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Adanya wabah Covid-19 dan penerapan pembatasan sosial berskala 
besar (PSBB) membuat Universitas Esa Unggul berkreasi menciptakan pola 

pembelajaran yang disebut kuliah full online. Pola pembelajaran ini dibuat 

untuk memfasilitasi dosen dan mahasiswa reguler yang biasanya hanya 

mengikuti pembelajaran secara klasikal dengan keharusan mengikuti kuliah 
secara online. 

Persiapan pembelajaran full online dilakukan dengan mengadakan 

bahan-bahan pembelajaran yang terdiri dari modul, video dan link e-
journal.Bahan-bahan pembelajaran yang telah dibuat tersebut selanjutnya 

diupload ke Sistem Administrasi Akademik (Siakad), divalidasi oleh Ketua 

Program Studi (Ka. Prodi) dan Lembaga Pengembangan Pembelajaran (LPP). 
Bahan pembelajaran yang telah divalidasi dintegrasikan ke dalam learning 

management system (LMS) dalam bentuk kelas online atau kelas-kelas maya 

di website elearning yang beralamat di https://elearning.esaunggul.ac.id  

Kelas-kelas online terdiri dari timeline atau slot-slot yang berisi label 
topik, modul, video, link e-journal, kuis dan tugas. Slot-slot tersebut memuat 

tampilan ujian tengah semester, libur idul fitri atau tahun baru dan ujian akhir 

semester. Di dalamnya terdapat pula profil dosen dan pengantar perkuliahan 
online yang terdapat di bagian atas setiap kelas online.  

Bahan ajar berupa modul, video dan link e-journal disusun sesuai 

ketentuan. Penyajian bahan pembelajaran dalam bentuk modul, video dan 

link e-journal merupakan kegiatan awal kuliah online setiap sesi. Kegiatan 
kuliah online dilanjutkan dengan diskusi dalam bentuk diskusi sinkron dan 

diskusi asinkron. Diskusi sinkron diselenggarakan pada minggu 1, 7 dan 14 

menggunakan google meet atau zoom meeting, sedangkan diskusi asinkron 
menggunakan forum. Diskusi sinkron dapat diselenggarakan lebih dari 3 sesi 

sesuai kesepakatan dosen dengan mahasiswa. 

Kegiatan kuliah online setiap sesi berikutnya atau yang terakhir adalah 
evaluasi dengan memberikan kuis dan tugas. Kuis berbentuk pilihan ganda 

(multiple choices) dengan jumlah minimal 5 soal setiap sesi, sedangkan tugas 

online berbentuk pertanyaan yang dijawab langsung di website elearning 

menggunakan online text.  Aktivitas diskusi dan evaluasi menjadi syarat 
penentuan kehadiran mahasiswa dan dosen dalam pembelajaran online untuk 

setiap sesi kuliah. 

 
Kata Kunci : kuliah online, pembelajaran online, learning management 

system 

 

 
Laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan judul : “Pelatihan 

Dosen untuk Persiapan Pelaksanaan Pembelajaran Online di Masa Pandemi 
Covid-19 akan dipublikasikan di https://digilib.esaunggul.ac.id  

Peneliti 

Ringkasan Eksekutif 

HKI dan Publikasi 
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Universitas Esa Unggul  telah 

mengembangkan model 
pembelajaran yang disebut dengan 

hybrid learning sejak tahun 2007. 

Kuliah online yang dikembangkan 
pada tahun 2007 disebut kuliah 

online pola 8/6. Pada tahun 2017 

dikembangkan kuliah online pola 

3/11 dengan menambahkan aktivitas 
online dari semula 6 kali menjadi 11 

kali. Pada tahun 2019 kuliah online 

pola 3/11 dikembangkan lagi 
menjadi full online.  

Adanya wabah Covid-19 

“memaksa” mahasiswa reguler dan 

para dosen yang biasanya hanya 
mengikuti pembelajaran secara 

klasikal harus melaksanakan 

perkuliahan secara online sehingga 
memerlukan pelatihan. 

Penyempurnaan sistem komputer 

yang menerapkan proses integrasi 
bahan ajar di Siakad ke website 

elearning juga memerlukan 

sosialisasi dan pelatihan.  

Sehubungan dengan hal 
tersebut, maka diperlukan pelatihan 

dosen yang berguna sebagai 

persiapan dan pelaksanaan 
perkuliahan online. Pelatihan 

tersebut akan diselenggarakan 

sebelum pelaksanaan perkuliahan 
semester ganjil tahun 2020/2021 dan 

dilaksanakan secara virtual 

menggunakan zoom meeting 

mengingat situasi pandemi covid-19 
pada saat ini 

 

 
 

 

 

 
 

  
 

Pelatihan Dosen untuk Persiapan Pelaksanaan 

Pembelajaran Online di Masa Pandemi Covid-19 
bertujuan untuk meningkatkan proses pembelajaran yang 

efektif dan efisien keterampilan dosen pengampu mata 

kuliah online untuk mewujudkan. Pelatihan 

diselenggarakan pada tanggal 31 Agustus 2020 sampai 
dengan tanggal 28 September 2020. 

Pelatihan diselenggarakan sebanyak 8 (delapan) kali 

dan diikuti oleh 497 dosen. Dalam pelatihan tersebut para 
peserta dijelaskan tentang penyediaan bahan ajar yang 

dibuat oleh dosen, diupload di Siakad, divalidasi oleh Ka. 

Prodi dan LPP dan diintegrasikan ke website elearning 

menggunakan sistem komputer. 
Bahan ajar yang disediakan berupa modul, video dan 

link e-journal. Modul dibuat sesuai dengan standar 

penyusunan modul. Video sekurang-kurangnya 
menampilkan suara dosen, tulisan dan logo universitas. 

Link e-journal diperoleh dari https://scholar.googe.com 

dan hindari memberikan link dari blog atau sejenisnya. 

Dosen juga dijelaskan agar melakukan diskusi 

secara sinkron ataupun asinkron. Diskusi sinkron wajib 

dilaksanakan pada kuliah sesi 1, 7 dan 14 sesuai jadwal 

kuliah di Siakad dengan google meet atau zoom meeting. 

Dalam diskusi asinkron dosen menyampaikan pertanyaan 

dan/atau memberikan jawaban (reply) di Forum Diskusi 
paling lambat 1 (satu) minggu dimulai dari jadwal kuliah 

yang ditetapkan di Siakad. 

Kegiatan terakhir dalam kuliah online adalah 
melakukan evaluasi dengan memberikan kuis dan tugas. 

Kuis yang berbentuk pilihan ganda dan dikoreksi secara 

otomatis dengan sistem komputer. Assignment yang telah 
dikirimkan (submitted) diperiksa, di-grading (dinilai) dan 

diberikan feed back (umpan balik) oleh dosen paling 

lambat 1 (satu) minggu dari jadwal kuliah di Siakad.  

Dengan penjelasan detail seperti itu para peserta 
pelatihan dapat menyiapkan kelas online di website 

elearning lengkap dengan bahan ajar yang terdiri dari 

modul, video, link e-journal, kuis dan tugas. Pelatihan 
juga dimaksudkan untuk menyiapkan kemampuan dosen 

untuk melaksanakan perkuliahan online di website 

elearning  

 

Latar Belakang Hasil dan Manfaat 

https://scholar.googe.com/
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Bentuk kegiatan adalah 

pelatihan yang disajikan berupa 
paparan teori dan praktik tentang 

pembelajaran online untuk 

persiapan pelaksanaan 
pembelajaran online di masa 

pandemi Covid-19. Pelatihan 

diselenggarakan secara virtual 

menggunakan zoom meeting.  

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan 

Universditas yang memberi kesempatan untuk melaksanakan 
kegiatan pengabdian masyarakat. 

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dekan 

Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan dan Ketua Program Studi 
Kesehatan Masyarakat yang mendukung kelancaran 

pelaksanaan pelatihan Dosen untuk Persiapan Pelaksanaan 

Pembelajaran Online di Masa Pandemi Covid-19  
 
 

 

 
 

Skema Abdimas   yang dilaksanakan 

adalah “Perwujudan SDM Untuk 
Penguasaan dan Pengembangan 

Teknologi Masa Depan” Adapun 

tema Abdimasnya adalah 

“Pengembangan Seni & 
Budaya/Industri Kreatif (Arts & 

Culture/ Creative Industry)   dan    

Teknologi Informasi & Komunikasi 
(Information & Communication 

Technology) 
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