan bentuk 

perkuliahan. Kondisi ini mampu membuka 

mata publik khususnya pendidikan tinggi 

untuk bekerja keras, berpikir kreatif dan 

adaptif dengan mengubah model kegiatan 

belajar mengajar yang semula berbasis 

konvensional menjadi pembelajaran 

berbasis e-learning.  
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Sebetulnya pembelajaran e-learning telah 

lama digunakan di dalam pembelajaran. Namun 

karena situasi dan kondisi saat inilah kemudian 

pembelajaran e-learning menjadi hangat kembali 

diperbincangkan. Perkembangan e-learning atau 

online education di Indonesia saat ini sudah berada 

di tahap yang cukup menggembirakan. Saat ini 

sudah cukup banyak perguruan tinggi yang 

melakukan inovasi pembelajaran menggunakan 

teknologi informasi dan komunikasi, termasuk UT, 

UI, ITS, UGM, ITB, IPB dan masih banyak lainnya. 

Selain itu, perkembangan open online courses juga 

semakin terlihat dengan adanya Sistem 

Pembelajaran Daring (SPADA) Kemenristekdikti. 

Perjalanan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dan e-

learning di Indonesia dapat dipahami dalam 

pemetaan yang dilakukan Pannen dan Baskara 

(Kemenristek, 2019) gambar 2.1 berikut. 
 

 
Gambar 2.1. Tahapan Perkembangan 

Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dan e-learning di 

Indonesia (Kemenristek, 2019) 
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Kendati demikian, berbagai perkembangan 

tersebut masih perlu terus ditingkatkan, 

khususnya berkaitan dengan penelitian untuk 

mengukur seberapa besar dampak implementasi e-

learning terhadap capaian pembelajaran. 

E-learning membantu mahasiswa untuk 

mempelajari materi secara mandiri.  Dengan 

mempelajari materi yang disediakan melalui e-

learning dapat meningkatkan motivasi mahasiswa 

dalam proses pembelajaran di dalam kelas. 

Pembelajaran dengan E-learning berbeda dengan 

pembelajaran secara konvensional, dimana dalam 

pembelajaran dengan e-learning dosen tidak 

berperan sebagai sumber informasi utama yang 

menyalurkan informasi kepada mahasiswa . 

Salah satu permasalahan yang muncul pada 

pembelajaran e-learning adalah pemberian tugas. Dari 

sisi mahasiswa telah banyak survey yang dilakukan 

bahwa mahasiswa terbebani dengan tugas online. 

Sedangkan pada sisi dosen ditemukan bahwa mayoritas 

dosen kesulitan dalam merancang model penugasan 

(Saifuddin, 2017). Untuk mengatasi hal tersebut maka 

kami menggunakan penugasan terstruktur dengan 

menggunakan model inkuiri dan virtual laboratorium 

sebagai dalam pembelajaran e-learning.  
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B. Penugasan Terstruktur 

Penugasan terstruktur yang dimaksud 

adalah Pemberian tugas secara terencana tentu 

akan mengarahkan mahasiswa untuk melakukan 

aktivitas belajar menjadi lebih efektif. Fungsi  

penugasan  pada dasarnya menuntun mahasiswa 

untuk melakukan aktivitas belajar di luar kelas 

dengan memanfaatkan waktu belajar yang lebih 

luas, sumber belajar yang lebih beragam dan 

metode belajar yang lebih bervariasi sehingga hasil 

belajar juga akan meningkat (Craig, Evans, Bott, 

Stokes, & Abrol, 2017). Pemberian tugas yang 

dirancang secara benar akan sangat membantu 

mahasiswa untuk lebih menguasai materi 

perkuliahan, sebab pemberian tugas tersebut akan 

membentuk pola belajar mahasiswa yang lebih 

baik. Dalam kaitannya sebagai pemberi tugas, 

dosen berperan sebagai perencana, fasilitator dan 

evaluator. Selain itu dosen juga harus 

memperhatikan  3 hal 

1. sistematika tugas, analisis keterampilan awal 

yang dibutuhkan mahasiswa 

2. relevansi tugas. Tugas yang berorientasi pada 

pemecahan masalah di lingkungan sekitar yang 

dibawa ke perkuliahan adalah salah satu bentuk 

tugas yang relevan 

3. Waktu penyelesaian tugas. Dosen perlu 

mempertimbangkan kesukaran dan kemudahan 

tugas serta fasilitas yang dibutuhkan mahasiswa 

dalam menyelesaikan tugas 
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Oleh karena itu merupakan peran besar 

dosen untuk mau mengembangkan materi tugas 

dengan benar agar hasil belajar mahasiswa dapat 

lebih adaptif terhadap perkembangan 

permasalahan yang dihadapi di masyarakat. 

C. Inkuiri Sebagai Model Pembelajaran 

Pada prinsipnya tujuan pengajaran inkuiri 

membantu melatih mahasiswa untuk berpikir, 

memecahkan masalah dan menemukan sesuatu.  

“The overal goal of inquiry teaching has been, and 

continues to be, that helping student learn how to 

ask question, seek answers or solution to satisfy 

their curiosity, and building their own theories and 

ideas about the world” (Arends, 2013).  

Dalam pandangan CTL pembelajaran di kelas 

haruslah berwujud proses inkuiri, seperti proses 

para ilmuan menemukan. Proses ini terdiri atas 

unsur-unsur siklus mengamati, mengajukan 

pertanyaan, mengajukan penjelasan-penjelasan 

dan hipotesis-hipotesis, merancang dan melakukan 

eksperimen-eksperimen, menganalisis data 

eksperimen, menarik kesimpulan eksperimen, dan 

membangun model atau teori.  

Model inkuiri sangat tepat jika diterapkan 

sebagai model pembelajaran fisika. Hal ini dapat 

dipahami karena pada model inkuiri mahasiswa 

terlibat aktif dalam proses penyelidikan. Melalui 

keterlibatan ini mahasiswa akan mendapatkan 

pemahaman konsep yang lebih baik dan tertarik 

terhadap fisika (Rustaman, 2005). Proses 

penyelidikan atau investigasi inilah menjadi 

tulang punggung dalam pembelajaran inkuiri 
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(Wenning, 2011). Fungsi dari investigasi adalah 

agar mahasiswa dapat fokus memahami konsep-

konsep fisika dan meningkatkan keterampilan 

proses berpikir ilmiah. Sehingga pada akhirnya 

pemahaman konsep yang diperoleh mahasiswa 

merupakan hasil dari proses berpikir ilmiah 

tersebut. 

Berdasarkan tingkat kesederhanaan 

kegiatan peserta didik dalam proses inkuiri 

Bonnstetter (Sund & Trowbrigdge, 1973) 

mengelompokan inkuiri menjadi lima tingkat yaitu 

praktikum (tradisional hands-on), pengalaman 

sains terstruktur (structured science experiences), 

inkuiri terbimbing (guided inquiry), inkuiri peserta 

didik mandiri (student directed inquiry), dan 

penelitian peserta didik (student research).   

D. Virtual Laboratory 

Laboratorium virtual berpotensial untuk 

memberikan peningkatan secara signifikan dan 

pengalaman belajar yang lebih efektif (Astuti & 

Handayani, 2018). Pengembangan laboratorium 

virtual ini diharapkan dapat menyelesaikan 

permasalahan belajar yang dialami oleh 

mahasiswa dan mengatasi permasalahan biaya 

dalam pengadaan alat dan bahan yang digunakan 

untuk melakukan kegiatan praktikum di 

laboratorum. Salah satu laboratorium virtual yang 

dapat digunakan yaitu laboratorium virtual 

berbasis phET simulation.  
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 Simulasi Physics Education Technology 

(PhET) adalah suatu simulasi interaktif di internet 

dengan memakai bahasa pemograman java dan 

flash, yang dikembangkan oleh tim dari 

Universitas Colorado Amerika Serikat. PhET telah 

mengembangkan serangkaian simulasi interaktif 

yang sangat menguntungkan dalam 

pengintegrasian teknologi komputer ke dalam 

pembelajaran .  

 PhET juga menyediakan berbagai 

eksperimen jika di laboratorium alat dan bahan 

kurang memadai. PhET menekankan hubungan 

antara fenomena kehidupan nyata dengan ilmu 

yang mendasari, mendukung pendekatan 

interaktif dan kontrukvis, memberikan umpan 

balik, dan menyediakan tempat kerja. Kelebihan 

dari simulasi PhET yakni dapat melakukan 

percobaan secara ideal, yang tidak dapat dilakukan 

dengan menggunakan alat yang sesungguhnya. 

Dipilihnya simulasi PhET ini karena simulasi ini 

berbasis program java yang memiliki kelebihan 

yakni easy java simulation (ejs) yang dirancang 

khusus untuk memudahkan analisis konsep fisika 

dalam bentuk simulasi fisika dengan 

memanfaatkan komputer . Dengan phET 

simulation analisis-analisis fisika yang dilakukan 

diharapkan mampu menjelaskan konsep-konsep 

abstrak menjadi nyata. 
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PhET adalah simulasi interaktif dengan 

pendekatan berbasis penelitian, yaitu 

menghubungkan fenomena kehidupan nyata 

dengan ilmu yang mendasarinya, sehingga dapat 

meningkatkan pemahaman dan minat mahasiswa. 

Hal ini memberi kesempatan kepada dosen 

menggunakan PhET sebagai laboratorium virtual 

dalam pembelajaran. Pembelajaran matakuliah 

fisika pada umumnya dosen menjelaskan konsep 

dan rumus (persamaan) fisika, kemudian meminta 

mahasiswa mengerjakan latihan soal pada buku 

fisika, sementara praktikum fisika sulit 

dilaksanakan karena keterbatasan alat dan bahan 

laboratorium. Capaian pembelajaran lulusan 

matakuliah fisika menurut  kurikulum KKNI 

mengharapkan mahasiswa dapat menguasai 

konsep dan prinsip umum fisika dan 

memanfaatkan kemajuan pengetahuan dan 

teknologi dalam memecahkan permasalahan fisika 

serta mampu mengambil keputusan strategis 

berdasarkan analisis data, dan memberikan 

petunjuk dalam memilih solusi alternatif. 

Penerapan di Universitas Muhammadiyah 

Purworejo 

Survey awal di UMPurworejo ditemukan 

bahwa selama ini dosen telah penggunaan platform 

dalam pembelajaran seperti Google Classroom 

(69%), zoom meeting (33%), lainnya (2%). Namun 

lebih dari 70% dosen baru memanfaatkan platform 
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ini kurang dari 2 semester (Data UP2-UMPwr, 

2020). Oleh karena itu E-learning menggunakan 

platform Google classroom menjadi pilihan.   

Fisika dasar 2 merupakan salah satu mata 

kuliah wajib di Program Studi Pendidikan Fisika 

FKIP UMPurworejo yang ditempuh mahasiswa 

pada semester 2. Setelah mengikuti perkuliahan 

ini, mahasiswa diharapkan memiliki wawasan 

pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap 

berbagai metode dan teknik fisika dasar, serta 

dapat menggunakannya dalam berbagai proses 

pemecahan masalah, baik yang terkait persoalan 

fisika itu sendiri. Dalam perkuliahan ini di bahas 

materi-materi listrik, magnet, electromagnet, dan 

gelombang. Isi mata kuliah disajikan secara 

interaktif melalui proses ceramah,  diskusi,  

demonstrasi dan  latihan.  Penjelasan  materi  

perkuliahan  dilakukan  melalui pendekatan  

pemecahan  masalah  terkait  dengan  persoalan 

sehari-hari  yang relevan.  

Dengan adanya Covid 19 ini, proses 

pembelajran fisika dasar 2 pun berubah. Salah satu 

kesulitan dalam malakukan pembelajaran daring 

pada matakuliah fisika dasar 2 maupun beberapa 

matakuliah eksak lain adalah menjelaskan konsep 

fisika tanpa praktikum atau demonstrasi. 

Penggunaan e-learning dalam menjelaskan konsep 

fisika dasar juga perlu dilakukan secara terencana. 

Pembelajaran melalui e-learning memerlukan 

desain yang jelas, diantaranya terkait dengan 
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komponen e-learning.  Sebuah e-learning harus 

memiliki tiga komponen dasar yang terdiri dari e-

communication (pengkomunikasian materi), e-

training (pendekatan sistem LMS) dan e-

assessment (penilaian untuk indikator hasil 

belajar) (Yang, 2020).   

Tidak dapat dipungkiri memang 

pembelajaran e-learning memerlukan persiapan 

yang lebih banyak dibanding konvensional. 

Pembelajaran sangat kompleks dan dipengaruhi 

tidak hanya dari format pembelajaran saja. Sebuah 

review penelitian menemukan bahwa faktor 

dominan yang mempengaruhi pembelajaran online 

adalah kehadiran dosen/guru, interaksi dalam 

pembelajaran, dan koneksi yang dirancang oelh 

doesn antara kegiatan online dan offline (Nortvig, 

Petersen, & Balle, 2018).  Implementasi aktivitas 

pembelajaran e-learning yang dilakukan adalah 

dengan menyusun rencana pembelajaran pada 

satu topik pembelajaran. 

Tabel 2.1  Aktivitas pembelajarn pada 

pembelajaran e-learning dengan 

simulasi PhET 
 

Tahapan Aktivitas Pembelajaran 

Persiapan 1. Menyusun tujuan yang akan 

dicapai setelah pembelajaran.  

2. Menyiapkan materi kuliah e-

learning berupa simulasi 

percobaan fisika pada setiap 

pertemuan  
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Tahapan Aktivitas Pembelajaran 

3. Mengembangkan item-item tugas 

terstruktur berupa panduan 

laporan hasil analisis simulasi, 

quick quiz  

4. Menyusun materi tes (Tes awal 

relevan dengan tes akhir 

Pre-test Melakukan tes awal untuk 

menemukan kemampuan awal 

mahasiswa 

Langkah 

pembelajaran 

perencanaan investigasi, observasi, 

menganalisis dan menafsirkan data, 

merumuskan kesimpulan dan 

berkomunikasi.  

Post-test Melaksanakan tes akhir kepada 

mahasiswa dan melakukan analisis 

pencapaian kompetensi 
 

Pada tabel 2.1 dapat dilihat bahwa 

perencanaan pembelajaran elearning tidak hanya 

membutuhkan persiapan tetapi ada pretest di 

setiap topik pembelajaran. Pretest dilakukan 

dengan menggunakan pertanyaan-pertannyaan 

singkat untuk dijawab secara cepat oleh 

mahasiswa. Tujuannya adalah untuk menemukan 

kemampuan awal dari mahasiswa terhadap topik 

tersebut. Sebagai contoh pada konsep potensial 

listrik: Jika ada 2 titik A dan B pada sebuah medan 

listrik. Beda potensial yang terjadi apakah positif, 

negatif atau nol?  Rata-rata mahasiswa akan 

menjawab secara singkat. Dan tugas dosen untuk 

terus memberikan pertanyaan “pancingan” agar 
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mahasiswa dapat mengutarakan alasannya. 

Fungsi kegiatan ini adalah untuk mengetahui 

konsep awal yang dimiliki, dan apakah terjadi 

miskonsepsi atau memang belum memahami 

konsep. Karena inti dari perubahan paradigma 

CTL adalah ada upaya untuk mengungkap apa 

yang dipikirkan peserta didik terhadap masalah 

yang ada, berbicara tentang kesalahpahaman yang 

terjadi dan mengarahkan mereka untuk 

menyesuaikan kembali ide-idenya (Yilmaz, 2017).  

Ditemukan bahwa mahasiswa 

menggunakan konsep bahwa potensial listrik 

mengalir dari tinggi ke rendah, sama seperti 

potensial pada energy potensial. Namun mengapa  

titik A potensial lebih tinggi dibanding titik B 

mahasiswa banyak yang belum bisa memberikan 

alasan (Gambar 2.2) 

 

Gambar 2.2 Diskusi Mahasiswa di e-Learning 
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Tahap selajutnya setelah mengetahui 

kemampuan awal dan konsep awal dari mahasiswa 

adalah treatment melalui langkah pembelajran 

inkuiri. Penelitian penggunaan inkuiri untuk 

membantu peningkatakan kemampuan berpikir, 

telah banyak dilakukan (S. D. Fatmaryanti, 

Suparmi, Sarwanto, Ashadi, & Kurniawan, 2018; S. 

Fatmaryanti, Suparmi, Sarwanto, & Ashadi, 2017; 

Nivalainen, Asikainen, & Hirvonen, 2013). Tinggal 

pada pembelajran ini disesuaikan dengan hasil 

yang telah diperoleh tahap sebelumnya. Langkah 

pembelajaran e-learning menggunakan model 

inkuiri disajikan pada tabel 2.2. 

Tabel 2.2  Aktivitas tugas struktur pada langkah 

pembelajaran e-learning dengan model 

inkuiri  

Langkah 

Pembelajaran 
Aktivitas  Tugas Terstruktur 1 

Perencanaan 

Investigasi 

Mahasiswa membuat perencanaan 

investigasi  dan didiksusikan di 

kelas e-learning 

observasi,  Mahasiswa melakukan observasi 

individu melalui simulasi pada phet 

Menganalisis 

dan menafsirkan 

data 

Melakukan analisis dan 

menafsirkan data dari hasil 

observasi  

Merumuskan 

kesimpulan 

dan 

berkomunikasi.  

Mahasiswa membuat laporan. Dosen 

mereview laporan dan melakukan 

diskusi melalui Googleschoolar 
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Sesuai temuan pada hasil pretest, maka 

dosen menentukan simulasi yang cocok untuk 

membantu mahasiswa dalam memahami konsep 

potensial listrik. Berikutnya mahasiswa membuat 

perencanaan investigasi dengan menggunakan 

simulasi phet tersebut. Sebagai contoh adalah 

simulasi phet Medan Listrik dan Potensial listrik. 

Simulasi telah tersedia di alamat web 

https://phet.colorado.edu/sims/html/charges-and-

fields/latest/charges-and-fields_en.html . 

Pertanyaan mengapa potensial listrik titik A lebih 

tinggi dibanding titik B menjadi dasar dalam 

investigasi.  Pada awal pelaksanaan, Langkah 

pertama mahasiswa mengalami banyak kesulitan. 

Merancang proses penyelidikan belum terbiasa 

dilakukan bahkan dipraktikum real. Mahasiswa 

terbiasa mengandalkan panduan praktikum di 

dalam menentukan langkah penyelidikan. Untuk 

itulah proses pendampingan dan diskusi melalui 

google classroom diperlukan. 

Pada dua tahap berikutnya kegiatan lebih 

banyak dilakukan mahasiswa secara mandiri. Dan 

Dosen harus memberikan kebebasan kepada 

mahasiswa untuk melakukan analisis dan 

menafsirkan data.  Contoh hasil analisis seperti 

pada Gambar 2.3.   

https://phet.colorado.edu/sims/html/charges-and-fields/latest/charges-and-fields_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/charges-and-fields/latest/charges-and-fields_en.html
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Gambar 2.3 Beberapa contoh hasil analisis tentang 

arah medan listrik menggunakan simulasi PhET 
 

Keberagaman cara mahasiswa dalam 

memberikan analisis menunjukan cara berpikir 

dan pemahaman konsep mereka. Pembelajaran e-

learning yang mengunakan dorongan kognitif 

memiliki dampak yang signifikan pada praktik 

inkuiri terutama kemampuan perancanaan dan 

analisis mahasiswa (Zhang, Hsu, Wang, & Ho, 

2015).  
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E. Penutup 

Sesuai dengan konsep Revolusi industri 4.0 

yang telah lama didengungkan di perguruan tinggi 

jauh sebelum wabah ini muncul, inisiatif dosen 

diperlukan untuk memaksimalkan fungsi 

komunikasi, transfer informasi, dan pengetahuan. 

Covid-19 telah menyebabkan lambatnya 

pertumbuhan berbagai sector namun pendidikan 

harus terus tumbuh dan berkembang untuk 

melanjutkan peradaban. Pembelajaran melalui e-

learning harus tetap memperhatikan proses 

interaksi dan capaian pembelajaan. Melalui 

penugasan terstruktur dengan model inkuiri dan 

virtual laboratory memfasilitasi proses interaksi 

dan capaian pembelajaran tersebut.  
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Bagian 3 

Penggunaan Aplikasi Whatsapp  

sebagai Alternatif Pembelajaran  

di massa Pandemi Covid-19 

 

Jeffry Handhika 

 

A. Pembelajaran dalam Jaringan: 

Implementasi dan Konsekwensinya 

Pembelajaran dalam jaringan 

(daring) berbantukan Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK) atau bisa disebut 

electronic learning (e-learning) awalnya 

menjadi pembicaraan di berbagai seminar-

seminar ilmiah pendidikan dalam rangka 

menyongsong revolusi industri 4.0. E-

learning mengacu pada penggunaan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk 

memungkinkan akses ke sumber belajar/ 

pengajaran online (Arkorful & Abaidoo, 

2014). E-learning juga identik dengan 

penggunaan TIK dalam beragam proses  
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pendidikan untuk mendukung dan meningkatkan 

pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan 

tinggi, dimana TIK sebagai pelengkap ruang kelas 

tradisional, pembelajaran daring dan atau 

kombinasi keduanya (OECD, 2015).  E-learning 

cenderung mengarah pada penggunakan teknologi 

yang digunakan dalam pendidikan, untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran. Manajemen 

pembelajaran belum tercakup dalam definisi E-

learning. Penggunaan TIK telah banyak dilakukan 

di sekolah maupun universitas sebagai alat dalam 

meningkatkan pemahaman peserta didik dalam 

memahami konsep, Namun tidak semua Lembaga 

pendidikan menerapkannya, apalagi pembelajaran 

yang menggunakan sistem dalam jaringan 

(daring).  

Berbagai analisis dilakukan guna 

mengukur kesiapan pendidik dan fasilitas yang 

disediakan pemerintah maupun Lembaga swasta 

dalam rangka penyiapan pembelajaran daring. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) dari tahun ke tahun sangat mendukung 

penerapan pembelajaran daring berbasis Learning 

Management System (LMS). LMS merupakan 

program perangkat lunak berbasis server yang 

berinteraksi dengan database yang berisi 

informasi tentang pengguna, kursus, dan konten 

yang berfungsi untuk mengelola kegiatan 

pembelajaran (Cavus & Alhih, 2014; Kats, 2010). 

LMS memberikan fasilitas virtual kegiatan belajar 
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mengajar yang tidak tergantung pada ruang dan 

waktu. Contoh aplikasi yang digunakan untuk 

membangun LMS adalah moodle.  

Moodle dibangun berdasarkan pedagogi 

konstruksionis sosial yang terinspirasi oleh para 

ahli teori pendidikan seperti Vygotsky, Papert, 

dan lainnya, singkatnya, pencipta Moodle, Martin 

Dougiamas, membangun Moodle berdasarkan 

gagasan bahwa orang-orang belajar paling baik 

ketika mereka memiliki kesempatan untuk 

membangun, berbagi, berkolaborasi, dan belajar 

dengan orang lain (Nash, 2018). Moodle 

menyediakan berbagai fasilitas yang dapat 

menunjang sistem pembelajaran daring seperti: 

(1) mengupload konten, (2) diskusi sinkronus 

maupun asinkronus, (3) tugas, kuis, dan lain 

sebagainya. Moodle juga mendukung instalasi 

aplikasi sekunder untuk video conference. Moodle 

merupakan aplikasi bebas akses, sehingga dapat 

diinstal di server masing-masing instansi sekolah 

dan perguruan tinggi. Selain Moodle, juga ada 

aplikasi pembelajaran daring dengan sistem LMS 

yang dapat langsung digunakan tanpa 

memerlukan server sendiri, salah satunya google 

classroom. Dari segi aplikasi, penerapan 

pembelajaran daring sepertinya tidak mengalami 

kendala, harapannya pembelajaran dengan sistem 

daring dapat berjaran dengan baik di berbagai 

level Pendidikan. Di era digital ini, pembelajaran 

daring menjadi penting apalagi dalam rangka 
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pencegahan penyebaran Coronavirus Disease 2019 

(covid-19) yang melanda di seluruh dunia. Semua 

pembelajaran yang dilaksanakan mau tidak mau 

harus memanfaatkan TIK.  

Bagi pembelajar yang sudah akrab dengan 

teknologi (bisa dikatakan meguasai kompetensi 

literasi digital), sedikit banyak akan cepat 

beradaptasi dan dengan mudah mengembangkan 

dan mentrasnformasikan semua konten (materi, 

pendekatan dan metode pembelajarannya) 

kedalam sistem daring berbasis LMS. Literasi 

digital merupakan pengetahuan dan kecakapan 

untuk menggunakan media digital (aplikasi dalam 

smartphone, laptop dan teknologi digital lainnya) 

dalam melakukan proses mengevaluasi, 

menggunakan, membuat informasi, dan 

memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, 

cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka 

membina komunikasi dan interaksi dalam 

kehidupan sehari-hari (Tim GLN Kemendikbud, 

2017). Namun, tidak semua pendidikan 

menguasai kompetensi literasi digital. Beberapa 

pendidik tentunya butuh waktu lebih dalam 

mempelajari TIK dan aplikasia didalanya guna 

mendampingi pelaksanaan pembelajarannya.  

Kondisi ini menjadi permasalahan yang 

perlu dikaji dan dicarikan solusinya. Solusi yang 

dapat digunakan adalah penggunaan aplikasi 

dalam smartphone seperti Whatsapp dan Telegram 

dalam pembelajaran. Whatsapp pernah digunakan 
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oleh (Sahidillah & Miftahurrisqi, 2019) sebagai 

media pembelajaran dengan pertimbangan filtur 

pada Whatsapp menyediakan fasilitas berbagai 

file pdf, ms. word, pptx, video, voice note dan lain 

sebagainya. Whatsapp juga menyediakan filtur 

replay yang dapat digunakan untuk replay 

komentar saat berdiskusi. Telegram digunakan 

oleh (Qamar & Riyadi, 2018) dengan 

pertimbangan memiliki filtur-fitur Reply, Mention, 

Hashtag yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran daring. Pada bagian ini akan dikaji 

penggunaan media Whatsapp sebagai media 

pembelajaran daring. Whatsapp dipilih karena 

banyak sekali pendidik yang sudah mampu 

menggunakan Whatsapp untuk mengirim pesan. 

Kemungkinan kelemahan-kelemahan yang 

dialami pendidik saat menggunakan Whatsapp 

dalam pembelajaran didesripsikan. 

B. Penggunaan Aplikasi Whatsapp dalam 

Pembelajaran 

Whatsapp meruapan kategori media sosial 

yang dapat digunakan sebagai alat untuk 

melakukan pembelajaran daring di massa 

pandemic covid-19. Whatsapp digunakan oleh 

berbagai lapisan masyarakat, pendidik muda 

maupun berpengalaman. Bagi pendidik muda 

yang memiliki literasi digital baik, Whatsapp 

digunakan sebagai aplikasi penunjang 

pembelajaran daring, namun bagi pendidik yang 
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masih awam terhadap penggunaan e-learning, 

maka Whatsapp menjadi aplikasi utama yang 

digunakan dalam pembelajaran.  

Berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan di program studi Pendidikan fisika 

FKIP UNIPMA, terdapat dosen yang 

menggunakan Whatsapp, e-learning, dan 

kombinasi keduanya. Dosen yang menggunakan 

Whatsapp sebagai media utama, rata-rata 

memberikan tugas untuk dikerjakan dalam 

bentuk text yang dikirim melalui Whatsapp. Masih 

ada pendidik yang belum memahami filtur-filtur 

yang ada di Whatsapp, sehingga Whatsapp hanya 

digunakan sebagai alat bantu dalam memberikan 

tugas.  

Bagi dosen yang sudah memahami filtur-

filtur di Whatsapp, materi dalam bentuk file pdf, 

pptx, ms word disajikan terlebih dahulu sebelum 

pemberian masalah untuk didiskusikan. 

Mahasiswa diminta untuk membaca materi yang 

telah dikirim dalam group Whatsapp. Dengan 

memanajemen waktu yang tepat untuk 

mempelajari materi, dilanjutkan pemberian 

masalah yang didiskusikan secara daring melalui 

Whatsapp. Dosen yang memiliki literasi digital 

yang baik bahkan menyajikan materi dan 

permasalahan dalam bentuk gambar (meme) 

sehingga dapat menciptakan suasana yang tidak 

membosankan. 
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Gambar 3.1 Penggunaan Meme untuk menarik minat 

belajar Mahasiswa 
 

Aplikasi Whatsapp sebenarnya potensial 

untuk dijadikan media pembelajaran daring 

dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

Setelah melakukan observasi terhadap 

pelaksanaan pembelajaran di program studi 

Pendidikan fisika, terutama penggunaan 

Whatsapp, kemampuan dosen dalam mengusai 

filtur-filtur pada Whatsapp dapat menjadi salah 

satu faktor pelaksanaan kualitas pembelajaran. 

Dosen yang menguasai filtur-filtur Whatsapp 

dengan mambu membangun suasana belajar yang 

menarik, menantang, dan menyenangkan. Filtur 

dalam Whatsapp memang belum menyediakan 

kuis daring seperti hanya telegram dan LMS 

dengan moodle, namun dosen dapat membut kuis 

online daring dengan menggunakan google form, 

kemudian mengirimkan link nya ke group 
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Whatsapp. Penggunaan aplikasi whatsapp juga 

dapat diinegrasikan dengan aplikasi apk yang 

disediakan di smartphone (Gambar 3.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Integrasi Program apk edukasi pada 

Whatsapp 

 

Dari deskripsi yang telah dipaparkan diatas 

dapat dikategorikan tiga jenis pendidik yang 

menerapkan pembelajaran daring (1) menguasai 

TIK sehingga dapat memanfaatkan dan 

mengkolaborasikan semua platform dengan baik, 

(2) menguasai Sebagian TIK yang hanya 

memafaatkan Whatsapp untuk mengirimkan 

tugas, dan (3) sama sekali tidak memahami TIK. 

Kriteria 2 dan 3 jika dibiarkan akan berdampak 

pada kualitas dan mutu lulusan. Kriteria tiga 

memang tidak ditemukan di program studi 

Pendidikan fisika, namun jika ada di unit atau 

Lembaga lainnya solusi yang ditawarkan berikut 

bisa dijadikan rujukan. 



Bagian 3. Penggunaan Aplikasi Whatsapp... ( 51 )  

C. Solusi Literasi Digital Pendidik yang 

bervariasi 

Sebelum mengarah pada solusi terkait 

keterbatasan literasi digital pendidik, perlu 

dipahami bahwa idealnya Whatsapp digunakan 

sebagai alternatif jika di lembaga pendidikan 

tempat bekerja tidak memiliki fasilitas e-learning 

dan keterbatasan pemahaman literasi digital 

pendidik. Selain itu, penggunaan Whatsapp dipih 

apabila peseta didik mengalami gangguan 

jaringan, dan hanya bisa menggunakan Whatsapp 

dalam melakukan berinteraksi. Namun bagi 

pendidik yang memiliki pemahaman literasi 

digital yang kurang, Whatsapp menjadi satu-

satunya alat untuk melaksanakan pembelajaran. 

Bagi pendidik yang tidak dapat mengoprasikan e-

learning perlu ada pendampingan rekan sejawat 

dan atau pemberian informasi terkait penggunaan 

filtur-filtur pada Whatsapp. Kegiatan 

pembelajaran daring yang dilakukan harus 

melibatkan mahasiswa dalam proses menemukan 

pengetahuan, tidak sekedar memberikan tugas 

saja. Dosen diminta untuk membuat forum diskusi 

agar interaksi antar mahasiswa maupun 

mahasiswa dengan dosen dapat tercipta. 

Diskusi secara daring dapat melatih rasa 

percaya diri dan menumbuhkan kemampuan 

berargumentasi. Pada saat proses diskusi, 

mahasiswa tentunya menyampaikan pendapat 

sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. 
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Pendidik dalam hal ini dosen mendapatkan 

informasi sekunder terkait pengetahuan 

mahasiswa terhadap materi yang dikaji. Dari hasil 

diskusi, dosen dapat menentukan model 

pembelajaran yang sesuai untuk diterapkan pada 

pertemuan selanjutnya. 

Penguatan informasi terkait filtur-filtur di 

Whatsapp kepada pendidik tertentu memang 

tidak mudah, perlu pengulangan bahkan contoh 

nyata. Pengangkatan asisten dosen barangkali 

dapat dilakukan dengan pemberian tugas yang 

jelas. Asisten dosen diberikan tugas untuk 

mentransformasi perencanaan pengajaran, 

tanggapan dan evaluasi pembelajan dosen dalam 

e-learning maupun media lainnya. Kolaborasi 

rekan sejawat juga sudah coba dilakukan, namun 

karena semua dosen dituntut untuk melakukan 

pembelajaran daring, masing-masing dosen sulit 

untuk berkolaborasi.  

D. Penanaman Pendidikan Karakter Melalui 

Pembelajaran dengan Whatsapp 

Perlu ditekankan bahwa yang tepenting 

dalam proses pendidikan adalah penumbuhan 

nilai-nilai karakter. Nilai-nilai karakter utama 

yang dapat dimunculkan dalam pembelajaran 

diantaranya nilai religious, nasionalis, mandiri, 

gotong-royong, dan integritas (Kebudayaan, 2017). 

Di level perguruan tinggi nilai-nilai kemandirian 

dapat diwujudkan dalam pemberian tugas 

mandiri yang dikerjakan sejara jujur dan 

menghormati kaidah ilmiah. Proses diskusi dan 
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kerja kelompok juga dapat diwujudkan dalam 

proses diskusi daring. Proses diskusi dapat 

dimulai dengan mengirimkan file dalam bentuk 

format yang disepakati untuk dibahas, kelompok 

lain memberikan respon terhadap presentasi file 

yang telah dikirim. Untuk pendidik dan 

mahasiswa yang memiliki literasi digital yang 

bagus, presentasi dapat dilakukan dengan 

membuat video terlebih dahulu, kemudian di 

upload di whatsapp atau melalui aplikasi utube 

dan share link ke Whatsapp .   

Kegiatan pembelajaran menjadi lebih aktif 

dan menarik, namun ada sedikit hal yang menjadi 

permasalahan pendidik, diantaranya adalah 

kesulitan jaringan dan besarnya biaya untuk 

mempersiapkan pembelajaran daring terkait 

kuota internet. Tidak semua pendidik 

mendapatkan fasilitas atau tunjangan guna 

menciptakan suasana belajar yang riil dan 

menyenangkan. Pendidik dalam kondisi saat ini 

telah berusaha untuk mentransformasikan 

pembelajaran riil ke virtual dengan segenap 

kemampuan yang dimiliki. Pendidik tidak hanya 

guru, dosenpun berusaha untuk menjalankan 

kewajiban mengajarnya dengan berbagai 

kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki. 

Perubahan dan semangat untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran menjadi modal utama bagi 

para pendidik dalam melaksankan kegiatan 

pembelajaran. 
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E. Kesimpulan dan Saran 

Pembelajaran daring menjadi alternatif 

utama dalam melaksanakan pembelajaran dalam 

upaya mencegah penyebaran Covid-19, 

konsekwensinya pendidik harus memiliki 

kompetensi literasi digital. Penguatan 

kemampuan literasi digital dapat dilakukan 

melalui kegiatan pealtihan-pelatihan, namun di 

massa pandemik ini, kegiatan yang realistis untuk 

dilakukan adalah sharing antar rekan sejawat dan 

berkolaborasi dengan peserta didik yang memiliki 

kemampuan literasi digital, khususnya bagi 

tenaga pendidik yang sama sekali tidak mengenal 

e-learning dan belum memahami dengan baik 

filtur-filtur yang ada pada Whatsapp. Nilai-nilai 

karakter perlu ditanamkan kepada peserta didik 

melalui pembelajaran daring, tidak sekedar 

memberi tugas kemudian dikumpulkan. 

Penanaman nilai-nilai karakter dapat dilakukan 

dengan penciptaan suasana belajar yang 

melibatkan peserta didik. Proses diskusi dengan 

sistem daring perlu dilakukan guna 

menumbuhkan rasa percaya diri, Kerjasama 

(gotong-royong) antar peserta didik. 

Dengan semua keterbatasan yang dimiliki 

pendidik, ucapan terimakasih layak disampaikan, 

dengan berbagai kondisi dan situasi para pendidik 

tetap berusahan memberikan pelayanaan 

pembelajaran daring. Tidak semua pendidik 

memiliki fasilitas yang menunjang penciptaan 
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kualitas pembelajaran yang baik, tidak semua 

pendidik memiliki kemampuan literasi digital 

yang baik, namun ketulusan hati dan semangat 

menjadi modal dasar bagi mereka dalam upaya 

melaksanakan pembelajaran daring. 
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Bagian 4 

Asssessment as Learning  

sebagai Solusi Penilaian Berbasis 

Higher Order Thiking Skill  

Pada Pembelajaran Online 
 

Winarti 

 

A. Pendahuluan 

Sejak Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan  tahun 2020 

terbit mengenai upaya pencegahan dan 

penyebaran Corona, semua kegiatan 

pembelajaran di kelas ditiadakan. 

Pembelajaran di kelas yang selama 

puluhan tahun menjadi saatu satu nya 

upaya yang dilakukan guru sebagai sebuah 

tradisi yang membudaya mulai terkikis dan 

tergantikan dengan pembelajaran online 

melalui berbagai aplikasi. Pendidik dan 

pembelajar bahkan orang tua sebagai 

pendamping belajar dipaksa untuk segera 

beradaptasi dengan tradisi baru ini.  



( 58 )  Pembelajaran Sains di Era Akselerasi Digital 

Stategi pembelajaran daring di era wabah 

covid 19 ini menjadi satu satunya primadona dalam 

pembelajaran di semua jenjang pendidikan. 

Konsep belajar di rumah dengan berbagai aplikasi 

ini tentunya tidak lepas dari tujuan pembelajaran 

yakni memberi pengalaman bermakna, memberi 

pemaham yang utuh tentang suatu mataeri yang 

dipelajari tanpa merasa terbebani dengan tetap 

menuntaskan seluruh capaian pembelajaran. 

Penilaian ataupn assessment merupakan 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah 

pembelajaran. Ada 3 jenis penilian yakni 

assessment of learning (AoF), assessment as 

learning (AaL) dan assessment for learning (AfL). 

Assessment as learning adalah sebuah proses 

penilaian yang menekankan pada penggunaan 

penilaian berbagai proses untuk mencapai 

kompetensi pembelajaran dan mengembangkan 

dan mendukung metakognisi. Pada perkuliahan 

mahasiswa diberi kesempatan dan dibimbing 

untuk melakukan pemantauan dirinya sendiri 

untuk memperbaiki hasil belajarnya. Penggunaan 

AoL, AfL dan AaL yang seimbang dapat 

meningkatkan kualitas  proses dan hasil 

pembelajaran.  

Kenyataan yang terjadi selama ini, 

penggunaan assessment dalam pembelajaran di 

kelas masih belum seimbang. Penggunaan 

assessment masih didominasi oleh assessment of 

learning tanpa diimbangi oleh assessment for 

learning dan assessment as learning. Assessment as 
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learning (AaL) efektif meningkatkan kemampuan 

mahasiswa dalam pembelajaran. Perubahan proses 

pembelajaran di era pandemi ini tentunya akan 

mengubah proses penilaian pula. 

Proses penilaian ini tidak terlepas oleh 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Penilaian 

merupakan suatu cara atau rangkaian tahapan 

beserta seperangkat alat yang digunakanpendidik 

untuk mendeskripsikan dan menafsirkan 

kemampuan pembelajar. Setiap guru menilai 

sudah pasti memiliki acuan standar yang telah 

ditetapkan. Standar penilaian pendidikan telah 

menetapkan berbagai jenis penilaian yang dapat 

digunakan guru, selain itu disebutkan pula tujuan 

dari penilaian adalah untuk mengukur berbagai 

kompetensi mulai dari pengetahuan, sikap sampai 

dengan keterampilan 

Beberapa kajian tentang rendahnya 

kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik 

tentunya tidak terlepas dari pembelajaran dan 

penilaian. Penilaian  merupakan bagian yang 

penting dalam pembelajaran karena penilaian 

merupakan alat bukti yang dapat digunakan guru 

dalam mendeskripsikan kemampuan peserta didik 

sepanjang proses belajar mengajar (Holmes, 2002).  

Penilaian menggambarkan setiap proses yang 

menilai suatu pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan praktis yang spesifik dan langkah-

langkah kemajuan peserta didik peserta didik 

terhadap harapan dan tujuan pembelajaran. Selain 

itu, mengumpulkan bukti-bukti tentang belajar 



( 60 )  Pembelajaran Sains di Era Akselerasi Digital 

peserta didik yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan pembelajaran. Guru cenderung 

menggunakan  model penilaian yang sama untuk 

semua situasi dan persepsi guru tentang penilaian 

memiliki pengaruh yang besar terhadap 

pendekatan yang akan digunakan Winarti (2019).  

Brokhart (2010) menyatakan penilaian harus 

mampu mengukur tujuan dari pembelajaran. 

Penting untuk merancang penilaian karena tidak 

semua penilaian dapat berlaku universal pada 

setiap jenis pembelajaran. Penilaian seharusnya 

tidak hanya berfokus pada kuantitatif saja tetapi 

bagaimana suatu penilaian tersebut dapat 

dirancang menjadi suatu kerangka yang dapat 

digunakan sesuai dengan karakterisik dari masing 

keilmuan. Realisasi dari penggunaan assessment 

as learning dengan berbasis Higher Order 

Thinking Skill ini  akan dilakukan pada setiap 

pembelajaran dengan menggunakan e test. Urgensi 

e-test menurut Kuncocahyono (2019) adalah untuk 

mempermudah proses penilaian yang akan 

dilakukan oleh guru. Selain itu  Mastuti (2019) 

menyatakan dalam penelitiannya bahwa 

implementasi tes berbasis online akan lebih akurat 

dan objektif dalam menilai mahasiswa 

dibandingkan tes tradisional. Oleh karena itu 

dalam tulisan ini akan memadukan konsep 

assessment as learning berbasis HOTS yang akan 

terwujud dalam penilaian berbasis online. 
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B. Dasar-Dasar Teori Penilaian Berbasis Higher 

Order Thinking Skill 

1. Assessment (Penilaian) 

Assessment atau penilaian merupakan 

pengumpulan berbagai informasi tentang proses 

dan hasil belajar siswa dalam rangka 

menentukan keputusan yang perlu dilakukan 

dalam pembelajaran (Anderson, 2003:4).  

Assessment atau penilaian juga dapat 

didefenisikan sebagai semua kegiatan yang 

dilakukan oleh pendidik atau juga oleh siswa 

yang dapat memberikan balikan guna 

mempertajam dan membangun pembelajaran. 

Pengertian penilaian dalam pembelajaran juga 

ditegaskan dalam Standar Nasional Pendidikan. 

Penilaian menurut Permendikbud nomor 104 

tahun 2014, Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  

pasal 64 dan Peraturan Menteri Nomor 23 tahun 

2016 penilaian merupakan kegiatan yang 

dilakukan secara berkesinambungan untuk 

memantau proses, kemajuan dan perbaikan 

hasil belajar dan tidak dapat dipisahkan dari 

pembelajaran. Penilaian dalam sebuah 

perkuliahan mempunyai tujuan untuk 

mengetahui sejauh mana mahasiswa telah 

menguasai kompetensi yang menjadi tujuan 

pembelajaran matakuliah. Melalui proses 

penilaian pendidik dapat melakukan 

pengambilan keputusan.  
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Harlen (2007) menyatakan bahwa proses 

pengumpulan dan intepretasi data penilaian 

melibatkan dua hal yakni, keputusan tentang 

instrumen apa saja yang perlu digunakan dan 

bagaimana cara mengumpulkan data secara 

terencana dan sistematis. Interpretasi data 

bertujuan untuk mendapatkan keputusan. 

Fungsi penilaian adalah untuk menilai 

pencapaian kompetensi memenuhi bahan 

pelaporan kemajuan hasil belajar, dan untuk 

memperbaiki proses pembelajaran. Popham 

(1995) menyatakan beberapa alasan pentingnya 

pemahaman pelaksanaan penilaian diantaranya  

adalah ; 1) penilaian adalah piranti untuk 

mendiagnosis kekuatan dan kelemahan peserta 

didik dalam proses pembelajaran,  2) penilaian 

berguna untuk memonitor kemajuan peserta 

didik,  3) penilaian membantu menentukan 

tingkatan peserta didik penilaian juga dapat  

menentukan efektifitas pembelajaran yang telah 

dirancang.  

Penilaian berdasarkan fungsinya 

memiliki tiga tujuan yakni, (1) untuk 

menentukan tingkat pencapaian hasil 

pembelajaran atau Asssessment of Learning 

(AoL),  (2) untuk memperbaiki proses 

pembelajaran oleh guru atau Asssessment for 

Learning (AfL), dan (3) untuk memperbaiki 

proses pembelajaran oleh peserta didik atau 

Asssessment as Learning ( William, 2009; 

Glasson, 2008) 



Bagian 4. Asssessment as Learning... ( 63 )  

a. Menentukan tingkat pencapaian hasil belajar 

atau Asssessment of Learning (AoL). 

Fungsi penilaian untuk menentukan 

tingkat pencapaian hasil belajar peserta didik 

ini lebih dikenal dengan penilaian sumatif. 

Asssessment of learning ini digunakan untuk 

mengkonfirmasi  apa yang peserta didik 

ketahui, untuk menunjukkan apakah telah 

memenuhi standar dan atau menunjukkan 

kedua-duanya kedudukan peserta didik 

dengan peserta didik lain.  

Asssessment of Learning adalah proses 

mengumpulkan dan mengintepretasikan 

bukti dengan bermaksud meringkas penilaian 

pada sebuah pemberian point setiap waktu. 

Selain itu dengan AoL pendidik dapat 

membuat pertimbangan tentang kualitas 

pembelajaran peserta didik atas dasar 

kriteria penilaian dan menetapkan nilai 

untuk merepresentasi kualitas peserta didik. 

AoL ini didesain untuk mengetahui apa yang 

diketahui peserta didik, menguji apakah 

peserta didik sudah mencapai kompetensi 

yang ditetapkan oleh kurikulum dan sebagai 

keputusan keberhasilan peserta didik.  

b. Memperbaiki proses pembelajaran oleh guru 

atau Asssessment for Learning (AfL) 

 Asssessment for Learning (AfL) adalah 

penilaian yang dirancang untuk memberikan 

informasi kepada guru untuk memodifikasi 

kegiatan pembelajaran, membedakan dan 
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memahami cara peserta didik melakukan 

pendekatan belajar. Penilaian yang berfungsi 

memperbaiki proses pembelajaran yang 

dikenal dengan penilaian formatif. 

Asssessment for Learning  adalah proses 

penilaian yang terus menerus dalam 

mengumpulkan data dan mengintepretasikan 

bukti tentang hasil belajar peserta didik 

dengan maksud untuk menentukan sejauh 

mana pencapaian hasil belajar, pada bagian 

mana mereka gagal dan bagiamana cara untuk 

memperbaikinya. Guru memiliki peran besar 

dalam penilaian ini karena dilakukan selama 

proses pembelajaran. Penilaian ini bertujuan 

untuk mengetahui sejauh mana peserta didik 

memahami materi dan pada materi atau sub 

materi mana peserta didik tidak tuntas. 

Asssessment for Learning merupakan 

proses untuk mencari dan mendeskripsikan 

bukti yang dapat digunakan oleh guru dan 

peserta didik dalam menentukan posisi 

peserta didik dalam pembelajaran dan 

bagaiamana strategi terbaik untuk mencapai 

tujuan pembelajaran selanjutnya. Penilaian 

ini dapat digunakan untuk mengecek 

pemahaman peserta didik terhadap materi 

yang diajarkan. Tujuan Asssessment for 

Learning adalah memberikan umpan balik 

untuk guru terkait kemajuan pembelajaran 

dalam mencapai tujuan pembelajaran. Umpan 

balik ini akan sangat dibutuhkan guru dalam 
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memperbaiki dan merencanakan pengajaran 

berikutnya. Pemberian umpan balik terhadap 

hasil pekerjaan dapat dilakukan baik itu oral 

maupun tertulis, tidak hanya berupa nilai 

(skor) tetapi juga deskripsi. Deskripsi ataupun 

komentar yang diberikan pendidik merupakan 

Gambaran dari kekurangan peserta didik, 

sekaligus menuntun peserta didik dalam 

rangka memperbaiki kekurangannya tersebut. 

c. Memperbaiki proses pembelajaran oleh 

peserta didik/ Asssessment as Learning (AaL). 

Penilaian untuk memperbaiki proses 

pembelajaran peserta didik merupakan 

bagian dari assesment for learning (AfL) yang 

menekankan pada penggunaan penilaian 

sebagai proses pengembangan dan 

mendukung metakognisi peserta didik, dalam 

pengertian peserta didik diberi kesempatan 

dan dibimbing untuk melakukan pemantauan 

dan menggunakan hasil pemantauan untuk 

memperbaiki hasil belajar mereka sendiri. 

Asssessment as Learning merupakan proses 

mengembangkan metakognitif peserta didik. 

Peserta didik diikutsertakan dalam aktivitas 

proses penilaian dimana mereka dapat 

memonitor diri mereka sendiri (Supahar, 

2014). Penilaian yang baik adalah berkaitan 

dengan pembelajaran dimana hasil dari 

penilaian tersebut dapat merepresentasikan 

proses dan hasil yang dicapai oleh peserta 

didik selama pembelajaran.  
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2. Higher Order Thinking Skill 

Menurut  Resnick (1987), berpikir tingkat 

tinggi adalah proses berpikir non-algoritmik 

dan lebih pada berpikir kompleks yang sering 

menghasilkan beberapa solusi dengan 

melibatkan pertimbangan dan  interpretasi,  

melibatkan penerapan beberapa  kriteria, 

melibatkan pengaturan diri dalam proses 

berpikir, melibatkan proses menemukan  

makna, dan berusaha memecahkan 

permasalahan yang sulit. Senk et al. (1997) 

menyatakan bahwa berpikir tingkat tinggi 

mempunyai karakteristik untuk memecahkan 

masalah yang tidak biasa dan solusinya 

merupakan hasil pemikiran dan penalaran.  

Kemampuan berpikir dapat 

diklasifikasikan dari berbagai kategori mulai 

dari kemampuan yang paling sederhana sampai 

dengan kemampuan yang kompleks. 

Kemampuan yang termasuk dalam kemampuan 

sederhana semisal kemampuan mengingat, 

kemampuan yang hanya bersifat  pengetahuan. 

Semakin meningkat dari sekedar tahu dan ingat 

saja menuju ke kemampuan memahami dan 

sampai akhirnya mencapai pada kemampuan 

berpikir yang tingkatannya lebih tinggi. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa HOTS 

merupakan kemampuan berpikir yang 

dilakukan secara sadar untuk memecahkan 

suatu permasalahan. HOTS menghendaki 

mahasiswa dapat menggunakan dan 
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menerapkan informasi baru atau pengetahuan 

sebelumnya untuk menjangkau kemungkinan 

jawaban dalam situasi yang baru. Pada proses 

berpikir ini terjadi pengkonstruksian 

pemahaman dan pemaknaan pada mahasiswa. 

Melalui penilaian HOTS mahasiswa menjadi 

pemikir yang mandiri dan argumen yang 

menunjukan kualitas pemahaman konsep serta 

menjadi creator yang inovatif.  Bagaimana 

menjangkau penilaian berbasis HOTS yang 

akan dibahas dalam tulisan ini. 

C. Strategi Implementasi Asssessment as 

Learning pada Pembelajaran Mata Kuliah 

Evaluasi Pembelajaran Fisika 

Masa pembelajaran saat pandemi ini 

merupakan masa dimana masyarakat 

mengutamakan pada penggunaan dan kemajuan 

teknologi untuk menyelesaikan masalah sosial. 

Masalah  kesehatan yang secara global berdampak 

pada pendidikan dan pelaksanaan pembelajaran, 

dan hal tersebut menuntut krativitas pendidik. Hal 

yang dibutuhkan dan perlu ditanamkan pendidik 

dalam menghadapi masa ini adalah Pertama 

perubahan paradigma berpikir dari sosok pendidik 

dan keterbukaan dalam berpikir menjadi hal 

paling dasar yang perlu dilakukan. Perlu disadari 

bahwa perubahan itu bersifat pasti, tidak kecuali 

dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Apapun 

perubahan yang terjadi maka pendidik harus siap 

untuk menghadapinya. Sebagai garda terdepan 

dalam dunia pendidikan, dosen harus meng-
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upgrade kompetensi. Mahasiswa yang dihadapi 

saat ini merupakan generasi milenial yang tidak 

asing lagi dengan dunia digital. Mahasiswa sudah 

terbiasa dengan arus informasi dan teknologi. Pada 

masa pandemi ini menjadi suatu keharusan untuk 

melakukan perubahan secepat mungkin. Mau 

tidak mau pendidik harus bersedia mengikuti dan 

meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan. 

Paradigma lama dalam pembelajaranpun harus 

diubah. Dosen harus secara cepat mempelajari 

berbagai aplikasi pembelajaran yang sebelumnya 

tidak pernah disentuh. Kedua pendidik harus 

mengembangkan 4C skill. Keterampilan yang 

dibutuhkan untuk abad ke-21 adalah 4C yakni 

Kemampuan berpikir kritis (Critical thinking), 

Creativity, Collaboration, dan Communication. 

Adapun 4C kami gambarkan gambar 4.1 berikut: 

 

 

Gambar 4.1.  Empat Kemampuan di era Digital  

dan Pembelajaran Abad 21 
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Sedikit berbeda dalam menjabarkan 4 C skill 

yang diangkat oleh Century skill, Pada gambar 4.1 

tulisan ini akan mengutamakan peran pendidik 

dalam mencapai 4 kemampuan, bukan sekedar 

peran pembelajar. Pendidik harus memiliki 4 

kemampuan tersebut yang tentunya menjadi 

modal dalam melakukan pembelajaran serta 

penilaian. Collaboration atau kolaborasi adalah 

keterampilan bagaimana pendidik dapat bekerja 

sama, saling bersinergi, beradaptasi dalam 

berbagai peran dengan pembelajara atau 

mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Penting dalam sebuah pembelajaran menciptakan 

suasana belajar yang mengajak mahasiswa 

berkolaborasi untuk bertukar ide serta berbagi 

pendapat untuk menyelesaikan persoalan yang 

terkait materi (Winarti, 2019). Communication 

atau komunikasi adalah keterampilan seseorang 

untuk menyampaikan dan berbagi pemikiran, 

pertanyaan, gagasan, dan solusi mereka dengan 

cara terbaik. Komunikasi pendidik dalam 

perkuliahan atau pembelajaran sangat penting 

agar sasaran tercapai. Creativity atau kreativitas 

adalah hal tentang keterampilan berpikir outside 

the box, mencoba pendekatan baru untuk 

menyelesaikan sesuatu, inovasi, dan penemuan. 

Kreativitas ini menjadi senjata agar perkulihan 

online tidak membosankan.  

Keterampilan berpikir kreatif merupakan 

keterampilan yang berhubungan dengan 

keterampilan menggunakan pendekatan yang baru 
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untuk menyelesaikan suatu permasalahan, inovasi, 

dan penemuan (Abdullah dan Osman, 2010). 

Critical thinking (berpikir kritis) harus dimiliki 

oleh pendidik dan mahasiswa. Semua bahan kuliah 

dan penilaian yang kita berikan sebagai pendidik 

harus terwujud dengan mengimplementasikan 

kemampuan kritis ini. Pendidik memegang 

peranan penting dalam merancang dan 

mengembangkan program pembelajaran yang lebih 

terfokus pada pemberdayaan keterampilan ini. 

Menurut Dian (2019) pencapaian 4 kemampuan 

tersebut dapat tercapai dengan menerapkan 

pembelajaran HOTS. 

Ketiga yakni dengan mengimplementasikan 

penilaian perkuliahan berbasis HOTS walaupun 

pembelajaran terjadi secara online. Seperti konsep 

yang telah di bahas di atas bahwa Assessment as 

Learning (AaL) adalah suatu bentuk penilaian 

yang menekankan pada perkembangan proses dan 

mendukung kesadaran metakognisi mahasiswa. 

Jadi bukan hanya penilaian nilai akhir yang 

berupa hasil mahasiswa mengerjakan soal UAS, 

UTS atau penilaian lain tetapi merekam setiap 

perkembangan mahasiswa melalui aktivitas 

onlinenya. Perkuliahan evaluasi pembelajaran 

fisika ini kami menggunakan Google Classroom 

dan WhatssApp Group sebagai ruang kami belajar. 

Model AaL ini dirancang untuk membantu 

mahasiswa menjadi pembelajar yang lebih mandiri 

dengan cara melibatkan mahasiswa dalam 

asesmen diri cara terus-menerus untuk 
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mendapatkan umpan balik perbaikan 

pembelajaran. Adapun gambaran dari AaL 

berbasis HOTS seperti pada gambar 4.2 berikut: 

 
 

Gambar 4.2. AaL berbasis HOTS 

 

Penilaian yang dilakukan pada perkuliahan 

ini seperti terlihat pada gambar 4.2. Gambar 4,2 

menguraikan ada 5 langkah yang dilakukan, 

diawali dengan tujuan kemudian memberi tugas 

diskusi, tugas terstruktur, penilaian diri sendiri. 

Dan melakukan umpan balik. Tugas diskusi ini 

dengan memberi tajuk berita dengan isu-isu terkini 

untuk dianalisis oleh mahasiswaa. Selain itu tugas 

diskusi ini terwujud dalam penilaian keaktifan 

mahasiswa dalam berkomentar di perkuliahan. 

Tugas terstruktur merupakan tugas mandiri yang 

diberikan kepada mahasiswa, tugas ini merupakan 

tugas yang menuntuk kemampuan create. Melalui 

tugas ini mahasiswa mampu menciptakan berbagai 
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instrumen penilaian dan melakukan uji instrumen 

nya kepada teman sejawat. Adapun tujuan dari 

kuliah evaluasi pembelajaran fisika ini salah 

satunya adalah mahasiswa mampu membuat 

instrumen penilaian, menguji serta melakukan 

analisis validitas dan reliabilitas atas apa yang 

telah mereka buat. Tahap selanjutnya adalah 

melakukan penilaian diri. Penilaian diri ini adalah 

sebuah cara yang bertujuan agar mahasiswa 

mengetahui tentang sejauh mana mreka mencapai 

kompetensi matakuliah, apa kendala yang 

dihadapi dan bagaimana mereka mampu 

merencanakan solusi untuk mereka sendiri. Dosen 

menggunakan jurnal diri untuk melakukan 

penilaian diri. Tahap selanjutnya adalah umpan 

balik yang diberikan dosen atas tugas yang telah 

dilakukan mahasiswa. Semua tahapan ini harus 

mengacu kepada higher order thingking skill yakni 

analisis, evaluasi dan create. Perwujudan dari 

higher order thinking skill nya adalah dalam 

bentuk soal, tugas mandiri, pertanyaan diskusi. 

Pada perkuliahan evaluasi pembelajaran 

fisika materi yang sajikan berupa PPT yang 

menuntut mahasiswa mempelajarinya terlebih 

dahulu. Setelah dipelajari dosen akan memberi 

pertanyaan dan diskusi. Berdasarkan hasil 

observasi pada perkuliahan ternyata diluar dugaan 

dimana respon serta aktivitas tanya jawab 

mahasiswa tinggi terhadap setiap materi ataupun 

isu yang diberikan, seperti pada gambar 4.3. 
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Gambar 4.3. Keaktifan Mahasiswa dalam 

Perkuliahan Online 

Gambar 4.3. menunjukkan aktivitas tanya 

jawab serta diskusi mahasiswa pada setiap 

pertemuan. Kuliah online ini dimulai pada 

pertemuan ke 7 dan data direkam sampai dengan 

pertemuan ke 11. Berdasarkan gambar tersebut 

tampak peningkatan aktivitas diskusi mahasiswa 

pada setiap pertemuan. Tentunya yang di rekam 

adalah mahasiswa yang memiliki komentar kritis 

dan berkualitas. Pada setiap pertemuan ada 

pertambahan mahasiswa yang bertanya dan 

menjawab. Pada pertemuan pertama online ada 

81,40 % mahasiswa yang aktif dalam diskusi, 

pertemuan ke 2 ada penambangan dengan skor 

82,42 %, dan naik lagi pada pertemuan ke 3 dan ke 

4 online sehingga dapat dinyatakan terjadi 

peningkatan aktivitas diskusi di kelas online. Jika 

dibandingkan dengan perkuliahan di kelas, 

perkuliahan dan pembelajar online ini lebih 

membuat mahasiswa aktif. Jika ditelusuri lebih 

jauh ternyata penambahan mahasiswa yang aktif 
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diskusi adalah mahasiswa yang ketika di kelas 

pendiam dan tidak pernah bertanya. Hal ini bisa 

terjadi karena saat perkuliahan online tidak 

bertatapan langsung sehingga mahasiswa yang 

memiliki karakter pemalu lebih bisa 

mengekspresikan dirinya. Lebih lanjut dilakukan 

sebuah observasi untuk mengetahui seberapa 

besar motivasi mahasiswa dalam perkuliahan 

online ini. Berdasarkan analisis data dengan 

mengumpulkan data selama 4 kali perkuliahan 

diperoleh seperti pada Gambar 4.4 

 

Gambar 4.4. Grafik Respon Motivasi Mahasiswa 

terhadap assessment as learning 
 

Gambar 4.4 menunjukkan motivasi 

mahasiswa selama mengikuti kuliah online dan 

penilaian online. Berdasarkan hasil analisis data 

diperoleh bahwa 21,77 % mahasiswa sangat setuju, 

43,49 menyatakan setuju dan merasa termotivasi 

karena pembelajaran online dan penilaian online 

hasilnya dapat diketahui secara langsung. Namun 

ada yang menarik dsini yakni ada 15 % mahasiswa 
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menyatakan tidak setuju dengan pembelajaran 

dan penilaian online. Sebagian besar mahasiswa 

suka dan termotivasi dengan pembelajaran online 

karena tidak ada pilihan untuk kondisi saat ini dan 

setuju penilaian dengan online karena hasilnya 

dapat dilihat secara langsung. Namun masih ada 

mahasiswa yang tidak setuju dan tidak termotivasi 

karena terkendala oleh berbagai masalah teknis. 

Pada pembelajaran online ini terasa sulit 

melakukan penilian karena kita tidak terbiasa 

dengan proses ini.  Sebenarnya bukanlah hal yang 

baru tetapi menjadi darurat harus dilaksanakan. 

Pada penilaian berbasis HOTS ini mahasiswa 

diikutsertakan dalam aktivitas proses penilaian 

dimana mereka dapat memonitor diri mereka 

sendiri. Adapun perwujudan pelaksanaan 

assessment as learning berbasis HOTS adalah 

penilaian tidak hanya dilakukan di akhir saja atau 

sumatif tetapi dilakukan sepanjang perkuliahan 

(formatif), dimana tidak selalu dalam bentuk tes 

dan soal-soal. Pada penilaian pembelajaran dosen 

memfasilitasi mahasiswa yang aktif berdiskusi. 

Pada awal pembelajaran dosen merencanakan 

materi perkuliahan dengan lebih menonjolkan 

pada kegiatan berpikir yang menumbuhkan 

kemampuan analisis, evaluasi mahasiswa. Pada 

proses penilaian dosen menyajikan berbagai kasus 

untuk didiskusikan, tanpa disadari dengan 

melakukan diskusi dapat diperoleh nilai 

mahasiswa yang benar-benar melakukan analisis 
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atau tidak, hal ini terlihat dari kualitas jawaban 

ataupun peryataan dari mahasiswa.   

Pada perkuliahan ini tidak hanya melihat 

hasil belajar saja tetapi melihat berbagai aspek 

diantaranya adalah keaktifan mahasiswa dalam 

berdiskusi, motivasi mahasiwa dalam 

mengerjakan penilaian online dan kesadaran 

mahasiswa menyiapkan diri sebelum pembelajaran 

dan kuis. Berdasarkan observasi kelas online yang 

dilakukan pada mahasiswa matakuliah Evaluasi 

Pembelajaran Fisika yang mengikuti ujian online, 

didapatkan hasil sebagai berikut (Gambar 4.5).  

 

Gambar 4.5. Grafik Kesadaran Keharusan 

Mempersiapkan Diri Sebelum Penilaian Online 
 

Gambar 4.5 menunjukkan tingkat 

kesadaran mahasiswa mempersiapkan diri 

sebelum penilaian online. 38,21 % mahasiswa 

sangat setuju dan 24,33 % setujubahwa mereka 

harus menyiapkan diri lebih banyak sebelum 

penilaian online. Mahasiswa juga menyadari 

bahwa kesadaran menyiapkan diri sebelum 

penilaian online ini membuat mahasiswa lebih 

percaya diri dan lebih baik nilainya.  
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D. Kesimpulan 

Pendidik adalah citra pendidikan yang 

akan mengukir sejarah dalam kemajuan bangsa. 

Pengajaran tanpa perubahan bukanlah sebuah 

proses pendidikan yang benar. Jika pendidikan 

tidak menghasilkan perubahan, maka pendidik 

harus berkaca terhadap proses yang telah 

dilakukan. Alternatif assessment as learning 

berbasis HOTS dapat menjadi solusi penilaian 

pembelajaran dengan implementasi yang baik. 

Perubahan kompetensi dan kesadaran diri 

mahasiswa dalam berproses belajar lebih penting 

dari pada sekedar sebuah nilai akhir.  
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Bagian 5 

Tantangan Pembelajaran Daring  

Masa Social Distancing 
 

Indah Slamet Budiarti 

 

A. Pendahuluan 

Media online Kompas (2020) 

mengabarkan bahwa Presiden Joko Widodo 

mengumumkan secara resmi kasus 

pertama Covid-19 di Indonesia di Istana 

Negara tanggal 2 Maret 2020. Dua warga 

negara Indonesia yang positif Covid-19 

tersebut mengadakan kontak dengan 

warga negara Jepang yang datang ke 

Indonesia (https://bebas.kompas.id/baca/ 

riset/2020/04/18/ peristiwa-pertama-covid-

19/). Sejak munculnya kasus pertama 

Covid-19 di Jakarta, diikuti dengan  1 orang 

korban Covid-19 yang meninggal di Solo 

pada 11 Maret 2020, membuat resah 

masyarakat. Terlebih, ketika jumlah pasien 

Covid-19  bertambah  dari  hari  ke hari  

https://bebas.kompas.id/baca/
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dan diikuti dengan bertambahnya korban Covid-19 

yang meninggal di 34 propinsi (Ratzan et al., 2020). 

Keresahan masyarakat di pulau Jawa 

akhirnya sampai ke ujung timur Indonesia, yaitu 

Propinsi Papua, khususnya Kota Jayapura. 

Berdasarkan data dari satgas pengendalian, 

pencegahan, dan penanganan Covid-19 Propinsi 

Papua, jumlah pasien yang positif Covid-19 di Kota 

Jayapura sampai tanggal 12 Mei 2020, berjumlah 

77 orang (Gambar 5.1). 
 

 
Gambar 5.1. Info Grafis Perkembangan Covid-19 

Propinsi Papua 

(Sumber: Kompas, 2020 tentang Satgas Pengendalian, 

Pencegahan, dan Penanganan Covid-19) 
 

Jumlah pasien yang positif Covid-19 di Kota 

Jayapura menduduki peringkat kedua di Propinsi 

Papua. Hal ini membuat Gubernur Propinsi Papua, 

khususnya Walikota Kota Jayapura mengambil 

keputusan untuk diberlakukannya social 

distancing mulai tanggal 18 Maret sampai dengan 



Bagian 5. Tantangan Pembelajaran Daring... ( 83 )  

30 Mei 2020, yang berdampak pada work from 

home dan study from home. 

 Keputusan work from home dan study from 

home berdampak pada pendidikan di Kota 

Jayapura Tenaga pendidik baik dosen/ guru work 

from home, dan mahasiswa/ siswa study from home, 

yang artinya dosen/ guru harus bekerja dari 

rumah, dan mahasiswa/ siswa harus belajar di 

rumah. Dosen mempunyai kewajiban 

melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Work from home berdampak pada keterbatasan 

pada pelaksanaan pengajaran, penelitian, dan 

pengabdian. Keterbatasan dalam pelaksanaan 

pengajaran, tidak membuat dosen tidak 

melaksanakan kewajibannya. Dosen melaksana 

kan pembelajaran secara online atau sering disebut 

dengan pembelajaran dalam jaringan (daring) dari 

rumah, walupun penuh dengan tantangan. 

Tidak bisa dihindari, bahwa saat ini 

pembelajaran sudah mengalami pergeseran dari 

teacher centered learning menuju student centered 

learning (Cunningham et al., 2007; Moore & Foy, 

1997). Hal ini didukung oleh perkembangan 

teknologi informasi yang berkembang dengan 

pesat. Menurut Khan (2012), pembelajaran terjadi 

di dalam otak masing-masing mahasiswa, bukan 

di dalam ruang antara dosen dan mahasiswa. 

Pendapat tersebut mempunyai makna, bahwa 

pembelajaran merupakan proses belajar yang 

sesuai dengan teori belajar konstruktivisme 

(Duit, 1998). Hal ini didukung oleh pendapat yang 
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disampaikan oleh Jonassen (Smith, 1998), di 

mana mahasiswa dapat mengkonstruk 

pengetahuannya melalui lingkungan belajar. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka semakin 

mendukung adanya pembelajaran dalam 

jaringan, di mana mahasiswa berproses belajar 

dengan mengkonstruk pengetahuan melalui 

media online. 

 

B. Pembelajaran Daring 

Munculnya istilah pembelajaran daring 

seiring dengan pemanfaatan teknologi 

telekomunikasi yang digunakan dalam 

pembelajaran di sekolah/perguruan tinggi di 

Indonesia. Kata daring termasuk akronim yang 

mempunyai kepanjangan dari “dalam jaringan”. 

Jadi pembelajaran daring merupakan metode 

pembelajaran secara online yang memanfaatkan 

jaringan internet, seperti whatsapp, email, dan 

google classroom (Bekkers & Wiepking, 2011; 

Latief, 2010). Pembelajaran daring melalui google 

classroom dapat dilihat pada Gambar 5.2. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia melalui Program Kuliah 

Daring Indonesia Terbuka dan Terpadu (KDITT) 

mengembangkan sistem perkuliahan daring. 

Menurut Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan RI (2014), KDITT merupakan 

program pemerintah dalam menjangkau 

mahasiswa berskala nasional. 
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Gambar 5.2. Pembelajaran Daring Melalui Google 

Classroom 
 

Menurut Bilfaqih & Qomarudin (2015) dan 

Kuntarto (2017), pembelajaran daring bertujuan 

untuk memberikan layanan pembelajaran 

bermutu yang bersifat massif dan   terbuka   untuk   

dapat menjangkau   siswa/ mahasiswa yang lebih 

banyak dan lebih luas. Sejalan dengan 

pembelajaran daring, menurut Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan RI (2014), Program 

KDITT bertujuan: (1) meningkatkan ketersedian 

layanan pendidikan; (2) meningkatkan 

keterjangkauan layanan pendidikan; (3) 

meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi 

layanan pendidikan; (4) meningkatkan kesamaan 

dalam mendapatkan mutu layanan pendidikan; 

(5) meningkatkan kepastian/ keterjaminan 

mendapatkan mutu layanan pendidikan yang 

baik. Jadi secara keseluruhan pembelajaran 

daring mempunyai tujuan untuk memberikan 

layanan pendidikan secara luas sehingga dapat 

memberikan kepastian untuk mendapatkan mutu 

layanan pendidikan yang baik. 
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Bates dan Wulf dalam Alexander (2001) 

mengungkapkan empat manfaat dari 

pembelajaran daring, yaitu: (1) meningkatkan 

kadar interaksi  pembelajaran antara mahasiswa 

dan dosen (enhance interactivity), (2) 

memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran  

dari  mana  dan  kapan saja (time and place 

flexibility), (3) menjangkau mahasiswa dalam 

cakupan yang luas (potential to reach a global 

audience), (4) mempermudah penyempurnaan dan 

penyimpanan materi  pembelajaran  (easy  

updating of content as well as archivable 

capabilities). Dengan demikian, manfaat 

penerapan pembelajaran daring yaitu peningkatan 

komunikasi yang intens antara dosen dan 

mahasiswa yang tidak terbatas dalam satu lokasi, 

dan tidak terbatasnya sumber-sumber belajar. 

Pembelajaran daring mempunyai 

karakteristik, yaitu: (1) materi ajar relatif mudah 

diperbaharui; (2) materi ajar disajikan dalam 

bentuk  teks,  grafik  dan berbagai elemen 

multimedia, 3)  digunakan untuk belajar pada 

waktu dan tempat yang tidak terbatas, 4) 

meningkatkan interaksi antara mahasiswa dan 

dosen, 5) memungkinkan bentuk komunikasi 

belajar formal dan informal, 6) dapat 

menggunakan ragam sumber belajar yang luas 

dari internet (Rideout, 2014; Tung, 2000). Adaptasi 

prasyarat pembelajaran daring menurut Khan 

(2012) adalah: (1) meningkatkan perhatian 

mahasiswa, (2) mendorong ingatan kembali 
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mahasiswa tentang informasi yang telah 

dipelajarinya, (3) memberikan stimulus secara 

positif, (4) memberi petunjuk belajar, (5) 

memperoleh  produk mahasiswa, (6) melakukan 

assesment terhadap produk mahasiswa, (7) 

meningkatkan retensi dan transfer belajar. 

Keberhasilan sistem pembelajaran daring sangat 

tergantung dari beberapa komponen yaitu:  

mahasiswa, dosen, sumber belajar, perangkat 

teknologi informasi, dan jaringan internet, serta 

paket data/wifi (Bilfaqih & Qomarudin, 2015; 

Kuntarto, 2017; Oslington, 2004). Hal ini 

ditunjukkan oleh Gambar 5.3. Komponen-

komponen tersebut terintegrasi dan bersinergi 

sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak bisa 

dipisahkan untuk meraih keberhasilan dalam 

proses pembelajaran daring. 

 
 

Gambar 5.3. Komponen Pembelajaran Daring 
(Sumber: Modifikasi dari website UNP 

http://www.unp.ac.id/ sites/default/files/2018-

05/pengembangan%20pembelajaran%20daring.pdf ) 

http://www.unp.ac.id/%20sites/default/files/2018-05/pengembangan%20pembelajaran%20daring.pdf
http://www.unp.ac.id/%20sites/default/files/2018-05/pengembangan%20pembelajaran%20daring.pdf
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C. Tantangan Pembelajaran Daring Masa Social 

Distancing 

Masa social distancing saat ini mempunyai 

dampak yang sangat besar bagi sektor ekonomi dan 

pendidikan di Indonesia, khususnya di Indonesia 

bagian timur, yaitu Propinsi Papua. Propinsi Papua 

mempunyai kondisi geografis pegunungan, dimana 

jaringan internet/ infrastruktur/ network menjadi 

permasalahan utama dalam penggunaan 

pembelajaran daring. Terlepas dari jaringan 

internet/ infrastruktur/ network, faktor ekonomi 

juga berpengaruh pada kelancaran proses 

pembelajaran daring, karena mahasiswa 

membutuhkan transfer biaya untuk membeli paket 

data, sedamgkan orang tua mereka tidak 

mempunyai penghasilan pada masa social 

distancing saat ini. Tantangan lain yang menjadi 

kendala dalam pembelajaran daring adalah 

perangkat teknologi informasi, seperti handphone 

(HP) android/komputer/laptop dan kemampuan 

awal mahasiswa yang heterogen (Khan, 2012; 

Rimbarizki, 2017; Wicaksono & Rachmadyanti, 

2017). Pengetahuan awal mahasiswa tentang 

aplikasi dalam HP android, dan cara 

mengoperasikannya sangat berpengaruh dalam 

pembelajaran daring. Mahasiswa diharapkan 

mempunyai kemampuan awal yang baik dalam 

teknologi informasi karena mahasiswa merupakan 

calon guru abad 21. 
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Pembelajaran daring di masa pandemic 

sebenarnya sudha pernah terjadi di masa wabah-

wabah mendunia yang sebelumnya. Salah satunya 

adalah pembelajaran daring saat masa wabah zika 

di Afrika. Siswa diminta untuk belajar di rumah 

dan mengumpulkan setiap tugas mandiri mereka di 

akhir pekan secara akumulatif (Lucey & Gostin, 

2016; Plowman et al., 2012; Zhang et al., 2016). Hal 

ini juga pernah dilakukan saat pandemi terjadi di 

Amerika. Siswa mempelajari materi yang diberikan 

melalui sistem distance learning dan bertemu 

melalui interface maya di internet untuk berdiskusi 

dengan guru sebagai mediator (Hedegaard, 2014; 

Rideout, 2014). 

Masa social distancing saat ini ternyata 

berdampak pada mahasiswa yang dituntut untuk 

belajar teknologi informasi dalam pembelajaran 

daring baik whatsapp, google classroom, email, 

maupun google drive yang digunakan untuk upload 

file yang berukuran lebih dari 25 MB. Demikian 

juga dengan dosen pengampu mata kuliah dituntut 

untuk mengikuti perkembangan teknologi 

informasi dalam rangka kelancaran proses 

pembelajaran daring (Alexander, 2001; Rimbarizki, 

2017). Jumlah mahasiswa semester 2 dan 4 yang 

kontrak mata kuliah adalah 76 orang, tetapi 

mahasiswa yang bergabung dalam pembelajaran 

daring (google classroom) sebanyak 55 orang, dan 

mahasiswa yang aktif dalam pembelajaran daring 

51 orang. Berdasarkan data tersebut, maka 

terdapat 67,11% mahasiswa yang aktif dalam 
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proses pembelajaran daring. Terjadinya penurunan 

jumlah mahasiswa dari awal yang kontrak mata 

kuliah sampai yang aktif dalam proses 

pembelajaran daring disebabkan karena 

keterbatasan biaya untuk membeli paket data, 

lemahnya jaringan internet, dan kurangnya 

pengetahuan dalam penggunaaan teknologi 

informasi (van Wyk & Lemmer, 2007). 

Kedua mata kuliah tersebut menuntut 

kreativitas mahasiswa, apalagi pada saat ini, yaitu 

masa social distancing, di mana mahasiswa 

mempunyai keterbatasan gerak dalam berdiskusi 

secara tatap muka baik dengan dosen maupun 

dengan teman (Hedegaard, 2014; Plowman et al., 

2012; Rideout, 2014; Zhang et al., 2016). Gambar 

5.4(a) merupakan contoh dari hasil tugas tertulis 

mahasiswa yang tidak mempunyai 

komputer/laptop, sehingga mahasiswa 

mengerjakan tugas di atas selembar kertas, dan 

tugas difoto serta dikirimkan melalui aplikasi 

whatsapp. Gambar 5.4(b) merupakan contoh dari 

hasil tugas tertulis mahasiswa yang mempunyai 

komputer/laptop, sehingga mahasiswa 

mengerjakan tugas dengan cara mengetik dalam 

word, lalu upload ke tugas kelas pada folder materi 

yang sesuai.  
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 (a) (b) 

Gambar 5.4. Hasil Tugas Tertulis Mahasiswa 

Mahasiswa dituntut untuk belajar cara 

bergabung dalam google classroom, yang diawali 

dengan memiliki akun gmail (Hedegaard, 2014). 

Setelah mahasiswa dapat bergabung dalam google 

classroom dengan input kode kelas, maka 

mahasiswa diharapkan untuk dapat menyerahkan 

tugas (turned in) ke dalam folder tugas di google 

classroom. Materi media pembelajaran menuntut 

kreativitas mahasiswa dalam bentuk video 

pembelajaran yang berdurasi 15-20 menit. 

Mahasiswa bebas untuk memilih metode 

pembelajaran yang dibuat dalam video 

pembelajaran. Gambar 5.5 (a) adalah contoh 

kreativitas mahasiswa menggunakan media power 

point yang disertai dengan audio dalam video 

pembelajaran. Gambar 5.5 (b) adalah contoh 

kreativiatas mahasiswa menggunakan metode 

demonstrasi dalam video pembelajaran. Jadi 

semangat dan kerja keras akan dapat menembus 

kendala-kendala yang ada dan dapat memenuhi 

tantangan calon guru abad 21.  
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  (a) (b) 

Gambar 5.5. Produk Mahasiswa tentang Media  

dalam Video Pembelajaran 

 

D. Penutup 

Keberhasilan sistem pembelajaran daring 

sangat tergantung dari beberapa komponen yaitu:  

mahasiswa, dosen, sumber belajar, perangkat 

teknologi informasi, dan jaringan internet, serta 

paket data/wifi. Propinsi Papua mempunyai kondisi 

geografis pegunungan, dimana jaringan internet/ 

infrastruktur/ network menjadi permasalahan 

utama dalam penggunaan pembelajaran daring, 

dan menjadi tantangan utama dalam pembelajaran 

daring. Masa social distancing juga mempunyai 

dampak positif pada meningkatnya kreativitas 

mahasiswa dalam penggunaaan aplikasi pada 

pembelajaran daring. Mahasiswa antusias untuk 

belajar tentang teknologi informasi agar mereka 

dapat berproses belajar dalam pembelajaran 

daring, sehingga proses belajar mengajar dalam 

pembelajaran daring dapat berjalan dengan lancar. 
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Bagian 6 

Membangun Sisi Humanis  

e-Learning pada Pembelajaran Sains  

di Perguruan Tinggi 
 

Nur Khasanah 

 

A. Penggunaan Teknologi dan Kebijakan 

Pembelajaran online 

Penggunaan media dan teknologi 

dalam pembelajaran menjadi sangat 

penting. Media yang dapat digunakan 

untuk menunjang proses pembelajaran 

mencakup media dalam bentuk teks, audio, 

video, dan komputer yang 

mengintegrasikan perangkat lunak sebagai 

tutorial dalam menghasilkan tugas 

pembelajaran (Moore, 2011; Rusman. 

2012). Secara teori manfaat dari media dan 

teknologi dalam pembelajaran, yaitu:  
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1) Untuk memetakan banyaknya informasi yang 

ada dalam bentuk ikhtisar yang berguna bagi 

mahasiswa melalui perangkat lunak (software) 

yang cocok untuk pembelajaran dan dapat 

diunduh secara gratis melalui Internet 

(Siemens, 2014) 

2) Mengumpulkan, menyeleksi, dan menggunakan 

informasi melalui jaringan (website). Berbagai 

macam situs dapat diakses untuk mencari 

informasi dan penguatan informasi sehingga 

dapat membantu mahasiswa dalam menyimpan 

dalam memori dalam jangka waktu yang lama 

(Koehler, Mishra, & Cain, 2013) 

3) Memvisualisasi data dengan menggunakan 

program spreadsheet baik dalam bentuk bagan, 

gambar, maupun dalam bentuk tabel yang 

memudahkan peserta didik untuk menginput 

informasi secara cepat (Vaishnavi & Kuechler, 

2015) 

4) Menghubungkan informasi baru, antara 

pengetahuan dan pengalaman yang pernah 

dilakukan sebelumnya dengan menggunakan 

multimedia serta dapat menggabungkan unsur-

unsur teks, suara dan sebagainya untuk 

membantu peserta didik dalam mengenal 

informasi baru secara lebih bermakna 

(Siemens, 2014). 

Di masa pandemi Covid-19 sekarang ini, 

teknologi pendidikan yang diterapkan dalam dunia 

pendidikan diuji dalam bentuk pembelajaran 

online yang tidak bisa dihindari. Dasar kebijakan 
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Pembejaran online di masa pandemi Covid-19 

adalah arahan Bapak Presiden Joko Widodo 

tanggal 15 Maret 2020 tentang penanganan 

Pandemin Covid-19, Surat Edaran Menteri 

Kesehatan RI Nomor HK 02.01/MENKES/199/ 

2020; Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 069-

08/2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona 

Virus Diseases-19 (COVID-19); Surat Edaran 

Sekjen Kementerian Agama Nomor 13/2020 

tanggal 4 Maret 2020 tentang Kewaspadaan Dini, 

Kesiapsiagaan, serta Tindakan Antisipasi 

Pencegahan Infeksi Covid 19 di Lingkungan 

Kementerian Agama; Surat Edaran Direktur 

Jenderal Pendidikan Islam Nomor B-

574.1/DJI/HM.01/03/2020 tanggal 4 Maret 2020 

tentang Kesiapsiagaan dalam Upaya Pencegahan 

Penyebaran Pneumonia di Lingkungan Madrasah, 

Pondok Pesantren dan Pendidikan Tinggi 

Keagamaan Islam serta surat edaran 

Kemendiknas Nomor 4 Tahun 2020, yaitu tentang 

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa 

Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-

19), tertanggal 24 Maret 2020 agar sekolah dan PT 

untuk dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran 

di rumah  secara e-learning.  

Sebagian sekolah dan perguruan tinggi 

sudah siap dengan pebelajaran e-learning dan ada 

pula yang belum siap bahkan tidak siap sama 

sekali. Siap atau tidak siap pembelajaran daring 
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atau e-learning tetap harus dilaksanakan supaya 

penyebaran Covid-19 menjadi terkendali. 

Semua negara terdampak telah berupaya 

membuat kebijakan terbaiknya dalam menjaga 

kelanggengan layanan pendidkan. Indonesia juga 

menghadapi beberapa tantangan nyata yang harus 

segera dicarikan solusinya: 

1) Ketimpangan teknologi antara sekolah di kota 

besar dan daerah 

2) Keterbatasan kompetensi guru dalam 

pemanfaatan aplikasi pembelajaran 

3) Keterbatasan sumberdaya untuk pemanfaatan 

teknologi Pendidikan seperti internet dan kuota 

4) Relasi Pendididik, peserta didik serta orang tua 

dalam pembelajaran daring yang belum integral  

(https://www.timesindonesia.co.id/read/news/261667/ 

pembelajaran-online-di-tengah-pandemi-covid19).  

 

B. Pembelajaran e-Learning di UIN Walisongo 

Semarang 

Di tengah gentingnya suasana akibat 

penyebaran wabah Corona di berbagai wilayah di 

Indonesia menetapkan status Kondisi Luar Biasa 

(KLB) dan kota Semarang termasuk zona merah. 

Kondisi luar biasa ini ditetapkan selama dua 

minggu terhitung sejak tanggal 15 maret 2020 

hingga tanggal 29 Maret 2020. Sedangkan Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 

menetapkan KLB nasional diperpanjang hingga 29 

mei 2020. Di IUN Walisongo Semarang melalui 

https://www.timesindonesia.co.id/read/news/261667/%20pembelajaran-online-di-tengah-pandemi-covid19
https://www.timesindonesia.co.id/read/news/261667/%20pembelajaran-online-di-tengah-pandemi-covid19
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edaran Rektor Nomor B-1630/Un.10.0/R/HM.00? 

03/2020 memberlakukan untuk  belajar di rumah 

sejak 16 Maret 2020.  

Adanya kebijakan pemerintah yang meminta 

semua aktivitas belajar mengajar dilakukan di 

rumah selama pandemi Covid-19 tidak begitu 

mengejutkan bagi pendidikan di Indonesia, 

termasuk Bapak Ibu Dosen di UIN Walisongo. Hal 

itu mengingat infrastruktur teknologi dan sumber 

daya manusia (SDM) nya sudah disiapkan 

walalupun sistem pembelajaran yang selama ini 

diterapkan belum sepenuhnya secara online.  

Pembelajaran e-learning telah lama 

digunakan di dalam pembelajaran di UIN 

Walisongo. Namun pelaksanaannya tidak semua 

dosen menggunakan pembelajaran secara online. 

Sebagian besar dosen sudah menggunakan 

pembelajaran secara blended learning atau 

disebut hybrid courses, yaitu proses pembelajaran 

yang memadukan antara pembelajaran secara 

online dan tatap muka antara dosen dan 

mahasiswa. Karena situasi dan kondisi saat inilah 

kemudian pembelajaran e-learning menjadi 

kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Setiap dosen 

dituntut untuk menggunakan pembelajaran 

online. 

.  Selama masa pandemi COVID-19, UIN 

Walisongo Semarang memberlakukan 

pembelajaran secara full online untuk seluruh 

mata kuliah dengan memanfaatkan LMS 

(Learning Management System) oleh PTIPD (Pusat 
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Teknologi Informatika dan Pangkalan Data). 

Melalui e-learning yang disediakan oleh PTIPD, 

mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, 

discussion board melalui forum diskusi, chatroom, 

serta mengakses tugas kuliah yang diberikan 

dosen.  

Alamat Web e-learning di UIN Walisongo 

adalah https://elearning.walisongo.ac.id/ dengan 

tampilan dashbord seperti pada gambar 6.1 

berikut: 

 
Gambar 6.1. Tampilan dashbord e-learning  

UIN Walisongo 

 

Dalam tampilan dasbord yang disajikan 

meliputi: profil dosen, diskripsi mata kuliah, 

kegiatan pembelajaran bahkan sampai pada 

evaluasi. Perbaikan dalam tampilan menu 

dilakukan setiap tahun ajaran dalam upaya 

peningkatan mutu pembelajaran yang 

berlangsung.  

https://elearning.walisongo.ac.id/
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Menu yang sisajikan dalam kegiatan belajar 

sudah representatif meliputi aktivitas belajar 

mahasiswa dan resources yang diberikan oleh 

dosen, seperti pada tampilan gambar 6.2 berikut: 

 

 

Gambar 6.2. Menu Activity dan resources e-learning 

UIN Walisongo 

 

C. Pembelajaran Sains dengan e-Learning Dan 

Dampak Psikologis 

Pembelajaran sains menekankan pada 

pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar mahasiswa 

mampu memahami alam sekitar secara ilmiah dan 

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 

tentang alam sekitar. Mahasiswa dituntut untuk 

memahami secara menyeluruh baik 

pengetahuannya dan cara mendapatkan 

pengetahuan dengan penemuan masalah 

(discovery learning). Melalui pembelajaran 

discovery learning mahasiswa mampu 
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mengembangkan konsep atau pengetahuan secara 

terus menerus dan berkesinambungan 

berdasarkan pengalaman yang didapatkan dan 

lingkungannya (Wenning, 2011, N. Khasanah, et 

al, 2017; 2019).  

Tujuan akademik dalam pendidikan sains 

tidak bisa dipisahkan dari tujuan pendidikan 

secara holistik, yakni proses untuk 

mengembangkan manusia yang utuh yaitu 

manusia yang bermoral tinggi, bersikap dan 

berperilaku baik, serta memiliki kemampuan 

kognitif dan keterampilan yang tinggi. Tujuan 

pembelajaran ditujukan untuk:  

1. Meningkatkan kesadaran akan kelestarian 

lingkungan, kebanggaan nasional dan 

kebesaran Tuhan. 

2. Mengembangkan daya penalaran untuk 

memecahkan masalah sehari-hari.  

3. Mengembangkan keterampilan proses untuk 

memperoleh konsep sains dan menumbuhkan 

nilai serta sikap ilmiah. 

4. Menerapkan konsep dan prinsip sains untuk 

menghasilkan karya berupa teknologi.  

Berdasarkan tujuan sains tersebut secara 

umum dapat diketahui bahwa pembelajaran sains 

tidak hanya menekankan hasil pada kemampuan 

kognitif peserta didik melainkan nilai-nilai positif 

yang harus dimiliki oleh masing-masing peserta 

didik setelah mengikuti pembelajaran sains. 

Pendidikan nilai termasuk ke dalam penerapan 

pendidikan humanis yang bisa mendorong 
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terjadinya proses pendidikan karakter. Nilai-nilai 

yang bisa diajarkan dalam pendidikan sains adalah 

nilai religius, saintifik, kultural, yuridis formal, 

dan metafisis. Melalui pembelajaran discovery 

learning mahasiswa mampu mengembangkan 

konsep atau pengetahuan secara terus menerus 

dan berkesinambungan berdasarkan pengalaman 

yang didapatkan dan lingkungannya. Mahasiswa 

benar-benar belajar secara mandiri dan tahu apa 

yang harus mereka lakukan ketika menemukan 

permasalahan (Wenning, 2011, N. Khasanah, et al, 

2017; 2019). 

Pasca dipublikasikannya kebijakan belajar di 

rumah, keresahan mulai muncul di lingkungan 

civitas akademik. Bagi mahasiswa, kondisi ini 

tentu memunculkan konflik psikis tersendiri. 

Kuliah online yang semula blanded learning 

akhirnya full online hingga akhir semester genap 

membuat mahasiswa kelabakan. Mahasiswa tidak 

dapat pergi ke kampus dan harus melaksanakan 

kuliah online di rumah masing-masing. Tak hanya 

itu, bimbingan skripsi, seminar proposal/ujian 

komprehensip, dan munaqosyah pun harus 

dilakukan online dan wisuda ditunda hingga waktu 

yang tidak ditentukan. 

Belum usai mahasiswa menghadapi 

kecemasan menghadapi wabah Corona merekapun 

dijejali dengan setumpuk tugas dari dosen yang 

dinilai sangat memberatkan (hasil survey oleh 

SEMA Fakultas Saintek). Alih-alih membantu 

menjaga kesehatan mental mahasiswanya 
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beberapa dosen justru meningkatkan stresor pada 

mahasiswa. Bahkan beberapa dosen yang kurang 

aktif mengajar di kelas begitu kuliah online 

langsung membebani mahasiswa dengan lebih dari 

satu tugas. Hal ini tentunya kurang bijak 

dilakukan dalam suasana yang kurang kondusif 

seperti sekarang.  

Secara pelan-pelan hilangnya pertemuan fisik 

karena perkuliahan yang disampaikan via daring 

akan berdampak pada hilangnya rasa 

kemanusiaan seperti rasa empati dan kepedulian. 

Sudah menjadi hal yang jamak dan diterima akal 

sehat jika ada yang mengatakan kehadiran 

pendidik atau dosen di depan kelas tidak akan bisa 

digantikan oleh teknologi (Yaumi, M, 2016).  

Kuliah online memang bagus saat seperti ini, 

tapi menjadi masalah ketika fasilitas pendukung 

tidak ada, tugas yang diberikan terlalu banyak 

bahkan jam kuliah online tidak sesuai jam mata 

kuliah, belum lagi ada beberapa teman yang 

kuwalahan dengan kuliah online.  Hasil survei 

KPAI yang dilansir di detik.com menunjukkan 

hasil terhadap 1.700 peserta didik di berbagai 

jenjang pendidikan pada 13-20 april 2020 

menyatakan bahwa 76,7% responden mengaku 

tidak senang mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh 

(PJJ), hanya 23,3% responden yg menganggap PJJ 

mengesankan. Kesulitan selanjutnya, sebanyak 

42,2%, menurut responden adalah tidak memiliki 

kuota internet. Responden mengusulkan kepada 

pemerintah untuk menggratiskan internet dengan 
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alasan PJJ dengan daring membutuhkan kuota 

sangat besar sebanyak 52,8%.  

 

 
Gambar 6.3. Hasil evaluasi KPAI tentang 

kendala pembelajaran online 

(https://nasional.sindonews.com/read/4602/14/ 

sistem-belajar-online-butuh-evaluas) 

 

Aspirasi mahasiswa pun gencar disuarakan 

melalui organisasi kemahasiswaan (DEMA dan 

SEMA) dari tingkat prodi hingga Universitas 

sebagai bentuk upaya mahasiswa yang dapat 

mengevaluasi keberlangsungan kuliah online.  

 

D. Efektifitas dan Sisi Humanis Pembelajaran e-

Learning di UIN Walisongo 

E-learning merupakan instrumen/alat yang 

digunakan untuk mempermudah akses dari 

pembelajaran yang dirancang di kelas, bukan 

sebagai menggantikan pengajar, tetapi bagaimana 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan 

mendukung pencapaian tujuan pembelajaran lebih 
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efektif (Clark & Mayer, 2011; Suphi, N., & Yaratan, 

H. 2016). Mahasiswa benar-benar belajar secara 

mandiri dan tahu apa yang harus mereka lakukan 

ketika menghadapi permasalahan. Di sisi lain 

humanisasi mahasiswa perlu diperhatikan dalam 

pembelajaran online. 

Humanisasi merupakan proses membangun 

karakter kemanusiaan, yang harkat dan martabat 

manusia sebagai makhluk hidup yang sempurna, 

dengan berbagai anugerah berlebihan 

(Sulistyarini, 2011). Pembelajaran yang humanis 

menghargai keragaman karakteristik setiap 

individu mahasiswa. Pembelajaran 

mengembangkan potensi masing-masing 

mahasiswa secara optimal, mengembangkan 

kecakapan hidup untuk dapat hidup selaras 

dengan kondisi pribadi dan lingkungan, 

memberikan bantuan untuk mengatasi kesulitan 

pribadi termasuk belajar, serta dengan 

menggunakan berbagai cara untuk mengetahui 

dan menilai kemajuan belajar mereka masing-

masing (Santrock, J. W, 2011). 

Implikasi humanisme dalam pendidikan 

diantaranya untuk mewujudkan lingkungan 

belajar yang menyenangkan. Lima tujuan pokok 

pendidikan humanistik yaitu:  

1) Mencapai pribadi yang berkembang secara 

positif dan mandiri 

2) Mengembangkan tanggung jawab terhadap apa 

yang telah dipelajari 

3) Mengembangkan kreativitas 
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4) Menumbuhkan sikap keingintahuan 

5) Menumbuhkan apresiasi terhadap seni.  

Pembelajaran memusatkan perhatian pada 

kelangsungan dan perkembangan seni dan 

keahlian, yang ungkapannya pada nilai-nilai yang 

paling tinggi bagi umat manusia. Sains 

menawarkan pembelajaran yang menyenangkan 

karena peserta didik berperan aktif dalam setiap 

tahapannya. Implikasi lain dari pandangan 

humanisme dalam kegiatan pembelajaran adalah 

layanan pembelajaran yang bersifat klasikal dan 

bersifat individual, pengakuan adanya peserta 

didik yang lambat (slow learner) dan peserta didik 

yang cepat (Andi Prastowo, 2013). Perkulian secara 

online menjadi salah satu jawaban untuk 

mengakomodir dari tujuan pendidikan yang 

humanis. 

Dosen pun dipacu untuk lebih kreatif dalam 

memberikan materi pembelajaran secara online 

yakni dengan membuat video pembelajaran dalam 

bentuk tutorial yang diupload di Youtube, 

memaksimalkan penggunaan Google Classroom, 

Whatsaap Group dan aplikasi video conferencing 

seperti Zoom, Skype, Hangouts maupun Webex. 

Kunci dari semuanya itu adalah komunikasi, di 

mana dosen harus tetap memperhatikan 

perkembangan anak didiknya yakni dengan 

memastikan hak memperoleh pendidikan tetap 

berjalan meskipun dengan perantara teknologi.  
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Kegiatan dalam setiap pertemuan online 

dapat dilakukan dengan variasi beberapa kegiatan. 

Mahasiswa akan merasa bosan jika setiap 

pertemuan diberikan tugas. Di sisi lain konten 

materi harus dikuasai oleh mahasiswa. Bahan 

materi berupa PPT, link ke URL atau artikel jurnal 

sebagai bahan bacaan akan menambah wawasan. 

Tagihan dapat berupa kuiz, resume, atau proyek 

yang bisa dilakukan secara mandiri dan 

menemukan sendiri (discovery). 

 

 
 

Gambar 6.4. Beberapa kegiatan pembelajaran dengan 

tema sistem pencernaan 
 

Penggunaan teknologi sistem pembelajaran 

daring di masa pandemi ini tentunya memiliki sisi 

positif maupun negatif. Efektivitas dari 

pembelajaran daring salah satunya membuka 

kebebasan ekspresi dari ide-ide mahasiswa yang 

tidak muncul ketika perkuliahan tatap muka 

karena rasa malu, segan, takut atau bahkan belum 

https://republika.co.id/tag/pembelajaran-daring
https://republika.co.id/tag/pembelajaran-daring
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memiliki kemampuan verbal yang baik. Selain itu, 

pembelajaran daring juga dapat membantu 

mahasiswa yang tinggal di daerah terpencil yang 

kesulitan akses menuju kampus maupun 

berbenturan waktu terutama mahasiswa yang 

kuliah sambil bekerja.  

 

Gambar 6.5. Partisipasi mahasiswa sedikit submitted 

di kelas e learning 
 

Bagaimanapun juga tuntutan akademik 

tetap disesuaikan dengan keadaan saat ini. Dosen 

pun seharusnya berusaha untuk mencari cara 

bagaimana dapat memahamkan mahasiswa 

terkait materi yang diampunya dengan cara yang 

kreatif dan mudah dicerna bukan sekedar 

memindahkan tulisan dari PPT ke kolom diskusi. 

Mahasiswa akan lebih antusias bila kuliah online 

diperbanyak dengan diskusi ringan tentang 

fenomena terupdate dan dikaji dengan materi 

kuliah yang dipelajari. Tidak hanya melulu dengan 

PPT, perkuliahan dapat menggunakan media lain 

seperti Youtube, podcast, atau media lain yang 

dapat memantik antusiasme mahasiswa. 
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Harapannya tentu perkuliahan online menjadi 

lebih menyenangkan dan mahasiswa tidak lagi 

merasa tertekan. 

 
 

Gambar 6.6. Partisipasi mahasiswa banyak submitted 

di kelas e learning 

 

Dosen diharapkan mampu memberikan 

pembelajaran kepada mahasiswa tentang pendidikan 

yang bersifat kontekstual sesuai kondisi lingkungan 

masing masing dan disesuaikan dengan minat dan 

kondisi lingkungan mahasiswa. Tidak disama-ratakan 

untuk semua mahasiswa, harus memperhatikan 

kondisi lingkungan termasuk akses terhadap internet. 

Tugas-tugas yang diberikan mahasiswa tidak harus 

dinilai seperti biasanya, akan tetapi penilaian lebih 

banyak kualitatif yang sifatnya memberi motivasi 

kepada mahasiswa. 
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Gambar 6.7. Pendataan untuk evaluasi 

pembelajaran e learning oleh PTIPD 

 

Tidak ada gading yang tak retak, tentu dalam 

pembelajaran e learning yang diberlakukan di UIN 

Walisongo. Semangat untuk lebih baik dalam setiap 

kegiatan pembelajaran menjadi tujuan PTIPD sebagai 

LMS yang memfasilitasi pembelajaran on line. Selaian 

mendengarkan masukan dan kritik dari mahasiswa, 

PTIPD juga menggali informasi dari Bapak Ibu dosen 

pengguna e learning untuk evaluasi agar di tahun 

ajaran berikutnya bias lebih baik. Semoga pendidikan 

ke depan lebih baik. 
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Bagian 7 

Aktivitas Kognitif:  

Keberhasilan Pembelajaran Sains  

di Era Akselerasi Digital 
 

Viyanti 

 

A. Penggunaan Teknologi dan Kebijakan 

Pembelajaran online 

Pembelajaran sains dalam rangka 

mencapai kekuatan cakupan sains 

merupakan hal yang paling tepat 

membekali mahasiswa mampu menguasai 

pengetahuan. Dimulai dengan rasa 

keingintahuan mahasiswa dan keinginan 

untuk mengetahui fenomena alam 

merupakan langkah awal menuju 

penguasaan pengetahuan. Pemenuhan 

kebutuhan rasa ingin tahu terhadap 

fenomena alam dapat direalisasikan dalam 

pembelajaran sains melalui pola aktivitas 

kognitif. 
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Aktivitas kognitif secara spesifik 

difokuskan pada perubahan dalam cara berpikir 

dan memecahkan masalah. Aktivitas ini 

dipengaruhi oleh tanggapan terhadap permintaan 

lingkungan yang muncul dalam berbagai interaksi 

fisik dan sosial. Artinya, aktivitas kognitif 

berkembang dalam bentuk peningkatan 

pengetahuan mengikuti pola-pola yang teratur.  

Perubahan aktivitas kognitif dapat terjadi sebagai 

akibat proses lingkungan pendidikan yang 

dibentuk melalui pengalaman belajar mahasiswa. 

Terkait hal tersebut, aktivitas kognitif secara 

efektif telah mempersiapkan mahasiswa untuk 

membentuk representasi mental baru melalui 

transformasi informasi yang mencakup 

pertimbangan, penalaran, pemecahan masalah 

logis, dan pembentukan konsep. 

Penggambaran nyata terpolanya aktivitas 

kognitif selama proses pembelajaran mahasiswa 

sebagai bekal mengkonstruk semua pengetahuan 

dalam berbagai situasi pembelajaran yang 

berbeda.  Aktivitas kognitif yang telah terpola 

mempersiapkan mahasiswa menghadapi 

pembelajaran abad 21.  Seperti diketahui bersama 

bahwa pembelajaran abad 21 memicu 

kecenderungan  pergeseran dari pembelajaran 

konvensional secara tatap muka ke arah 

pembelajaran digital yang dapat diakses dengan 

menggunakan media, seperti komputer, 

smartphone tanpa dibatasi jarak, tempat, dan 
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waktu oleh siapa pun yang memerlukannya. 

Penekanan pada pergeseran orientasi 

pembelajaran mendorong berkembangnya 

berbagai keterampilan kognitif dalam 

pembelajaran.  Pernyataan ini menggambarkan 

adanya kompleksitas pembelajaran yang perlu 

diidentifikasi dan dievaluasi dalam rangka 

membantu mahasiswa berkontribusi pada 

penguasaan konsep dengan proses-proses yang 

disarankan dalam pembelajaran.  

Kompleksitas pembelajaran perlu disiasati 

dengan menumbuhkan kesadaran mahasiswa 

untuk memperluas pemahaman fakta dan konsep, 

dimana titik tekannya pada aktivitas kognitif.  

Pembelajaran yang menitikberatkan pada 

tumbuhnya aktivitas kognitif menghasilkan 

dampak yang tak terbatas mengarah pada 

perubahan pedagogik kompleks dan menantang. 

Namun, kondisi ini dipaksa berubah sejalan 

dengan adanya perubahan sistem pendidikan di 

Indonesia sejak pandemi Covid 19 merebak yang 

perlu disikapi dengan baik oleh mahasiswa 

maupun pendidik. Pandemi Covid 19 memaksa 

kita masuk pada era industri 4.0 dengan cepat 

melalui digitalisasi pendidikan.  Akibatnya, semua 

tingkatan masyarakat dipaksa melek teknologi. 
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B. Fenomena Pembelajaran On-Line: Merebak 

nya Pandemi Covid 19 

Lingkungan pembelajaran off-line yang 

aman dan mendukung, memberi kecendrungan 

pendidik menganut kerangka pembelajaran yang 

kompleks dan menantang untuk mendorong 

mahasiswa memperdalam pemahaman dan 

mencoba pengalaman baru. Kerangka kerja ini 

menggambarkan bagaimana interaksi antara 

mahasiswa dan pendidik membentuk proses 

pembelajaran ideal. Proses pembentukan 

pembelajaran ideal memiliki karakteristik: 1) 

memungkinkan mahasiswa mengekspresikan 

pengetahuan untuk mencapai pemahaman 

fenomena suatu konsep; 2) lebih banyak struktur 

argumen yang mengakui konteks, sikap, 

pengambilan keputusan dan kerja kelompok; dan 

3) menciptakan lingkungan yang menggabungkan 

pengetahuan mahasiswa dan problematika dalam 

pengetahuan.  Sayangnya, kondisi lingkungan saat 

ini tidak lagi nyaman untuk melakukan 

pembelajaran secara off-line yang memaksa 

kebijakan baru di dunia pendidikan, khususnya 

semua kegiatan pembelajaran harus dilakukan 

dari rumah (pembelajaran on-line) dimana 

mahasiswa dituntut lebih mandiri.   

Pembelajaran on-line terus berkembang 

sejalan dengan kebutuhan masing-masing 

pembelajaran. Artinya pembelajaran diarahkan 

pada bagaimana pendidik memperoleh dan 

menafsirkan ide-ide mahasiswa, memeriksa 
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pekerjaan mahasiswa, dan menggunakan ide-ide 

untuk menginformasikan keputusan dan tindakan 

pembelajaran mahasiswa. Pembelajaran ini 

membantu pendidik mengembangkan harapan 

yang lebih spesifik dan merencanakan urutan 

pembelajaran masing-masing mahasiswa 

berikutnya. Kauffman & Yang (2011) 

mengungkapkan bahwa mempersiapkan 

lingkungan belajar on-line berarti mendorong 

mahasiswa berpartisipasi dalam pembelajaran. 

Terkait hal tersebut, dibutuhkan pelibatan  

maksimal mahasiswa untuk belajar dengan 

'melakukan: mencermati dan mengkritisi” (Kolmos 

& Holgaard, 2008).  Dengan kata lain, lingkungan 

belajar yang dimaksud adalah lingkungan yang 

merangsang mahasiswa untuk berinteraksi. 

Sejalan dengan pendapat Felder  (2005) bahwa 

interaksi mahasiswa tergambar dari keterlibatan 

aktif dalam proses pembelajaran dan pembelajaran 

mereka sendiri.  

Kebijakan mendukung dan 

mempromosikan pembelajaran on-line dimasa 

merebaknya pandemi covid-19 membangun rantai 

bukti bagi pendidik dalam hal: 1)  pengubahan 

tuntutan tingkat kognisi dalam membangun 

pemahaman, 2) pengaturan eksplorasi subjek, 3) 

peningkatan terjadinya interaksi membutuhkan 

pikiran terbuka, 4) memicu dan memotivasi 

mahasiswa untuk berpikir, 5) pengoptimalan 

proses interaksi komunikasi edukasi.  Hal ini akan 

membantu menjaga keseimbangan pendidik 
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sebagai individu dan menganalisis masalah secara 

kritis dalam proses pembelajaran.  Dibutuhkan 

persiapan pendidik yang sangat baik tentang 

bagaimana pendidik melakukan proses 

pembelajaran secara konsisten dengan paradigma 

pembelajaran on-line berkontribusi pada 

peningkatan pembelajaran. Komitmen 

pembelajaran on-line lebih diarahkan pada 

memfasilitasi gagasan belajar dari mana saja dan 

kapan saja, asalkan mahasiswa memiliki akses ke 

internet. Dengan demikian, pembelajaran on-line 

dimaksudkan memberikan peluang fleksibel bagi 

mahasiswa dan pendidik menciptakan pengalaman 

pembelajaran on-line yang efektif dan telah 

didokumentasikan dengan baik. Kerangka kerja 

pembelajaran on-line berkontribusi pada 

lingkungan belajar yang membantu pembelajaran 

mandiri. Namun, tantangan tetap ada dalam 

penciptaan pengalaman pembelajaran on-line yang 

efektif termasuk kompleksitas pengajaran dan 

pembelajaran seperti motivasi, komunikasi dan 

interaksi antara mahasiswa on-line ditambah 

dengan tuntutan memfasilitasi pendekatan yang 

berpusat pada siswa untuk mengajar dan belajar di 

mana lingkungan konstruktivisme sosial 

diterapkan (Conrad & Donaldson, 2011).  

Saat ini telah berkembang banyak produk 

media pembelajaran on-line yang dapat 

mengaktivasi mahasiswa untuk berinteraksi 

dengan perangkat TIK dalam proses belajar. 

Dengan harapan pembelajaran akan menarik bagi 
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mahasiswa karena situasi dan kondisi belajarnya 

memiliki kemiripan dengan situasi dan kondisi 

sesungguhnya. Oleh karena itu, untuk menjadi 

pendidik yang menarik saat ini diperlukan 

keterampilan dalam menguasai dan mengelola 

pembelajaran interaktif berbasis TIK tersebut.  

C. Aktivitas kognitif yang didukung aplikasi 

LMS (Learning Manajemen Sistem) 

LMS (Learning Manajemen Sistem) 

merupakan  istilah global untuk sistem komputer 

yang dikembangkan secara khusus untuk 

mengelola pembelajaran on-line, mendistribusikan 

materi pelajaran dan memungkinkan kolaborasi 

antara mahasiswa dan pendidik.  Saat ini banyak 

berkembang situs-situs penyedia layanan sistem 

pengelolaan pembelajaran (learning management 

system/LMS) atau sering disebut juga e-learning. 

Situs e-learning tersebut ada yang dapat 

digunakan secara bebas dan gratis, dan ada pula 

yang berbayar serta memiliki ketentuan yang 

mengikat dalam penggunaanya. Secara garis 

besar, fitur dalam LMS tersebut terbagi menjadi 2 

yaitu (1) Fitur aktivitas pembelajaran sinkron 

(synchronous), dan (2) Fitur aktivitas pembelajaran 

tidak sinkron (asynchronous). 

Beberapa keuntungan menggunakan LMS: 

(1) mampu memfasilitasi mahasiswa dapat belajar 

dan mengakses materi dimana saja dan kapan saja 

dengan bimbingan pendidik.  (2) mudah digunakan 

oleh pendidik, seperti Edmodo, Schology, Google 

Classroom, Whatshaap Group, Virtual Class, 
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Edusmart, Zoom, Jitsi Meet, Siakadu dan lain-lain. 

dan (3) memaksa akselerasi digital dalam 

pembelajaran.  Seperti diketahui bahwa adanya 

pandemi covid-19 penggunaan teknologi pada saat 

proses pembelajaran maupun di luar proses 

pembelajaran menjadi hal wajib. Terkait hal 

tersebut, aktivitas kognitif yang didukung aplikasi 

LMS dirasa cukup untuk menjawab pertanyaan 

atas kekhawatiran peserta didik “Bagaimana agar 

saya dapat belajar di rumah dengan waktu yang 

sangat singkat dan tanpa ada gangguan?.   

Aplikasi-aplikasi ini dapat dengan mudah untuk 

digunakan oleh pendidik untuk sharing materi, 

penugasan, penilaian, evaluasi hingga pelaporan.  

Edusmart merupakan salah satu  sistem 

komputer yang dikembangkan secara khusus 

untuk mengelola pembelajaran on-line. Edusmart 

adalah aplikasi yang membantu peserta didik 

secara teknis dengan memahami konsep kompleks 

dengan cara cerdas dan ramah pengguna. Terkait 

hal tersebut teridentifikasi kelebihan  sistem 

Edusmart dibandingkan dengan sistem LMS lain 

yaitu: (1) meningkatkan keahlian mahasiswa 

dalam domain tertentu, (2) memiliki implikasi 

praktis, (3) menghubungkan konsep teoritis ke 

dalam situasi kehidupan nyata, (4) respon yang 

cepat dan produktif, (5) pembelajaran tepat waktu, 

(6) mendorong interaksi maksimum selama sesi 

pembelajaran, (7) sangat kreatif dan inovatif (8) 

meningkatkan minat pada pembelajaran, dan (9) 

mempersiapkan peserta didik untuk melakukan 
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evaluasi.  Adapun LMS yang mendukung 

pembelajaran penulis dalam masa pandemi covid-

19 adalah Edusmart, dengan beberapa catatan 

pengalaman yang dipaparkan pada bahasan 

selanjutnya.  Konsep pembelajaran yang 

difasilitasi Edusmart mempunyai pengaruh untuk 

mempresepsikan suatu pembelajaran dengan cara 

pandang (kebiasaan atau tingkah laku) peserta 

didik untuk melakukan proses pembelajaran 

secara alami (lihat Gambar 7.1). 

 
Gambar 7.1. Contoh pembelajaran on-line matakuliah 

Kolokium Fisika (edusmart.fkip.unila.ac.id) 
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Gambar 7.1 adalah salah satu contoh fitur 

edusmart yang memfasilitasi pendidik merancang 

pembelajaran yang sedemikian menarik untuk 

memfasilitasi proses aktivitas kognitif pada masa 

pandemi Covid 19. Adapun tindakan kognitif yang 

dimaksud dalam pembelajaran on-line yang harus 

dimiliki mahasiswa adalah: (1) mengidentifikasi 

permasalahan; (2) representasi masalah; dan (3) 

merencanakan sebuah solusi.  Terkait hal tersebut 

Pendidik hanya membutuhkan penyajian beberapa 

materi sebagai bahan diskusi untuk tiap 

pertemuan, dimana materi disusun berdasarkan 

tindakan kognitif dengan pola berurutan yang 

harus dilakukan mahasiswa.   

Pola ini menstimulus akses ke pengetahuan 

mahasiswa terhadap informasi yang diberikan 

untuk tiap masalahnya.  Oleh karena itu, laman 

dan aplikasi pembelajaran disesuaikan dengan 

tahap perkembangan dan tujuan pembelajaran. 

(mis Gambar 1: diperkenalkan video terkait dengan 

turbin angin (adalah mahasiswa diajak untuk 

mencermati dan mengkritisi video tersebut), 

adapun harapan dari hasil kegiatan ini adalah 

mahasiswa mampu menganalisis atau 

mempersepsi informasi dalam bentuk rancangan 

turbin angin sederhana yang penuh makna dan 

pada akhir pembelajaran adalah peserta benar-

benar mempunyai gagasan nyata terkait “Turbin 

Angin Sederhan”).  Artinya, gagasan pengetahuan 

yang terstimulus dari kegiatan menonton Video 

terkait permasalahan mampu “menangkap” poin-
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poin esensial dari suatu turbin angin sederhana 

sebagai penanda telah terjadi tindakan kognitif 

pada langkah ini.   

Poin-poin esensial ini menarik, mampu 

membangun perhatian mahasiswa maka proses 

pembelajaran dapat lebih mudah terlaksana. Hal 

tersebut dapat terjadi karena mahasiswa yang 

tertarik dengan media yang dipersiapakan 

pendidik akan memiliki motivasi dan tergerak 

untuk memfokuskan dirinya pada proses 

pembelajaran. Kesiapan belajar inilah yang 

membuat mahasiswa lebih mudah dikondisikan 

dan dikelola pada saat pembelajaran berlangsung.  

Kemampuan dan kreatifitas kita sebagai pendidik 

dalam memanfaatkan sumber belajar dan 

menggunakan media, sesuai dengan konteks 

lingkungannya akan lebih menarik perhatian.  

Oleh karena itu, dosen harus lebih intensif 

mengajak mahasiswa memetakan elemen-elemen 

lingkungan yang dapat digunakan dan 

dimanfaatkan sebagai sumber maupun media 

belajar mahasiswa.  

Oleh karena itu tindakan kognitif pada 

Gambar 7.1 berdampak pada: (1) memberi 

mahasiswa peluang mempunyai keterampilan 

abad ke-21 dalam proses pembelajaran yang 

didukung oleh teknologi (Kong & et.al, 2014). (2) 

mengurangi biaya dan waktu, menyediakan dan 

meningkatkan peluang untuk berkolaborasi 

dengan para ahli profesional dalam skala global, 

memberikan adalah mahasiswa pembelajaran 
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yang fleksibel (Finch & Jacobs, 2012). dan (3) 

membantu adalah mahasiswa dalam pencapaian 

akademik (Bilfaqih & Qomaruddin, 2015).  Adapun 

paparan terkait dengan tindakan kognitif yang 

harus dilakukan mahasiswa dijabarkan berikut: 

1. Keterlibatan Peserta Didik dalam 

“Mengidentifikasi Permasalahan” 

Keterlibatan mahasiswa dalam 

pembelajaran on-line membutuhkan motivasi 

dan strategi khusus yang harus diterapkan  

pendidik.  Pendidik perlu membentuk 

pengajaran yang berinovasi dengan genre baru 

dengan dukungan perangkat teknologi. 

Peningkatan proses pembelajaran tergantung 

pada strategi yang digunakan dalam proses 

pembelajaran sementara penggunaan teknologi 

akan memfasilitasi pengajaran yang efektif 

(Helen B. Boholan, 2017). Menggunakan 

teknologi mendukung pencapaian tujuan 

pembelajaran, proses pembelajaran dan hasil 

belajar yang diinginkan (lihat Gambar 7.2) 

 

 
 

Gambar 7.2. Fitur  fleksibilitas dan aksesibilitas 

mahasiswa mengidentifikasi masalah 
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Fitur utama pembelajaran online adalah 

merujuk pada fleksibilitas dan aksesibilitas 

mahasiswa mengidentifikasi masalah (Gambar 

2). Desain fitur utama yang ditampilkan 

memungkinkan konten materi tersampaikan 

dengan jelas untuk semua mahasiswa. Fitur ini 

sangat penting dalam pembelajaran untuk 

mengatasi masalah kesiapan di era digital. 

Beberapa ahli mengungkapkan bahwa: (1) 

Bomia et al., (1997) menuliskan bahwa proses 

pembelajaran akan sesuai dengan tujuan jika 

ada kemauan, kebutuhan dan keinginan 

mahasiswa berpartisipasi dalam pembelajaran. 

(2) Kuh (2003) bahwa mempromosikan 

keterlibatan mahasiswa dalam kognisi, emosi 

dan perilaku dalam pembelajaran 

membutuhkan tanggung jawab pendidik. (3) 

Fredricks (2004) bahwa upaya aktif mahasiswa 

untuk memberikan perhatian, partisipasi, dan 

keterlibatan dalam pembelajaran mendukung 

upaya akademik.  

Kegiatan mengidentifkasi masalah 

memungkinkan mahasiswa untuk memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, dan meningkatkan 

kompetensi secara efisien tanpa intervensi 

langsung dari pendidik. Pembelajaran yang 

dikembangkan penulis memiliki keunggulan 

karena menyediakan konten materi 

pembelajaran yang dapat diakses di mana saja 

dan lebih cepat untuk membantiu mahasiswa 

mengidentikasi permasalahan (laman web yang 
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mudah diakses mahasiswa terkait dengan 

materi).  Dapat dikatakan bahwa pebelajaran 

on-line adalah salah satu bentuk pembelajaran 

yang mendukung mekanisme pendidikan.  

2. Representasi Permasalahan 

Representasi adalah mengungkapkan 

bahwa ungkapan ide yang ditampilkan 

mahasiswa sebagai model atau bentuk 

pengganti dari suatu situasi masalah yang 

digunakan untuk menemukan solusi dari suatu 

masalah yang sedang dihadapinya.  Terobosan-

terobosan kreatif seringkali muncul dalam 

kondisi ini dimana kadang-kadang mahasiswa 

belum memikirkanya.  Pernyataan pragmatis 

yang diajukan mahasiswa mampu memicu 

mahasiswa lain untuk berkreasi yang 

membantu mahasiswa membebaskan pikiran 

yang melelahkan akibat proses representasi 

masalah.  Kondisi ini membantu mahasiswa 

menemukan ide baru untuk menyelesaikn 

masalah tersebut.  Terobosan kreatif ini 

seringkali dapat memecahkn masalah tanpa kita 

sadari (lihat Gambar 7.3).   
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Gambar 7.3.  Contoh representasi masalah  

peserta didik 

 

Gambar 7.3 memberikan gambaran 

bahwa mahasiswa telah memperlihatkan 

sebuah ciri dan ide bagaiaman suatu produk 

yang akan diproduksi.  Penekanan pada 

pentingnya merepresentasikan suatu 

permasalahan menjadi kunci untuk membantu 

mahasiswa menemukan sebuah solusi.  

Mahasiswa  perlu mengeksplorasi komponen-

komponen pendukung dari suatu permasalahan. 

Kemampuan mahasiswa dalam mendefinisikan 

proses kognitif secara sistematis yang 

dihubungkan dengan aktivitas pemecahan 

masalah menggambarkan adanya hubungan 

antara struktur pola pemecahan masalah.  

Bandura (1986) mengungkapkan bahwa 

kepercayaan diri mahasiswa tentang 

kemungkinan keberhasilan pada penyelesaian 

tugas, kompetensi, dan keinginan hasil terbaik 

mempengaruhi tingkat usaha mahasiswa.  

Kemampuan mahasiswa mempelajari aspek 
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pemecahan masalah secara otomatis memicu 

proses perencanaan dalam merepresentasikan 

suatu masalah.  Hal ini merupakan sebuah 

proses aktif merencanakan suatu penyelesaian 

masalah.  Memampukan mahasiswa mengingat, 

mengungkap fakta, ide-ide abstrak yang 

merepresentasikan pengetahuan sebagai alasan 

mendasar pendidik untuk memfasilitasi 

pembelajaran yang mengarah pada 

pengorganisasian aktivitas kognitif.  Artinya 

kegiatan pembelajaran tidak banyak 

mengandung formalitas kelas, langsung 

kedalam suatu pokok bahasan, mata pelajaran 

yang sesuai kebutuhan.  Aktivitas ini mampu 

memperbaiki secara cepat, menyimpan atau 

juga memunculkan kembali, mendistribusikan, 

serta juga sharing pembelajaran juga informasi. 

Sehingga kegiatan pembelajaran yang 

menggunakan konsep ini memudahkan 

terjadinya komunikasi dua arah antar 

mahasiswa dan pendidik.  

Terkait hal tersebut, pendidik cenderung 

menata permasalahan-permasalahan 

pengetahuan berdasarkan prinsip yang 

digunakan untuk menyelesaikan masalah.  

Akibatnya mahasiswa terlatih merepresentasi 

kan pengetahuan, sejalan dengan pendapat ahli 

Ge X & Ifenthaler (2017) bahwa keterlibatan 

kognitif mengacu pada motivasi belajar dan 

penggunaan strategi dalam proses 

pembelajaran. Mahasiswa yang memiliki 
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kemampuan merepresentasikan masalah 

memiliki tingkat kognitif dan upaya yang lebih 

besar dalam pembelajaran. Secara keseluruhan, 

mengintegrasikan keterlibatan perilaku, 

emosional, dan kognitif menggambarkan 

keterlibatan aktif mahasiswa dalam 

pembelajaran (Ceylan & Kesici, 2017).   

3. Merencanakan Solusi;  

Proses merencanakan solusi 

menggambarkan bahwa pada masa ini 

mahasiswa menunjukkan ide-ide dan 

pengetahuannya terkait “turbin angin 

sederhana” serta pemikiran-pemikiran yang 

sifatnya sementara. Ide awal ini lah yang akan 

menentukan suatu rancangan turbin angin 

sederhana yang kreatif.  Stimulus yang 

diberikan kepada mahasiswa menjadi bahan 

perhatian mahasiswa untuk keberhasilan 

merencanakan solusi (lihat Gambar 7.5) 
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Gambar 7.5.  Contoh aktivitas kognitif siswa 

“merencanakan solusi” 
 

Gambar 7.5 merepresentasikan proses 

merencanakan solusi dimulai dari 

menspesifikasikan komponen perencanaan 

sebuah solusi dan bagaimana konsep terstruktur 

sebagai sebuah ciri adalah subjektif.  Jadi 

mahasiswa dapat dengan mudah 

membayangkan rancangan produk yang akan 

dihasilkan sesuai dengan keadaan 

sesungguhnya yang didukung dari kajian 

literatur. Kajian literatur membantu mahasiswa 

lebih percaya diri dalam kemampuan untuk 
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menyelesaikan tugas yang membutuhkan 

strategi serupa. Keberhasilan merencanakan 

solusi untuk memecahkan masalah yang dapat 

dikelola ini akan mendorong mahasiswa untuk 

beralih kelevel pekerjaan selanjutnya.  

Melalui tahapan merencanakan solusi 

berbagai informasi mahasiswa dapat mengakses 

berbagai referensi, baik yang berupa hasil 

penelitian, maupun artikel hasil kajian dalam 

berbagai bidang.  Begitu pula dengan informasi 

yang menyangkut bidang pendidikan atau 

pembelajaran mudah, banyak, dan cepat untuk 

diakses. Mahasiswa diberi kesempatan luas 

berinteraksi dengan sumber belajar, baik yang 

berupa materi pembelajaran itu sendiri maupun 

dengan pengajar yang membina atau 

bertanggungjawab mengenai materi 

pembelajaran. Dalam hal ini pendidik 

mendorong mahasiswa untuk memberikan 

peluang bagi kesuksesan akademik peserta didik 

(Schunk & Miller, 2002 Schunk & Miller, 2002 ).  

didukung oleh pendapat Zimmerman, Bonner, & 

Kovach (1996) bahwa pendidik dapat 

memodelkan penggunaan strategi pembelajaran 

yang tepat sehingga mahasiswa akan memiliki 

contoh strategi yang berhasil yang dapat segera 

mereka tiru.   

Berdasarkan paparan di atas, pada 

pembelajaran fisika aktivitas kognitif sangat 

diperlukan untuk kemajuan pembelajaran yang 

kompleks. Aktivtas kognitif dapat mendorong 
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mahasiswa untuk berpikir secara mendalam 

tentang materi pelajaran. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa pembelajaran online yang 

memuat aktivitas kognitif membantu 

mahasiswa mengembangkan kemampuan 

berpikir. Prinsip ini berarti bahwa penerapan 

aktivitas kognitif ke dalam tindakan praktis 

dengan cara mempertanyakan tahapan suatu 

pengerjaan produk yang menantang untuk diri 

sendiri mampu menjadikan perubahan dapat 

terealisasikan. Selain itu, Prinsip ini bermakna 

bahwa pola-pola aktivitas kognitif untuk 

memecahkan ruang simbolik di sekitar 

mahasiswa. Sebagai contoh misalnya apa yang 

penting dan layak dalam sebuah kincir angin 

sederhana. Aktivitas kognitif juga mampu 

menghubungkan pengetahuan teoretis dan 

aplikasi praktis  memungkinkan mahasiswa 

menciptakan teori aksi yang bermakna bagi 

kehidupan nyata. menggambarkan pengetahuan 

dengan cara yang lain artinya,mahasiswa dapat 

memilih bagaimana pengetahuan diperoleh dan 

dipahami untuk selanjutnya melakukan 

tindakan dengan menggabungkan berbagai 

pendekatan. Schon (1983) menawarkan istilah 

berpikir saat tindakan (yaitu saat melakukan 

sesuatu) dan berpikir setelah bertindak (yaitu 

setelah dilakukan tindakan) sebagai langkah 

penting dalam pendidikan profesional terkini. 

Argumen Schon bahwa para profesional memang 

dapat menguasai disiplin keilmuannya secara 
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spesifik namun mereka tidak siap mengelola 

hubungan interaktif antara manusia dengan 

disiplin tersebut, serta mengelola dampaknya 

dalam kehidupan.  

Sebagai dosen harus memiliki wawasan, 

kemauan dan kemampuan untuk berubah sesuai 

perkembangan jaman. Wawasan mengenai 

perubahan diperlukan agar kita dapat melihat 

perubahan secara arif dan bijaksana. Kearifan 

tersebut dapat memicu tumbuhnya motivasi diri 

mengenai pentingnya perubahan. Motivasi yang 

kuat untuk menyambut perubahan akan 

mendorong hadirnya kemauan untuk berubah. 

Seiring dengan penerapan perubahan tersebut 

dosen dapat membangun keyakinan kepada 

mahasiswa bahwa perubahan tersebut 

diperlukan sebagai bekal mahasiswa 

menyambut situasi dan kondisi di masa yang 

akan datang.  

 

D. Penutup 

Pembelajaran on-line sebagai salah satu 

alteratif dalam dunia pendidikan yang dapat 

memberikan layanan dan sumber pembelajaran 

yang mudah dan cepat diakses pada masa pandemi 

Covid-19. Pembelajaran ini mampu membangun 

konektivitas antar komponen yang ada dalam 

pendidikan sehingga pendidikan menjadi lebih 

dinamis dan fleksibel guna memperoleh dan 

meraih peluang-peluang yang ada untuk 

pengembangan pendidikan. Sudah barang tentu 
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semua ini harus diikuti oleh kesiapan seluruh 

komponen sumber daya manusia baik dalam cara 

berpikir, orientasi, perilaku, sikap dan sistem nilai 

yang mendukung pemanfaatan pembelajaran on-

line. Tulisan ini sebagai gambaran pengalaman 

penulis memberikan contoh nyata pemanfaatan 

pembelajaran on-line yang mengarah pada 

pengembangan aktivitas kognitif siswa. Aktivitas 

kognitif dikedepankan sebagai kunci keberhasilan 

pembelajaran on-line di era akselerasi digital. 

Kerangka pembelajaran on-line yang dituliskan 

dibangun agar peserta didik dan pendidik mampu 

menguasai teknologi.  
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