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LATAR BELAKANG

Sistem pembelajaran E-learning yang telah
dipraktikkan selama ini di masa pandemi cenderung
tidak menarik, membosankan dan menghasilkan
kegiatan belajar-mengajar yang pasif.
Mahasiswa cenderung kekurangan waktu untuk
berdiskusi karena waktu telah banyak dihabiskan
untuk mendengarkan ceramah dari pengajar di
melalui aplikasi webinar seperti ZOOM, Google
Meet, Skype, GoToWebinar atau Demio.

TUJUAN

Pedoman penyelenggaraan pembelajaran
jarak jauh ini menjadi acuan dalam
penyelenggaraan pembelajaran dengan
metode Flipped classroom dan game quiz
pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Nasional

PENDEKATAN PEMBELAJARAN E-LEARNING

• Synchronous learning: Mahasiswa dan dosen
menggunakan e-learning tidak dalam waktu bersamaan
seperti penggunaan forum diskusi pada grup WhatsApp
atau Moodle. Bisa berinteraksi kapan saja dan dimana
(Non-Live)
• Asynchronous learning: Mahasiswa dan dosen
menggunakan e-learning dalam waktu bersamaan (Live)
seperti penggunaan video conference atau webinar

METODE BELAJAR FLIPPED CLASSROOM
(DARING & LURING/BLENDED LEARNING)

Di luar kelas belajar non-live (Asynchronous learning) secara
online
•
•
•

•

Di dalam kelas belajar secara live (Synchronous learning) secara
tatap muka

Flipped classroom adalah strategi pembelajaran turunan dari blended learning, dimana kegiatan belajar-mengajar dilaksanakan di dalam
kelas dan di luar kelas (Stöhr, Demazière, & Adawi, 2020).
Flipped classroom bisa diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan “kelas terbalik”, dimana peserta didik berusaha memahami materi
belajar melalui video sebelum kelas berlangsung.
Video kuliah (video lecture) akan direkam dan diunggah oleh pengajar ke dalam sebuah platform pembelajaran, baik media sosial, YouTube,
Blog ataupun Learning Management System (LMS) sehingga peserta didik dapat mengaksesnya kapan saja dan dimana saja di luar kelas
(Asynchronous learning).
Kegiatan belajarmengajar di ruang kelas kemudian akan lebih difokuskan pada kegiatan diskusi kelompok, dialog, presentasi, dan saling
tanya-jawab “Inquiry-based learning”.

METODE BELAJAR FLIPPED CLASSROOM
(MODIFIKASI FULL DARING UNTUK MASA PANDEMI COVID-19)
Mahasiswa tidak belajar online di rumah dan offline (tatap muka) di kelas, namun keduanya dilaksanakan secara online, baik
secara synchronous (langsung) dan asynchronous (tidak langsung).

Asynchronous
online learning

Synchronous online
learning

• Pengajar mengunggah rekaman video pembelajaran ke LMS/Grup media sosial
• Mahasiswa menonton video unggahan pengajar secara mandiri (independent learning) di luar
kelas/sebelum kelas secara asynchronous
• Mahasiswa membuat catatan dan mempersiapkan pertanyaan untuk didisukusikan di kelas
synchronous nantinya
• Diskusi asynchronous online melalui platform LMS/grup media sosial

•
•
•
•
•

Kuis gamifikasi tentang topik video yang telah mereka tonton di rumah/luar kelas
Review rekaman video pembelajaran oleh dosen
Diskusi kelompok
Evaluasi antar teman (peer evaluation)
Evaluasi dari pengajar

MANFAAT BELAJAR DENGAN METODE FLIPPED CLASSROOM

• Mahasiswa dapat menguasai bahan ajar sebelum datang ke kelas,
paling tidak 30-50% (tidak blank/seperti gelas kosong)
• Mahasiswa memiliki kemampuan berbeda dalam mempelajari atau
mendengarkan materi kuliah di kelas biasa. Dengan kelas metode
Flipped ini, setiap mahasiswa memiliki cara tersendiri dalam
mempelajari bahan ajar sebelum kelas
• Video pembelajaran bisa diulang berkali-kali sampai mereka
memahaminya
• Semua mahasiswa akan equal (setara) dalam menguasai ilmu
pengetahuan ketika berada di kelas karena sudah memiliki konsep
dasar dari materi yang telah dipelajari di luar kelas sebelumnya

METODE EVALUSI BELAJAR “FORMATIVE ASSESSMENT”
BERBASIS “KAHOOT”

•

•

Penilaian formatif adalah evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan di setiap pertemuan sebelum/setelah
perkuliahan berlangsung untuk melihat sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap satu topik yang telah
dipelajari
Gambar di atas menunjukkan desain kuis berbentuk game pada aplikasi “Kahoot” (https://kahoot.com/)

TAKSONOMI BLOOM
(Output & Outcome Pembelajaran)
Capaian pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) disusun
berdasarkan Taksonomi Bloom ranah kognitif yaitu
sebagai berikut: (1) Pengetahuan (Remembering);
(2) Pemahaman (Understanding); (3) Penerapan
(Applying);
(4)
Analisis
(Analyzing);
(5)
Sintesis/Mengevaluasi (Evaluating); dan (6)
Penilaian/Menciptakan (Creating).

Creating
(Menciptakan)
Evaluating
(Mengevaluasi)
Analyzing
(Menganalisa)

Aktivitas di kelas (Synchronous
learning)

Applying (Mengimplementasi)

Urutan ini disusun mulai dari capaian kemampuan
berpikir tingkat terdendah “LOTS” (Lower-Order
Thinking Skills) yaitu “Remembering” sampai pada
kemampuan berpikir tingkat tinggi “HOTS” (HigherOrder Thinking Skills) yaitu “Creating”. Rumusan
CPMK Teori Organisasi adalah sebagai berikut

Understanding (Memahami)

Remembering (Mengingat)

Aktivitas di luar kelas
(Asynchronous learning)

Gambar 1. Model pembelajaran dengan Taksonomi Bloom (Zainuddin & Halili, 2016)

RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN
•
•
•
•
•

Penyelenggaraan e-learning dengan motode Flipped classroom ini diselenggarakan
oleh program studi Ilmu Administrasi Negara (IAN), Sekolah Tinggi Ilmu
Administrasi (STIA) Nasional
Jika masa new normal sudah berlaku, model pembelajaran flipped classroom
(Blended learning) secara online dan tatap muka di kelas bisa diterapkan
Penerapan e-learning berbasis Flipped classroom pada program studi IAN
ditetapkan dengan surat keputusan Ketua STIA Nasional dan Ketua Prodi.
Dosen pengajar diwajibkan mengikuti workshop e-learning yang diselenggarakan
oleh STIA Nasional
Workshop akan berhubungan dengan tata cara penggunaan Moodle E-Learning
(https://www.elearning.stianasional.ac.id/), game quiz Kahoot
(https://kahoot.com/), rekaman video pembelajaran, dan metode pembelajaran
berbasis Flipped classroom

Workshop metode pembelajaran inovatif berbasis teknologi/digital akan
terus dilakukan kepada dosen STIA Nasional di setiap awal semester atau
sebelum perkuliahan semester baru dimulai

LMS STIA NASIONAL

PANDUAN PENGGUNAAN E-LEARNING STIA
NASIONAL BAGI DOSEN DAN MAHASISWA
DAPAT DIUNGGAH PADA LINK BERIKUT:
https://www.elearning.stianasional.ac.id/mod/f
older/view.php?id=17

VIDEO AJAR YOUTUBE STIA NASIONAL

• Video mengajar dapat direkam/diproduksi dengan berbagai metode
sekreatif mungkin agar mahasiswa tidak bosan menontonnya
• Video materi kuliah ini dibagikan kepada mahasiswa beberapa hari
sebelum kelas dimulai
• Video dapat dibagikan dengan berbagai metode, seperti
mengunggahnya ke laman E-Learning STIA Nasional atau melalui
grup WhatsApp
• Contoh-contoh video pembelajaran dapat dilihat pada laman
YouTube STIA Nasional berikut:
https://www.youtube.com/channel/UC5qjDYrfFXfDo3ngcsQi-Qw

KAHOOT PREMIUM+ STIA NASIONAL

Akun KAHOOT PREMIUM+ STIA NASIONAL bisa didapatkan langsung dari ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara
(IAN), Rudi Kurniawan, S.Sos., M.A.P

Tutorial penggunaan aplikasi Kahoot dapat dilihat pada laman YouTube STIA Nasional
Berikut
https://www.youtube.com/watch?v=9xN17qeeKg4

Langkah-langkah pembelajaran menggunakan metode flipped learning
dan penilaian formatif berbasis gamifikasi dengan Taksonomi Bloom
8 Langkah

Aktivitas di luar kelas (Asynchronous learning)

1

Pengajar mempersiapkan materi ajar, rencana Pembelajaran Semester (RPS), dan melakukan rekaman video ajar

2

Pengajar mengunggah konten video ajar ke laman YouTube

3

Mahasiswa menoton video ajar sebelum masuk kelas (Remembering)

4

Mahasiswa membuat catatan/resume/daftar pertanyaan dari video ajar (Understanding)
Aktivitas di dalam kelas (Synchronous learning)

5

Memulai kelas dengan melakukan review video ajar; kuliah singkat oleh pengajar dan tanya jawab (Applying) – 25 menit

6

Melakukan diskusi kelompok/presentasi (Analyzing) – 40 menit

7

Melakukan evaluasi belajar dan kuis game Kahoot (Evaluating) – 25 menit

8

Melakuan refleski dan output belajar dalam bentuk produk (Creating) (Khusus untuk tugas akhir/mahasiswa

mengumpulkan refleksi belajar dalam bentuk produk)

Strategi dalam pelaksanan pembelajaran dapat dimodifikasi
(fleksibel) sesuai kebutuhan
Aktivitas inti dari metode Flipped classroom adalah pembelajaran aktif berbasis kepada
mahasiswa (students-centered, paling tidak mencakup aktivitas berikut:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tanya-jawab daring & luring: inisiasi dapat dilakukan baik oleh dosen atau mahasiswa.
Forum diskusi daring & luring: diskusi dapat berlangsung antara dosen dan mahasiswa
maupun antar mahasiswa.
Kegiatan mahasiswa: dapat berupa Problem Based Learning (PBL), simulasi, teleconference
dan sebagainya.
Topik pemicu: berupa uji kemahiran yaitu tes tertulis yang dirancang untuk mengukur
kemampuan dan pemahaman tentang materi yang diberikan, bisa berupa cerita, artikel
jurnal, buku, gambar atau video.
Tes/kuis: Game kuis “Kahoot”.
Informasi visual: berupa simulasi atau video pembelajaran untuk membantu pemahaman
dan asimilasi mahasiswa.
Student Review/Summary merupakan tugas mahasiswa untuk membuat
rangkuman/resume dari video ajar yang mereka nonton di luar kelas
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