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Kelebihan Pembelajaran Daring Menurut 
Mahasiswa

Lebih rileks.
Dapat membantu sistem perkuliahan (belajar 
mengajar) yang terkendala dengan kondisi covid-19.
Praktis.
Lebih memahami media pembelajaran.
Dapat lebih disiplin dalam membagi waktu.
Dapat dilakukan di mana saja. 
Dapat memanfaatkan teknologi lain yang mungkin 
tidak digunakan jika perkuliahan tatap muka.
Dapat lebih mengetahui aplikasi yang dapat 
dimanfaatkan di era sekarang.
Mahasiswa menjadi aktif bertanya saat VC dengan 
dosen dan dosen lebih memperhatikan mahasiswa 
saat VC.
Meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan 
meningkatkan kemandirian mahasiswa dalam 
mengerjakan tugas dan ujian.

lebih fleksibel.
Efisiensi waktu.
Mendapatkan materi kuliah meskipun di saat 
pandemi. 
Kuliah bisa dilakukan dengan santai (sambil rebahan).
Mencegah penyebaran Covid-19.
Dapat dilakukan di kampung halaman. 
Tidak memerlukan waktu yang lama untuk 
mempersiapkan diri (mandi, berpakaian dsb).
Gaya belajar yg baru dan tidak monoton.
Tidak usah kos

Dapat dengan mudah melakukan kesepakatan 
menambah jam mata kuliah karena tidak perlu 
mencari ruangan di kampus.
Dapat dilakukan sambil membantu orang tua di 
rumah. 



Kendala Pembelajaran Daring



Kendala Pembelajaran Daring Menurut 
Mahasiswa

Memerlukan dana besar untuk dosen yang suka 
mengajar sinkronus 
KITA TIDAK BISA MELAKUKAN PRAKTIKUM 
Pembelajaran daring membatasi saat ada tugas 
kelompok
komunikasi kami jadi tidak seimbang 

sedikit kesulitan memahami materi 

Takut salah dalam mengutarakan kalimat, karena 
ketikan itu berbeda dengan langsung bicara sampai 
sekarang bahkan saya takut mengkontak dosen 
pembimbing karena takut salah lagi
Susah memahami materi yang ada karena 
penjelasannya terkadang kurang 
Waktunya juga terkadang tidak sesuai dengan jampel
Buku yang dibutuhkan tidak terdapat di internet 
Materi di internet terlalu luas
Perkuliahan asinkronis sering menimbulkan 
pemahaman yang keliru (salah konsep)







Harapan

• Terus ditingkatkan lagi sistemnya, mengingat tidak semua berada pada 
daerah yg jaringan lancar semoga segera apa perbaharuan

• Semoga kita semua dalam lindungan Allah swt. Semoga UM bisa 
mempertimbangkan dan memutuskan pilihan yang efisien mengenai 
pembelajaran semester depan, yang tidak memberatkan mahasiswa dan 
dosen, dinilai dari asal mahasiswa yang berbeda (ada yang jauh juga dekat) 
juga dinilai dari tingkat penyebaran covid 

• Lebih fleksibel dalam berkomunikasi dan waktu yang digunakan lebih tepat 
waktu seperti biasanya.  

• Lebih banyak pembelajaran asinkron dengan cara dosen memberi materi 
pelajaran melalui video. Maka video tersebut dapat dipelajari berulang kali 
karena dapat diputar ulang sehingga memantapkan pemahaman.

• Jangan sering menggunakan  VC dan sinkronus yang lain. Berat di ongkos. 





ASESMEN? 

• Asesmen adalah proses mengumpulkan informasi tentang siswa dan 
kelas untuk maksud-maksud pengambilan keputusan pembelajaran 
(Richard I. Arends, 2008: 217).

• Kata ‘assess’ berasal dari bahasa latin ‘assidere’ yang bermakna ‘to sit 
beside’.

• asesmen adalah proses mengumpulkan informasi tentang peserta 
didik  dengan menggunakan beragam instrument dan teknik yang 
sesuai untuk membuat penilaian atau keputusan mengenai peserta 
didik 



Hard & soft skills demand

PwC, 2016
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Karakteristik asesmen daring  di masa 
pandemi
• Validitas tugas/ soal disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai (harus 

dirancang bersamaan dengan perancangan RPP/RPS)

• Memilih kompentensi esensial yang akan dinilai (tujuan akhir bukan tujuan 
antara)

• Membantu pencapaian belajar secara komprehensif baik kognitif, sikap, 
keterampilan)

• Asesmen proses dalam upaya untuk membantu mengatasi kesulitan dalam 
mencapai tujuan pembelajaran

• Mengaitkan tugas dengan kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan sikap 
positif  (kepedulian kepada keluarga, masyarakat, dan bangsanya)- memilih 
teks sebagai stimulus yang menumbuhkan sikap positif



Tugas bertahap untuk mendiagnosis





Karakteristik asesmen daring  di masa 
pandemi
• Bersifat formatif mendeteksi kesulitan yang dialami siswa 

• Memberikan beberapa menu tugas yang dapat dipilih dan fleksibel 
waktu  mengerjakan 

• Mengaitkan tugas dengan konteks sekitar peserta didik dan dapat 
dikerjakan oleh semua siswa sesuai dengan kondisi sekitar masyarakat 
atau social ekonominya

• Berkolaborasi dengan orang tua untuk meningkatkan kognitif, 
keterampilan dan sikap siswa

• Mengajak semua mendapat penilaian  diri sendiri, penilaian dari 
orang tua, dari teman  





PENILAIAN REFLEKSI DIRI (ASSESSMENT AS 
LEARNING)

proses reflektif siswa menggunakan kriteria untuk mengevaluasi 

kinerjanya dan menentukan cara untuk meningkatkan diri. 

Guru membantu siswa meningkatkan kinerja selanjutnya. 

Penilaian diri sangat penting untuk pembelajaran saat ini dan 

seumur hidup 







PENILAIAN YANG MELATIH KAPASITAS BERPIKIR (TIDAK MUDAH 
NYONTEK LANGSUNG DARI INTERNET)

• pertanyaan yang meminta siswa untuk menyimpulkan, hipotesis, 
menganalisis,  mensintesis, mengevaluasi, membandingkan, kontras atau 
membayangkan, menunjukkan jawaban tingkat tinggi. 

• Higher Order Questions (rich questions) diperlukan penalaran tingkat 
tinggi yaitu cara berpikir logis yang tinggi sehingga siswa perlu 
menggunakan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang 
dimilikinya dan menghubungkannya ke dalam situasi baru

• Tugas dikemas untuk mengukur hal yang esensial dan mendorong berpikir 
kreatif (tidak memberi tugas yang memungkinkan peserta didik dapat 
langsung mengambil dari internet )

• Tugas – mengajak peserta didik membandingkan, menganalisis, merefleksi  
apa yang dibaca, didengar, dilihat, atau dilakukan



GAMES PROBLEMATIS

• Berpikir kritis kolaboratif dengan teman/ keluarga ( kalua di masa 
pandemi)



STIMULUS BERISI DATA YANG BISA DIGUNAKAN UNTUK MEMPREDIKSI 







Tugas kreatif 







ISI TUGAS AKHIR

AYO BERKARYA UNTUK INDONESIA

• Calon-calon guru Bahasa Indonesia yang super ...! SAATNYA KITA BERKARYA UNTUK ANAK INDONESIA! 

• Pada pertemuan- pertemuan yang lalu Anda sudah menelaah dan berlatih mempraktikkan berbagai metode pembelajaran. Anda 
sudah melakukan dengan baik. 

• Sebagai calon guru bahasa Indonesia yang hebat, tentunya kalian ingin berkarya menciptakan metode pembelajaran. Pada akhir 
mata kuliah ini silakan berkreasi 

Buatlah proyek berikut!

• 1) Amati  

• kreasikan skenario pembelajaran membaca yang menurut Anda sangat kreatif dan memenuhi prinsip strategi pe!

• 2) kresaikan juga skenario pembelajaran menulis dengan memperhatikan berbagai rangsang yang bisa dipilih oleh mahasiswa!

• Ketik dalam bentuk word dan file diunggah sesuai waktu yang disepakati! dengan mencantumkan kegiatan pada pendahuluan, 
inti, dan penutup. Rancang video praktik pembelajaran dengan strategi yang Anda ciptakan. Unggah di Youtube. Yang dapat 
mendapat like akan mendapat nilai tambahan





TRANSPARAN APA YANG DINILAI DAN 
KRITERIA KEBERHASILAN DIUNGKAPKAN
Transparan tentang apa yang akan dinilai 

Memberi kesempatan protes jika merasa tidak sesuai dengan     rubrik yang 
ditetap

Rambu-rambu penilaian disusun   BISA UNTUK BELAJAR



Rubrik yang dapat digunakan untuk belajar 
dan menilai diri sendiri





Implementasi 



ASESMEN UNTUK MEMBANDINGKAN 
PENCAPAIAN CAPAIAN PEMBELAJARAN
(ASSESSMENT OF LEARNING)



ASESMEN UNTUK DIAGNOSIS DAN UNTUK MEMBANTU 
MEMAKSIMALKAN  PENCAPAIAN PEMBELAJARAN 
(ASSESSMENT FOR LEARNING DAN ASSESSMENT AS LEARNING)

• MEMBANTU MENCAPAI CAPAIAN PEMBELAJARAN (MEMBERIKAN 
BALIKAN, MENYESUAIKAN MATERI, METODE/ STRATEGI)

• MEMBANTU MENGENALI DIRINYA (APA YANG SUDAH BISA 
DILAKUKAN DAN APA YANG BELUM, APA PERILAKU YANG DAPAT 
MENDUKUNG/ DAN KURANG MENDUKUNG, PENCAPAIAN TUJUAN)

• MEMBANTU MEMPERBAIKI DIRI DAN MENENTUKAN TINDAK LANJUT 
PADA TINDAKAN SELANJUTNYA



ASESMEN UNTUK MEMBANTU

• ‘to sit beside’.





Assessment of learning

• merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran 
selesai. Proses pembelajaran selesai tidak selalu terjadi di akhir tahun 
atau di akhir mahasiswa menyelesaikan pendidikan pada jenjang 
tertentu. Setiap pendidik melakukan penilaian yang dimaksudkan 
untuk memberikan pengakuan terhadap pencapaian hasil belajar 
setelah proses pembelajaran selesai, berarti pendidik tersebut 
melakukan assessment of learning. Ujian Nasional, ujian 
sekolah/madrasah, dan berbagai bentuk penilaian suma-tif 
merupakan assessment of learning (penilaian hasil belajar).



Assessment for learning

• dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya 
digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar 
mengajar. Pada assessment for learning pendidik memberikan umpan 
balik terhadap proses belajar mahasiswa, memantau kemajuan, dan 
menentukan  perbaikan pembelajaran 



Balikan dengan memberi model proses



Balikan Mengoreksi yang Salah



Balikan dengan memberi contoh yang benar



Balikan dengan menjawab pertanyaan





SKEMA PENILAIAN KETERAMPILAN



Jenis Non Tes

Observation PortfoliosPerformance Produk atau Pro
yek



Portfolios
How students construct Portfolios?

4. Possible Outcomes of Portfolio 

5. Using Portfolios for Grading

6. Using Portfolios for Instructional Feedback

1. Stating Purpose of the Portfolio

2. Structuring Contents of Portfolios

3. Selecting Contents for the Portfolio



Tantangan 

• Bagaimana merancang tugas esensial dalam satu semester yang 
bermakna tapi murah/ fleksibel 

• Portofolio solusi bermakna dan murah di masa pandemi

• Portofolio dirancang terintegrasi dalam pembelajaran

• Tes keterampilan yang alatnya umum bias dilakukan tetapi yang alat 
khusus harus simulasi atau menggunakan langsung (tidak bias daring)



REGULASI DIRI

• Kemampuan mengatur tingkah laku dan menjalankan tingkah laku 
tersebut sebagai strategi yang berpengaruh terhadap performansi 
seseorang mencapai tujuan atau prestasi sebagai bukti peningkatan

• Seseorang akan mampu untuk mengatur pikiran, emosinya dan 
perilaku seseorang untuk menuju kesuksesan di lingkungan
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