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3 jenis pembelajaran daring berdasarkan
interaksi waktu
Asynchronous : student tidak harus belajar secara real-time (live).
Konten dan tugas sudah diberikan dalam jangka waktu tertentu dan
siswa dapat menyesuaikan kapan saja. Biasanya interaksi dilakukan
melalukan Q&A, discussion board, wikis, dan sebagainya. Tipe seperti ini
cocok untuk student yang tidak memiliki keleluasaan waktu atau sibuk.
Synchronous : student harus mengikuti kelas secara langsung dan dapat
berinteraksi di saat yang bersamaan. Tipe seperti ini memungkinkan
student dari manapun dapat berpartisipasi di saat yang bersamaan.
Hybrid Courses: Ini merupakan kombinasi kedua tipe di atas.
Student dapat memilih mengikuti kelas real-time (langsung) dan
juga recorded courses

POLIMDO MENERAPKAN JENIS PEMBELAJARAN SYNCHRONOUS

JENIS PEMBUKTIAN INTERAKSI DOSEN SECARA
LANGSUNG (SYNCHRONOUS) PADA HARI/JAM
PERKULIAHAN (kesepakatan internal Polimdo)
1. Chatting/diskusi :
- metode diskusi jarak jauh, dengan media Chatting
(setelah mahasiswa membaca materi, di pertemgahan
jam perkuliahan dosen dan mahasiswa berdiskusi lewat
fasilitas chating yang tersedia di e learning)
2. Bigbluebutton : web confrence (tatap muka live dengan
mahasiswa) yang terintegrasi dengan e-learning.
Kedua fasilitas tersebut akan ter record, dapat dilakukan
diakhir pembelajaran.
Selain tentunya dosen dan mahasiswa akan mengisi absen di
hari dan jam yang sesuai jadwal

Metode Pembelajaran Daring dan Blanded Learning
(kebijakan internal Polimdo) yg dimasukkan di RPS
1. E-Learning tidak adanya hubungan timbal balik dalam proses belajar mengajar,
konten/instrument media pembelajaran yang digunakan :
- Materi tertulis, Powerpoint.
2. E-Learning Multimedia. Tidak ada hubungan timbal balik dalam proses belajar
mengajar dgn memanfaatkan konten/instrument multimedia sbb :
- Video, film animasi (link dgn youtube dan ditautkan ke elaerning)
3. E-learning Diskusi : Adanya interaksi komunikasi langsung antara dosen dan mahasiswa
menggunakan fasilitas Chating yang tersedia di e-learning.
4. Blended Learning : terdapat interaksi tatap muka secara live untuk berdiskusi atau
memberi penjelasan materi (pendalaman) dalam proses belajar mengajar
Media yang digunakan (yg link dengan elearning :
- Bigbluebutton
5. Tatap muka (interaksi langsung dikelas) : untuk mata kuliah praktek atau di rasa butuh
pertemuan tatap muka langsung (sesuai surat edaran kementerian ttg PJJ)
Media yang digunakan = RPS konvensional

METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN DARING(1)

METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN DARING…….(2)

KOMBINASI PILIHAN METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN
DARING/TATAP MUKA YG DICANTUMKAN DI RPS COVID 19
No

OPSI METODE A

OPSI METODE B

1

E-learning

Pilih salah satu : E-learning Diskusi atau
Blended learning bigblubutton (tatap muka)

2

E-learning Multimedia

Pilih salah satu : E-learning Diskusi atau
Blended learning bigblubutton (tatap muka)

3

E-learning atau
E-learning Multimedia

4

Tata muka (dikelas
konvensional)

5

E-learning

Tatap muka (dikelas
konvensional)

E-learning Multimedia

OPSI METODE C (untuk pendalaman materi
sekaligus kebutuhan monitoring : GKM dan
pimpinan)

Pilih salah satu : E-learning Diskusi atau
Blended learning bigblubutton (tatap muka)

RPS KONVENSIONAL DISESUAKAN KE RPS COVID 19
RPS yang akan disesuaikan adalah :
- Metode Pembelajaran. Cantumkan Metode dan Media pembelajaran di RPS Covid 19
- Bentuk Penilaian dan Deskripsi Tugas, dapat disesuaikan ataupun tidak disesuaikan.

TINGKAT KEDALAMAN PEMBUATAN INSTRUMEN
PEMBELAJARAN/MK (kesepakatan internal Polimdo)
1. Mata kuliah yg memilih metode E-Learning & E-learning Multimedia, maka akan membuat :
- Materi/modul + power point (pilih salah satu atau keduanya), dan
- Video, Film animasi (pilih salah satu atau keduanya)
2. Mata kuliah yg memilih metode E-learning, maka akan membuat konten/instrument sbb :
- Materi/modul + power point
Untuk pilihan 1 atau 2, dosen wajib menambahkan :
1. Kuis dan atau soal Tes Formatif dalam bentuk essay/multi full choice/tugas. (khusus soal
multi full choise harus dilengkapi dengan kunci jawaban, jika essay atau tugas maka
mahasiswa akan mengaoplod jawabannya di elearning)
Kuis bisa diberikan pd setiap tatap muka atau per minggu atau per unit kompetensi
(harus sesuai dengan yg di RPS)
2. Buku/modul referensi yg dapat di unduh mahasiswa dengan link tertentu atau referensi
tersebut minimal di sebutkan ditemplete buku referensi di elearning.

Metode Pendalaman Materi sekaligus
Metode Monitoring oleh Pimpinan/GKM
1. Mata kuliah yang pertemuannya 2 kali perminggu, diperbolehkan
hanya menggunakan 1 kali saja metode monitoring, antara
Bigblubutton atau Chating (diskusi), sementara pertemuan yang
satunya lagi hanya mengambil absen, namun harus dilakukan di jam
perkuliahan sesuai jadwal.
2. Mata kuliah yang pertemuannya 1 kali seminggu wajib memilih salah
satu diantara metode Bigblubutton dan Chating (Diskusi)

TERIMA KASIH

