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2000 2010 2020

• Membuat bahan
MK ENTOMOLOGI 
DASAR untuk
pembelajaran
“JARAK JAUH” 
oleh DIKTI / UT

• Tugas/pengumpulan
tugas dengan EMAIL

• Tugas/pengumpulan
tugas melalui media
CD

• Tugas/pengumpulan
tugas diunggah ke
Google Drive

• Tugas mecari literatur
di Internet / Youtube

• Penggunaan LMS 
untuk pembelajaran

PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN DARING 
DI DEPARTEMEN PTN-IPB

• Penggunaan NewLMS
2020 untuk
pembelajaran

• Penggunaan Google 
Meet, Zoom, Webex
untuk kuliah daring

• Tugas diunggah ke
Youtube /Instragram
dan MEDSOS lain

• Penggunaan Google 
Classroom

• Kreativitas-kreativitas
baru dalam metode
kuliah dan praktikum
daring





Pembelajaran Aktif 
dalam

Teknik Penyajian Ilmiah
(PTN398)

• Pada PSBB menyebabkan dosen “terpaksa” 
kreatif menemukan metode pembelajaran
daring

• Pembelajaran menggunakan media: 
NewLMS, Google Meet,  Zoom, WA group, 
Google Drive sharing dan Google Classroom

• Berikut saya akan sampaikan beberapa
contoh kuliah/praktikum daring di 
Departemen PTN, IPB (lk 15”).

• Metode
• Media yang digunakan



Pembelajaran Aktif 
dalam

Teknik Penyajian Ilmiah
(PTN398)



Kerangka Pembelajaran

 Mengandung unsur pembelajaran sepanjang hayat

 Mempertimbangkan aspek kognitif, afektif, dan 
psikomotor

 Mahasiswa belajar aktif, dosen sebagai fasilitator

 Materi praktikum diserasikan dengan materi kuliah 

 Materi pembelajaran diunggah di LMS IPB

 Penilaian juga pada proses belajar selain hasil belajar

 Hasil akhir: usulan penelitian tugas akhir



Penyiapan Dokumen Pembelajaran

 Menyusun kontrak pembelajaran

 Menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) kuliah dan 
praktikum

 Menyiapkan materi belajar selama satu semester (diunggah di 
LMS IPB)

 Menyiapkan panduan presentasi kelompok di kelas dan panduan 
praktikum selama satu semester

 Menyusun rincian tugas presentasi kelompok di kelas dan tugas 
praktikum, termasuk rubrik penilaiannya

 Menyusuan rincian tugas presentasi usulan tugas akhir secara 
individu, termasuk rubrik penilaiannya



Media Pembelajaran Daring

 LMS (lecture management system)
• Menyimpan materi kuliah, praktikum, tugas, soal ujian
• Diskusi secara tertulis tanpa gambar dan suara (forum diskusi)

 Google Meet (teks, gambar, dan suara)
• Kuliah daring
• Presentasi daring (oleh mahasiswa)

 WWW
• Mencari bahan presentasi kelompok
• Menelusuri pustaka rujukan

 E-mail atau WhatsApp
• Mengirimkan tugas (oleh mahasiswa)
• Membagikan soal ujian (oleh dosen) - WA
• Mengembalikan tugas dan jawaban ujian yang sudah diperiksa



LMS (lecture management system)

Fitur umum:

 Membuat dan mengatur mata kuliah (course)

 Menambahkan dan menyunting topik-topik kuliah

 Menambahkan dan menghapus file materi kuliah

 Menambahkan video

 Menambahkan tautan (link) dengan laman di Internet

 Menambahkan forum diskusi (teks, tanpa gambar atau suara)

 Menambahkan tugas daring atau takehome test

 Mengadakan kuis

 Mengatur cara pendaftaran peserta kuliah

 Mengatur kehadiran peserta kuliah

 Mengatur kelompok peserta kuliah (kelas paralel)



Halaman muka laman materi kuliah TPI



Sebagian materi kuliah TPI



Penentuan Sinergisme
Fungisida Majemuk

Hagia Sophia Khairani

Departemen Proteksi Tanaman, Faperta-IPB

Praktikum MK Pestisida dalam Pertanian (PTN501) 

Media:
• Bahan kuliah dan praktikum

disedakan di NewLMS
• Kuliah dan presentas, 

menggunakan Google Meet
• Diskusi dengan WAG 



Contoh nilai THR

Konsentrasi (g/l) Tingkat hambatan relatif (%) fungisida terhadap R. solani pada n-HSI

2 3 4 5 6 7

Gede 150 g/l

4 59 89 87 88 92 99

2 43 69 58 65 74 79

1 35 49 37 54 58 65

0.5 17 25 17 41 42 55

0.25 4 3 8 20 23 37

Pangrango 150 g/l

4 51 85 89 79 85 85

2 59 60 69 57 63 68

1 21 47 47 47 54 56

0.5 13 20 23 27 35 37

0.25 3 7 13 17 23 26

Burangrang 150/150 SC

1 85 97 96 93 86 98

0.5 71 82 71 81 77 79

0.25 59 65 67 60 66 58

0.13 41 45 56 43 48 39

0.07 21 29 32 17 34 17



Manual Polo+

• Disusun di Notepad (contoh: data fungisida Burangrang hari ke-2, cek di slide ke-5)

• Mengandung komponen informasi sebagai berikut:

id
en

tik

= peubah

= jumlah konsentrasi yang diuji

= nama manual

= data dari pengamatan hari ke berapa?

= persentase THR tertinggi yang mungkin terjadi

tanda bintang + nama manual: menandakan bahwa baris ini akan diikuti

oleh data pengujian

menunjukkan susunan data: perlakuan, N, peubah; dengan satuan

data indikator sebagai faktor koreksi; jangan lupa ditulis

2



Step Running Polo+ (…1-10…)

11. Tentukan nama file (contoh: BUR2-Result), tentukan lokasi
penyimpanan file, dan klik ‘Save’



Contoh data IC yang telah ditulis ulang ke Ms. Word



Tugas Kelompok

Setiap kelompok akan mendapatkan tabel yang berbeda berisi nilai THR untuk contoh suatu

fungisida majemuk

Tentukan nilai IC dan NK dan jabarkan interpretasi dan simpulan dari data tersebut (maks. 5 

lembar). 

Laporan dishare dalam format PDF ke hskhairani@apps.ipb.ac.id

selambat-lambatnya hari Selasa, 21 April 2020 pukul 18.00 WIB.

Cantumkan nama dan NIM di sudut kiri atas halaman pertama laporan.

Selamat bekerja ☺

mailto:hskhairani@apps.ipb.ac.id


Contoh tampilan pada tautan pre-test dan post-test



Untuk meminimumkan penggunaan kuota internet, sesi diskusi dapat dilanjutkan di WAG 

dan mahasiswa berinisiatif membuat rangkuman diskusi. 

Selama diskusi sekitar 1 jam, ketika dirangkum menghasilkan sampai 6 halaman ☺



PETUNJUK PRAKTIKUM ENTOMOLOGI
ONLINE 

Dr.Dewi Sartiami

Alat mulut Kepik (Ordo Hemiptera)

Media:
• Bahan kuliah dan praktikum disedakan di NewLMS
• Kuliah dan presentasi ,menggunakan Google Meet
• Diskusi dengan WAG 



PETUNJUK PRAKTIKUM ENTOMOLOGI
SECARA ONLINE 

1. Bacalah dengan seksama penuntun dalam Power Point di bawah ini.

2. Kerjakan tugas yang tertera di bagian akhir Power Point ini. 

3. Apabila tugas gambar telah selesai, mohon gambar difoto dan dikirim ke asisten
praktikum kelas masing-masing.

4. Laporan praktikum dinilai dari kelengkapan gambar dan keterangan gambar yang 
ditulis pada gambarnya.

5. Waktu praktikum dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

6. Tugas dikumpulkan pada waktu akhir tiap-tiap praktikum minggu tersebut.

Tugas ITugas I

I.2.  Alat mulut kepik (tipe menusuk-menghisap) dari arah lateral (samping).

Tunjukkan dengan panah dan beri keterangan: Labrum, rostrum, dan stilet
Dr.Dewi Sartiami



Tugas I.2. Alat mulut Kepik (Ordo Hemiptera)

https://allyouneedisbiology.wordpress.com/ta
g/thrips/

Foto kepik dari arah frontal (depan) Diagram kepala dan alat mulut kepik dari
arah lateral (samping) 

A. Posisi alat mulut kepik sedang istirahat
B. Posisi alat mulut sedang menusuk jaringan

tanaman
(Gambar stilet merupakan
penampakan dari stilet maksila dan
stilet maksila yang menyatu)

Rostrum

Labrum

Stilet

Labium

Mat
aPangk

al
antena

Rostrum

Labrum

Mata

Antena

https://allyouneedisbiology.wordpress.com/tag/thrips/


https://www.shutte
rstock.com/search/
british+true+bugs

https://pxher
e.com/en/ph
oto/838177

Beberapa foto posisi kepala dan alat mulut Kepik

Rostrum

Labrum

Rostrum

Labrum

Mata

Antenna

https://www.shutterstock.com/search/british+true+bugs
https://pxhere.com/en/photo/838177


Praktikum ke-10

Ilmu Hama Tumbuhan Dasar

Atraktan Metil Eugenol

Dr. Nina Maryana



Pendahuluan

Metil eugenol

- Senyawa kimia yang dapat menarik serangga khususnya lalat buah jantan

- Berasal dari berbagai tumbuhan: Melaleuca bracteata (daun wangi); Ocimum sp.

(kemangi), dll

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Melaleuca_br
acteata_-_Kunming_Botanical_Garden_-_DSC03151.JPG

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/B
asil-Basilico-Ocimum_basilicum-albahaca.jpg

daun

wangi kemangi

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Melaleuca_bracteata_-_Kunming_Botanical_Garden_-_DSC03151.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Basil-Basilico-Ocimum_basilicum-albahaca.jpg


Metil eugenol

- Lalat buah: Bactrocera spp.

- Dikonsumsi jantan untuk meningkatkan produksi komponen seks feromom

- Memerangkap jantan (pengendalian), menekan kopulasi dengan betina

- Di pasaran: Petrogenol 800 L

https://fac-pt.com/produk/perangkap-lalat-buah-
petrogenol-800-l/

http://www.pestnet.org/SummariesofMessages/Pests/PestsEntities/I
nsects/Flies/Fruitfly/Fruitflyinterception,SriLankatoSeychelles.aspx

Bactrocera sp. 

jantan

https://fac-pt.com/produk/perangkap-lalat-buah-petrogenol-800-l/
http://www.pestnet.org/SummariesofMessages/Pests/PestsEntities/Insects/Flies/Fruitfly/Fruitflyinterception,SriLankatoSeychelles.aspx


Bahan dan Metode

- Perangkap plastik d: 10 cm, p: 15 cm

- Depan dan belakang diberi lubang d: 3 cm tempat masuk lalat

- Bagian dasar diberi lubang2 kecil untuk aliran air hujan

- Bagian atas diberi kawat tempat mengaitkan kapas

- Kapas ditetesi metil eugenol 0.25 ml, dan insektisida malathion 1 ml

Rumenda Ginting, 2009

lubang kawat kapas metil eugenol 

+ insektisida



https://kineeds.files.word
press.com/2016/04/wp-
1460251278582.jpg

https://3.bp.blogspot.com/-
aubqwJebdKQ/VDts93SKwXI/A
AAAAAAAGcY/yIZ7xj1evuM/s1
600/finIMG_0012.JPG

belimbing jambu biji cabai

- Perangkap dipasang di tiga lokasi pertanaman: belimbing, jambu biji, dan cabai

- Pemasangan: digantung 2 - 3 m dari tanah, jarak antara perangkap 20 m

- Setiap lokasi 5 perangkap (ulangan 5 kali)

- Waktu 1 minggu, pengambilan lalat 2 hari sekali

https://kineeds.files.wordpress.com/2016/04/wp-1460251278582.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-aubqwJebdKQ/VDts93SKwXI/AAAAAAAAGcY/yIZ7xj1evuM/s1600/finIMG_0012.JPG


- Lalat diambil dari perangap, dibungkus dengan tissue

- Dihitung jumlah lalat per perangkap untuk setiap lokasi

- Lalat diidentifikasi hingga spesies

Rumenda Ginting, 2009



Hasil

Bactrocera carambolae

Identifikasi lalat buah yang diperoleh:

B. papayae B. occipitalis

Rumenda Ginting, 2009



- Laporan praktikum dibuat per kelompok dengan data di atas

- Format laporan: Pendahuluan, Bahan dan Metode, Hasil dan Pembahasan,

Kesimpulan, Daftar Pustaka

- Laporan dikumpulkan paling lambat satu minggu (sebelum praktikum berikutnya)

Tugas



MK. PENYAKIT BENIH DAN PSACAPANEN
Dr. Efi Toding Tondok

Media:
• Bahan kuliah dan praktikum disedakan di NewLMS
• Kuliah dan presentasi ,menggunakan Google Meet
• Diskusi dengan WAG (hemat pulsa)



Untuk dapat melakukan prakt secara online:

1. Mahasiswa sudah memiliki ilmu/pengetahuan dasar

2. Parameter yang diamati mudah, tidak membutuhkan alat spesifik

3. Memanfaatkan bahan dan alat yg ada di sekitar rumah

4. Modifikasi alat-alat sederhana ==> kreatifitas dan pengalaman



• Praktikum di rumah, selain menyelesaikan MK tsb, juga menjaga psikis
mahaiswa sehingga mereka mereka masih kuliah

• Kendala utama: biaya komunikasi/internet tinggi. NewLMS lambat dalam
respon, sehingga lebih sering via WA group  yang bisa mengirim suara dan 
tulisan

• Kelemahan WAG, tidak mengetahui apakah mahasiswa menyimak atau
tidak. Sekali-kali perlu dicek.

• Kelebihan WAG, mahasiswa bisa mengulang materi yg diberikan dengan
mudah yaitu di dalam HPnya



• Kuliah dan praktikum IPTD menggunakan newLMS

• Materi berupa file ppt, video, pdf book chapter, pdf artikel ilmiah.

• Materi diunggah 1 minggu sebelum jadwal kuliah atau praktikum.

• Pada saat jadwal kuliah atau praktikum dilakukan diskusi melalui LMS 
atau Google Meet

Kuliah / praktikum
Ilmu Penyakit Tumbuhan Dasar (IPTD) 
Prof. Sri Hendrastuti Hidayat



• Tugas-tugas disubmit melalui LMS atau email.

• Mahasiswa antusias, pertanyaan mahasiswa lebih
banyak dibandingkan pada saat kelas regular tatap
muka.

• Masalah: Pada awal-awal kuliah daring kesulitan
jaringan internet



• Mahasiswa mendapat tugas
membuat poster dan video 
pendek

• Tugas diunggah di 
INSTAGRAM untuk mendapat
komentar dari temannya
atau dari pengikutnya





https://rekwebdinirahmadian
a.wordpress.com/2016/03/2
4/cms-vs-lms/

Kelebihan LMS:
1.efektifitas waktu dalam pembelajaran
2.mengumpulkan dan menyampaikan konten

pembelajaran dengan cepat
3.memudahkan dalam mengolah data 

administrasi dan pembelajaran
menggunakan internet

Kekurangan LMS:
1.harus terhubung dengan internet
2.menggunakan bandwidth yang besar, 

sehingga relative lambat untuk mengakses e-
learning

Learning Management System



• Masih banyak cara dosen PTN lain dalam penyampaian
pembelajaran daring, namun mohon maaf waktunya tidak
akan cukup

• Selain NewLMS, Google Classroom juga mulai digunakan



FITUR G SUITE YANG DILANGGAN IPB CUKUP BANYAK TERSEDIA BAGI DOSEN 



• PSBB Covid-19 memaksa dosen kreatif dan dapat
menyelenggarakan kuliah/praktikum secara daring

• IPB melanggan NewLMS, G-suite, Webex yang memiliki fitur yang 
cukup lengkap untuk daring, namun penggunaanya belum
optimal

• Penggunaan NewLMS, G-suite dan Webex (syukur dengan zoom) 
merupakan kombinasi yang cukup lengkap apabila dimanfaatkan
untuk menunjang proses pembelajaran daring IPB. Namun
demikian diperlukan penguasaan dalam memanfaatkan
perangkat lunak tersebut



Terima kasih


