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1. PENDAHULUAN 

Home-based Learning (HBL) atau pembelajaran di rumah di STT-Aletheia Lawang 

berarti bahwa para mahasiswa akan belajar dari rumah dan para dosen akan 

memberikan perkuliahan secara online. HBL bertujuan untuk memampukan 

pembelajaran yang berkelanjutan di rumah dan mengembangkan para mahasiswa untuk 

menjadi pelajar yang mandiri. Untuk mencapai tujuan itu, STT-Aletheia 

mengembangkan sebuah sistem bagi para dosen untuk memonitor perkembangan studi 

para mahasiswa. Di dalam sistem tersebut adalah persiapan materi perkuliahan, 

penilaian kemajuan pembelajaran dan penyediaan dukungan untuk para mahasiswa 

melewati proses HBL dengan sebaik-baiknya. STT-Aletheia berkomitmen untuk 

merancang dan menyampaikan pengalaman pembelajaran yang terbaik untuk menjamin 

keberhasilan studi setiap mahasiswa. 

 

2. MODEL HBL 

Tujuan utama HBL adalah supaya setiap mahasiswa dapat memperoleh akses 

pembelajaran sesuai kurikulum yang tersedia dan berdasarkan kemampuan masing-

masing mahasiswa melalui dukungan virtual. Model HBL di STT-Aletheia meliputi: 

a. Berbagai pendekatan penyampaian materi pembelajaran 

b. Tatap muka berkala secara daring antara dosen dan mahasiswa 

c. Tugas dan penilaian yang relevan dan bermakna 

d. Sesi-sesi tambahan perbaikan nilai untuk mendukung mahasiswa dengan 

kebutuhan-kebutuhan khusus 

 

3. PLATFORM HBL 

STT-Aletheia menggunakan beberapa platform untuk HBL seperti Google Classroom, 

Zoom dan WA Video Call. Melalui ketiga platform tersebut, dosen dan mahasiswa dapat 

mengakses materi-materi pembelajaran seperti silabus, bacaan, tugas, kuis, ujian, 

pembelajaran piano atau vokal, dan lain sebagainya. Para dosen dan mahasiswa 

diharapkan dapat menggunakan keduanya untuk mencapai tujuan utama HBL dengan 

efektif. 
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4. JADWAL HBL SEMESTER GASAL 2020-2021 

Jadwal pembelajaran mahasiswa baru prodi S-1 STT-Aletheia semester gasal 2020-2021 

telah disesuaikan dengan HBL berdasarkan kalender akademik. 

 

5. PENDIDIKAN YANG HOLISTIK 

STT-Aletheia tidak hanya menekankan kemampuan akademis namun juga menekankan 

kesehatan spiritual para mahasiswanya. Setiap hari pada saat pagi para mahasiswa 

didorong untuk melakukan saat teduh sebelum memulai segala aktivitas pada hari itu. 

Demikian juga, setiap Selasa pagi para mahasiswa HBL dapat ikut serta secara daring 

ibadah pagi di kampus. STT-Aletheia bertujuan membangun para mahasiswa teologi 

yang berakar dalam firman TUHAN. 

STT-Aletheia juga menyediakan pelayanan pastoral bagi mahasiswa yang membutuhkan. 

Pelayanan ini ditangani secara khusus oleh konselor yang ahli di bidangnya. Selain itu, 

setiap mahasiswa juga dilibatkan dalam sebuah Family Grup untuk menumbuh-

kembangkan rasa kebersamaan di antara mahasiswa baik yang ada di dalam dan di luar 

kampus. 

 

6. PENILAIAN 
a.  Penilaian penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran, baik dalam kampus 

maupun dalam masa HBL. 

b. Para dosen memberlakukan berbagai metode penilaian untuk mengamati 

pemahaman dan kemajuan pembelajaran para mahasiswa dalam proses tersebut. 

c. Metode-metode yang digunakan di antaranya adalah kuis, tugas baca, makalah dan 

lain-lain. Semua metode tersebut akan disesuaikan dengan platform daring yang 

digunakan. 

d. STT-Aletheia menjamin bahwa ujian dilakukan secara adil dan dapat dipertanggung-

jawabkan. 

e. Para mahasiswa akan mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu mengenai 

penilaian-penilaian yang akan dilakukan termasuk jadwal-jadwalnya di dalam silabus 

yang tersedia di awal perkuliahan. 
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7. DISIPLIN 
a. Saat melakukan HBL, para mahasiswa diharapkan untuk mengenakan pakaian yang 

pantas dan rapi, bukan pakaian tidur ataupun pakaian “you can see.”  

b. Absensi perkuliahan HBL dilakukan oleh dosen bersangkutan di awal kelas dengan 

batas toleransi 15 menit keterlambatan. Kecuali gangguan teknis di awal atau di 

tengah perkuliahan yang sedang berlangsung, keterlambatan 15 menit dianggap 

sebagai sebuah ketidakhadiran. Orangtua atau penangggung jawab akan diberikan 

pemberitahuan jika ada ketidakhadiran untuk ditindaklanjuti. 

c. Orangtua atau penanggung jawab pada hari berikutnya harus memberitahukan 

kepada dosen bersangkutan alasan untuk ketidakhadiran yang telah terjadi pada hari 

sebelumnya. 

d. Para mahasiswa diharapkan dapat hadir tepat waktu setiap perkuliahan HBL dan 

menyelesaikan segala tugas yang ada dengan jujur dan tepat waktu serta terbaik 

sesuai kemampuan mereka. 

e. Para mahasiswa diharapkan berinisiatif untuk berkonsultasi dengan dosen 

bersangkutan jika ada konsep atau pelajaran yang tidak mereka pahami baik itu via 

platform yang disediakan oleh STT-Aletheia ataupun platform lain (WA, Line, dan 

lain-lain) sesuai persetujuan bersama kelas masing-masing 

f. Para mahasiswa diharapkan melakukan saat teduh pribadi setiap pagi secara rutin 

dan membagikan berkat yang didapat kepada Bapak/Ibu Asrama. 

g. Para mahasiswa diharapkan hadir tepat waktu pada ibadah Selasa pagi pk.9.15 WIB 

s/d pk. 10.20  

h. Para mahasiswa diharapkan ikut serta dalam kegiatan daring Family Grup sesuai 

jadwal yang dibuat oleh Family Grup masing-masing 

 

8. DUKUNGAN ORANGTUA / PENANGGUNG-JAWAB 

a. Sarana dan Pra-sarana 

(1) Pastikan bahwa mahasiswa memiliki tempat pembelajaran yang kondusif, seperti 

meja belajar dan bukan tempat tidur ataupun tempat menonton televisi! Untuk 

pembelajaran mayor/minor, baik piano atau vokal, idealnya menggunakan sebuah piano 

akustik. Jika mahasiswa mengalami kesulitan dalam penyediaan sebuah piano akustik, 

harap menghubungi dosen pengampu masing-masing secara pribadi. 
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Selain itu, diharapkan masing-masing mahasiswa musik juga menyediakan sebuah 

tripod untuk menyangga piranti HP Anda selama kelas mayor/minor berlangsung. 

(2) Lingkungan fisik memberi peran penting dalam proses pembelajaran sehingga 

sedapat mungkin tidak berada di tempat yang dapat memberi gangguan karena terjadi 

bersamaan dengan kegiatan anggota keluarga lain seperti: ada anggota keluarga lain 

menonton televisi, berbicara di telepon, menerima tamu, dan lain-lain. 

b. Buatlah rutinitas kehidupan sehari-hari di dalam keluarga sesuai jadwal HBL semester 

gasal 2021-2020 sehingga sedapat mungkin tidak menganggu pelaksanaan HBL 

c. Mintalah pembaharuan info secara berkala (minimal sebulan sekali) terkait dengan 

tatap muka daring dengan Bapak/Ibu Asrama (terjadi setiap minggu sekali), tatap muka 

daring dengan Wali Studi (terjadi sebulan sekali) dan tatap muka daring dengan Waket 

3 Kemahasiswaan (terjadi sebulan sekali) 

 

9. PENUTUP 

Kiranya buku pegangan ini memberikan penjelasan yang dapat dimengerti oleh para 

mahasiswa dan orangtua/penanggung jawab terkait proses pembelajaran HBL yang 

dilakukan oleh STT-Aletheia. Tetap teguh di dalam TUHAN dan bersemangat dalam 

menjalani proses pembelajaran HBL semester gasal 2020-2021. Immanuel. Demikian juga 

segenap pimpinan dan staf STT-Aletheia mendampingi para mahasiswa melewati proses 

ini. 


