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Pengantar

Tujuan pendidikan nasional:

mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis

serta bertanggungjawab dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa



• Pendidikan merupakan salah satu aspek penting bagi pembangunan 
bangsa.

• Pendidikan merupakan wadah yang tepat dalam upaya peningkatan
sumberdaya manusia.

• Perlu adanya perencanaan dan penyelenggaraan Pendidikan untuk
menghadapi perkembangan dan perubahan dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.

• Pada era globalisasi lulusan dalam negeri harus mampu berkompetisi
secara global (think globally, act globally not only locally).
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Mindset kita semua di era global (abad 21)

▪ Di dalam abad 21 peran ilmu pengetahuan (scientific 

knowledge) menjadi semakin dominan dalam bermasyarakat

global. 

▪ Masyarakat yang perikehidupannya bertumpu pada ilmu

pengetahuan → “masyarakat berbasis pengetahuan” 

(knowledge based society) → perekonomiannya semakin

menuju ke ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based 

economy), yaitu melalui kegiatan industri jasa maupun

produksi yang berbasis pengetahuan (knowledge based 

industry).



Kunci keberhasilan perikehidupan masyarakat global 

berbasis pengetahuan yang kompetitif tersebut:

▪ kecepatan (speed) dalam menanggapi dinamika

dan perubahan keperluan masyarakat yang semakin

cepat,

▪ fleksibilitas (customization) dalam memenuhi selera

masyarakat yang semakin bervariasi, 

▪ kepercayaan (trust) sebagai anggota masyarakat

(global) yang berwatak unggul.



Syarat untuk berpartisipasi dalam masyarakat

berbasis pengetahuan yang ekonominya berubah

semakin cepat: 

▪ Mahir dalam mengumpulkan, memilah, memroses dan

menginterpretasikan data dan informasi.

▪ Mempunyai kemampuan konseptual, analitik (analisis), sintesis, 

komunikasi, keterampilan pengelolaan diri (self management) dan

keterampilan pengelolaan antar personal (interpersonal management).

▪ Menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan (basic academic knowledge) 

dan keterampilan berkarya.

▪ Mau dan mampu belajar sepanjang hayat sebagai gaya hidup (learning 

culture menuju ke learning society).



▪ Kunci dasar → generator dinamika pertumbuhan

ekonomi berbasis pengetahuan → dari penguatan

pendidikan dalam Ilmu Pengetahuan (Basic Sciences) 

yang merupakan basis dari technological dan scientific 

advancement dan membiasakan peserta didik
melakukan kegiatan keilmuan (science) dimulai dari

lingkungan sekitarnya (daily life). 

▪ Artinya bekerja dan berpikir dengan menggunakan

metode dan pendekatan ilmiah, baik urutsecara induktif

maupun deduktifan langkah maupun prosesnya, sesuai

dengan tingkat keilmuan masing-masing
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•LOGIKA ~ olah pikir
•KINESTIKA ~ olah badan

•ETIKA ~ olah rasa (santun)
•ESTETIKA ~ olah rasa (indah)

Aktor utama adalah

GURU

GURU 

yang 

TANGGUH 

➔

IMUNITAS 

KUAT



Best Practices

Guru Biologi dan IPA 

di Jatim



Survey tentang Pembelajaran dan 

Pendidikan dengan Daring

 Responden (guru Biologi dan IPA di Jawa Timur)

 Angket (selama 2 pekan)

 Jumlah 124 guru dan 1 dosen PTS

SMA 58

SMP 66

Lain-lain (PT) 1

125



Latar Belakang Mengajar

Responden

46%

53%

1%

Chart Title

SMA

SMP

Lain-lain (PT)







Terbanyak: 
Kadang2

Belum 
terprogram

Perlu
diprogramkan

dalam kurikulum
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Media Pembelajaran Bahan Pembelajaran Perangkat Pembelajaran

(RPP, Silabus)

Lainnya

Setelah melakukan pembelajaran daring selama ini, apa kendala yang ditemui

oleh Bapak/Ibu dalam mempersiapkan pembelajaran?

Media Pembelajaran

Bahan Pembelajaran

Perangkat Pembelajaran

(RPP, Silabus)

Lainnya



31%

25,80%

35,90%

7,30%
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Penguatan Pembelajaran untuk Siswa

Pembelajaran Individual untuk Siswa

Penguatan Karakter

Lainnya

Setelah melakukan pembelajaran daring selama ini, apa kendala yang ditemui

oleh Bapak/Ibu dalam melakukan proses pembelajaran?





27,50%

47%

18,80%

6,20%

Integrasi materi pendidikan karakter

Menyampaikan pesan-pesan lisan dan

tertulis

Mengirimkan video atau tautan

tentang pembelajaran

Lainnya

Khusus pendidikan karakter, bagaimana cara Bapak/Ibu untuk implementasi

pendidikan karakter secara daring?

Integrasi materi

pendidikan karakter

Menyampaikan pesan-

pesan lisan dan tertulis

Mengirimkan video atau

tautan tentang

pembelajaran















Best Practices 

Perkuliahan



Konvensional

Perkuliahan 7x tatap
muka (konvensional)

Daring

9x perkuliahan daring:

Google classroom

Google meet

ZOOM

Sipejar → jarang digunakan

Refleksi

Refleksi
perkuliahan➔



Paling siap: Bioinformatika (S2), Genetika-
Ev Mol (S2 Pend), Biologi Modern (S3)

•Sudah diprogramkan daring di RPS (lebih 50%)

Paling belum siap: Genetika-Evolusi (S2 
dan S1 IPA), Genetika S1

•Sudah diprogramkan (30%)



Mengatasi Solusi

Penguatan utk pemahaman (penyiapan media):

 Modul yang mudah dan rinci untuk kegiatan mahasiswa

disertai bahan dari referensi aslinya sehingga mahasiswa

bisa memberikan umpan balik

 Meet online

 Voice message

 Membuat kesepakatan baru dengan mahasiswa

tentang bahan yang dipelajari → modifikasi RPS (bukan

mengubah)

 Khusus utk Bioinformatik dan Biologi Modern sudah siap

bahan ajar untuk kuliah online



 Ketercapaian perkuliahan → lebih

dari 85% 

 Kekuangan ➔ dengan cara

melengkapi bahan yang kurang

secara mandiri

 Asesment:

▪ Kognitif

▪ Psikomotorik

▪ Afektif

(tercapai dengan usulan mahasiswa

aspek mana saja yang diasses) ➔

dengan sejumlah hasil refleksi → di 

lampiran berikut



Pembeda Sebelum Daring Setelah Daring

Penguasaan materi mengacu 

pada RPS

Penguasaan materi sudah sesuai 

RPS.

Penguasaan materi sudah sesuai 

RPS.

Peluang untuk pengembangan 

sebagai materi/bahan ajar 

untuk pembelajarran di 

sekolah dan perguruan tinggi

Materi yang disampaikan pada 

matakuliah (genetika dan evolusi 

molekuler) memberi gambaran 

bagi saya untuk mengembangkan 

bahan ajar di SMA karena  

beberapa konsep di SMA masih 

kurang sesuai (terdapat 

miskonsepsi).

Materi yang disampaikan pada 

matakuliah genetika dan evolusi 

molekuler memberi gambaran 

bagi saya untuk mengembangkan 

bahan ajar di SMA karena  

beberapa konsep di SMA masih 

kurang sesuai (terdapat 

miskonsepsi).

Assesment (kognitif, 

psikomotorik dan afektif)

Assessment untuk setiap domain 

(kognitif, psikomotorik, dan afektif) 

dapat berlangsung secara 

optimal.

Assessment untuk domain 

psikomotorik dan afektif 

berlangsung kurang optimal.

Pengembangan pendidikan 

karakter

Pengembangan pendidikan 

karakter dapat berlangsung 

secara optimal melalui pemberian 

suri teladan secara langsung.

Pengembangan pendidikan 

karakter kurang optimal karena 

pemberian suri tauladan tidak 

secara langsung.



Aspek Kelemahan Pembelajaran Daring

Persiapan pembelajaran Persiapan pembelajaran membutuhkan waktu yang relatif 

lama, terutama ketika menggunakan aplikasi zoom karena 

beberapa mahasiswa mengalami kendala saat login akibat 

sinyal buruk.

Pelaksanaan pembelajaran Pelaksanaan pembelajaran kurang berjalan maksimal, 

terutama ketika proses diskusi. Hanya beberapa mahasiswa 

yang aktif dalam kegiatan diskusi.

Assessment pembelajaran (aspek 

mana dari tiga domain (kognitif, 

psikomotorik dan afektif) yang 

terjangkau dan yang tidak 

terjangkau untuk diakses

Assessment kognitif dapat dijangkau melalui penugasan 

makalah, PPT, resume, dan mindmap.

Assessment psikomotorik dan afektif dapat dijangkau akan 

tetapi kurang maksimal.

Pengembangan pendidikan 

karakter

Pendidikan karakter tetap dapat dilaksanakan meskipun 

melalui pembelajaran daring. Akan tetapi hasilnya akan lebih 

maksimal ketika pembelajaran tatap muka karena ada 

pemberian contoh (suri tauladan) secara langsung.



Domain Pembelajaran Daring

Kognitif Aspek kognitif dapat dijangkau secara maksimal selama 

pembelajaran daring. Hal ini didukung oleh berbagai 

penugasan yang memang difokuskan untuk 

pengembangan domain kognitif.

Psikomotorik Aspek psikomotorik kurang dijangkau secara maksimal 

selama pembelajaran daring. Hal ini dikarenakan kegiatan 

yang mendukung pengembangan psikomotor sangat 

kurang. Pengembangan psikomotor selama daring 

dilakukan dengan memacu mahasiswa agar aktif dalam 

kegiatan diskusi.

Afektif Aspek afektif kurang dijangkau secara maksimal selama 

pembelajaran daring. Pengembangan afektif selama 

daring dilakukan dengan pemantauan ketepatan 

pengumpulan tugas, kehadiran dalam kelas daring, dan 

kejujuran dalam mengerjakan soal ujian.



Refleksi dan Penguatan kepada

Mahasiswa di akhir semester

Aktualisasi 
diri (hikmah)

materi

Gugurkan kewajiban



 Bimbingan mahasiswa S1, S2 dan S3 → working group yang 

dilakukan secara berkala

 Bimbingan saat pandemi dilakukan secara daring



Refleksi Diri



Pandemi:

Penelitian
Publikasi

Paten

Buku

Artikel



Pengembangan herbal



Sterilisasi ruangan

../../Penelitian 2020/Alat.html




“New Normal”

 Tinjauan ilmu virologi, penyebaran Covid-19 tidak bisa diputus →

proses mutasinya yang begitu cepat dapat menimbulkan varian

baru virus ini → kesulitan membuat vaksin maupun obat anti virus.

 Cara terbaik: pencegahan agar tidak terlalu banyak orang masuk

rumah sakit hingga melebihi kapasitas akibat Covid-19 ini dan

orang yang sakit dibuat sembuh.



 Masyarakat harus move on dengan mengubah mind set. 

Tidak perlu berharap hilangnya virus Corona dengan

putusnya mata rantai penularan 100 persen. Kita tidak bisa

lagi hidup normal kembali seperti semula.

 Program kebijakan dalam menangani Covid-19 ini seperti

social distancing, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) 
maupun lockdown total  ➔ sedikit terlambat. 

 Target bukan memberantas virus melainkan menekan

jumlah orang yang terinfeksi bersamaan serendah mungkin.



Smart People → insan Kamil

Be 
qualified

Be 
confident

Be humble







Refleksi umum:

Orang tua adalah pendidik

pertama dan utama bagi putra

putri




