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Covid-19 telah memaksa 

sekolah maupun universitas 

untuk melakukan pembelajaran 

secara online



Bagaimana Kuliah 

Online di Masa 

Pandemi?



10 Langkah untuk dipertimbangkan saat Anda 
mengonversi pembelajaran secara online

Desain pembelajaran sesuai 

dengan tujuan pembelajaran
Perhatikan kapasitas data agar dapat 

mencakup mahasiswa yang memiliki 

koneksi internet yang lemah 

Memberikan aturan interaksi yang 

jelas

Mengkondisikan lingkungan agar 

interaksi berjalan lancar

Memberikan tugas



Tinjau kembali instrumen 

penilaian yang digunakan

Gunakan alat informasi 

lain yang dapat diakses di 

luar jam pelajaran

Singkat dan menarik

Beri jeda atau istirahat

Libatkan interaksi antar 

mahasiswa

10 Langkah untuk dipertimbangkan saat Anda mengonversi 
pembelajaran secara online

https://www.weforum.org/agenda/2020/03/covid-19-10-steps-online-learning/

https://www.weforum.org/agenda/2020/03/covid-19-10-steps-online-learning/


Contoh Best Practices             

Mata kuliah GENETIKA

Salah satu kompetensi yang yang 

harus dicapai mahasiswa ialah 

mampu merancang kegiatan yang 

menerapkan konsep genetika.
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Praktikum diganti dengan 

pemberian tugas yang setara 

dengan tujuan praktikum



Pengalihan Kegiatan Praktikum Menjadi Tugas yang 
Relevan

Resume prosedur 

pembuatan tanaman 

menggunakan berbagai jenis 

antimitotik dari artikel ilmiah

Poliploidi

01

Mencari video mutasi bakteri 

dengan  cara sederhana yg

dapat dilakukan di sekolah  

buat resume prosedur yg

ditempuh
.  

Mutasi Bakteri

03

Mencari video isolasi DNA 

sederhana yang dapat 

dilakukan di sekolah  

kemudian buat resume 

prosedur yang ditempuh

Isolasi DNA

02

Makalah ilmiah dengan 

konteks Gagasan Tertulis 

merespon tantangan jaman 

sesuai minat mhs (futuristic 

tp potensi direalisasikan)

Proyek Genetika Terapan

04



Memiliki keterampilan mengemukakan ide baik secara 

tertulis maupun lisan melalui berbagai teknik presentasi 

dan memiliki sikap tanggung jawab, objektif, serta 

memperhatikan etika dalam berkomunikasi

Kompetensi yang dicapai

Praktik berseminar dengan menerapkan berbagai 

peran seperti moderator, penyaji, penyangga

dan notulis

Perkuliahan 

Mata Kuliah SEMINAR



Kegiatan seminar dialihkan 

menggunakan aplikasi WhatsApp

Voice Note



Mata Kuliah 

MICROTEACHING

Bertujuan  meningkatkan 

keterampilan mengajar mahasiswa 

sebagai calon guru biologi dengan 

memberikan pengalaman belajar 

yang nyata, sehingga dapat 

menciptakan proses pembelajaran 

yang baik



Pembuatan video 

praktik mengajar 

oleh mahasiwa 

secara mandiri 





Semoga bermanfaat
TERIMA KASIH 


