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ABSTRAK 

Sasongko, Enggar, Jati. 2011. Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis IT 

(Information Technology) pada Mahasiswa Program Pendidikan Jarak 

Jauh (PJJ) S1 PGSD Universitas Kristen Satya Wacana Angkatan 2008. 

Skripsi, Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Universitas 

Negeri Semarang. Drs. Kustiono, M.Pd dan Drs. Achmad Munib, SH, 

MH, M.Si 

 

Kata kunci: Pendidikan Jarak Jauh, PJJ S1 PGSD 

 

Dalam Undang – Undang No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, 

disyaratkan bagi guru Sekolah Dasar untuk memiliki kualifikasi minimal S1 dan 

memiliki sertifikat sebagai pengajar. Pada saat ini masih banyak guru Sekolah 

Dasar yang belum memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan. Dalam rangka 

membantu para guru yang belum memenuhi kualifikasi tersebut, salah satu 

strategi yang dapat ditempuh adalah dengan pengembangan dan peningkatan 

kualifikasi guru dalam jabatan (in-service traning). Hal tersebut ditempuh oleh 

Pemerintah Indonesia, Depdiknas melalui pendidikan lanjut bagi guru-guru dalam 

jabatan pada LPTK atau universitas yang menyelenggarakan program S1 PGSD. 

Pengembangan E-university bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan 

pendidikan, sehingga perguruan tinggi dapat menyediakan layanan informasi yang 

lebih baik kepada komunitasnya, baik didalam maupun diluar perguruan tinggi 

tersebut melalui internet. Layanan pendidikan lain yang bisa dilaksanakan melalui 

sarana internet yaitu dengan menyediakan materi kuliah secara online dan materi 

kuliah tersebut dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan. Suatu sistem 

pendidikan jarak jauh secara umum, akan sukses apabila didalamnya melibatkan 

interaksi maksimal antara dosen dan mahasiswanya, antara mahasiswa dengan 

mahasiswa serta melibatkan pola pembelajaran yang aktif di dalam interaksi itu. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan pengajar dan 

peserta didik dalam memahami pembelajaran jarak jauh berbasis IT (information 

technology) dan mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran berbasis IT 

(information technology) dalam pembelajaran jarak jauh. Lingkup kajian 

penelitian ini adalah pada Program  PJJ S1 PGSD Universitas Kristen Satya 

Wacana. Pengumpulan data dilakukan pada bulan maret sampai april 2010. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuaitatif, dengan sumber data dokumen, 

koordinator pelaksana program PJJ, dosen dan mahasiswa. Pengumpulan data 

dilakukan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data 

dilakukan selama penelitian ini berlangsung melalui reduksi data dari informan 

kunci (ekspert) dan sumber data yang lain, mengeliminir data dan kategorisasi, 

kemudian display data serta mengambil kesimpulan dan memverivikasi data. 

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi dengan cara 

membandingkan dan crosscheck derajat kepercayaan suatu informasi yang 

didapatkan. Cara ini dilakukan dengan cara membandingkan data hasil observasi 

dan wawancara, membandingkan apa yang dilihat secara umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi. Lebih jauh lagi, membandingkan keadaan dan perspektif 
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seseorang dengan orang lain yang menjadi informan kunci. Membandingkan data 

hasil wawancara dengan data dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis IT sangat 

membantu dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar selama perkuliahan jarak 

jauh, mahasiswa dituntut mandiri untuk dapat mencari segala informasi yang 

berkaitan dengan perkuliahan, ataupun yang lain misalnya mencari artikel-artikel 

yang berkaitan dengan tugas kuliah. Kesiapan pengajar maupun mahasiswa dinilai 

cukup siap karena pada awal perkuliahan mereka sudah dibekali dengan 

pengenalan IT selama tiga minggu yang dilakukan oleh dosen ahli bidang ICT 

dari UKSW. 

Simpulan dari hasil penelitian ini adalah pertama, kesiapan dosen dan 

mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh berbasis IT sudah cukup 

siap, karena pada saat awal mengikuti perkuliahaan mahasiswa baru sudah 

dibekali dengan pelatihan ICT yang dilakukan pada saat mengikuti perkuliahaan 

awal semester selama tiga minggu yang dibimbing oleh dosen ahli ICT dari 

UKSW. Kedua, Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh menggunakan model web 

enchanced course yaitu dimana pembelajaran menggunakan internet adalah 

sebagai penunjang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Salah satu komponen penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan 

nasional adalah adanya guru yang berkualitas, professional dan berpengetahuan. 

Guru, tidak hanya sebagai pengajar, namun guru juga mendidik, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Dalam 

menjalankan tugasnya sebagai agen pembelajaran, maka guru diharapkan 

memiliki empat kompetensi dasar, yaitu kompetensi paedagogis, kompetensi 

sosial, kompetensi kepribadian dan kompetensi professional. Guru yang 

profesional adalah guru yang menguasai materi pembelajaran, menguasai kelas 

dan mengendalikan perilaku anak didik, menjadi teladan, membangun 

kebersamaan, menghidupkan suasana belajar dan menjadi manusia pembelajar 

(learning person). 

Dalam Undang – Undang No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen 

disyaratkan bagi guru Sekolah Dasar untuk memiliki kualifikasi minimal S1 dan 

memiliki sertifikat sebagai pengajar. Pada saat ini masih banyak guru Sekolah 

Dasar yang belum memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan. Dalam rangka 

membantu para guru yang belum memenuhi kualifikasi tersebut, salah satu 

strategi yang dapat ditempuh adalah dengan pengembangan dan peningkatan 

kualifikasi guru dalam jabatan (in-service traning). Hal tersebut ditempuh oleh 

Pemerintah Indonesia, c.q. Depdiknas melalui pendidikan lanjut bagi guru-guru 
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dalam jabatan pada LPTK atau universitas yang menyelenggarakan program S1 

PGSD. 

Jumlah guru SD yang akan ditingkatkan kualifikasinya menjadi S1 sekitar 1,17 

juta orang di seluruh Indonesia (Korpio:2008) dalam penelitiannya, sedangkan 

program S1 PGSD yang ditawarkan oleh LPTK melalui tatap muka belum dapat 

menampung seluruh guru yang memerlukan peningkatan kualifikasi. Upaya 

peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru SD setara sarjana tersebut akan 

memakan waktu yang sangat lama karena kapasitas dan jumlah LPTK yang 

memiliki kelayakan menyelenggarakan program tersebut sangat terbatas. Apabila 

kemampuan seluruh LPTK per tahun dalam memdidik guru SD terbatas, maka 

untuk dapat menyelesaikan peningkatan kompetensi dan kemampuan seluruh guru 

tersebut menjadi sarjana akan diperlukan waktu yang lama. 

Bila kembali ke konsep dasar pada suatu sistem pendidikan tradisional yang 

dilakukan saat ini, para dosen dan mahasiswa bertemu pada suatu tempat dan 

waktu tertentu. Sistem pendidikan tradisional ini kelak akan bergeser ke pada 

suatu distance learning based education paradigm dengan dilandasi bahwa agak 

sulit untuk mengumpulkan peserta kursus, training atau pendidikan pada satu 

waktu dan tempat tertentu sedangkan sedangkan peserta tersebar di wilayah yang 

berbeda-beda dan pada dasarnya materi-materi yang seharusnya disampaikan di 

kelas, dapat diberikan tanpa kehadiran para peserta dan dosen secara langsung di 

kelas. 

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dewasa ini, khususnya 

perkembangan teknologi internet turut mendorong berkembangnya konsep 
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distance learning ini. Ciri teknologi internet yang selalu dapat diakses kapan saja, 

dimana saja, multiuser serta menawarkan segala kemudahannya telah menjadikan 

internet suatu media yang sangat tepat bagi perkembangan distance learning 

selanjutnya. 

Bergesernya perkembangan pembelajaran jarak jauh ke media internet membuat 

munculnya suatu paradigma baru dalam pembelajaran jarak jauh yaitu 

asynchronous time and separated location distance learning. Hal ini sejalan 

dengan adanya cyberschool yang telah ada saat ini. Konsep  cyberschool 

sebenarnya bagian dari suatu kesatuan distance learning, hanya saja cyberschool 

kurang memfasilitasi interaksi antara murid dan guru. Cyberschool  hanya 

mendistribusikan materi-materi secara online. Memadukan dua hal ini akan sangat 

menguntungkan untuk mewujudkan suatu internet community di Indonesia 

khususnya. 

Suatu sistem pendidikan jarak jauh secara umum, akan sukses apabila di 

dalamnya melibatkan interaksi maksimal antara dosen dan mahasiswanya, antara 

mahasiswa dengan berbagai fasilitas pendidikan dan interaksi antara mahasiswa 

dengan mahasiswa serta melibatkan pola pembelajaran yang aktif di dalam 

interaksi itu. Kita mendapati berbagai aspek di atas dalam sistem pendidikan 

tradisional yang melibatkan interaksi face-to-face antara dosen dan mahasiswa, 

apakah sistem pendidikan jarak jauh dapat mengatasi interaksi face-to-face antara 

dosen dan mahasiswa di kelas secara 100 %. Jawabannya, tergantung kepada 

media yang digunakan tapi angka 100 % itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk 
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dicapai oleh sistem pendidikan jarak jauh, yang jelas ada suatu trade-off teknologi 

yang dapat mendekati angka di atas. 

Suatu sistem pendidikan jarak jauh dapat kita sederhanakan dan formulasikan 

sebagai berikut : 

 

+                +                                  +                           = 

 

Bagan 01. Sistem Pendidikan Jarak Jauh 

    Sumber :  Nandar (2008) 

Apabila kita umpamakan internet sebagai suatu community maka di dalamnya 

harus dapat memfasilitasi bertemunya atau berinteraksinya dosen dan mahasiswa. 

Agak sulit memang untuk memindahkan apa yang biasa dilakukan oleh dosen di 

depan kelas kepada suatu materi online yang harus melibatkan interaksi berbagai 

komponen di dalamnya. Adanya sistem ini membuat mentalitas dosen harus 

berubah dan sudah seharusnya, perbedaan karakteristik dosen dalam mengajar 

tidak tampak dalam metode ini. Seperti layaknya sebuah sekolah atau universitas, 

metode ini juga harus mampu memberikan informasi perkuliahan kepada peserta 

didik. Informasi itu harus selalu dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen serta 

selalu terbaru setiap waktu. 

Informasi yang dibutuhkan itu berupa silabus kuliah, materi kuliah dan penilaian 

atas prestasi mahasiswa. Untuk menunjang perkuliahan, diperlukan juga bahan-

bahan bacaan dari web-web. Karenanya pada bagian ini, dosen dan mahasiswa 

dapat langsung terlibat untuk memberikan bahan-bahan online lainnya untuk 

dipublikasikan kepada peserta lainnya. Mewujudkan ide dan keinginan di atas 

Materi 

pendidikan 

Teknologi 

untuk 

berinteraksi 

Pendidik 
Pembelajaran 

bagi peserta 

didik 
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dalam suatu bentuk realitas bukanlah suatu pekerjaan yang mudah tapi bila kita 

lihat ke negara lain yang telah lama melaksanakan pendidikan jarak jauh atau 

distance learning, sudah banyak sekali institusi atau lembaga yang memanfaatkan 

metode ini. Bukan hanya skill yang dimiliki oleh para engineer yang diperlukan 

tapi juga berbagai kebijaksanaan dalam bidang pendidikan sangat mempengaruhi 

perkembangannya. 

Jurusan PGSD Universitas Kristen Satya Wacana saat ini melaksanakan 

Pembelajaran jarak jauh dengan harapan dapat terlaksana dengan baik, oleh 

karena itu, sangat perlu untuk diadakan penelitian secara empirik mengenai 

Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis IT Pada Mahasiswa Program PJJ S1 PGSD 

Universitas Kristen Satya Wacana. 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan diungkap dalam penelitian ini adalah : 

(1) Bagaimana kesiapan pengajar serta peserta didik, dalam memahami 

pembelajaran berbasis IT dalam pembelajaran jarak jauh? 

(2) Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran berbasis IT dalam pembelajaran 

jarak jauh? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain : 

(1) Untuk mengetahui kesiapan pengajar dan peserta didik dalam memahami 

pembelajaran berbasis IT dalam pembelajaran jarak jauh. 

(2) Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran berbasis IT dalam pembelajaran 

jarak jauh. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, dapat diperoleh manfaat atau pentingnya 

penelitian. Adapun manfaat penelitian itu adalah : 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan langsung dengan jarak jauh. 

b. Manfaat Praktis 

Untuk menambah pengetahuan dan sarana dalam menerapkan pengetahuan yang 

diperoleh di bangku kuliah terhadap masalah-masalah yang dihadapi di dunia 

pendidikan secara nyata. 

1.5 Pembatasan Istilah 

(1) Pelaksanaan : Proses, cara, melakukan, perbuatan, melaksanakan 

rancangan, keputusan (KBBI, 1998). 

(2) Pembelajaran : Seperangkat peristiwa yang mempengaruhi si belajar 

sedemikian rupa sehingga si belajar itu memperoleh kemudahan dalam 

berinteraksi berikutnya dengan lingkungan (Briggs dalam Sugandi 2006:9). 

(3) Teknologi Informasi (IT) : Teknologi informasi merupakan teknologi yang 

menggabungkan antara komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan 

tinggi yang membawa data, suara dan video atau seperangkat peralatan 

modern yang dapat menyajikan informasi (terlebih yang berkaitan dengan 

materi pelajaran) yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 PEMBELAJARAN 

2.1.1 Pengertian Pembelajaran 

Istilah pembelajaran mencakup dua konsep yang saling terkait, yaitu 

belajar dan mengajar. Dalam proses belajar mengajar (PBM) akan terjadi interaksi 

antara peserta didik dan pendidik. Peserta didik adalah salah satu komponen 

manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar, sedang 

pendidik adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar 

yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang 

potensial di bidang pembangunan. 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto:2003). 

Selain itu belajar juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang kompleks yang 

terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup dan adanya perubahan 

tingkah laku dalam diri orang tersebut yang menyangkut perubahan yang bersifat 

pengetahuan (kognitif) dan ketrampilan (psikomotorik) maupun yang menyangkut 

nilai dan konsep (afektif). Mengajar adalah suatu aktivitas mengorganisasi atau 

mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan anak didik, 

sehingga terjadi proses belajar (Sadiman:2001). Mengajar yaitu proses mengatur, 

mengorganisasikan lingkungan yang ada disekitar siswa sehingga dapat 
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menimbulkan atau mendorong siswa melakukan proses belajarnya (Ahmadi dan 

Widodo S:2004). 

Pembelajaran adalah perpaduan dari dua aktivitas, yaitu aktivitas mengajar 

dan aktivitas belajar. Proses belajar merupakan proses kegiatan interaksi antara 

dua unsure manusiawi, yakni siswa sebagai pihak yang belajar dan guru sebagai 

pihak yang mengajar, dengan siswa sebagai subjek pokoknya (Sudarwan:1995). 

Dalam proses belajar mengajar (PBM) akan terjadi interaksi antara peserta didik 

dan pendidik. Peserta didik atau anak didik adalah salah satu komponen 

manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar, sedang 

pendidik adalah salah satu komponene manusiawi dalam proses belajar mengajar, 

yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang 

potensial di bidang pembangunan. 

Suatu pengajaran akan berhasil secara baik apabila seorang guru mampu 

mengubah diri siswa dalam srti luas menumbuh kembangkan keadaan siswa untuk 

belajar, sehingga dari pengalaman yang diperoleh siswa selama ia mengikuti 

proses pembelajaran tersebut dirasakan manfaatnya secara langsung bagi 

perkembangan pribadi siswa. 

Ciri-ciri dari pembelajaran dalam buku Sugandhi, Dkk (2000), antara lain : 

(1) Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis, 

(2) Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam 

belajar, 

(3) Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan menantang 

bagi  siswa, 
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(4) Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik, 

(5) Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa, 

(6) Pembelajaran dapat siswa siap menerima pembelajaran baik secara fisik 

maupun psikologis. 

Menurut Surya (2004), ada lima prinsip yang melandasi pembelajaran 

yaitu: 

1. Pembelajaran sebagai usaha memperoleh tingkah laku. Prinsip ini 

mengandung makna bahwa ciri utama pembelajaran itu adalah adanya 

perubahab perilaku dalam diri individu. 

Artinya, seseorang yang telah mengalami pembelajaran akan berubah 

perilakunya. Perubahan perilaku yang dikatakan sebagai hasil pembelajaran 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

(a) Perubahan yang disadari. Artinya individu yang melakukan proses 

pembelajaran menyadari bahwa pengetahuan dan ketrampilannya telah 

bertambah, 

(b) Perubahan yang bersifat kontinyu atau berkesinambungan. Artinya perubahan 

perilaku yang telah terjadi menyebabkan terjadinya perubahan perilaku yang 

lain, 

(c) Perubahan yang bersifat fungsional. Artinya perubahan yang telah terjadi 

sebagai hasil pembelajaran memberikan manfaat bagi individu yang 

bersangkutan, 
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(d) Perubahan yang bersifat positif. Artinya terjadi adanya pertambahan dalam 

diri individu. Perubahan yang diperoleh senantiasa bertambah sehinggga 

berbeda dengan keadaan sebelumnya, 

(e) Perubahan yang bersifat aktif. Artinya perubahan itu tidak terjadi dengan 

sendirinya, akan tetapi melalui aktivitas individu, 

(f) Perubahan yang bersifat permanen. Artinya perubahan yang terjadi 

pembelajaran akan berbeda secara kekal dalam diri individu, setidaknya 

untuk masa tertentu, 

(g) Perubahan yang bertujuan terarah. Artinya perubahan itu terjadi karena 

adanya sesuatu yang akan dicapai. 

2. Hasil pembelajaran ditandai dengan perubahan perilaku secara keseluruhan. 

Maksudnya perubahan perilaku meliputi berbagai macam aspek, baik itu 

kognitif, afektif dan psikomotorik, 

3. Pembelajaran merupakan suatu proses. Artinya pembelajaran itu merupakan 

suatu aktivitas yang berkesinambubgan sehingga dalam aktivitas itu ada 

tahapan-tahapan proses yang sistematis dan terarah, 

4. Proses pembelajaran terjadi karena adanya sesuatu yang mendorong dab ada 

sesuatu tujuan yang akan dicapai. Maksudnya pembelajaran merupakan 

aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan, 

5. Pembelajaran merupakan bentuk pengalaman. Pengalaman pada dasarnya 

kehidupan melalui situasi yang nyata dengan tujuan tertentu. Perubahan 

merupakan interaksi individu dengan lingkungannya, sehingga banyak 

memberikan pengalaman dari situasi nyata.  
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Hal ini dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran merupakan proses 

melibatkan guru dengan semua komponen tujuan, bahan, metode dan alat serta 

penilaian. Jadi proses pembelajaran merupakan suatu sistem yang saling terkait 

antar komponennya di dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. 

2.1.2 Model Pembelajaran 

Menurut Winata Putra dalam Sugandhi (2004), model pembelajaran 

merupakan pola yang digunakan pengajar dalam menyusun kurikulum, mengatur 

materi pengajaran dan memberi petunjuk dalam setting pembelajaran, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan inti atau jantungnya 

strategi pembelajaran. Dikatakan suatu pola berarti model mengajar dalam 

perkembangannya dikelas, membutuhkan unsur metode, teknik-teknik mengajar 

dan media sebagai penunjang. 

Menurut kajian terhadap berbagai model mengajar dalam berbagai bidang 

studi, Joyce dan Weil (Sugandhi, 2004), mengklasifikasikan model mengajar 

menjadi empat rumpun, yaitu : 

1. Model pemrosesan informasi 

Menekankan proses pembentukan tingkah laku dalam cara-cara 

memperoleh dan mengorganisir data, memikirkan dan memecahkan masalah, 

serta penggunaan simbol verbal/bahasa. Model pemrosesan Informasi 

menekankan pada aspek kecakapan pelajar untuk memecahkan masalah, dan 

menekankan aspek berfikir yang produktif, sedangkan beberapa yang lainnya 

lebih menekankan kecakapan intelektual umum. Beberapa model pembelajaran 

yang tergolong didalamnya adalah model pembelajaran berfikir induktif, 
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pembentukan konsep, model latihan inkuiri, inkuiri ilmiah, pertumbuhan kogntif, 

advance organization dalam model lecturing. 

2. Model mengajar personal 

Menekankan proses pengembangan pribadi dan berusaha mengalahkan 

kemandirian yang produktif sehingga semakin sadar dan bertanggung jawab 

kepada dirinya. Beberapa model pembelajaran yang tergolong didalamnya adalah 

pengajaran tanpa arahan, pertemuan kelas dan latihan kesadaran. 

3. Model interaksi sosial 

Menekankan pada hubungan individu dan lingkungan sosialnya. Model ini 

memusatkan pada proses dimana kenyataan ditawarkan secara sosial, memberikan 

prioritas untuk memperbaiki kecakapan individu untuk berhubungan dengan 

orang lain, untuk bertindak dalam proses demokratis, dan untuk bekerja secara 

produktif dalam masyarakat. Yang tergolong di dalamnya adalah kerja kelompok, 

role playing, simulasi, model penata lanjutan, inkuiri sosial, dan penentuan 

kelompok. 

4. Model modifikasi tingkah laku 

Menekankan pada perilaku yang terobsesi metode bagaimana 

memanipulasi penguatan atau reinforcement. Menekankan pada aspek perubahan 

perilaku psikologis dan perilaku yang tidak dapat diamati. Salah satu karakteristik 

umum pada model-model perilaku adalah dalam hal penjabaran tugas-tugas yang 

harus dipelajari menjadi serangkaian perilaku dalam bentuk yang lebih rinci dan 

beruntun. Beberapa model pembelajaran yang tergolong didalamnya adalah 
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mastery learning, manajemen kontingensi, kontrol diri, dan pembelajaran 

ketrampilan. 

2.1.3 Teori Belajar 

Jika menelaah literatur psikologi, kita akan menemukan banyak teori 

belajar yang bersumber dari aliran-aliran psikologi. Menurut Sudrajat (2008) 

dalam blog pendidikan (http://akhmadsudrajat.wordpress.com) akan 

dikemukakan empat jenis teori belajar, yaitu : 

1. Teori Behaviorisme 

Behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang 

individu hanya dari sisi fenomena jasmaniah, dan mengabaikan aspek-aspek 

mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, 

minat dan perasaan individu dalam suatu belajar. Peristiwa belajar semata-mata 

melatih refleks-refleks sedemekian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang 

dikuasai individu. Beberapa hukum belajar yang dihasilkan dari pendekatan 

behaviorisme ini, diantaranya : 

a. Connectionism ( S-R Bond ) menurut Thorndike 

Dari eksperimen yang dilakukan Thorndike terhadap kucing menghasilkan 

hukum-hukum belajar, diantaranya : 

1) Law of Effect; artinya bahwa jika sebuah respons menghasilkan 

efek yang memuaskan, maka hubungan Stimulus-Respons akan 

semakin kuat. Sebaliknya, semakin tidak memuaskan efek yang dicapai 

respons, maka semakin lemah pula hubungan yang terjadi antara 

Stimulus-Respons. 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/
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2) Law of Readiness; artinya bahwa kesiapan mengacu pada asumsi bahwa 

kepuasan organisme itu berasal dari pendayagunaan satuan pengantar 

(conduction unit), dimana unit-unit ini menimbulkan kecenderungan 

yang mendorong organisme untuk berbuatatau tidak berbuat sesuatu. 

3) Law of Exercise; artinya bahwa hubungan stimulus dengan respons 

akan semakin bertambah erat, jika sering dilatih dan akan semakin 

berkurang apabila jarang atau tidak dilatih. 

b. Clasical Conditioning menurut Ivan Pavlov 

Dari eksperimen yang dilakukan Pavlov terhadap seekor anjing 

menghasilkan hukum-hukum belajar, di antaranya :  

1) Law of  Respondent Conditioning yakni hukum pembiasaan yang 

dituntut. Jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan (yang 

salah satunya berfungsi sebagai reinforcer), maka refleks dan 

stimuluslainnya akan meningkat. 

2) Law of Respondent Extinction yakni hukum pemusnahan yang dituntut. 

Jika refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu 

didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya 

akan menurun. 

c. Operant Conditioning menurut B.F. Skinner 

Dari eksperimen yang dilakukan B.F Skinner terhadap tikus dan 

selanjutnya terhadap burung merpati menghasilkan hukum-hukum belajar, 

diantaranya : 
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1)   Law of  Operant Conditioning yaitu jika timbulnya perilaku diiringi 

dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut meningkat. 

2)  Law of Operant Extinction yaitu jika timbulnya perilaku operant telah 

diperkuat melalui proses conditioning itu tidak diiringi stimulus 

penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun bahkan 

musnah. 

d. Social Learning menurut Albert Bandura 

Teori belajar sosial atau disebut juga teori observational learning adalah 

sebuah teori belajar yang relatif masih baru dibandingkan dengan teori-teori 

belajar lainnya. Berbeda penganut behaviorisme lainnya, Bandura memandang 

Perilaku individu tidak semata-mata refleks otomatis atas stimulus (S-R Bond), 

melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan 

dengan skema kognitif individu itu sendiri. Prinsip dasar belajar menurut teori ini, 

bahwa yang dipelajari individu terutama dalam belajar sosial dan moral terjadi 

melaluipeniruan (imitation) dan penyajian contoh perilaku (modeling). Teori ini 

juga masih memandang pentingnya conditioning.melalui pemberian reward dan 

punishment, seorang individu akan berfikir dan memutuskan perilaku sosial mana 

yang perlu dilakukan. 

Sebetulnya masih banyak tokoh-tokoh lain yang mengembangkan teori 

belajar behavioristik ini, seperti : Watson yang menghasilkan prinsip kekerapan 

dan kebaruan, Guthrie dengan teorinya yang disebut Contiguity Theory yang 

menghasilkan metode Ambang (The Treshold Method), metode meletihkan (The 
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Fatigue Method) dan metode rangsangan tak serasi (The Incompatible Response 

Method), Miller dan Dollard dengan teori pengurangan dorongan. 

2. Teori Belajar Kognitif menurut Piaget 

Piaget merupakan salah seorang tokoh yang disebut-sebut sebagai pelopor 

aliran konstruktivisme. Salah satu sumbangan pemikirannya yang banyak 

digunakan sebagai rujukan untuk memahami perkembangan kognitif individu 

yaitu teori tentang tahapan perkembangan individu. Menurut Piaget bahwa 

perkembangan kognitif individu meliputi empat tahap yaitu:(1) sensory motor; (2) 

pre operational; (3) concrete operational dan (4) formal operational. Pemikiran 

lain dari Piaget tentang proses rekonstruksi pengetahuan individu yaitu asimilasi 

dan akomodasi. Atherton (2005) menyebutkan bahwa asimilasi adalah “the 

process by which a person takes material into their mind from the environment, 

which may  mean changing the evidence of their senses to make it fit” dan 

akomodasi adalah “the difference made to one’s mind or concepts by the process 

of assimilation”. 

Dikemukakannya pula, bahwa belajar akan lebih berhasil apabila 

disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Peserta didik 

hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan obyek fisik, 

yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebayadan dibantu oleh pertanyaan 

tilikan dari guru. Guru hendaknya banyak memberikan rangsangankepada peserta 

didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari dan 

menemukan berbagai hal dari lingkungan. Implikasi toeri perkembangan kognitif 

Piaget dalam pembelajaran adalah : 
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a. Bahasa dan cara berfikir anak  berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu 

guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengancara berfikir 

anak. 

b. Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan 

dengan baik. Guru membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan 

sebaik-baiknya. 

c. Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. 

d. Berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya. 

e. Di dalam kelas, anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara 

dan diskusi dengan teman-temannya. 

3. Teori Pemprosesan Informasi dari Robert Gagne 

Asumsi yang mendasari teori ini adalah bahwa pembelajaran merupakan 

faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Perkembangan merupakan hasil 

kumulatif dari pembelajaran. Menurut Gagne bahwa dalam pembelajaran terjadi 

proses penerimaan informasi, untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan 

keluaran dalam bentuk hasil belajar. Dalam pemrosesan informasi terjadi adanya 

interaksi antara kondisi-kondisi internal dan kondisi-kondisi eksternal individu. 

Kondisi internal yaitu keadaan dalam diri individu yang diperlukan untuk 

mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi dalam individu. Sedangkan 

kondisi eksternal adalah rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu 

dalam proses pembelajaran. 
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4. Teori Belajar Gestalt 

Gestalt berasal dari bahasa jerman yang mempunyai padanan arti sebagai 

“bentuk konfigurasi”. Pokok  pandangan Gestalt adalah bahwa obyek atau 

peristiwa tertentu akan dipandang sebagai sesuatu keseluruhan yang yang 

terorganisasikan. Menurut Koffka dan Kohler, ada tujuh prinsip organisasi yang 

terpenting yaitu : 

a. Hubungan bentuk dan latar (figure and ground relationship); yaitu 

menganggap bahwa setiap bidang pengamatan dapat dibagi dua yaitu figure 

(bentuk) dan latar belakang. Penampilan suatu obyek seperti ukuran, 

potongan, warna dan sebagainya membedakan figure dari latar belakang. 

Bagi figure dan latar bersifatsamar-samar, maka akan terjadi kekaburan 

penafsiran antara latar dan figure. 

b. Kedekatan (proxmity); bahwa unsur-unsur yang saling berdekatan (baik pada 

maupun ruang) dalam bidang pemgamatan akan dipandang sebagai satu 

bentuk tertentu. 

c. Bahwa sesuatu yang memiliki kesamaan cenderung akan dipandang sebagai 

suatu obyek yang yang saling memiliki. 

d. Arah bersama (common direction); bahwa unsur-unsur bidang pengamatan 

yang berada dalam arah yang sama cenderung akan dipersepssi sebagai suatu 

figure atau bentuk tertentu. 

e. Kesadaran (simplicity); bahwa orang cenderung menata bidang 

pengamatannya bentuk yang sederhana, penampilan reguler dan cenderung 
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membentuk keseluruhan yang baik berdasarkan susunan simetris dan 

keteraturan; dan 

f. Ketertutupan (closure); bahwa orang cenderung akan mengisi kekosongan 

suatu pola obyek atau pengamatan yang tidak lengkap. 

2.2 Teknologi Pendidikan 

2.2.1 Definisi Teknologi Pendidikan 

Definisi teknologi pendidikan tahun 1972, teknologi pendidikan 

merupakan suatu bidang yang berkepentingan dengan memfasilitasi belajar pada 

manusia melalui usaha sistematik dalam identifikasi, pengembangan, 

pengorganisasian dan pemanfaatan berbagai macam sumber belajar serta dengan 

pengelolaan atas keseluruhan proses tersebut (Seels & Richey, 1994:21). 

Definisi tahun 1977, teknologi pendidikan merupakan proses kompleks 

yang terintegrasi meliputi orang, prosedur, gagasan, sarana dan organisasi untuk 

menganalisis masalah dan merancang, melaksanakan, menilai dan mengelola, 

pemecahan masalah dalam segala aspek belajar pada manusia. 

Definisi tahun 1994, teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek 

dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan serta evaluasi proses dan 

sumber untuk belajar (Seels & Richey, 1994:1). 

Definisi tahun 2004, teknologi pembelajaran adalah studi dan praktek etis 

dalam upayamemfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara 

menciptakan, menggunakan atau memanfaatkan, dan mengelola proses dan 

sumber-sumber teknologi yang tepat. Jelas, tujuan utamanya masih tetap untuk 
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memfasilitasi pembelajaran (agar efektif, efisien, dan menarik atau joyfull) dan 

meningkatkan kinerja  (www.tpers.net). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, teknologi pendidikan dapat 

membantu proses pembelajaran mengingat teknologi pendidikan merupakan suatu 

proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, 

peralatan dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan, 

melaksanakan, mengevaluasi dan mengelola pemecahan masalah yang 

menyangkut semua aspek belajar manusia. 

Teknologi pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan terpadu 

yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan dan organisasi untuk menganalisis 

masalah, mencari jalan pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengelola 

pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia (Miarso 

1986:1). 

Teknologi pendidikan merupakan suatu bidang kajian khusus (spesialisasi) 

ilmu pendidikan dengan objek formal “belajar” pada manusia secara pribadi atau 

yang tergabung dalam suatu organisasi. Bidang kajian ini pada mulanya digarap 

dengan mensintensiskan berbagai teori dan konsep dari berbagai disiplin ilmu ke 

dalam suatu usaha terpadu, atau disebut dengan pendekatan isomeristik, yaitu 

penggabungan berbagai unsur yang berkaitan dalam satu kesatuan yang lebih 

bermakna. Perkembangan bidang kajian ini selanjutnya mensyaratkan pendekatan 

tambahan, yaitu sistematik dan sistemik. Sistematik artinya dilakukan secara 

runtut (teratur dengan langkah tertentu), sedangkan sistemik artinya menyeluruh 

atau disebut pula holistik atau komprehensif (Miarso 1994:199).  
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Teknologi pendidikan berkaitan erat dengan keseluruhan metodologi dan 

serangkaian teknik yang digunakan untuk melaksanakan prinsip-prinsip 

pembelajaran Cleary, et.al,1976 dalam Pannen, Paulina (1999:86). Teknologi 

pendidikan melibatkan sistem, teknik dan alat untuk meningkatkan kualitas proses 

belajar manusia. Ada empat ciri yang menyertainya, yaitu: definisi tujuan yang 

harus dicapai oleh siswa, aplikasi prinsip-prinsip belajar ke dalam analisis dan 

penstrukturan dari mata pelajaran yang akan diajarkan, pemilihan dan penggunaan 

media yang layak untuk mengajarkan materi, dan penggunaan metode penilaian 

kinerja siswa untuk menilai efektivitas dari mata pelajaran dan bahan belajarnya 

(Collier, et. Al. 1971:16 dalam Seels & Richey 1991:4). 

Teknologi pendidikan adalah suatu bidang yang berkepentingan dengan 

usaha memudahkan proses belajar dengan ciri khas : (1) memberikan perhatian 

khusus dan pelayanan pada kebutuhan yang unik dari masing-masing sasaran 

didik, (2) menggunakan aneka ragam dan sebanyak mungkin sumber belajar, dan 

(3) menerapkan pendekatan sistem (Miarso 1994:140). 

Dari definisi teknologi pendidikan di atas dapat disimpulkan bahwa 

teknologi pendidikan dapat membantu jalannya pembelajaran, mengingat bahwa 

teknologi pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan terpadu yang 

melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan dan organisasi untuk menganalisis 

masalah, mencari jalan pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengelola 

pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia. 
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2.2.2 Kawasan Teknologi Pendidikan 

Pada tahun 1973 Ely mengemukakan bahwa definisi-definisi teknologi 

pendidikan mengandung tiga tema utama, dengan mengetengahkan bahwa 

teknologi pendidikan merupakan : 

(a) Pendekatan sistematik 

(b) Pengkajian sarana atau cara, dan 

(c) Suatu bidang untuk diarahkan untuk tujuan tertentu (Seels & Richey 

1994:22). 

Dari definisi ini, mencerminkan teknologi pendidikan adalah suatu bidang 

kajian dan profesi, dan bahwa kontribusi bidang kajian ini berupa teori dan 

praktek. 

Sebagaimana diusulkan oleh Jacobs (1988) dalam Seels & Richey 

(1994:27) bahwa dalam teknologi pendidikan ada suatu kawasan teknologi kinerja 

manusia yang mencakup teori dan praktek, dan mengidentifikasi tugas-tugas para 

praktisi. Berdasarkan kawasan yang diajukan oleh Jacobs, terdapat tiga fungsi, 

yaitu: fungsi pengelolaan, fungsi pengembangan sistem kinerja, dan komponen 

sistem kinerja manusia yang merupakan dasar konseptual untuk melakukan fungsi 

yang lain. Setiap fungsi mempunyai tujuan dan komponen. Subkomponen 

pengelolaan meliputi administrasi dan personalia. Subkomponen pengembangan 

adalah langkah-langkah dalam proses pengembangan. Sedangkan subkomponen 

dari sistem perilaku manusia adalah konsep-konsep mengenai organisasi, 

motivasi, perilaku, kinerja serta umpan balik. 
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Menurut Seels dan Richey (1994:28) Kawasan TP dapat digambarkan 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kawasan TP (Seels & Richey 1994: 28) 

Gambar kawasan TP merupakan rangkuman tentang wilayah utama yang 

merupakan dasar pengetahuan bagi setiap kawasan.   

Berikut deskripsi masing-masing domain dalam kawasan teknologi 

pendidikan di atas adalah: 

 

TEORI & 

PRAKTEK 

PENGEMBANGAN 

Teknologi cetak 
Teknologi audiovisual 

Teknologi berbasis 

komputer 

Teknologi terpadu 

PEMANFAATAN 

Pemanfaatan media 

Difusi inovasi 

Implementasi & 

institusionalisasi 

Kebijakan & regulasi 

DESAIN 

Desain sistem 

pembelajaran 

Desain pesan 

Stategi pembelajaran 

Karakteristik 

pebelajar 

PENILAIAN 
Analisis masalah 

Pengukuran acuan patokan 

Evaluasi formatif 

Evaluasi sumatif 

PENGELOLAAN 
Manajemen proyek 

Manajemen sumber 

Manajemen sistem 

penyampaian 

Manajemen 

informasi 
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a. Desain 

Desain merupakan proses menspesifikasikan kondisi belajar. 

Domain desain mencakup studi tentang desain sistem pembelajaran, desain 

pesan, strategi pembelajaran dan karakteristik pembelajaran. Desain sistem 

pembelajaran merupakan prosedur yang terorganisir mencakup 

langkah-langkah antara lain menganalisis, mendesain, mengembangkan, 

melaksanakan dan mengevaluasi. Desain pesan melibatkan perencanaan 

untuk mengatur bentuk fisik pesan tersebut. Strategi pembelajaran 

merupakan spesifikasi untuk menyeleksi dan mengurutkan peristiwa 

kegiatan dalam sebuah pelajaran. 

b.  Pengembangan 

Pengembangan merupakan proses penerjemahan spesifikasi desain 

kedalam bentuk fisiknya. Domain pengembangan diorganisasikan dalam 

empat kategori yaitu teknologi cetak, teknologi audio visual, teknologi 

berdasarkan komputer dan teknologi terpadu.  

c. Pemanfaatan atau Pemakaian 

Pemanfaatan atau pemakaian merupakan tindakan untuk 

menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Domain ini bertanggung 

jawab untuk mencocokkan pembelajar dengan materi dan kegiatan spesifik, 

mempersiapkan pembelajar untuk berinteraksi dengan materi dan kegiatan 

yang dipilih, memberikan bimbingan selama keterlibatan tersebut, 

memberikan penilaian hasil dan memadukan pemakaian ini ke dalam 

keberlanjutan prosedur organisasi. Dalam domain pemakaian terdapat empat 
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kategori yaitu pemakaian media, difusi inovasi, implementasi dan 

institusionalisasi dan kebajikan dan aturan.  

d. Pengelolaan 

Domain manajemen melibatkan pengontrolan teknologi 

pembelajaran melalui perencanaan, organisasi, koordinasi dan supervisi. 

Dalam domain manajemen sendiri terdapat empat kategori domain yaitu 

manajemen proyek, manajemen sumber, manajemen sistem penyebaran dan 

manajemen informasi. Manajemen proyek melibatkan perencanaan, 

monitoring, pengontrolan desain pembelajaran dan proyek pengembangan. 

Manajemen sumber melibatkan perencanaan, monitoring dan  pengontrolan 

sistem dukungan sumber daya dan layanannya. Manajemen sistem 

penyebaran memfokuskan pada isi produk, seperti persyaratan perangkat 

keras atau perangkat lunak dan dukungan teknis kepada pemakai dan 

operator seperti petunjuk untuk desainer dan instruktur.  Manajemen 

informasi melibatkan perencanaan, monitoring, pengontrolan,  

penyimpanan, transfer dan proses informasi untuk belajar.  

e. Evaluasi 

Evaluasi adalah proses penentuan kesesuaian pebelajar dan belajar. 

Evaluasi dimulai dengan analisis masalah. Analisis masalah merupakan 

langkah awal yang penting dalam pengembangan dan evaluasi 

pembelajaran. Dalam domain evaluasi terdapat empat kategori yaitu analisis 

masalah, pengukuran beracuan kriteria, evaluasi formatif dan evaluasi 

sumatif. 
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Hubungan antar kawasan tidak linier tetapi saling melengkapi, 

terbukti dengan ditunjukkannya lingkup penelitian dan teori dalam setiap 

kawasan. Hubungan antar kawasan juga bersifat sinergetik. Sebagai contoh, 

seorang praktisi yang bekerja dalam kawasan pengembangan menggunakan 

teori dari kawasan desain, seperti teori desain sistem pembelajaran dan 

desain pesan. Seorang praktisi yang bekerja dalam kawasan desain 

menggunakan teori mengenai karakteristik media dari kawasan 

pengembangan dan kawasan pemanfaatan dan teori mengenai analisi 

masalah dan pengukuran dari kawasan penilaian. Sifat saling melengkapi 

dari hubungan antar kawasan dalam bidang dapat dilihat dalam gambar 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan antar kawasan dalam bidang (Seels dan Richey 1994:28). 

Dari gambar di atas dapat terlihat bahwa setiap kawasan memberikan 

kontribusi terhadap kawasan yang lain dan kepada penelitian maupun teori 

yang digunakan bersama oleh semua kawasan. Sebagai contoh, teori yang 
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PENILAIAN 

DESAIN PEMANFAATAN 

PENGELOLA

AN 

TEORI & 

PRAKTEK 
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digunakan bersama ialah teori mengenai umpan balik yang dalam beberapa 

hal digunakan oleh setiap kawasan. Umpan balik dapat masuk dalam 

strategi pembelajaran maupun dalam desain pesan. Putaran umpan balik 

digunakan dalam sistem pengelolaan, dan penilaian juga memberikan 

umpan balik (Seels & Richey 1994:28). Teknologi pendidikan merupakan 

suatu proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, 

ide, peralatan dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan 

pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengelola pemecahan 

masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini termasuk dalam 

kawasan pemanfaatan. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh berbasis IT 

dimana proses pembelajaran menggunakan internet. Proses pemanfaatan 

media merupakan proses pengambilan keputusan berbdasarkan pada 

spesifikasi desain pembelajaran. 

2.3 Sistem Pembelajaran Jarak Jauh 

2.3.1 Pengertian Pembelajaran Jarak Jauh 

Sistem pendidikan jarak jauh pada awalnya berbentuk pendidikan 

koresponden. Pendidikan koresponden mulai dikenal sekotar tahun 1720 sebagai 

bentuk pendidikan orang dewasa. Proses pembelajaran dalam pendidikan 

koresponden terjadi melalui bahan ajar cetak yang dikenal sebagai self-

instrucsional texts, dikombinasikan dengan komunikasi tertulis antara pengajar 

dan peserta didik. Kemudian muncul istilah independent study, home study, dan 

external study. Baru pada sekitar tahun 1970-an, bersama dengan berdirinya Open 
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Univercity di Inggris, istilah pendidikan jarak jauh menjadi populer dan digunakan 

untuk mencakup pendidikan korespondensi, independent study, home study, 

external study. 

Dalam buku Belawati, dkk (1999), berbagai ahli telah mencoba 

mendefinisikan pendidikan jarak jauh menurut sudut pandangnya masing-masing. 

Beberapa deinisi yang diberikan para ahli menjelaskan bahwa sistem pendidikan 

jarak jauh adalah : 

(1) Menurut Dohmen pendidikan jarak jauh adalah suatu bentuk pembelajaran 

mandiri yang terorganisasi secara sistematis, di mana konseling, penyajian 

materi pembelajaran, dan penyediaan serta pemantauan keberhasilan siswa 

dilakukan oleh sekelompok tenaga pengajar yang memiliki tanggung jawab 

yang saling berbeda. Pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh dengan 

menggunakan bantuan media, 

(2) Menurut Moore sistem pendidikan jarak jauh adalah sautu metode 

pembelajaran di mana proses pembelajaran terjadi secara terpisah dari 

proses belajar, sehingga komunikasi antara tenaga pengajar dan siswa harus 

difasilitasi melalui bahan cetak, media elektronik, dan media-media lain, 

(3) Menurut French Law pendidikan jarak jauh adalah sistem pendidikan yang 

tidak mempersyaratkan adanya tenaga pengajar di tempat seorang belajar, 

namun dimungkinkan adanya pertemuan-pertemuan antara pengajar dan 

peserta didik pada waktu-waktu tertentu. 

Menurut Keegan dalam Belawati, dkk (1999), memberikan definisi sistem 

pendidikan jarak jauh memiliki karakteristik sebagai berikut: 
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(1) Terpisahnya pengajar dan siswa yang membedakan pendidikan jarak jauh 

dengan pengajaran tatap muka. 

(2) Ada pengaruh dari suatu organisasi pendidikan yang membedakannya 

dengan belajar sendiri dirumah. 

(3) Penggunaan beragam media cetak, audio, video, komputer, atau multimedia 

untuk mempersatukan pengajar dengan siswa dalam suatu interaksi 

pembelajaran. 

(4) Kemungkinan pertemuan sekali-kali untuk keperluan pembelajaran dan 

sosialisasi. 

(5) Penyediaan komunikasi dua arah sehingga dapat menarikmanfaat darinya, 

dan bahkan mengambil inisiatif dialog. 

2.3.2 Model-Model Pembelajaran Jarak Jauh 

Pendidikan jarak jauh merupakan bidang kajian kependidikan yang 

berkembang pesat dan perwujudannya beragam dalam beberapa model. Dalam 

garis besar sistem pembelajaran jarak jauh dan dikelompokkan menjadi tiga 

model, yaitu single mode, dual mode, dan konsorsium (Perry dan Rumble, 1987; 

Holmberg,1995; Curran, 1992) dalam Belawati, dkk (1999). 

1. Model single mode 

Model single mode dipelopori kisah sukses dari The United Kingdom 

Open Univercity, yang mulai beroperasi pada tahun 1971. Model ini kemudian 

dianut banyak negara, termasuk negara berkembang dengan jumlah penduduk 

besar seperti Indonesia. Model single mode memadukan pemanfaatan media cetak 

dan media siaran dalam pembelajaran jarak jauh. Model ini dikembangkan atas 



30 

 

 

 

dasar pemikiran bahwa pendekatan universitas konvensional dalam menerapkan 

sistem pembelajaran jarak jauh tidak memadai. 

Pada model single mode, pembelajaran, pengujian, dan akreditasi 

merupakan fungsi terpadu. Lembaga melayani jarak jauh saja, sehingga staf 

akademik tidak mengalami konflik loyalitas terhadap siswa tatap muka dan jarak 

jauh. Lembaga lebih leluasa dalam merancang program untuk kelompok target 

tertentu, dan melakukan eksplorasi terhadap potensi maksimum  metode PJJ. 

Namun demikian tetap ada keterbatsan dalam keleluasaan yang dimiliki model 

single mode, lembaga semacam ini masih mempunyai masalah kredibilitas dan 

akseptabilitas di kalangan masyarakat karena penyimpangannya dari sistem 

pendidikan tradisional. Misalnya, masyarakat masih cenderung memandang 

remeh lulusan pendidikan jarak jauh, dibandingkan lulusan yang konvensional. 

Model single mode relatif mahal untuk dikembangkan dan menghendaki jumlah 

siswa besar agar secara ekonomis layak. Model ini memerlukan investasi awal 

yang besar untuk prasarana dan pengembangan bahan ajar. Namun biaya ini dapat 

dirata-rata selama beberapa tahun sehingga biaya tiap siswa lebih murah 

dibandingkan pada pendidikan konvensional, asalkan jumlah siswa cukup besar. 

2. Model dual mode 

Dalam model ini ada dua kelompok siswa, yaitu mereka yang belaar secara 

tatap muka di kelas, dan mereka yang belajar secara jarak jauh atau dengan syarat 

tatap muka dengan sangat minimum. Dua kelompok siswa ini mendapatkan 

pelayanan yang sebanding dari lembaga, sekalipun kenyataannya mahasiswa tatap 
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muka memiliki lebih banyak memiliki kemudahan dalam hal akses ke berbagai 

sumber belajar di kampus. 

Pada universitas dual mode, dua kelompok mahasiswa memiliki 

karakteristik yang sangat berbeda dalam banyak hal. Mahasiswa tatap muka 

umumnya lebih muda dan mengikuti pendidikan universitas langsung setelah 

menamatkan sekolah menengah. Mahasiswa jarak jauh umumnya lebih tua, lebih 

kaya dalam pengalaman hidup maupun pekerjaan, serta memiliki keluarga serta 

komitmen lainnya. Banyak orang beranggapan bahwa mahasiswa jarak jauh 

merupakan mahasiswa “kelas dua”, sebagaimana banyak orang beranggapan 

bahwa pendidikan jarak jauh adalah upaya menyediakan pendidikan “peluang 

kedua”, cara yang dapat diterima untuk belajar diperguruan tinggi adalah melalui 

program jarak jauh yang diselenggarakan oleh lembaga konvensional. 

Model ini memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki model single 

mode. Model dual mode memiliki landasan dan keterpautan yang kuat karena staf 

akademik bertanggung jawab penuh dalam proses belajar dan pembelajaran, 

penulisan bahan ajar, menggunakan kombinasi bahan belajar mandiri dan 

pertemuan tatap muka dan evaluasi siswa. Penyampaian bahan, sistem 

pembelajaran dan layanan yang diberikan berbeda sesuai dengan syarat khusus 

yang dikehendaki masing-masing kelompok siswa. Model ini memungkinkan 

terjaganya kesamaan penghargaan dan gelar terhadap siswa tatap muka dan jarak 

jauh sehingga menjamin standar pendidikan, legitimasi, dan kredibilitas. Sistem 

dual mode memungkinkan penawaran program atau mata pelajaran yang 

bervariasi dan memungkinkan staf akademik untuk bekerja dalam lingkungan 
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yang berorientasi pada penelitian, disamping pendidikan dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

3. Model konsorsium 

Berbagai tekanan dan tuntutan untuk penyelenggaraan program jarak jauh 

yang efisien menjadikan beberapa universitas bekerja sama melalui konsorsium. 

Tujuan pembentukan  konsorsium pada umumnya adalah untuk mencapai efisiensi 

dan ekonomi skala. Beberapa lembaga pendidikan memandang perlu untuk 

membentuk konsorsium di tingkat regional, nasional atau wilayah tertentu agar 

distribusi bahan ajar lebih efisien, dan tercapai konsistensi dalam pemberian 

kredit. 

Konsorsium dapat pula terbentuk bilamana ada kerjasama beberapa 

lembaga pendidikan, penerbitan dan siaran yang setuju untuk bergabung dan 

menawarkan program pendidikan jarak jauh. 

Konsorsium merupakan gagasan yang sangat bagus, sayangnya sering kali 

sulit diterapkan. Birokrasi lembaga dan ragam iklim organisasi sering menjadi 

hambatan kerjasama. 

2.4 Teknologi Informasi (IT) 

2.4.1 Internet Sebagai Media Pembelajaran 

Menurut Kamarga (2002), internet adalah jaringan yang terdiri atas ribuan 

bahkan jutaan komputer, termasuk di dalamnya jaringan lokal, yang terhubungkan 

melalui saluran (satelit, telepon, kabel) dan jangkauannya mencakup seluruh dunia 

(Suyanto:2005). Internet pertama kali muncul di Amerika pada tahun 1970 yakni 

dengan diawali munculnya TCP/IP (transmission Control Protocol/internet 
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protocol) oleh sebuah penelitian di Stanford Univercity Of Utah. Sebelum 

munculnya TCP/IP, Amerika telah menggunakan jaringan komputer yang pertama 

untuk menghubungkan empat situs, yaitu Stanford Reseach University Institude, 

University Of California at Los Angeles, University Of California at Santa 

Barbara dan University Of Utah. Jaringan komputer ini disebut dengan ARPAnet. 

Jadi, dari sejarah kemunculannya dapat dilihat bahwa internet pertama kali 

digunakan untuk akses informasi pendidikan. 

Pemanfaatan teknologi internet untuk pendidikan di Indonesia secara resmi 

dimulai sejak dibentuknya telematika tahun 1961. Masih ditahun yang sama 

dibentuk Asian Internet Interconnetions Initiatives (www.ai3.itb.ac.id/indonesia). 

Jaringan yang dikoordinir oleh ITB ini bertujuan untuk pengenalan dan 

pengembangan teknologi internet untuk pendidikan dan riset, pengembangan 

backbone internet pendidikan dan riset dikawasan asia pasifik bersama-sama 

perguruan tinggi di kawasan ASEAN dan Jepang, serta pengembangan informasi 

internet yang meliputi aspek ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sosial, dan 

ekonomi. 

Menurut Kitao dalam (Azmiar:2007), setidak-tidaknya ada tiga 

karakteristik atau potensi internet yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan 

sehari-hari yaitu sebagai alat komunikasi, alat mengakses informasi, dan alat 

pembelajaran. 

(1) Internet sebagai alat komunikasi yang bekerja sangat cepat. Dengan 

memanfaatkan teknologi internet, maka komunikasi seorang kepada orang 

banyak (one to many communication) dapat dilakukan secara 

http://www.ai3.itb.ac.id/indonesia
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simultan/bersamaan, yaitu misalnya melalui fasilitas e-mail, mailing list, atau 

chatting dalam waktu yang bersamaan dan dapaat diakses secara cepatoleh 

user. 

(2) Internet sebagai alat mengakses informasi. melalui internet,  informasi yang 

disajikan oleh berbagai surat kabaratau majalah dapat diakses tanpa harus 

berlangganan. Demikian juga dengan berbagai informasi lainnya, mulai dari 

yang sederhana, seperti prakiraan cuaca, kurs valuta asing sampai pada hal-

hal yang berkaian dengan perkembangan sosial, ekonomi, politik, budaya, 

ilmu pengetahuan, dan teknologi. Seseorang dapat mengakses berbagai 

referensi, baik yang berupa hasil penelitian, maupun artikel hasil kajian dalam 

berbagai bidang. Tidak lagi harus secara fisik pergi ke perpustakaan untuk 

mencari berbagai referensi sebab internet merupakan perpustakaan yang 

terbesar dari perpustakaan yang ada di mana pun (Kitao, 2002) dalam “E-

learning Understanding is true bussines value and opportunity”. seseorang 

cukup hanya duduk saja di depan komputer (tentunya menggunakan 

komputer yang dilengkapi fasilitas koneksi ke internet) dan menggunakannya. 

Informasi yang tersedia dan dapat diakses melalui internet tidak hanya yang 

ada atau terjadidi suatu negara saja tetapi juga yang di seluruh penjuru dunia 

(global world). Artinya, perkembanganyang terjadi di berbagai negara dapat 

dengancepat diketahui oleh banyak orang. Demikian juga halnya dengan 

informasi yang menyangkut pendidikan/pembelajaran. Seseorang tidak perlu 

lagi harus hadir di ruang kelas/kuliah untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran/perkuliahan. Cukup dari tempat masing-masing yang 
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dilengkapi dengan komputer dan fasilitas sambungan internet. Dengan 

dukungan fasilitas yang demikian ini, kegiatan pembelajaran dapat 

dilaksanakan. artinya, peserta didik dapat berinteraksi dengan sumber belajar, 

baik yang berupa materi pembelajaran itu sendiri maupun dengan 

instruktur/guru yang membina materi pembelajaran. 

(3) Internet sebagai alat pendidikan/pembelajaran. Perkembangan dan kemajuan 

teknologi internet yang sangat pesat dan merambah ke seluruh penjuru dunia 

telah dimanfaatkan oleh berbagai negara, institusi, dan ahli untuk berbagai 

kepentingan termasuk di dalamnya untuk pendidikan/pembelajaran. 

Perangkat lunak yang dihasilkan akan memungkinkan para pengembang 

pembelajaran (instructional developers) bekerja sama dengan ahli materi 

(content specialists) mengemas materi pembelajaran elektronik (online 

learning material). Pembelajaran melalui internet dapat diberikan dalam 

beberapa format (Wulf, 1996), di antaranya adalah : (1) electronic mail 

(delivery of course materials, sending in assignments, getting and giving 

feedback, electronic discussion group), (2) Bulletin boards/newsgroups for 

discussion of special group, (3) Downloading of course materials or tutorials, 

(4) Interactive tutorials on the web, dan (5) real time, interactive 

conferencing using MOO (multiuser Object Oriented) systems or internet 

relay Chat. 

Pemanfaatan internet dalam proses pembelajaran akan membantu dunia 

pendidikan dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas peserta didiknya. Akan 

banyak peserta didik yang dapat di jangkau dengan internet, menurut Purbo dalam 
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(Renggani:2007) paling tidak ada tiga hal dampak positif penggunaan internet 

dalam pendidikan yaitu : 

(1) Peserta didik dapat dengan mudah mengambil mata kuliah di manapun di 

seluruh dunia tanpa batas institusi atau batas negara, 

(2) Peserta didik dapat mudah berguru pada para ahli di bidang yang di 

minatinya, 

(3) Kuliah atau belajar dapat dengan mudah di ambil di berbagai penjuru dunia 

tanpa tergantung pada universitas atau sekolah tempat si mahasiswa belajar. 

Di samping itu kini hadir perpustakaan internet yang lebih dinamisdan bisa di 

gunakan di seluruh jagat raya. 

Selain itu, Purbo (1997), juga mengungkapkan ada lima aplikasi standar 

internet yang dapat digunakan untuk keperluan pendidikan, yaitu :  

1. Electronic mail (e-mail), mulai diperkenalkan tahun 1971 

(http://www.livinginternet.com). Fasilitas ini sering disebut sebagai surat 

elektronik, merupakan fasilitas yang paling sederhana dan mudah digunakan. 

Dalam survei yang dilakukan sebuah lembaga riset Amerika serikat 

(Graphics, visualization and Usability Center) diketahui bahwa 84% 

responden memilih e-mail sebagai aplikasi terpenting internet, lebih penting 

dari pada web (http://www.gvu.gatech.edu/user_surveis/). 

2. Mailing list, mulai diperkenalkan setelah e-mail yaitu sejak tahun 1972 

(http://www.livinginternet.com). Inin merupakan salah satu fasilitas yang 

dapat digunakan untuk untuk membuat kelompok diskusi atau penyebaran 

informasi. Cara kerja mailing list adalah pemilik e-mail dapat bergabung 

http://www.livinginternet.com/
http://www.gvu.gatech.edu/user_surveis/
http://www.livinginternet.com/
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dalam sebuah kelompok diskusi, atau bertukar informasi yang tidak dapat 

diintervensi oleh orang diluar kelompoknya. Komunikasi melalui fasilitas ini 

sama seperti e-mail bersifat tidak langsung (asynchronous). 

3. News group, adalah fasilitas internet yang dapat dilakukan untuk komunikasi 

antar dua orang atau lebih secara serentak atau bersifat langsung 

(synchronous). Bentuk pertemuan ini sering disebut sebagai konferensi, 

dengan fasilitas video conferencing, atau text saja, atau bisa audio dengan 

menggunakan fasilitas chat (IRC). 

4. Melalui fasilitas File  Tansfer Protocol (FTP) ini seseorang dapat mentransfer 

data atau file dai satu komputer ke internet (up-load) sehingga bisa diakses 

oleh pengguna internet di seluruh pelosok dunia. Di samping itu fasilitas ini 

dapat mengambil file dari situs internet kedalam komputer pengguna 

(download). 

5. World Wide Web atau sering disebut web mulai diperkenalkan pada tahun 

1990-an (http://www.livinginternet.com). Fasilitas ini merupakan kumpulan 

dokumentasi terbesar yang tersimpan dalam bebagai server yang terhubung 

menjadi satu jaringan (internet). Dokumen ini dikembangkan dalam foramat 

Hypertext Markup Language (HTML). Melalui format ini dimungkinkan 

terjadinya link dari satu dokumen ke dokumen lain dan fasilitas ini bersifat 

multimedia, yang terdiri dari kombinasi teks, foto, grafik, audio, animasi, dan 

video. 

Teknologi internet mengemuka sebagai media yang multirupa. 

Komunikasi melalui internet bisa dilakukan secara interpersonal (misalnya e-mail 

http://www.livinginternet.com/
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dan chatting) atau secara masal, yang dikenal one to many communication 

(misalnya Mailing list). Internet juga mampu hadir secara real time audio visual 

seperti pada metode konvensional dengan adanya aplikasi teleconference. 

Berdasarkan hal tersebut maka internet sebagai media pengajaran mampu 

menghadapkan karakteristik yang khas, yaitu sebagai media interpresonal dan 

masa, bersifat interaktif, memungkinkan komunikasi secara sinkron dan asinkron 

(tunda). Karakteristik ini memungkinkan peserta didik melakukan komunikasi 

dengan sumber ilmu secar lebih luas bila dibandingkan dengan hanya 

menggunakan media konvensional. 

2.4.2   Pengembangan Model Pembelajaran Melalui Internet  

Menurut Haughy (1998) dalam (Suyanto:2005), ada tiga kemungkinan 

dalam pengembangan sistem pembelajaran berbasis internet, yaitu : 

1. Web course adalah penggunaan internet untuk keperluan pendidikan, yang 

mana peserta didik dan pengajar sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukan 

adanya tatap muka. Seluruh bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, 

latihan, ujian, dan kegiatan pembelajaran lainnya sepenuhnya disampaikan 

melalui internet. Dengan kata lain model ini menggunakan sistem jarak jauh. 

2. Web cenrtic course adalah penggunaan internet yang memadukan antara 

belajar jarak jauh dan tatap muka (konvensional). Sebagian materi 

disampaikan melalui internet, dan sebagian lagi melalui tatap muka yang 

fungsinya saling melengkapi. Dalam model ini pengajar bisa memberikan 

petunjuk pada siswa untuk mempelajari materi pelajaran melalui web yang 

dibuatnya. Siswa juga diberikan arahan untuk mencari sumber lain dari situs-
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situs yang relevan. Dalam tatap muka, peserta didik dan pengajar lebih 

banyak diskusi tentang temuan materi yang telah di pelajari melalui internet 

tersebut. 

3. Web enchanced course adalah pemanfaatan internet untuk menunjang 

penigkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Fungsi internet 

adalah untuk memberikan pengayaan dan komunikasi antara peserta didik 

dengan pengajar, sesama peserta didik, anggota kelompok, atau peserta didik 

dengan nara sumber lain. Oleh karena itu peran pengajar dalam hal ini 

dituntut untuk menguasai teknik mencari informasi di internet, membimbing 

mahasiswa mencari dan menemukan situs-situs yang relevan dengan bahan 

pembelajaran, menyajikan materi melalui web yang menarik dan diminati, 

melayani bimbingan dan komunikasi melalui internet, dan kecakapan lain 

yang diperlukan. 

Model yang digunakan dalam proses pembelajaran di sini yaitu 

menggunakan model web enhanced course, dimana internet adalah sebagai 

penunjang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Menurut Yani (2007), dalam mengembangkan pembelajaran berbasis 

internet ada tiga hal penting sebagai persyaratan kegiatan belajar elektronik (E-

learning), yaitu : 

1. Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan jaringan 

(misalnya penggunaan internet). 

2. Tersedianya dukungan layanan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh 

peserta didik, misalnya CD-ROOM, atau bahan cetak. 
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3. Tersedianya dukungan layanan tutor yang dapat membantu peserta 

didik apabila mengalami kesulitan. 

Selain tiga persyaratan pokok di atas, masih ada beberapa persyaratan 

lainnya, seperti adanya : 

1. Lembaga yang menyelenggarakan / mengelola kegiatan E-learning 

2. Sikap positif dari peserta didik dan pendidik atau tenaga kependidikan 

terhadap teknologi komputer dan internet 

3. Rancangan sistem pembelajaran yang dapat dipelajari dan diketahui 

oleh setiap peserta didik 

4. Sistem evaluasi terhadap kemajuan atau perkembangan belajar peserta 

didik 

5. Mekanisme umpan balik yang dikembangkan oleh lembaga 

penyelenggara. 

Sebagai dasar untuk memanfaatkan internet sebagai media pembelajaran 

jarak jauh, ada beberapa syarat yang perlu mendapatkan perhatian dan 

penanganan yang serius agar penyelenggaraan pemanfaatan internet untuk 

pembelajaran bisa berhasil, yaitu : 

(1) Institusi, peranan institusi yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan 

komitmen, sangat menentukan terselenggaranya pemanfaatan internet untuk 

pendidikan dalam lingkungan sekolah. Institusi yang paling pertama yang 

dituntut untuk memiliki komitmen dalam pendayagunaan internet untuk 

pembelajran tentu saja adalah sekolah. Hal ini terutama berkaitan dengan 

penggunaan teknologi tinggi yang menyangkut keharusan menyediakan 



41 

 

 

 

sejumlah dana untuk penyediaan peralatan (komputer dan kelengkapannya), 

jaringan, sambungan telepon (koneksi ISP), biaya berlangganan ke internet 

service provider (ISP), biaya penggunaan telepon dan sebagainya. Kesulitan 

tidak hanya untuk investasi peralatan atau ataupun infrastrukturnya, tetapi 

juga pada masalah biaya perawatan dan biaya operasional, yang harus 

dikeluarakan agar sistem terus bisa berfungsi. Belum lagi kesulitan untuk 

menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk 

mengelola sistem, baik sistem pembelajaran melalui internet maupun sistem 

pengelolaan fasilitas (perangkat keras, jaringan dan software management). 

Peranan institusi lain yang tak kalah pentingnya adalah dalam memberikan 

kesadaran awareness baik terhadap guru maupun siswa tentang teknologi 

informasi dan komunikasi terutama potensi internet sebagai media 

pembelajaran. Kemudian dilanjutkan pemberian pengetahuan mengenai 

prosedur dan tata cara memanfaatkan internet, melalui berbagai kegiatan dan 

pelatihan yang terus menerus, sehingga secara tidak langsung akan tercipta 

lingkungan yang akrab teknologi. Dengan demikian terlihat bahwa hal yang 

paling mendasar dalam penerapan internet di sekolah adalah tekad, kesiapan 

dan kesungguhan institusi yang diwujudkan dengan suatu kebijakan yang 

menyeluruh, meliputi kebijakan berubahnya metode kebijakan mengenai 

manajemen dan prosedur, kebijakan mengakses internet dan lain-lain. karena 

semua itu merupakan kunci utama keberhasilan pendayagunaan internet 

untuk pembelajaran di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi. 
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(2) Masyarakat, lingkungan yang perlu mendapat perhatian adalah lingkungan 

keluarga siswa. Karena dari lingkungan keluargalah diharapkan munculnya 

dukungan yang mampu memberikan dorongan untuk memotivasi siswa dalam 

memanfaatkan internet untuk keperluan pendidikan. (Hardjito:2001) dalam 

penelitiannya terhadap 210 siswa SMU dan SMK DKI Jakarta yang secara 

rutin mengakses internet, menemukan bahwa siswa yang rajin mengakses 

intenet sebagian besar (55,7%) datang dari lingkungan keluarga yang semua 

anggotanya (orang tua, kakak/adik) menggunakan internet, dan hanya 5,7% 

dari keluarga yang sama sekali tidak menggunakan internet. Kemudian selain 

keluarga, lingkungan paling dekat lainnya yang sangat mempengaruhi siswa 

dalam menggunakan internet ialah teman sebaya peer group. Pengaruh 

lingkungan ini bahkan lebih besar dari lingkungan keluarga, sebagaimana 

didapatkan dari hasil penelitian (Hardjito:2001) yang menunjukkan bahwa 

dari temanlah mereka pertama kali belajar internet, mengajari internet secara 

lebih mendalam dan mendapatkan dorongan untuk menggunakan internet. 

Oleh karena itu lingkungan siswa ini juga dipersiapkan dan disentuh agar 

tercipta suasana yang kondusif, yang mampu memberikan dukungan terhadap 

siswa dalam memanfaatkan internet untuk pendidikan. 

(3) Guru, peranan guru tak kalah menentukannya terhadap keberhasilan 

pemanfaatan internet di sekolah. Dari berbagai pengalaman menunnjukkan 

bahwa inisiatif pemanfaatan internet di sekolah justru banyak yang datang 

dari guru-guru yang emiliki kesadaran lebih awal tentang potensi internet 

guna menunjang proses belajar mengajar. Keberhasilan pembelajarn berbasis 
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internet ini secara signifikan ditentukan oleh karakteristik guru-guru yang 

akan dilibatkan dalam pemanfaatan internet. Untuk itu perlu diperhatikan hal-

hal sebagai berikut : 

a. Guru perlu diberikan pemahaman berbagai keuntungan, termasuk 

kelebihan dan kelamahan penggunaan internet untuk pembelajaran, 

sehingga mereka memiliki motivasi dan komitmen yang cukup tinggi. 

b. Guru, baik nantinya dia akan berperan sebagai pengembang dan 

pengguna maupun yang diproyeksikan sebagai pengelola sistem 

pembelajarn berbasis teknologi informasi (internet), harus dibekali 

dengan kesadaran, wawasan, pengetahuan dan ketrampilan tentang 

internet. 

c. Guru yang akan dilibatkan dalam pengembangan dan pemanfaatan 

internet untuk pembelajaran hendaknya memiliki pengalaman dan 

pengetahuan mengajar yang cukup. 

d. Jumlah guru yang akan dilibatkan dalam pengembangan dan 

pemanfaatan internet untuk pembelajaran, hendaknya disesuaikan dengan 

kebutuhan dan dilakukan secara bertahap. 

e. Guru harus memiliki komitmen dan keseriusan dalam menangani 

pengembangan dan pemanfaatan internet untuk pembelajaran. 

f. Tetap menjaga gaya mengajar tiap-tiap guru. Karena hal itu akan 

dicerminkan dalam cara pembelajaran mereka kelak di sistem 

pembelajaran dengan internet. 
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(4) Siswa, pemahaman tentang audiens bisa didapat melalui analisis dengan 

menggunakan data demogrfi maupun psikografi, antara lain dengan menguji 

perbedaan-perbedaan karakteristik, sikap dan perilaku audiens. Pemilihan dan 

pengelompokan diperlukan dalam kaitannya untuk bisa membuat suatu 

pendekatan atau strategi pendayagunaan internet lebih tepat sasaran, 

mengingat bahwa sasaran didik tersgmen dalam kelompok sekolah-sekolah 

yang berbeda. Pemahaman tentang perbedaan-perbedaan motif penggunaan 

internet berdasarkan aspek demografi dan psikografi tersebut, menjadi 

penting agar pengembangan program pendidikan dengan mendayagunakan 

internet bisa lebih menyentuh kondisi nyata sasaran. Sesungguhnya sasaran 

didik terkelompok dalam segmen-segmen tertentu yang menghendaki adanya 

perlakuan yang berbeda pula. Sehingga dalam menerapkan pendayagunaan 

internet di sekolah akan lebih baik apabila melakukan segmentasi secara lebih 

homogen baik ditinjau dari aspek demografi maupun psikografi. Walaupun 

sesungguhnya pendekatan segmentasi ini lebih dikenal dalam konsep 

pemasaran yang menghendaki diketahuinya kelompok-kelompok sasaran 

dengan jelas melalui pendekatan segmentasi pasar, namun pendekatan ini 

sesungguhnya juga bisa diterapkan dalam semua bidang kegiatan termasuk 

dalam bidang pendidikan. Konsep ini mulai berkembang setelah Wenddell 

Smith (1956) menjelaskan bahwa konsumen pada dasarnya berbeda, sehingga 

dibuthkan program-program pemasaran yang berbeda-beda pula untuk 

menjangkaunya. Pendapat tersebut kemudian diperkuat oleh Winter (1977), 

yang menyatakan bahwa konsep average consumer untuk kepentingan praktis 
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sudah harus dihapuskan dari kamus manajemen pemasaran (Kasali:1999). Hal 

tersebut juga sejalan dengan teori teknologi pembelajaran dimana 

keberhasilan tujuan pembelajaran sangat ditentukan oleh sejauh mana kita 

mengenali sasaran didik kita. Bila pendidik menganggap siswa mereka 

sebagai manusia human being, dengan segala hak-hak dan perbedaan-

perbedaan motivasinya, maka ia akan menganggap bahwa murid adalah 

merupakan bagian atau subyek dari suatu proses belajar mengajar 

(Heinich:1996). Segmentasi menjadi sangat penting, karena sebagai mana 

yang disampaikan oleh (Kasali:1999), dalam bukunya Membidik Pasar 

Indonesia, “Segmentasi Targeting and Positioning”, bahwa lebih dari 60% 

kegagalan bisnis disebabkan oleh gagalnya pengusaha mendefinisikan pasar 

yang dituju, dan lebih dari 60% kegagalan kampanye sosial dan politik 

disebabkan tidak dipahaminya segmen pasar yang dituju. Dengan mengacu 

pada hal-hal tersebut, maka sistem pembelajaran dengan mendayagunakan 

internet yang akan dikembangkan hendaknya memperhatikan adanya 

perbedaan-perbedaan karakteristik dan segmen  sasaran didik. Atau dengan 

kata lain perlu dikembangkan suatu sistem pembelajaran yang paling sesuai 

dengan segmen-segmen sasaran didik yang dibidik. 

(5) Infrastruktur, Untuk terselenggaranya kegiatan pembelajaran dengan 

dukungan internet, maka setelah tiga unsur didepan dipenuhi dengan kondisi 

sebagaimana telah diuraikan, maka faktor teknologi merupakan suatu hal juga 

mutlak harus tersedia dan harus memenuhi standar minimal yang 

dipersyaratkan, baik yang berkaitan dengan peralatan, pengoperasian dan 
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perawatannya. Idealnya dalam pemanfaatan internet untuk pembelajaran di 

sekolah, harus tersedia sejumlah komputer yang bisa mengakses internet. 

Akan lebih baik lagi kalau komputer-komputer yang tersambung ke internet 

tersebut diletakkan di ruang khusus seperti ruang lab komputer ataupun di 

ruangan-ruangan lain yang dianggap strategis. Hal tersebut dimaksudkan 

untuk memberikan kemudahan bagi guru dan siswa dalam mengakses 

internet. cara yang paling efektif dan efisien untuk menghubungkan sejumlah 

komputer ke internet adalah dengan membangun jaringan lokal local area 

network/LAN. Dengan adanya jaringan maka hanya diperlukan satu 

sambungan saja ke internet yang bisa digunakan secara bersama-sama oleh 

komputer yang tergabung dalam jaringan tersebut. Satu hal yang paling 

penting dari jaringan dan koneksi ke internet untuk keperluan pembelajaran, 

ialah keandalannya agar bisa dipergunakan setiap saat selama 24 jam dengan 

tingkat gangguan ataupun kegagalan yang sangat minimal. Jaringan yang 

umum digunakan ialah model jaringan client/server. Model ini memisahkan 

secara jelas, komputer mana yang memberikan layanan server dan komputer-

komputer mana yang mendapat layanan client. Agar server dan client bisa 

berkomunikasi diperlukan server program/software dan client 

program/software. Dari sisi cara menghubungkan server dengan client, ada 

tiga pilihan tipologi yang bisa digunakan yaitu tipologi bus, tipologi ring dan 

tipologi star atau hub. Untuk mengembangkan, mengoperasikan dan merawat 

infrastruktur tersebut perlu diperhatikan empat aspek dari faktor teknologi 
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yaitu client (software dan hardware), server (software dan hardware), mode 

distribusi dan dukungan teknik (McCormack:1998). 

a. Client 

1) Konfigurasi minimal komputer yang dipergunakan, meliputi 

kemampuan prosesor, memory, kapasitas penyimpanan, monitor dan 

kartu jaringan, 

2) Program (operating system) yang akan digunakan, 

3) Software Internet (browser) yang akan dipergunakan, 

4) Software lain yang akan dipergunakan untuk mendukung 

penyelenggaraan pembelajarn berbasis teknologi informasi (internet), 

5) Pengaturan waktu atau lama pengaksesan oleh setiap pengguna, 

b. Server (software dan hardware) 

1) Apakah akan dipergunakan satu server untuk menangani semua 

kegiatan, ataukah akan menggunakan lebih dari satu server untuk 

menangani setiap kegiatan (file server, web server, e-mail server, web-

course server), 

2) Konfigurasi minimal komputer yang dipergunakan sebagai server, 

meliputi kemampuan procesor, memory, kapasitas penyimpanan, 

monitor, kartu jaringan, dan peralatan pendukung, 

3) Program (operating system) dan server management yang akan 

dipergunakan, 

4) Software internet (browser) yang akan dipergunakan, 
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5) Software lain yang akan dipergunakan untuk mendukung 

penyelenggaraan pembelajaran berbasis teknologi informasi (internet), 

6) Software pelindung dari serangan virus maupun cracker atau hacker 

yang handal, 

7) Pengaturan level of security, waktu maupun lama pengaksesan oleh 

setiap pengguna, 

c. Mode distribusi 

1) Apakah komunikasi dalam rangka pembelajaran akan dilakukan 

secara online, off-line atau kombinasi online dan offline, 

2) Seberapa cepat akses yang diperlukan lebar pita hubungan ditentukan 

apa saja yang akan didistribusikan (teks, grafik, audio, video), 

3) Hubungan dari jaringan ke ISP, bisa digunakan dengan cara dial-up 

melalui sambungan telepon biasa, lease line, radio, ataupun satelit, 

Pemilihannya tentu saja disesuaikan dengan jenis komunikasi yang 

akan dilakukan, materi yang akan didistribusikan, dan tentu saja dana 

yang tersedia. 

d. Dukungan Teknik 

1) Dukungan ini lebih bersifat kepada penyediaan sumberdaya manusia 

yang bertanggung jawab terhadap berfungsinya sistem dan 

memberikan bantuan apabila guru maupun siswa mengalami kesulitan 

berkaitan dengan perangkat keras maupun perangkat lunak, dalam 

pelaksanaan penyelenggaraan pembelajaran berbasis internet. Sumber 

daya manusia minimal yang diperlukan paling tidak terdiri dari : 
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a. Administrator jaringan 

b. Administrator web course 

c. Teknisi computer (McCormack:1998). 

Sumber daya manusia tersebut bisa direkrut secara khusus tenaga yang 

sudah memiliki kualifikasi untuk itu, ataupun dengan memberikan pelatihan 

khusus kepada beberapa orang guru yang mempunyai minat dan dedikasi ke arah 

itu. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Metodologi penelitian merupakan suatu ilmu yang membicarakan tentang 

jalan atau cara untuk mencapai tujuan. Misalnya untuk menguji serangkaian 

hipotesa yaitu dengan menggunakan teknik dan alat-alat tertentu. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, di mana 

dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan 

yang sebenarnya, mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat 

dipertanggung jawabkan sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya. 

3.1.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan pada dasarnya merencanakan suatu kegiatan sebelum 

dilaksanakan. Kegiatan merencanakan itu mencakup komponen-komponen 

penelitian yang diperlukan. Dalam penelitian kualitatif komponen-komponen 

yang akan dipersiapkan itu masih bersifat sebagai kemungkinan (Moleong, 2004). 

Sehubungan dengan hal tersebut, Lincoln dan Guba dalam Moleong (2004), 

menyatakan bahwa rancangan penelitian merupakan usaha merencanakan 

kemungkinan-kemungkinan tertentu secara luas tanpa menunjukan secara pasti 

apa yang akan dikerjakan dalam hubungan dengan unsur masing-masing. Jadi 

dapat dikatakan bahwa rancangan penelitian merupakan usaha merencanakan dan 

menentukan segala kemungkinan dan perlengkapan yang diperlukan dalam suatu 

penelitian. 
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Adapun jenis dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan apa yang ada 

sekarang berdasarkan data-data, penelitian ini juga menyajikan data, menganalisis 

dan meginterpretasi (Moleong, 2009). Penelitian ini berusaha memberikan 

gambaran dengan sistematis cermat fakta-fakta aktual dan sifat populasi tertentu. 

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk memecahkan masalah-masalah 

aktual yang dihadapi sekarang dan untuk menggambarkan situasi atau kejadian. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

lebih menekankan analisis pada proses penyimpulan induktif, artinya data 

dikumpulkan, di analisis, di abstraksikan dan akan muncul teori-teori sebagai 

dinamika sebagai hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan 

logika ilmiah (Moleong, 2009). Penekanan pendekatan kualitatif yaitu pada usaha 

menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan 

argumentatif. 

Sifat kualitatif penelitian ini mengarah pada mutu kedalaman uraian 

pembahasan permasalahn yang dikaji. Untuk kepentingan itu, maka metode 

kualitatif yang dilakukan memerlukan pengamatan, pemetaan, flow-chat dan 

menganalisis masalah. 

3.1.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dapat diartikan sebagai titik pusat yang menjadi perhatian 

dalam penelitian. Yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 

bagaimana pelaksanaan pembelajarn berbasis IT dalam pembelajaran jarak jauh 

pada jurusan PGSD Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 
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3.1.3 Informan Penelitian 

Informan penelitian merupakan keseluruhan bahan atau elemen yang akan 

diteliti. Informan penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah koordinator 

PJJ PGSD, dosen PJJ PGSD dan mahasiswa PJJ PGSD. Apabila informan 

penelitian tersebut kurang dari 100 lebih baik diambil semua, namun jika 

informan dalam jumlah besar diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% 

(Arikunto, 2002:112).  

3.1.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data 

adalah sebagai berikut : 

1. Metode Observasi (pengamatan) 

Observasi merupakan kegiatan memperhatikan dengan akurat, mencatat 

fenomena yang muncul dan mengamati fenomena yang muncul dan 

mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut 

(http://www.kuriake.4t.com/custom.html). Beberapa bentuk observasi yang dapat 

digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu  : 

1) Observasi Partisipan / Nonpartisipan  

a. Observasi Partisipan:Observer turut ambil bagian dalam kehidupan 

observee. 

b. Observasi Quasi Partisipan:Observer ikut dalam sebagian  kegiatan 

observee. 

c. Observasi Non Partisipan:Observer hanya sebagai pengamat, tidak 

turut dalam kehidupan observee.  
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2) Observasi Sistematik / Nonsistematik 

a. Observasi Sistematik:disebut observasi berkerangka/structured 

observation. Yaitu  terdapat  kerangka  yang  memuat faktor-faktor 

yang  telah dikategorisasikan terlebih dahulu. 

b. Observasi  Non Sistematik:disebut juga unstructured observation. 

Yaitu kerangka yang memuat faktor-faktor perilaku yang akan 

diobservasi tidak dikategorisasikan.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode 

observasi nonpartisipan, dimana peneliti hanya mengamati perilaku yang akan 

diobservasi. Alat pengumpul data yang digunakan yaitu berupa daftar pertanyaan 

yang telah disusun secara sistematis, dimana telah memuat faktor-faktor yang 

telah dikategorisasikan terlebih dahulu. 

2. Metode Wawancara 

Menurut Esterberg (2002), wawancara adalah merupakan pertemuan 

antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga 

dapat di kontruksikan  makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, 

peneliti mengadakan wawancara langsung dengan dosen PGSD PJJ dan 

Mahasiswa PGSD PJJ angkatan 2008 untuk dapat memperoleh  informasi secara 

langsung mengenai pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi. Pada 

penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman 

wawancara yang mencakup: (1) tujuan wawancara; (2) Topik yang akan digali; 

(3) kemungkinan urutan topik yang akan disampaikan; (4) Susunan kata kata 
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untuk pertanyaan khusus; (5) Catatan kapan konteks dan transisi akan dilakukan; 

(6) Kemungkinan urutan pertanyaan dalam masing masing topic. 

 Menurut Patton dalam Poerwandari (1998), dalam proses wawancara 

dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, interview dilengkapi 

pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus 

diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan lebih dulu. 

Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan peneliti mengenai 

aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (check list) 

apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dengan 

pedoman demikian peneliti harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut 

akan dijabarkan secara kongkrit dalam kalimat Tanya, sekaligus menyesuaikan 

pertanyaan dengan konteks actual saat wawancara berlangsung (Patton dalam 

poerwandari, 1998). 

3. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi 

penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya 

monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian 

(http://www.penalaran-unm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/116-metode-

penelitian-kualitatif.html). Peneliti mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda dan sebagainya untuk memperjelas penelitian ini. 

 

 

http://www.penalaran-unm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/116-metode-penelitian-kualitatif.html
http://www.penalaran-unm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/116-metode-penelitian-kualitatif.html


55 

 

 

 

3.1.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Bogdan & Biklen (1982), adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Sedangkan Bogdan 

dan Taylor (1975:79), mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci 

usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis seperti 

yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema 

pada hipotesis. 

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari lapangan atau 

fakta empiris dengan cara terjun kelapangan, mempelajari, meganalisis, menafsir 

dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada dilapangan. Analisis data dalam 

penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. 

Menurut Miles & Huberman dalam Rachman (1999), bahwa peneliti 

mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi 

di lapangan. Berikut tahapan analisis data : 

1. Pengumpulan data 

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai 

dengan hasil observasi di lapangan. 

2. Reduksi data 

Yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Data 

yang diperoleh dalam lapangan ditulis dalam bentuk uraian rinci yang 
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akan bertambah sejalan dengan bertambahnya waktu penelitian. Untuk 

itu data tersebut perlu direduksi, dirangkum, dipilah-pilah, difokuskan, 

dicari tema atau polanya. Langkah selanjutnya adalah meyusun data 

hasil reduksi dalam bentuk satuan-satuan. Satuan adalah bagian terkecil 

yang mengandung makna yang bulat dan dapat beridri sendiri terlepas 

dari bagian yang lain. Setelah seluruh data penelitian tersusun dalam 

satuan-satuan, langkah penelitian selanjutnya adalah kategorisasi. 

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan 

yang disusun atas dasar pikiran intuisi, pendapat ataupun kriteria 

tertentu. 

3. Penyajian data 

Yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam 

pelaksanaan penelitian, penyajian data yang lebih baik merupakan suatu 

cara yang utama bagi analisis kualitatif yang lebih valid. Penyajian data 

dapat dilakukan melalui berbagai macam visual misalnya; gambar, 

grafik, diagram, matri dan sebagainya (Miles & Huberman:2000) dalam 

Rachman (1999). 

4. Pengambilan keputusan atau verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan 

konfigurasi yang utuh, sehingga kesimpulan yang diperoleh juga 

diverifikasi yang utuh, sehingga kesimpulan yang diperoleh juga 

diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi data yaitu 
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pemeriksaan tentang besar tidaknya hasil laporan penelitian. 

Kesimpulan adalah tinjauan ulang pada catatan dilapangan, kesimpulan 

dapat ditinjau sebagai makna-makna yang muncul dai data yang harus 

diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yang merupakan 

validitasnya (Miles dan Huberman 2000). Sejak awal peneliti mencari 

makna dari data yang diperoleh, untuk itu peneliti berusaha mencari 

pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul 

dan sebagainya. 

Tahapan analisis data kualitatif dapat dilihat dalam bagan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Tahapan analisis data kualitatif 

Sumber : Miles dan Huberman (2000) 

 

 Keempat komponen saling mempengaruhi dan terkait. Pertama kali 

peneliti kelapangan dengan mengadakan observasi yang merupakan tahap 

pengumpulan data, setelah data dikumpulkan maka direduksi data dan kemudian 

data disajikan selain itu juga digunakan untuk penyajian data dan dilanjutkan 

verifikasi data. Karena dalam penelitian ini lebih berorientasi pada proses 
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pengembangan suatu produk maka tidak seluruhnya teori diatas mutlak 

diterapkan.  

3.1.6 Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Teknik keabsahan data yang 

digunakan peneliti adalah Triangulasi yaitu teknik keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu diluar data itu. Teknik trianggulasi yang paling banyak 

digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzin (1978), 

membedakan empat macam trianggulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan:(1) sumber; (2) metode; (3) penyidik; dan (4) teori. 

Disini peneliti memanfaatkan sumber dalam teknik pemeriksaannya yaitu 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton 

1987:331). Hal itu dapat dicapai dengan jalan:(1) membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang 

dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan pribadi; (3) 

membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan 

perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti 

rakyat biasa, orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang 

pemerintah; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

bersangkutaan (Moleong 2009:331). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Setting Penelitian 

4.1.1 Sistem PJJ S1 PGSD 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Kristen 

Satya Wacana (UKSW) Salatiga merupakan salah satu anggota konsorsium 

penyelenggara Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) program S1 PGSD yang 

diselenggarakan oleh program studi S1 PGSD UKSW, yang beralamat di 

Jl.Diponegoro 52-60, Salatiga. 

Desain perkuliahan PJJ PGSD terdiri dari: (1) Kuliah residensial 

(tatap muka) selama satu bulan penuh, pada masa residensial ini mahasiswa 

wajib tinggal di asrama; (2) Kuliah tutorial online, komunikasi antara dosen 

dan mahasiswa pada kuliah tutorial online dijalin melalui internet; (3) Kuliah 

tutorial kunjung, kegiatan ini dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu semester; 

(4) Tes akhir semester dilaksanakan di dalam kampus UKSW. 

Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan (FKIP) Universitas Kristen 

Satya Wacana sebagai penyelenggara program PJJ PGSD memiliki Visi, Misi 

dan Tujuan berikut: 

(1) Visi program studi S1 PGSD UKSW adalah: terwujudnya lulusan Sarjana 

Pendidikan (Plus) yang profesional dan humanis sebagai guru kelas di 

sekolah dasar, dan mencintai pekerjaan berbasis kecintaan membimbing 

siswanya, memiliki kepekaan sosial dan kearifan budaya Indonesia di 

tengah era globalisasi. 
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(2) Misi penyelenggaraan Program studi S1 PGSD adalah; 1) meningkatkan 

kualitas layanan pendidikan, proses pembelajaran, dan nilai kesarjanaan 

plus; 2) mengembangkan potensi mahasiswa, kecerdasan, keterampilan 

hidup (life skills), kepribadian dan kepemimpinan pendidikan; 3) 

meningkatkan relevansi ilmu pendidikan dan keguruan dalam praktek 

pembelajaran; 4) meningkatkan efisiensi kelulusan; 5) meningkatkan 

kepekaan sosial dan kearifan budaya nusantara. 

(3) Tujuan Program Studi S1 PGSD adalah: menghasilkan Sarjana 

Pendidikan; 1) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) 

memiliki kepekaan sosial dan kesadaran tinggi sebagai warga Negara dari 

masyarakat dan bangsa yang pancasilais; 3) profesional, kreatif, berfikir 

ilmiah, humanis dan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai 

perkembangan kemampuan dan gaya belajar siswa sekolah dasar; 4) 

memiliki nilai plus dalam: wawasan, sikap dan keterampilan keguruan 

untuk mengembangkan proses dan pelaksanaan pendidikan di sekolah 

dasar bertaraf internasioanal; 5) memiliki kebiasaan, nilai, kearifan budaya 

dan kecenderungan pribadi yang menunjang pengembangaan profesi guru; 

6) memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara sosial dan 

profesional di lingkungan sejawat dan masyarakat. 

Strategi pencapaian visi, misi dan tujuan Program studi S1 PGSD 

dilakukan secara bertahap, yaitu tahap introduksi, tahap pertumbuhan, dan 

tahap perkembangan. Tahap introduksi dilakukan: pengenalan program studi 

kepada masyarakat via media cetak dan elektronik (web-site), penataan sistem 
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dan prosedur pengelolaan, pengadaan sarana dan prasarana, penjajagan 

jejaring kerjasama, peneingkatann proses pembelajaran yang bermutu, 

publikasi karya ilmiah dan penyiapan akreditasi. Tahap pertumbuhan terdiri 

dari: upaya peningkatan jumlah pendaftar, peningkatan jejaring kerjasama, 

peningkatan mutu pembelajaran sesuai perkembangan teknologi, penyediaan 

sarana dan prasarana modern, peningkatann publikasi karya ilmiah, 

pengembangan kompetensi alumni untuk bersaing di pasarann kerja nasional 

dan peningkatan status akreditasi. Tahap perkembangan meliputi: peningkatan 

pengakuan masyarakat terhadap program studi dalam penyelenggaraan 

pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, peningkatan selection 

ratio, peningkatan publikasi karya ilmiah di berbagai jurnal, pembekalan calon 

alumni dengan kompetensi yang mempersiapkan menduduki beberapa pos 

penting pada organisasi kemasyarakatan, dan penyiapan akreditasi. 

4.1.2 Sarana, Prasarana dan Sistem Informasi 

Sarana dan prasarana program S1 PJJ PGSD saat ini menjadi satu 

kesatuan dengan sarana-prasarana FKIP pada khususnya, dan UKSW pada 

umumnya. Bagian sistem komputer, ruang dan fasilitas pembelajaran (lab 

bahasa, LCD, lab micro teaching dan lab IPA-matematika) serta pembelajaran 

berbasis ICT adalah Biro Teknologi dan Sistem Informasi (BTSI). Bagian 

pengelolaan fisik bangunan adalah Bagian Rumah Tangga, sedang bagian 

yang bertanggung jawab pada pengelolaan sarana listrik, air dan transportasi 

adalah bagian pelayanan umum. 
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Sistem informasi ditangani oleh Biro Teknologi dan Sistem Informasi 

(BTSI) di bawah kendali Wakil Rektor II. Komputerisasi sistem informasi 

ditandai dengan diluncurkannya website UKSW (http://www.uksw.edu) dan 

SIASAT (Sistem Informasi Akademik Satya Wacana). Terdapat juga jaringan 

WAN (World Area Networking) untuk memudahkan dosen untuk 

memasukkan nilai ke data base UKSW. Bagi mahasiswa, dapat langsung 

melihat nilai mereka secara online dari warung internet ataupun dari rumah 

mereka masing-masing jika tersedia jaringan internet. 

 

Gambar 4.1  

Website UKSW 

 

 

 

 

http://www.uksw.edu/
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4.1.3 Struktur Organisasi Pelaksanaan Program PJJ S1 PGSD di 

UKSW 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Struktur organisasi PJJ 

Sumber : Kaprogdi PGSD UKSW 

4.1.4 Pra Penelitian 

Sebelum peneliti melakukan penelitian mengenai pelaksanaan 

pembelajaran berbasis IT, peneliti melakukan observasi di UKSW program 

PJJ S1 PGSD. Hal ini merupakann proses awal dari sebuah penelitian yang 

digunakann untuk mengetahui lebih jelas tentang pelaksanaan pembelajaran 

berbasis IT pada mahasiswa program PJJ S1 PGSD UKSW. 

4.1.5 Pelaksanaan Penelitian 

Sesuai dengan rencana awal menyebutkan bahwa metode dalam 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Langkah ini dilakukan supaya data mentah 

yang pengambilannya menggunakan hand phone dan kamera lebih lanjut 

dapat dipahami. 

Pelaksanaan wawancara dilakukan sesuai kesepakatan masing-masing 

subjek yang bersedia diwawancarai. Wawancara sendiri dilakukan di tempat 

yang fleksibel, artinya menyesuaikan dengan kondisi subjek. 

Penyajian data dilakukan secara beruntun mulai dari observasi, 

wawancara, dan dilanjutkan dengan dokumentasi. Berikut ini adalah sajian 

Kaprogdi 

Reguler Program 

BI 

 

PJJ PSKG DJ 
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deskripsi penemuan data mengenai Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis IT 

Pada Mahasiswa Program PJJ S1 PGSD Universitas Kristen Satya Wacana. 

Adapun subjek yang dimintai keterangan sebanyak 10 orang, terdiri atas 2 

koordinator yang mengetahui banyak tentang pelaksanaan pembelajaran jarak 

jauh ini kemudian 2 dari dosen PJJ selaku pelaksana dan dari mahasiswa yang 

bersangkutan sebanyak 6 orang. 

4.2 Temuan-temuan Penelitian 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang diperoleh, peneliti akan 

melakukan analisis dan menguraikan data secara deskriptif, untuk itu akan 

dilakukan pengkategorisasian hasil penelitian yang akan diperoleh melalui 

metode wawancara, dan diharapkan dapat mempermudah proses analisis 

selanjutnya. Pada bagian ini akan dibagi menjadi dua kategori, yaitu; (a) tabel 

analisis hasil temuan dan rangkuman, dan (b) analisis dari tiap subjek. 

Pada penelitian ini digunakan beberapa singkatan sebagai kode untuk 

mempermudah proses pencocokan data yang terdapat di dalam tabel dengan 

data yang tertulis pada lampiran, sebagaimana berikut: 

(1) Lamp Subjek, yaitu lampiran wawancara pada subjek/informan 

penelitian yang berkedudukan sebagai koordinator dan dosen; 

(2) Lamp mahasiswa, yaitu lampiran wawancara pada informan penelitian 

yang berkedudukan untuk informan pelengkap atau crosschek data; 

(3) Pt,yaitu pertemuann yang terjadi antara peneliti dengan informan 

penelitian; 
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(4) Dt,yaitu pengambilan data yang disesuaikan dengan pedoman 

wawancara; 

(5) B,yaitu nomor baris yang termuat di dalam kolom lampiran hasil 

wawancara pada masing-masing informan penelitian. 

Singkatan tersebut berarti bahwa data yang terdapat pada tabel hasil 

temuan penelitian dapat dilihat pada halaman lampiran. Adapun informan 

kunci dalam penelitian ini disebut dengan subjek, sedangkan “informan 

pelengkap” disebut dengan mahasiswa. Penyebutan ini dilakukan untuk 

kemudahan penyajian, analisis, dan pembahasan. 

4.2.1 Tabel Analisis Hasil Temuan 

4.2.1.1 Hasil Temuan pada koordinator pelaksana program PJJ S1 

PGSD 

 

Berikut ini adalah pengkategorisasian terhadap hasil penelitian dengan 

menggunakan metode wawancara, yang berbentuk pernyataan/jawaban 

subjek yang berkedudukan sebagai koordinator, setiap pertanyaan dijawab 

oleh 2 orang subjek kunci. 

A. Kesiapan pengajar dan peserta didik dalam memahami pembelajaran 

jarak jauh berbasis IT 

 

1. Apakah dari peserta didik sudah bisa melaksanakan pembelajaran 

berbasis IT dengan benar? 

 

Pelaksanaan pembelajaran berbasis IT oleh mahasiswa dapat penulis 

gambarkan dalam tabel berikut. 
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Tabel 4.1 Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis IT oleh Peserta Didik 

 

Subjek I Rata-rata mahasiswa sudah bisa. 

(Lamp. Subjek 1/Dt. 1/Pt. 1 b. 105) 

Subjek II Rata-rata mahasiswa sudah bisa. 

(Lamp. Subjek 2/Dt. 1/Pt. 1 b. 105) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa rata-rata mahasiswa 

sudah bisa melaksanakan pembelajaran berbasis IT ini dengan benar. 

2. Bagaimana antusiasme dari mahasiswa dalam mengikuti perkuliahaan 

jarak jauh? 

 

Antusiasme mahasiswa dalam mengikuti perkuliahaan dapat penulis 

gambarkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.2 Antusiasme Mahasiswa dalam Mengikuti Perkuliahan 

 

Subjek I Antusias, karena pada umumnya mereka 

menganggap IT itu merupakan hal yang baru yang 

pada awalnya mereka pada bingung tetapi tetap 

antusias.(Lamp. Subjek 1/Dt. 1/Pt. 1 b. 53-56) 

Subjek II Mahasiswanya sangat antusias. 

(Lamp. Subjek 2/Dt. 1/Pt. 1 b. 47) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa antusiasme dari 

mahasiswa dalam menbgikuti perkuliahan jarak jauh sangat antusias 

karena mereka menganggap bahwa IT merupakan hal yang baru. 

3. Persiapan pelaksanaan sistem belajarnya seperti apa? 

 

Persiapan pelaksanaan sistem pembelajarannya dapat penulis 

gambarkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.3 Persiapan Pelaksanaan Sistem Belajar 

 

Subjek I Persiapan pelaksanaannya melalui traning IT selama 

1 bulan penuh melalui kelas-kelas kemudian baru 

dilepas. (Lamp. Subjek 1/Dt. 1/Pt. 1 b. 71-73) 

Subjek II Pada tahap awal mengikuti pelatihan atau 

pembekalan mengenai  IT selama 1 bulan penuh 
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melalui kelas-kelas. 
(Lamp. Subjek 2/Dt. 1/Pt. 1 b. 63-65) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa persiapan 

pelaksanaan sistem belajarnya yaitu melalui training atau pembekalan IT 

selama 1 bulan penuh yang dilakukan di kelas-kelas tersendiri. 

4. Apakah dosen dan mahasiswa mahir dalam menggunakan internet untuk 

perkuliahan ini? 

 

Kemahiran dosen dan mahasiswa dalam menggunakan internet dapat 

penulis gambarkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.4 Kemahiran Dosen dan Mahasiswa 

 

Subjek I Dosen dan mahasiswa rata-rata mahir, mungkin ada 

1-2 dosen maupun mahasiswa yang belum mahir 

kalau dosen yang muda-muda itu sudah banyak yang 

mahir tapi kalau yang tua ya tidak begitu mahir, 

begitu juga mahasiswa kalau yang belum mahir itu 

juga bisa menghambat proses pembelajaran. 

(Lamp. Subjek 1/Dt. 1/Pt. 1 b. 90-95) 

Subjek II Secara umum kalau dosen sudah banyak yang mahir, 

kalau mahasiswa ada beberapa yang belum bisa 

dikarenakan faktor usia yang sudah lanjut. 

(Lamp. Subjek 2/Dt. 1/Pt. 1 b. 81-82) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa dosen dan 

mahasiswa rata-rata sudah mahir dalam melaksanakan pembelajaran 

berbasis IT yaitu menggunakan internet. Namun ada beberapa mahasiswa 

dan dosen yang  belum mahir, yaitu dikarenakan faktor usia yang sudah 

lanjut. 

5. Apakah menurut anda dengan media internet memberikan dampak positif 

terhadap proses pembelajaran jarak jauh? 

 

Dampak positif penggunaan internet terhadap proses pembelajaran 

jarak jauh dapat penulis gambarkan dalam tabel berikut. 
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Tabel 4.5 Dampak Positif Media Internet 

 

Subjek I Saya kurang yakin karena biasanya dosen muda-

muda itu terlalu berkutat pada IT nya sehingga 

cenderung melupakan contentnya. 

(Lamp. Subjek 1/Dt. 1/Pt. 1 b. 99-101) 

Subjek II Ya, karena pada awalnya banyak mahasiswa yang 

belum tahu banyak masalah internet sekarang 

menjadi banyak tahu dan bahkan bisa 

menggunakannya. 

(Lamp. Subjek 2/Dt. 1/Pt. 1 b. 85-87) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa tidak semua 

pembelajaran berbasis internet tersebut memberikan dampak yang positif, 

karena banyak dari dosen muda-muda yang terlalu berkutat pada IT nya 

sehingga banyak melupakan konten yang sebenarnya. 

B. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh berbasis IT (Information 

Technology) 

 

6. Apakah tujuan pembelajaran jarak jauh ini? 

 

Tujuan pembelajaran jarak jauh dapat penulis gambarkan dalam tabel 

berikut. 

Tabel 4.6 Tujuan Pembelajaran Jarak Jauh 

 

Subjek I Yang pertama menyiapkan calon guru supaya 

berkompeten menjadi guru 5 bidang ke-SD-an, 

kemudian yang kedua meningkatkan kemampuan 

mereka dalam penguasaan IT. 

(Lamp. Subjek 1/Dt. 1/Pt. 1 b. 2-5) 

Subjek II Meningkatkan kemampuan mereka dalam 

penguasaan IT, karena pembelajarannya itu 

menggunakan fasilitas internet. 

(Lamp. Subjek 2/Dt. 1/Pt. 1 b. 2-4) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa tujuan pembelajaran 

jarak jauh ini adalah menyiapkan calon guru menjadi guru 5 bidang ke-
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SD-an, kemudian meningkatkan kemampuan mereka dalam penguasaan 

media khususnya internet. 

7. Apakah dengan menggunakan media internet membantu mencapai tujuan 

pelaksanaan PJJ? 

 

Penggunaan internet mambantu dalam mencapai tujuan pelaksanaan 

PJJ dapat penulis gambarkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.7 Internet Membantu Tujuan Pelaksanaan Pembelajaran 

 

Subjek I Ya, karena dengan internet materi yang di sampaikan 

itu bisa sampai ke mahasiswa yang diluar salatiga, 

disamping itu juga supaya meningkatkan penguasaan 

IT.(Lamp. Subjek 1/Dt. 1/Pt. 1 b. 8-11) 

Subjek II Ya, tetapi pada awalnya memang mengalami 

kesulitan karena banyak dari mahasiswa yang masih 

awam. Tetapi seiring berjalannya waktu mereka jadi 

sudah terbiasa. (Lamp. Subjek 2/Dt. 1/Pt. 1 b. 7-10) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa dengan 

menggunakan internet materi yang disampaikan jadi lebih efektif karena 

dapat dengan mudah disampaikan kepada mahasiswa walaupun berada 

pada tempat yang berbeda, serta dapat meninggatkan kemampuan 

penguasaan IT-nya karena sudah terbiasa. 

8. Model apa yang di gunakan dalam pelaksanaan PJJ? 

Model pembelajaran jarak jauh dapat penulis gambarkan dalam tabel 

berikut. 

Tabel 4.8 Model Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh 

 

Subjek I Menggunakan Web enchanced course yaitu model 

pembelajaran berbasis web yang basisnya itu 

menggunakan moodle atau yang biasa di sebut disini 

hylite. 

(Lamp. Subjek 1/Dt. 1/Pt. 1 b. 14-16) 

Subjek II Online yaitu menggunakan hylite dan tatap muka 

pada saat liburan sekolah. 
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(Lamp. Subjek 2/Dt. 1/Pt. 1 b. 13-14) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa model pembelajaran 

yang digunakan yaitu menggunakan web course atau yang biasa disebut 

dengan hylite yaitu pembelajaran yang berbasis web. 

9. Metode apa yang digunakan selama proses perkuliahan jarak jauh? 

 

Metode yang digunakan dalam perkuliahaan jarak jauh dapat penulis 

gambarkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.9 Metode Belajar Jarak Jauh 

 

Subjek I Metodenya macam-macam ada online text yaitu 

mengerjakan tugas-tugas dengan cara online secara 

langsung, single file upload yaitu tugas bisa 

dikerjakan diluar nanti tinggal mengupload saja, ada 

juga forum diskusi dan quis. Kadang-kadang juga 

sampai mahasiswanya bingung. 

(Lamp. Subjek 1/Dt. 1/Pt. 1 b. 19-24) 

Subjek II Metodenya bervariasi ada pembelajaran secara 

langsung, ada juga forum diskusi dan quis. 

(Lamp. Subjek 2/Dt. 1/Pt. 1 b. 17-18) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa metode yang 

digunakan yang digunakan selama proses perkuliahan yaitu menggunakan 

bermacam-macam metode, yaitu diantaranya melalui online text, single 

file upload dan diskusi. 

10. Sampai saat ini bagaimana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh 

berbasis IT? 

 

Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh berbasis IT dapat penulis 

gambarkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.10 Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis IT 

 

Subjek I Sampai saat ini masih tetap jalan walaupun kadang-

kadang memang mengalami kendala. 
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(Lamp. Subjek 1/Dt. 1/Pt. 1 b. 28-29) 

Subjek II Sampai saat ini masih tetap jalan dan hampir semua 

mahasiswa sudah banyak yang menguasai. 

(Lamp. Subjek 2/Dt. 1/Pt. 1 b. 22-23) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan 

pembelajaran masih tetap berjalan dan sudah banyak dari mahasiswa yang 

sudah menguasai pembelajaran berbasis IT tersebut dengan baik, 

meskipun kadang masih ada kendala. 

11. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan PJJ? 

 

Hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dapat penulis 

gambarkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.11 Hambatan Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh 

 

Subjek I Kendala utama yaitu dosen maupun mahasiswa  

dalam mengupload tugas-tugas maupun mengirim 

tugas biasanya masih mengalami kendala, kemudian 

penguasaan IT yang masih kurang. 

(Lamp. Subjek 1/Dt. 1/Pt. 1 b. 32-35) 

Subjek II Hambatannya yaitu banyak tugas-tugas yang 

diberikan kadang berbenturan dengan tugas yang ada 

disekolah, jadi sering terlambat dalam mengirim 

tugas-tugas tersebut. Kadang juga gangguan 

internetnya sering error. 

(Lamp. Subjek 2/Dt. 1/Pt. 1 b. 26-31) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa kendala utama 

utama yang dihadapi yaitu masih kurangnya penguasaan IT serta banyak 

tugas yang diberikan itu berbenturan dengan tugas-tugas pokok sebagai 

pengajar disekolah masing-masing. Kadang juga masalah jaringan internet 

yang sering error. 
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12. Apakah ada media lain yang digunakan dalam pelaksaan PJJ? 

 

Media yang digunakan dalam pelaksanaan PJJ dapat penulis 

gambarkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.12 Media Yang Digunakan Dalam Pelaksanaan PJJ 

 

Subjek I Selain internet menggunakan media buku lalu juga 

pakai CD pembelajaran. 

(Lamp. Subjek 1/Dt. 1/Pt. 1 b. 38-39) 

Subjek II Selain internet menggunakan modul, buku paket 

kadang ada juga copy file. 

(Lamp. Subjek 2/Dt. 1/Pt. 1 b. 33-34) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui media lain yang sering 

digunakan adalah modul, buku paket, cd pembelajaran dan ada juga yang 

berupa copy file. 

13. Apa sajakah kriteria calon mahasiswa program PJJ S1 PGSD? 

 

Kriteria calon mahasiswa PJJ S1 PGSD dapat mahasiswa gambarkan 

dalam tabel berikut. 

Tabel 4.13 Kriteria Calon Mahasiswa 

 

Subjek I Harus sudah D2 PGSD yang terakreditrasi, lulus 

kemampuan akademik, lulus tes wawancara, lulus 

tes penguasaan IT dasar. 

(Lamp. Subjek 1/Dt. 1/Pt. 1 b. 42-44) 

Subjek II Kriterianya yaitu guru tetap atau PNS baik swasta 

maupun negeri, sudah D2, melakukan pendaftaran 

PJJ tersebut. 

(Lamp. Subjek 2/Dt. 1/Pt. 1 b. 37-39) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa kriteria mahasisawa 

program PJJ yaitu harus melakukan pendaftara, harus sudah D2 PGSD, 

lulus kemampuan akademik, lulus tes wawancara, tes penguasaan IT dasar. 
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14. Prosedur penerimaan mahasiswa program PJJ S1 PGSD seperti apa? 

 

Prosedur seleksi calon mahasiswa PJJ S1 PGSD dapat mahasiswa 

gambarkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.14 Prosedur Seleksi Calon Mahasiswa 

 

Subjek I Dengan cara pergi ke Kab/Kota kemudian 

mahasiswa mendaftar lalu diadakan seleksi 

kemudian pengumuman, pengumuman ini 

berdasarkann pada rapat prodi. 

(Lamp. Subjek 1/Dt. 1/Pt. 1 b. 48-50) 

Subjek II Dengan cara mahasiswa mendaftar, mengikuti 

seleksi yang sudah dijadwalkan, melakukan daftar 

ulang apabila sudah diterima. 

(Lamp. Subjek 2/Dt. 1/Pt. 1 b. 42-44) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui prosedur penerimaan 

mahasiswa yaitu dengan cara pergi kedaerah asal mahasiawa untuk 

mendaftar lalu mengadakan seleksi kemudian pengumuman bagi 

mahasiswa yang diterima berdasarkan rapat program studi. Bagi 

mahasiswa yang sudah diterima langsung melakukan daftar ulang yang di 

lakukan secara langsung di kampus terkait. 

15. Bagaimana interaksi dosen dengan mahasiswa dalam pelaksanaan PJJ? 

 

Interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan PJJ dapat 

penulis gambarkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.15 Interaksi Antara Dosen dan Mahasiswa 

 

Subjek I Interaksinya ya melalui online lewat e-mail kadang 

juga ada yang beberapa lewat blog tetapi yang utama 

ya melalui moodle atau hylite itu. 

(Lamp. Subjek 1/Dt. 1/Pt. 1 b. 58-60) 

Subjek II Interaksinya dekat biasanya melalui online lewat e-

mail kadang juga ada yang telepon atau lewat sms. 

(Lamp. Subjek 2/Dt. 1/Pt. 1 b. 50-51) 
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Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa interaksi dosen dan 

mahasiswa dilakukan secara online yaitu lewat e-mail, blog dan melalui 

hylite. Kadang ada juga beberapa mahasiswa yang menghubungi melalui 

telepon atau sms. 

16. Kompetensi apakah yang diharapkan dalam pelaksaan PJJ? 

 

Kompetensi yang diharapkan dalam pelaksanaan program PJJ dapat 

penulis gambarkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.16 Kompetensi Yang Diharapkan Dalam Pelaksanaan PJJ 

 

Subjek I Kompetensi profesional, kompetensi sosial, 

kompetensi personal, kompetensi paedagogik plus 

IT. (Lamp. Subjek 1/Dt. 1/Pt. 1 b. 63-64) 

Subjek II Secara umum harus mempunyai kompetensi 

profesional, kompetensi sosial, kompetensi personal, 

kompetensi paedagogik. 

(Lamp. Subjek 2/Dt. 1/Pt. 1 b. 54-56) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa secara umum 

kompetensi yang diharapkan yaitu kompetensi profesional, soaial, 

personal, paedagogik serta menguasai kemampuan IT. 

17. Apa sajakah syarat kelulusan pelaksaan PJJ? 

 

Syarat kelulusan pelaksanaan PJJ dapat penulis gambarkan dalam 

tabel berikut. 

Tabel 4.17 Syarat Kelulusan 

 

Subjek I IPK harus 2,75, skripsi atau ETA (elektronik tugas 

akhir) nilainya harus B, lulus ujian skripsi atau ETA 

lalu mengumpulkan ETAnya itu dalam bentuk CD. 

(Lamp. Subjek 1/Dt. 1/Pt. 1 b. 66-68) 

Subjek II Harus lulus semua mata kuliah yang ditempuh, lulus 

ETA (elektronik tugas akhir), kemudian lulus ujian 

skripsi. (Lamp. Subjek 2/Dt. 1/Pt. 1 b. 58-60) 
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Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa syarat kelulusan 

adalah IPK harus 2,75, skripsi atau ETA (elektronik tugas akhir) nilainya 

minimal B, lulus ujian skripsi atau ETA, kemudianharus mengumpulkan 

tugas ETA tersebut berupa CD. 

18. Perlukah monitoring untuk pelaksanaan kegiatan belajar jarak jauh? 

 

Proses monitoring dalam pelaksanaan PJJ dapat penulis gambarkan 

dalam tabel berikut. 

Tabel 4.18 Proses Monitoring 

 

Subjek I Kalau monitoring secara langsung tiap mahasiswa 

itu tidak ada, biasanya monitoring dilakukan pada 

saat pengiriman tugas-tugas saja atau melalui tutor 

kunjung 2 kali dalam 1 semester yaitu pada awal dan 

akhir, atau kalau proses monitoring secara langsung 

kalau pas di ICT center saja. 

(Lamp. Subjek 1/Dt. 1/Pt. 1 b. 76-81) 

Subjek II Perlu, biasanya monitoring dilakukan pada saat tutor 

kunjung 2 kali dalam 1 semester yaitu pada awal dan 

akhir. (Lamp. Subjek 2/Dt. 1/Pt. 1 b. 68-70) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan 

monitoring dilakukan pada saat tutor kunjung yaitu 2 kali dalam 1 

semester baik pada awal dan akhir. 

19. Apa saja kendala dalam menggunakan internet untuk perkuliahan ini? 

 

Kendala selama proses perkuliahaan dapat penulis gambarkan dalam 

tabel berikut. 

Tabel 4.19 Kendala Selama Perkuliahan 

 

Subjek I Kendala utama yaitu dosen maupun mahasiswa  

dalam mengupload tugas-tugas maupun mengirim 

tugas biasanya masih mengalami kendala, kemudian 

penguasaan IT yang masih kurang. 

(Lamp. Subjek 1/Dt. 1/Pt. 1 b. 84-87) 
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Subjek II Kendalanya yaitu biasanya pada masalah jaringan 

internet yang sering error, trus kadang kalau 

mahasiswanya jauh dari warnet kadang mereka itu 

malas dalam mengerjakan tugas-tugas yang 

diberikan. (Lamp. Subjek 2/Dt. 1/Pt. 1 b. 73-76) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa kendala utama 

selama perkuliahan yaitu masih minimya penguasaan IT baik oleh dosen 

maupun mahasiswa, serta masalah jaringan yang kadang masih sering 

mengalami gangguan atau trouble. 

20. Apakah dampak yang akan diperoleh peserta didik dalam melaksanakan 

PJJ berbasis IT? 

 

Dampak yang diperoleh peserta didik dalam melaksanakan PJJ 

berbasis IT dapat penulis gambarkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.20 Dampak Yang Diperoleh Peserta Didik 

 

Subjek I Penguasaan IT semakin bertambah maka 

pengetahuaannya juga semakin bertambah, 

kemudian dia juga akan lebih percaya diri karena 

tidak dianggap “gaptek”. 

(Lamp. Subjek 1/Dt. 1/Pt. 1 b. 108-111) 

Subjek II Kalau pada awalnya banyak yang belum bisa IT kini 

menjadi bisa karena sudah terbiasa menggunkannya 

pada saat mengikuti perkuliahan. 

(Lamp. Subjek 2/Dt. 1/Pt. 1 b. 95-97) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa dampak yang 

diperoleh mahasisawa yaitu penguasaan ITnya semakin bertambah maka 

pengetahuannya juga semkain bertambah, kemudian juga makinn percaya 

diri karena sudah dianggap tidak “gaptek” lagi. 

21. Bagaimana respon dari masyarakat dalam pelaksanaan PJJ berbasis IT? 

 

Respon dari masyarakat dalapelaksanaan PJJ berbasis IT dapat penulis 

gambarkan dalam tabel berikut. 



77 

 

 

 

Tabel 4.21 Respon Masyarakat Dalam Pelaksanaan PJJ 

 

Subjek I Responnya sangat baik ya, biasanya alumni yang di 

Kab/Kota biasanya jadi pemandu kegiatan-kegiatan 

kelompok belajar IT karena lulus dari PJJ mereka 

dianggap kemampuan IT nya lebih baik dari pada 

teman-teman yang lain. 

(Lamp. Subjek 1/Dt. 1/Pt. 1 b. 114-118) 

Subjek II Responnya sangat senang, karena mereka tidak 

hanya mengikuti perkuliahan tetapi saja, tetapi  juga 

mendapat pengetahuan tentang IT yang secara 

bersamaan. (Lamp. Subjek 2/Dt. 1/Pt. 1 b. 100-103) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa respon dari 

masyarakat sangat baik karena mereka dianggap telah banyak menguasai 

kemampuan IT secara baik.  

4.2.1.2 Hasil Temuan pada dosen pelaksana program PJJ S1 PGSD 

Berikut ini adalah pengkategorisasian terhadap hasil penelitian dengan 

menggunakan metode wawancara, yang berbentuk pernyataan/jawaban 

subjek yang berkedudukan sebagai dosen, setiap pertanyaan dijawab oleh 2 

orang subjek kunci. 

A. Kesiapan pengajar dan peserta didik dalam memahami pembelajaran 

jarak jauh berbasis IT 

 

22. Apakah dari peserta didik sudah melaksanakan pembelajaran jarak jauh 

berbasis IT? 

 

Pelaksanaan pembelajaran berbasis IT dapat penulis gambarkan dalam 

tabel berikut. 

Tabel 4.22 Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh 

 

Subjek III Kalau yang melakukan secara benar saya rasa baru 

80%, hanya problemnya itu mungkin dari jaringan 

internetnya yang kadang-kadang tidak bisa maksimal 

dalam pelaksanaan pembelajarannya. 

(Lamp. Subjek 3/Dt. 1/Pt. 1 b. 18-21) 
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Subjek IV Sebagian besar mahasiswa sudah bisa, tapi juga 

masih ada beberapa yang belum menguasai terutama 

mahasiswa yang sudah tua-tua. 

(Lamp. Subjek 4/Dt. 1/Pt. 1 b. 20-22) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa 80% mahasiswa 

sudah bisa melaksanankan pembelajaran berbasis IT ini dengan benar, 

tetapi kadang masih kurang maksimal karena sering mengalami ganguan 

masalah jaringannya. Tetapi juga masih ada beberapa mahasiswa yang 

belum menguasai terutama mahasiswa yang sudah tua-tua. 

23. Apakah setiap dosen sudah mahir dalam mengakses internet? 

Kemahiran dosen dalam mengakses internet dapat penulis gambarkan 

dalam tabel berikut. 

Tabel 4.23 Kemahiran Dosen Mengakses Internet 

 

Subjek III Kalau menurut saya ya belum mahir, tapi kalau yang 

muda-muda sudah banyak yang bisa kalau yang 

sudah tua saya rasa masalah teknologi kurang begitu 

menguasai. 

(Lamp. Subjek 3/Dt. 1/Pt. 1 b. 85-88) 

Subjek IV Ya sebagian dosen yang muda-muda itu memang 

mahir dalam penguasaan teknologi. Tapi kalau dosen 

yang sudah tua-tua yang memang agak kurang 

pengetahuan ITnya. 

(Lamp. Subjek 4/Dt. 1/Pt. 1 b. 75-78) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa sudah banyak dari 

dosen yang sudah mahir menggunakan internet terutama dosen yang masih 

muda-muda. Tetapi kalau dosen yang sudah tua memang agak kurang 

dalam hal pengetahuan ITnya. 
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24. Bagaimana kemampuan dari peserta didik itu sendiri terhadap 

pemanfaatan internet dalam pembelajaran jarak jauh? 

 

Kemampuan peserta didik terhadap pemanfaatan internet dalam PJJ 

dapat penulis gambarkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.24 Kemampuan Peserta Didik 

 

Subjek III Kalau PJJ itu dari awal sudah dibekali cara 

menggunakan komputer, tapi pada saat awal-awal 

juga masih mengalami kesulitan karena kebanyakan 

dari mereka masih awam tapi setelah semester 2 atau 

3 itu sudah banyak yang bisa jadi tidak ada masalah 

Cuma kadang jaringannya yang bermasalah. 

(Lamp. Subjek 3/Dt. 1/Pt. 1 b. 70-76) 

Subjek IV Yang jelas mereka sudah bisa mengirim tugas, jadi 

saya berasumsi mereka sudah bisa mengakses 

internet. Walaupun ada peran orang lain atau 

kerjasama dengan kelompok untuk mengirimkan, 

tapi kalau itu saya tidak tahu. 

(Lamp. Subjek 4/Dt. 1/Pt. 1 b. 62-66) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa pada awal-awal 

mahasiswa mengikuti kuliah memang masih mengalami kesulitan dalam 

hal mengakses internet. Tetapi setelah mereka memasuki semester 2 atau 3 

mereka sudah banyak yang bisa menggunakan internet terutama untuk 

pembelajaran. Walaupun kadang ada peran orang lain juga dibalik itu, 

tetapi yang jelas kebanyakan dari mereka sudah bisa. 

25. Bagaimana antusiasme dari mahasiswa mengenai pembelajaran jarak 

jauh berbasis IT? 

 

Antusiasme mahasiswa mengenai pembelajaran jarak jauh berbaisis 

IT dapat penulis gambarkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.25 Antusiasme Mahasiswa 

 

Subjek III Mereka kebanyakan sangat senang, tapi ya itu tadi 

kendala jaringan yang sering menghambat mereka. 
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(Lamp. Subjek 3/Dt. 1/Pt. 1 b. 80-82) 

Subjek IV Cukup antusias dari setiap mahasiswa, mereka selalu 

ingin tahu tentang ICT ini dan itu luar biasa sekali. 

(Lamp. Subjek 4/Dt. 1/Pt. 1 b. 70-72) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa kebanyakan dari 

mahasiswa sangat antusias dalam mengikuti perkuliahan ini. Kebanyakan 

dari mereka memiliki rasa keingintahuan cukup tinggi tentang ICT ini. 

26. Apakah dengan media internet memberikan dampak positif terhadap 

proses belajar jarak jauh? 

 

Dampak positif penggunaan media internet terhadap pembelajaran 

jarak jauh dapat penulis gambarkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.26 Dampak Positif PJJ 

 

Subjek III Tentunya ada, dalam arti biasanya dosen dalam 

menyampaikan materi tugas itu kan ada batas 

waktunya jadi misalkan mahasiswa terlambat jadi 

tidak bisa mengupload tugas-tugas tersebut, jadi 

pelaksanaannya itu bisa tepat waktu. 

(Lamp. Subjek 3/Dt. 1/Pt. 1 b. 25-29) 

Subjek IV Ya, tentu sangat positif karena dapat memberikan 

nilai lebih kepada guru-guru supaya tidak gagap 

teknologi dan di sisi lain bisa menjembatani waktu 

mereka. (Lamp. Subjek 4/Dt. 1/Pt. 1 b. 26-29) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa dengan adanya 

media internet ini sangat membatu dosen dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran terutama pada saat pengiriman tuga-tugas. Kemudian bagi 

mahasiswa juga sangat berdampak positif karena mereka menjadi terbiasa 

dalam menggunakan media berbasis internet tersebut. 
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B. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh berbasis IT (Information 

Technology) 

 

27. Bagaimana penilaian ibu/bapak terhadap pembelajaran berbasis IT ini 

khususnya dengan teknologi internet? 

 

Penilaian pembelajaran berbasis IT dapat apenulis gambarkan dalam 

tabel berikut. 

Tabel 4.27 Penilaian Pembelajaran Berbasis IT 

 

Subjek III Kalau pembelajarannya menurut saya ya lebih enak, 

dosen jadi lebih praktis dan simpel dalam 

menyampaikan materi-materi itu, tapi kalau 

mahasiswanya seperti apa saya kurang tahu.  

(Lamp. Subjek 3/Dt. 1/Pt. 1 b. 4-7) 

Subjek IV Sesuai dengan perkembangan teknologi ya, memang 

saat ini guru-guru mau tidak mau harus menguasai 

apa namanya teknologi informasi yaitu internet, 

sehingga pembelajaran seperti ini memang inovasi 

yang bagus. (Lamp. Subjek 4/Dt. 1/Pt. 1 b. 4-8) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa pembelajaran 

berbasis IT ini dapat menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih 

praktis dan simpel dalam proses penyampaian materinya. Sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi memang menuntut bagi guru untuk 

bisa menguasai teknologi tersebut. 

28. Sejauh mana sosialisasi terhadap penggunaan teknologi internet dalam 

menyampaikan pembelajaran di PJJ? 

 

Sosialisasi penggunaan internet dalam PJJ dapat penulis gambarkan 

dalam tabel berikut. 

Tabel 4.28 Sosialisasi Penggunaan Internet 

 

Subjek III Namanya PJJ itu kan jarak jauh, jadi ya sudah dari 

awal masuk sudah dibekali dengan pelatihan 

menggunakan E-learningnya, cara mengupload 

tugas-tugas. 
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(Lamp. Subjek 3/Dt. 1/Pt. 1 b. 11-14) 

Subjek IV Saya ini sebagai pengajar saja bukan tim 

penyelenggara, mungkin sosialisasinya di daerah-

daerah jadi ada sentral yang dijadikan pusat untuk 

layanan internet. Dan juga ada perkuliahan tentang 

ICT untuk memperdalam lagi. 

(Lamp. Subjek 4/Dt. 1/Pt. 1 b. 12-16) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa sosialisasi 

penggunaan internet sudah dilakuakan pada saat awal masuk program PJJ 

ini yaitu dengan cara memberikan pelatihan penggunaan internet. 

Sosialisasi juga dilkukan pada saat awal perekrutan mahasiswa di daerah-

daerah asalnya. 

29. Apakah ada media lain yang digunakan selain internet dalam proses 

belajar jarak jauh? 

 

Media lain yang digunakan selain internet dalam PJJ dapat penulis 

gambarkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.29 Media Selain Internet 

 

Subjek III Kalau yang kita punya itu E-learning, kalau selain 

itu ya melalui residensial itu atau tatap muka secara 

langsung pada saat tutor kunjung biasanya dilakukan 

1 semester itu 2 kali. 

(Lamp. Subjek 3/Dt. 1/Pt. 1 b. 32-35) 

Subjek IV Kalau media lain biasanya saya menggunakan 

laptop, LCD. Ketika online mereka biasanya 

diberikan buku bahan ajar dan CD. 

(Lamp. Subjek 4/Dt. 1/Pt. 1 b. 32-34) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa media lain yang 

biasa digunakan yaitu laptop, LCD serta juga menggunakan buku bahan 

ajar dan CD. 
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30. Apa saja keuntungan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh 

berbasis IT? 

 

Keuntungan pembelajaran jarak jauh berbasis IT dapat penulis 

gambarkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.30 Keuntungan Pembelajaran Berbasis IT 

 

Subjek III Keuntungannya ya itu tadi, dosen jadi lebih enak dan 

praktis karena di E-learning itu kan semua materi 

tugas-tugas sudah ada, tesnya juga sudah ada, jadi 

mahasiswa tinggal mengerjakan soal nanti skornya 

muncul sendiri jadi dosen nggak perlu mengoreksi 

lagi karena programnya sudah ada di data base 

semua.(Lamp. Subjek 3/Dt. 1/Pt. 1 b. 38-44) 

Subjek IV Keuntungannya yaitu guru bisa melakukan 

pembelajaran tanpa harus meninggalkan tugas 

pokoknya sebagai pengajar di sekolah masing-

masing. (Lamp. Subjek 4/Dt. 1/Pt. 1 b. 37-40) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa keuntungan 

pembelajaran berbasis IT yaitu proses pembelajaran menjadi lebih praktis 

dan dosen dalam mengajar juga lebih enak. Keuntungan bagi mahasiswa 

yaitu mereka bisa melakukan proses pembelajaran tanpa meninggalkan 

tugas pokok sebagai pengajar. 

31. Apakah dengan media internet dapat menggantikan peran pengajar dalam 

pelaksanaan belajar jarak jauh? 

 

Media internet dapat menggantikan peran pengajar dalam pelaksanaan 

PJJ dapat penulis gambarkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.31 Media Internet Menggantikan Peran Pengajar 

 

Subjek III Kalau 100% menggantikan itu tidak bisa, hanya 

kalau PJJ materi sudah ada di data base semua jadi 

mahasiswa tinggal mempelajari atau mngerjakan 

tugas-tugas yang ada, kalau tatap muka kan bisa 

berinteraksi secara langsung. 

(Lamp. Subjek 3/Dt. 1/Pt. 1 b. 48-52) 
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Subjek IV Tidak bisa, soalnya media internet hanya untuk 

mendukung proses pembelajaran supaya bisa 

berjalan lebih efektif. 

(Lamp. Subjek 4/Dt. 1/Pt. 1 b. 44-46) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa media internet tidak 

bisa sepenuhnya menggantikan peran pengajar karena media internet disini 

hanya sebagai pendukung proses pembelajaran supaya bisa berjalan lebih 

efektif. 

32. Bagaimana interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan 

pembelajaran jarak jauh berbasis internet? 

 

Interaksi dosen dan mahasiswa dapat penulis gambarkan dalam tabel 

berikut. 

Tabel 4.32 Interaksi Dosen dan Mahasiswa 

 

Subjek III Kalau saya memakai banyak cara yaitu melalui E-

learning itu kan ada ruang chatting atau kalau tidak 

ya lewat Yahoo Massanger kadang ada juga yang 

lewat Facebook karena kebanyakan mahasiswa 

itubanyak yang punya Facebook kadang pada saat 

jam-jam tertentu bisa online bareng. 

(Lamp. Subjek 3/Dt. 1/Pt. 1 b. 56-62) 

Subjek IV Interaksi berjalan dengan baik, yaitu melalui e-mail 

untuk mengirim tugas-tugas kadang juga mahasiswa 

biasa berkomunikasi melalui sms untuk konfirmasi 

masalah tugas. (Lamp. Subjek 4/Dt. 1/Pt. 1 b. 50-53) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa interaksi antara 

dosen dan mahasiswa dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui e-

mail, chatting, yahoo messenger, kadang ada juga yang lewat facebook. 

Selain itu untuk konsultasi masalah tugas kadang mereka berinteraksi 

melaui sms atau telepon. 
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33. Metode apa saja yang telah digunakan selama pelaksanaan pembelajaran 

jarak jauh? 

 

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan PJJ dapat penulis 

gambarkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.33 Metode Pelaksanaan PJJ 

 

Subjek III Metodenya ya dengan E-learning itu tadi, kan 

semuanya sudah ada disitu. 

(Lamp. Subjek 3/Dt. 1/Pt. 1 b. 65-66) 

Subjek IV Kalau yang dikelas ada yang penugasan, ceramah, 

berupa demonstrasi, kalau ketika online ya belajar 

mandiri dengan penugasan. 

(Lamp. Subjek 4/Dt. 1/Pt. 1 b. 56-58) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa metode yang 

digunakan yaitu menggunakan dengan E-learning. Kalau pembelajaran 

dikelas yaitu melalui penugasan secara langsung dan ceramah. 

34. Perlukah proses monitoring dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh 

berbasis IT? 

 

Proses monitoring dalam pelaksanaan PJJ dapat penulis gambarkan 

dalam tabel berikut. 

Tabel 4.34 Proses Monitoring 

 

Subjek III Perlu, karena monitoring itu tidak hanya untuk 

memonitor mahasiswa saja tapi biasanya juga untuk 

melakukan konsultasi tentang pembelajarannya 

selama ini apakah ada kendala-kendala yang 

dihadapi.(Lamp. Subjek 3/Dt. 1/Pt. 1 b. 92-96) 

Subjek IV Saya rasa memang perlu, tapi kalau proses 

monitoring kan tidak bisa tiap hari kecuali pada saat 

residensial.(Lamp. Subjek 4/Dt. 1/Pt. 1 b. 82-84) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa proses monitoring 

memang sangat diperlukan, biasanya monitoring dilakukan untuk 
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konsultasi tentang kendala-kendala yang dihadapi mahasiswa selama 

proses perkuliahan. 

35. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran jarak 

jauh? Solusinya seperti apa? 

 

Kendala yang dihadapi dalam PJJ dapat penulis gambarkan dalam 

tabel berikut. 

Tabel 4.35 Kendala Dalam PJJ 

 

Subjek III Kalau saya dengan mahasiswa saya biasanya kendala 

itu ya masalah jaringan itu tadi, tapi biasanya saya 

sarankan kalau misalnya E-learningnya macet itu 

bisa melalui E-mail atau lewat blog juga bisa kalau 

mau mengirim tugas. Tapi kalau blog itu kan 

sifatnya pribadi. 

(Lamp. Subjek 3/Dt. 1/Pt. 1 b. 100-105) 

Subjek IV Kalau inisiasi itu hambatannya tidak bisa tepat 

waktu artinya karena mahasiswa masih belajar jadi 

kadang-kadang masih salah kirim. Disamping itu 

juga kesibukan dosen itu sendiri yang tidak bisa 

langsung merespon jawaban dari mahasiswa 

mungkin bisa 1 sampai 2 hari. Solusinya yaitu kita 

perlu ada jaringan disetiap tempat untuk bisa 

mengakses internet setiap saat. 

(Lamp. Subjek 4/Dt. 1/Pt. 1 b. 88-95) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa kendala yang biasa 

dihadapi yaitu masalah jaringan internet yang sering error. Kalau pada 

saat inisiasi biasanya yang menjadi kendala adalah ketidaktepatan dalam 

pengiriman tugas-tugas kuliah atau kadang juga masih salah dalam 

mengririmkan tugas tersebut. 

36. Bagaimana respon dari masyarakat dalam pelaksanaan pembelajaran 

berbasis IT? 

 

Respon dari masyarakat dalam pelaksanaan PJJ berbasis IT dapat 

penulis gambarkan dalam tabel berikut. 
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Tabel 4.36 Respon Masyarakat 

 

Subjek III Secara keseluruhan menurut saya respon dari 

masyarakat itu belum begitu antusias, karena mereka 

belum yakin kalau dengan E-learning itu bisa 

berjalan dengan baik karena biasanya mereka itu 

masih awam dengan teknologi seperti itu. 

(Lamp. Subjek 3/Dt. 1/Pt. 1 b. 108-112) 

Subjek IV Saya rasa masyarakat merespon dengan baik dalam 

pelaksanaan program ini. 

(Lamp. Subjek 4/Dt. 1/Pt. 1 b. 98-99) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan 

respon dari masyarakat belum begitu antusias. Karena pada dasarnya 

mereka belum yakin kalau pembelajaran jarak jauh ini mampu berjalan 

secara maksimal. 

37. Dampak apakah yang akan diperoleh masyarakat dalam pelaksanaan PJJ 

berbasis IT? 

 

Dampak yang diperoleh masyarakat dalam pelaksanaan PJJ dapat 

penulis gambarkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.37 Dampak Pelaksanaan PJJ 

 

Subjek III Dampaknya yaitu kemampuan mahasiswa dalam 

penguasaan komputer itu meningkat, kemudian bisa 

mengenal dunia maya lebih luas serta biasanya 

banyak mahasiswa PJJ yang menjadi tutor bagi 

teman-temannya cara megoperasikan komputer itu 

seperti apa, mau tidak mau kan mereka pasti bisa. 

(Lamp. Subjek 3/Dt. 1/Pt. 1 b. 116-122) 

Subjek IV Dampaknya yaitu banyak dari mahasiswa PJJ ini 

yang memiliki nilai lebih dibandingkan yang tidak 

mengikuti program ini, karena mereka dibekali 

dengan kemampuan IT yang lebih dibandingkan 

yang lain. (Lamp. Subjek 4/Dt. 1/Pt. 1 b. 103-107) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa dampak 

pelaksanaan program PJJ ini sangat positif bagi mahasiswa itu sendiri 



88 

 

 

 

maupun orang disekitarnya. Dengan adanya PJJ ini juga banyak 

mahasiswa yang sudah bisa menguasai teknologi informasi secara baik. 

4.2.1.3 Hasil temuan pada subjek pelengkap 

Berikut ini adalah pengkategorisasian terhadap hasil penelitian dengan 

menggunakan metode wawancara, yang berbentuk pernyataan, atau jawaban 

subjek yang berkedudukan sebagai “subjek pelengkap”. Subjek ini berguna 

untuk mencocokan data antara apa yan g dikemukakan oleh subjek kunci 

dengan kenyataan sebenarnya, yang telah dilakukan. Berikut ini terdapat 

beberapa temuan menarik yang diharapkan dapat melengkapi keabsahan data 

yang dikemukakan oleh subjek kunci. 

A. Kesiapan pengajar dan peserta didik dalam memahami pembelajaran 

jarak jauh berbasis IT 

 

38. Apa yang anda ketahui tentang internet? 

Pengertian internet dapat penulis gambarkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.38 Pengertian Internet 

 

Mahasiswa 

1 

Jaringan komunikasi yang bisa digunakan untuk 

mencari data yang dibutuhkan oleh manusia. 

(Lamp. Mahasiswa 1/Dt. 1/Pt. 1 b.2-3) 

Mahasiswa 

2 

Internet adalah alat komunikasi atau sumber 

informasi tiada batas. 

(Lamp. Mahasiswa 2/Dt. 1/Pt. 1 b.2-3) 

Mahasiswa 

3 

Internet adalah Jaringan yang terhubung tanpa batas 

di seleruh dunia. 

(Lamp. Mahasiswa 3/Dt. 1/Pt. 1 b.2-3) 

Mahasiswa 

4 

Internet adalah jaringan yang dapat digunakan untuk 

komunikasi tanpa batas di seleruh dunia. 

(Lamp. Mahasiswa 4/Dt. 1/Pt. 1 b.2-3) 

Mahasiswa 

5 

Internet merupakan sumber pengetahuan modern 

yang sangat penting dan berguna untuk menunjang 

pembelajaran selama saya kuliah S1 PGSD, tapi 

internet juga punya dampak negative bila kita tidak 

bisa memilah dan memilih mana yang penting dan 
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tidak penting bagi kita. 

(Lamp. Mahasiswa 5/Dt. 1/Pt. 1 b.2-7) 

Mahasiswa 

6 

Internet adalah alat komunikasi melalui dunia maya 

(Lamp. Mahasiswa 6/Dt. 1/Pt. 1 b.2) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa internet adalah 

sebuah sistem jaringan komunikasi yang dapat digunakan oleh manusia 

untuk mengakses informasi yang ada di seluruh dunia. 

39. Berapa jam biasanya anda mengakses internet? 

Lama mahasiswa dalam mengakses internet dapat penulis gambarkan 

dalam tabel berikut. 

Tabel 4.39 Lama Mengakses Internet 

 

Mahasiswa 

1 

1 sampai 2 jam, tergantung kebutuhan. 

(Lamp. Mahasiswa 1/Dt. 1/Pt. 1 b.5) 

Mahasiswa 

2 

Tergantung kebutuhan. 

(Lamp. Mahasiswa 2/Dt. 1/Pt. 1 b.5) 

Mahasiswa 

3 

1 sampai 2 jam, tergantung kebutuhan. 

(Lamp. Mahasiswa 3/Dt. 1/Pt. 1 b.5) 

Mahasiswa 

4 

1 sampai 2 jam, tergantung kebutuhan. 

(Lamp. Mahasiswa 4/Dt. 1/Pt. 1 b.5) 

Mahasiswa 

5 

Kurang lebih 2 jam untuk mengirim tugas dan 

mengerjakan tugas. 

(Lamp. Mahasiswa 5/Dt. 1/Pt. 1 b.9-10) 

Mahasiswa 

6 

Kurang lebih 2 jam. 

(Lamp. Mahasiswa 6/Dt. 1/Pt. 1 b.4) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa lama mahasiswa 

untuk mengakses internet berkisar antara 1-2 jam untuk mengirm dan 

mengerjakan tugas atau kadang bisa melebihi waktu tersebut tergantung 

kebutuhan dari masing-masing mahasiswa. 

40. Dimana biasanya anda mengakses internet? 

Tempat mengakses internet mahasiswa dapat penulis gambarkan 

dalam tabel berikut. 
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Tabel 4.40 Tempat Mengakses Internet 

 

Mahasiswa 

1 

Dirumah.(Lamp. Mahasiswa 1/Dt. 1/Pt. 1 b.7) 

Mahasiswa 

2 

Dirumah.(Lamp. Mahasiswa 2/Dt. 1/Pt. 1 b.7) 

Mahasiswa 

3 

Dirumah (dengan modem) dan dikantor (speedy). 

(Lamp. Mahasiswa 3/Dt. 1/Pt. 1 b.7) 

Mahasiswa 

4 

Dirumah dengan modem hp dan dikantor dengan 

speedy.(Lamp. Mahasiswa 4/Dt. 1/Pt. 1 b.7) 

Mahasiswa 

5 

Dirumah.(Lamp. Mahasiswa 5/Dt. 1/Pt. 1 b.12) 

Mahasiswa 

6 

Diwarnet.(Lamp. Mahasiswa 6/Dt. 1/Pt. 1 b.6) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa para mahasiswa 

mengakses internet di rumah dengan menggunakan modem dan juga ada 

sebagian yang menggunakan internet dikantor. 

41. Kapan anda mengenal teknologi internet? Dari mana anda mengenal? 

Kapan dan dari mana mahasiswa mengenal internet dapat penulis 

gambarkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.41 Kapan dan dari mana Mengenal Internet 

 

Mahasiswa 

1 

Selama kuliah di UKSW, saya belajar dari keluarga 

dan dari dosen. 

(Lamp. Mahasiswa 1/Dt. 1/Pt. 1 b.10-11) 

Mahasiswa 

2 

Sejak masuk UKSW, saya belajar dari teman. 

(Lamp. Mahasiswa 2/Dt. 1/Pt. 1 b.10) 

Mahasiswa 

3 

Tahun 2006-2007, belajar dari teman. 

(Lamp. Mahasiswa 3/Dt. 1/Pt. 1 b.10) 

Mahasiswa 

4 

Tahun 2008-2009, belajar dari teman di sekolah. 

(Lamp. Mahasiswa 4/Dt. 1/Pt. 1 b.7) 

Mahasiswa 

5 

Sejak saya kuliah S1 PGSD di UKSW, saya belajar 

dari teman.(Lamp. Mahasiswa 5/Dt. 1/Pt. 1 b.15-16) 

Mahasiswa 

6 

Sejak saya kuliah S1 PJJ PGSD di UKSW, saya 

belajar sendiri. 

(Lamp. Mahasiswa 6/Dt. 1/Pt. 1 b.9-10) 
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Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa mereka mengenal 

internet semenjak mengikuti perkuliahan ini dan juga ada yang mengenal 

internet sudah lama tapi semenjak mereka mengikuti perkuliahaan di sini 

mereka mereka menjadi lebih tahu dan paham mengenai teknologi internet 

tersebut. 

42. Apa saja kendala yang anda hadapi selama menggunakan internet dan 

bagaimana solusinya? 

 

Kendala yang dihadapi dalam pengunaan internet dapat penulis 

gambarkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.42 Kendala Menggunakan Internet 

 

Mahasiswa 

1 

Ketika akan masuk web atau mengirim tugas 

biasanya loadingnya lama. 

(Lamp. Mahasiswa 1/Dt. 1/Pt. 1 b.14-15) 

Mahasiswa 

2 

Cara mendownload file, minta bantuan teman 

(Lamp. Mahasiswa 2/Dt. 1/Pt. 1 b.13) 

Mahasiswa 

3 

Kendala kecepatan/speed kalau di rumah, karena 

tidak memiliki jaringan telepon, solusinya mencari 

area hotspot dan kadang ke warnet. 

(Lamp. Mahasiswa 3/Dt. 1/Pt. 1 b.13-15) 

Mahasiswa 

4 

Kecepatan kurang baik bila dirumah, sistemnya 

belum menguasai. Solusinya ke warnet dan minta 

tolong untuk di ajari atau di bantu petugas 

warnet.(Lamp. Mahasiswa 5/Dt. 1/Pt. 1 b.13-15) 

Mahasiswa 

5 

Karena saya masih dalam taraf belajar banyak 

kendala yang saya hadapi saat mau mencari data 

tentang suatu hal. Kalau tidak bisa saya Tanya teman 

atau suami saya. 

(Lamp. Mahasiswa 5/Dt. 1/Pt. 1 b.19-21) 

Mahasiswa 

6 

Cara menggunakan ikon-ikon yang ada contoh nya 

cara menulis akar kuadrat itu gimana. Kalau tidak 

bisa saya tanya teman. 

(Lamp. Mahasiswa 6/Dt. 1/Pt. 1 b.13-15) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa kendala yang 

dihadapi yang pertama adalah masalah jaringan dalam mengakses internet 
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yang sering error atau bahkan loadingnya lama; kedua untuk 

mengoperasikan ikon-ikon yang ada dalam suatu program. Untuk 

mengatasi itu semua mereka biasanya bertanya pada teman yang sudah 

tahu, dibantu keluarga dan kalau di warnet ada yang minta bantuan 

operator warnet tersebut. 

43. Apa yang anda lakukan pada waktu luang selama perkuliahan? 

Informasi yang sering dicari di internet dapat penulis gambarkan 

dalam tabel berikut. 

Tabel 4.43 Informasi Yang Dicari di Internet 

 

Mahasiswa 

1 

Informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas 

kuliah seperti RPP, silabus dll. 

(Lamp. Mahasiswa 1/Dt. 1/Pt. 1 b.25-26) 

Mahasiswa 

2 

Tugas dari dosen. 

(Lamp. Mahasiswa 2/Dt. 1/Pt. 1 b.22) 

Mahasiswa 

3 

Informasi IPTEK, hiburan dan berita 

(Lamp. Mahasiswa 3/Dt. 1/Pt. 1 b.24) 

Mahasiswa 

4 

Hampir segala macam informasi. 

(Lamp. Mahasiswa 5/Dt. 1/Pt. 1 b.24) 

Mahasiswa 

5 

Hiburan, berita dll. 

(Lamp. Mahasiswa 5/Dt. 1/Pt. 1 b.30) 

Mahasiswa 

6 

Tugas dan materi pelajaran. 

(Lamp. Mahasiswa 6/Dt. 1/Pt. 1 b.25) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa mahasiswa 

mengakses internet mencari informasi yang berkaitan dengan tugas-tugas 

dan materi perkuliahan kadang ada juga yang mengakses berita, hiburan 

dan informasi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

44. Apakah menurut anda dengan media internet membawa dampak positif 

terhadap proses pembelajaran jarak jauh? 

 

Dampak positif internet dalam proses PJJ dapat penulis gambarkan 

dalam tabel berikut. 
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Tabel 4.44 Dampak Positif Internet Dalam Proses Pembelajaran 

 

Mahasiswa 

1 

Ya, karena semua tugas yang diberikan lewat 

internet sehingga kami jadi tambah wawasan baru, 

dan tidak terpaku pada materi yang ada di buku 

paket saja.(Lamp. Mahasiswa 1/Dt. 1/Pt. 1 b.36-38) 

Mahasiswa 

2 

Ya, karena semua tugas yang diberikan lewat 

internet.(Lamp. Mahasiswa 2/Dt. 1/Pt. 1 b.32) 

Mahasiswa 

3 

Ya.(Lamp. Mahasiswa 3/Dt. 1/Pt. 1 b.34) 

Mahasiswa 

4 

Jelas ya.(Lamp. Mahasiswa 5/Dt. 1/Pt. 1 b.34) 

Mahasiswa 

5 

Ada positifnya dan ada juga negatifnya 

(Lamp. Mahasiswa 5/Dt. 1/Pt. 1 b.40) 

Mahasiswa 

6 

Ya, karena media internet bisa memudahkan dalam 

proses pembelajaran jarak jauh. 

(Lamp. Mahasiswa 6/Dt. 1/Pt. 1 b.35-36) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa internet 

memberikan dampak positif dan dapat memudahkan mahasiswa karena 

media internet adalah media yang digunakan selama perkuliahan ini dan 

memperlancar kegiatan tugas-tugas online serta mereka dapat mencari 

sumber-sumber materi kuliah yang tidak ada di buku paket atau modul. 

45. Bagaimana penilaian anda terhadap pembelajaran berbasis internet? 

Penilaian pembelajaran berbasis IT dapat penulis gambarkan dalam 

tabel berikut. 

Tabel 4.45 Penilaian Pembelajaran Berbasis IT 

 

Mahasiswa 

1 

Baik, sangat membantu terhadap proses 

pembelajaran.(Lamp. Mahasiswa 1/Dt. 1/Pt. 1 b.41) 

Mahasiswa 

2 

Sangat efektif, tidak menyita waktu 

Lamp. Mahasiswa 2/Dt. 1/Pt. 1 b.35) 

Mahasiswa 

3 

Sangat inovatif dan bermanfaat sekali 

(Lamp. Mahasiswa 3/Dt. 1/Pt. 1 b.37) 

Mahasiswa 

4 

Baik sangat membantu terhadap proses pembelajaran 

(Lamp. Mahasiswa 5/Dt. 1/Pt. 1 b.37) 

Mahasiswa 

5 

Bagus sekali, saya yang dulu sebelum kuliah tidak 

mengenal komputer dan internet, sedikit banyak jadi 
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tahu dan tidak gaptek-gaptek amat 

(Lamp. Mahasiswa 5/Dt. 1/Pt. 1 b.43-45) 

Mahasiswa 

6 

Sangat positif dan perlu di kembangkan. 

(Lamp. Mahasiswa 6/Dt. 1/Pt. 1 b.39) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa pembelajaran 

berbasis internet sangat membantu terhadap proses pembelajaran dan 

cukup efektif serta banyak membeikan dampak yang positif terhadap 

mahasiswa. 

46.  Apakah dari peserta didik sudah melaksanakan pembelajaran berbasis 

internet? 

 

Pelaksanaan pembelajaran berbasis IT oleh peserta didik dapat penulis 

gamabarkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.46 Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis IT oleh Peserta Didik 

 

Mahasiswa 

1 

Sebagian besar sudah 

(Lamp. Mahasiswa 1/Dt. 1/Pt. 1 b.48) 

Mahasiswa 

2 

Ya sebagian besar sudah 

(Lamp. Mahasiswa 2/Dt. 1/Pt. 1 b.43) 

Mahasiswa 

3 

Belum semua peserta didik 

(Lamp. Mahasiswa 3/Dt. 1/Pt. 1 b.44) 

Mahasiswa 

4 

Masih sebagian kecil, belum semuanya 

(Lamp. Mahasiswa 5/Dt. 1/Pt. 1 b.44) 

Mahasiswa 

5 

Sebagian belum  

(Lamp. Mahasiswa 5/Dt. 1/Pt. 1 b.54) 

Mahasiswa 

6 

Saya rasa belum semuanya melaksanakan 

(Lamp. Mahasiswa 6/Dt. 1/Pt. 1 b.47) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa para mahasiswa 

sudah sebagian besar melaksanakan pembelajaran berbasis IT khususnya 

internet. 

47. Apa yang anda lakukan pada waktu luang selama perkuliahan? 

Waktu luang selama perkuliahaan dapat penulis gambarkan dalam 

tabel berikut. 
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Tabel 4.47 Waktu Luang Selama Perkuliahan 

 

Mahasiswa 

1 

Mengerjakan tugas, mencari data yang berhubungan 

dengan tugas-tugas kuliah 

(Lamp. Mahasiswa 1/Dt. 1/Pt. 1 b.18-19) 

Mahasiswa 

2 

Istirahat  

(Lamp. Mahasiswa 2/Dt. 1/Pt. 1 b.43) 

Mahasiswa 

3 

Browsing dan chatting di area hotspot 

(Lamp. Mahasiswa 3/Dt. 1/Pt. 1 b.18) 

Mahasiswa 

4 

Browsing tugas-tugas kuliah. 

(Lamp. Mahasiswa 5/Dt. 1/Pt. 1 b.18) 

Mahasiswa 

5 

Istirahat dan kadang mengerjakan tugas 

(Lamp. Mahasiswa 5/Dt. 1/Pt. 1 b.24) 

Mahasiswa 

6 

Mengerjakan TO. 

(Lamp. Mahasiswa 6/Dt. 1/Pt. 1 b.18) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa waktu luang mereka 

manfaatkan untuk mencari tugas-tugas yang diberikan serta ada pula yang 

memanfaatkan waktu luang untuk chatting di hotspot area. 

48. Menurut anda apakah dosen maupun mahasiswa mahir dalam mengakses 

internet? 

 

Kemahiran dosen dan mahasiswa dalam mengakses internet dapat 

penulis gambarkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.48 Kemahiran Dosen dan Mahasiswa dalam Mengakses Internet 

 

Mahasiswa 

1 

Semua dosen pastinya sudah, untuk mahasiawa 

sebagian sudah bisa tetapi tidak semahir dosennya. 

(Lamp. Mahasiswa 1/Dt. 1/Pt. 1 b.55-56) 

Mahasiswa 

2 

Ya sudah barang tentu mahir kalau dosen, kalau 

mahasiswa baru sebagian saja 

(Lamp. Mahasiswa 2/Dt. 1/Pt. 1 b.49-50) 

Mahasiswa 

3 

Dosen sudah mahir, kalau mahasiswa ada yang 

belum mahir. 

(Lamp. Mahasiswa 3/Dt. 1/Pt. 1 b.50-51) 

Mahasiswa 

4 

Dosen sudah mahir, kalau mahasiswa ada yang 

belum mahir. 

(Lamp. Mahasiswa 5/Dt. 1/Pt. 1 b.50-51) 

Mahasiswa 

5 

Kalau dosen otomatis lebih mahir dari mahasiswa, 

tetapi tidak semua mahasiswa mahir karena sebagian 

mahasiswa sudah berusia lansia 
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(Lamp. Mahasiswa 5/Dt. 1/Pt. 1 b.62-64) 

Mahasiswa 

6 

Ya sebagian besar dosen sudah mahir, kalau 

mahasiswa belum banyak 

(Lamp. Mahasiswa 6/Dt. 1/Pt. 1 b.53-54) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa mahasiswa belum 

dikatakan mahir tapi baru sebagian saja, kalau dosennya sudah banyak 

yang mahir. 

B. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh berbasis IT (Information 

Technology) 

 

49. Sejauh ini bagaimana pelaksanaan pembelajaran berbasis internet di 

PGSD PJJ? 

 

Pelaksanaan pembelajaran berbasis IT di PJJ PGSD dapat penulis 

gambarkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.49 Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Internet 

 

Mahasiswa 

1 

Sudah sesuai dengan kebutuhan kami selaku 

mahasiswa PGSD PJJ di UKSW 

(Lamp. Mahasiswa 1/Dt. 1/Pt. 1 b.51-52) 

Mahasiswa 

2 

Pembelajarannya melalui hylite dan e-mail 

(Lamp. Mahasiswa 2/Dt. 1/Pt. 1 b.46) 

Mahasiswa 

3 

Sudah baik. 

(Lamp. Mahasiswa 3/Dt. 1/Pt. 1 b.47) 

Mahasiswa 

4 

Sudah baik sesuai dengan kurikulum yang ada. 

(Lamp. Mahasiswa 5/Dt. 1/Pt. 1 b.47) 

Mahasiswa 

5 

Belum terlaksana 100%, karena server di UKSW 

belum mencukupi untuk semua mata kuliah 

menggunakan internet.(Lamp. Mahasiswa 5/Dt. 1/Pt. 

1 b.57-59) 

Mahasiswa 

6 

Lancar saja, tugas lewat e-mail baik. 

(Lamp. Mahasiswa 6/Dt. 1/Pt. 1 b.50) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan 

pembelajaran jarak jauh berbasis internet ini sudah sangat sesuai dengan 

kebutuhan mahasiswa, karena proses pembelajarannya sudah berjalan 

dengan lancar. 
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50. Sejauh mana sosialisasi terhadap penggunaan teknologi informasi ini 

khususnya teknologi internet dalam menyampaikan pembelajaran di PJJ? 

 

Sosialisasi penggunaan teknologi informasi dalam menyampaikan 

pembelajaran di PJJ PGSD dapat penulis gambarkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.50 Sosialisasi Penggunaan Internet 

 

Mahasiswa 

1 

Sudah cukup baik. 

(Lamp. Mahasiswa 1/Dt. 1/Pt. 1 b.45) 

Mahasiswa 

2 

Cukup baik, yaitu lewat hylite dan e-mail, lewat tutor 

kunjung, melalui perkuliahan residensial 

(Lamp. Mahasiswa 2/Dt. 1/Pt. 1 b.39-40) 

Mahasiswa 

3 

Sosialisasi cukup baik. 

(Lamp. Mahasiswa 3/Dt. 1/Pt. 1 b.41) 

Mahasiswa 

4 

Sosialisasi sudah cukup 

(Lamp. Mahasiswa 5/Dt. 1/Pt. 1 b.41) 

Mahasiswa 

5 

Saya merasa dalam penyampaian materi lewat 

internet Dosen-dosen di UKSW sudah sangat baik 

dan selalu ada sesuatu yang baru. 

(Lamp. Mahasiswa 5/Dt. 1/Pt. 1 b.49-51) 

Mahasiswa 

6 

Saya merasa dalam penyampaian materi sudah 

melalui internet semua. 

(Lamp. Mahasiswa 6/Dt. 1/Pt. 1 b.43-44) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa sosialisasi terhadap 

penggunaan teknologi internet sudah berjalan cukup baik, yaitu banyak di 

lakukan melalui hylite, e-mail maupun melalui tutor secara langsung pada 

saat residensial. 

51. Apakah ada media-media lain yang digunakan dalam proses 

pembelajaran ini selain internet? 

 

Media lain yang digunakan dalam PJJ dapat penulis gambarkan dalam 

tabel berikut. 

Tabel 4.51 Media Yang Digunakan Dalam PJJ 

 

Mahasiswa 

1 

Ada, pembelajaran tatap muka (residensial) yang 

dilakukan setiap liburan semester. 

(Lamp. Mahasiswa 1/Dt. 1/Pt. 1 b.59-60) 
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Mahasiswa 

2 

Ada, pembelajaran tatap muka (residensial) yang 

dilakukan setiap liburan semester serta menggunakan 

modul.(Lamp. Mahasiswa 2/Dt. 1/Pt. 1 b.53-55) 

Mahasiswa 

3 

Ada, dengan modul dan buku paket. 

(Lamp. Mahasiswa 3/Dt. 1/Pt. 1 b.54) 

Mahasiswa 

4 

Ada, yitu dengan modul. 

(Lamp. Mahasiswa 5/Dt. 1/Pt. 1 b.54) 

Mahasiswa 

5 

Ada, dengan modul. 

(Lamp. Mahasiswa 5/Dt. 1/Pt. 1 b.67) 

Mahasiswa 

6 

Saya rasa tidak ada. 

(Lamp. Mahasiswa 6/Dt. 1/Pt. 1 b.57) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa media lain yang 

sering digunakan adalah melalui modul dan buku paket, serta dengan 

pembelajaran tatap muka atau residensial. 

52. Adakah alamat website khusus dalam proses pembelajaran jarak jauh? 

Alamat website khusus yang digunakan dalam PJJ dapat  penulis 

gambarkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.52 Alamat Website PJJ 

 

Mahasiswa 

1 

Ada, www.pjjpgsd.uksw.edu 

(Lamp. Mahasiswa 1/Dt. 1/Pt. 1 b.63) 

Mahasiswa 

2 

Ada, www.pjjpgsd.uksw.edu. 

(Lamp. Mahasiswa 2/Dt. 1/Pt. 1 b.58) 

Mahasiswa 

3 

Ada, www.pjjpgsd.uksw.edu 

(Lamp. Mahasiswa 3/Dt. 1/Pt. 1 b.57) 

Mahasiswa 

4 

Ada, www.pjjpgsd.uksw.edu 

(Lamp. Mahasiswa 5/Dt. 1/Pt. 1 b.57) 

Mahasiswa 

5 

Ada, www.pjjpgsd.uksw.edu 

(Lamp. Mahasiswa 5/Dt. 1/Pt. 1 b.70) 

Mahasiswa 

6 

Ada, www.uksw.edu dan www.pjjpgsd.uksw.edu. 

(Lamp. Mahasiswa 6/Dt. 1/Pt. 1 b.60) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan 

pembelajaran berbasis IT mempunyai website sendiri yaitu www.uksw.edu 

dan www.pjjpgsd.uksw.edu yang isinya seputar informasi perkuliahan 

http://www.pjjpgsd.uksw.edu/
http://www.pjjpgsd.uksw.edu/
http://www.uksw.edu/
http://www.uksw.edu/
http://www.pjjpgsd.uksw.edu/
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kemudian tugas yang harus didownload, maupun tugas yang harus 

dikerjakan secara langsung. 

53. Apa keuntungan dalam pembelajaran jarak jauh? 

Keuntungan dalam PJJ PGSD berbasis IT dapat penulis gambarkan 

dalam tabel berikut. 

Tabel 4.53 Keuntungan Dalam PJJ Berbasis IT 

 

Mahasiswa 

1 

Kami selaku guru bisa mengikuti pembelajaran jarak 

jauh, tetapi masih tetap bisa melaksanakan tugas 

kami sebagai guru. 

(Lamp. Mahasiswa 1/Dt. 1/Pt. 1 b.65-67) 

Mahasiswa 

2 

Efektif waktu serta bisa mengenal internet dan cara 

menggunakan internet . 

(Lamp. Mahasiswa 2/Dt. 1/Pt. 1 b.60-61) 

Mahasiswa 

3 

Hemat waktu dan biaya, karena kuliahnya dilakukan 

pada saat liburan saja. 

(Lamp. Mahasiswa 3/Dt. 1/Pt. 1 b.59-60) 

Mahasiswa 

4 

Hemat dari segi waktu dan biaya. 

(Lamp. Mahasiswa 5/Dt. 1/Pt. 1 b.59) 

Mahasiswa 

5 

Kita bisa mengakses internet, tidak terlalu gaptek di 

bandingkan guru yang tidak kuliah S1 di UKSW, 

waktu kuliah fleksibel karena pada saat liburan, 

biaya sudah di tanggung Dikti 

(Lamp. Mahasiswa 5/Dt. 1/Pt. 1 b.72-75) 

Mahasiswa 

6 

Pengeluaran biaya sedikit, cepat mengakses segala 

kegiatan dan mudah mendapatkan informasi. 

(Lamp. Mahasiswa 6/Dt. 1/Pt. 1 b.62-63) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa keuntungan 

pembelajaran jarak jauh berbasis IT antara lain menghemat tenaga, biaya, 

tidak mengganggu kegiatan utama sebagai pengajar, karena perkuliahan 

dilakukan pada saat liburan saja. Kemudian yang paling utama yaitu 

menambah kemampuan dalam hal teknologi khususnya internet. 

 

 



100 

 

 

 

54.  Alasan anda ikut kuliah jarak jauh? 

Alasan mengikuti PJJ PGSD dapat penulis gambarkan dalam tabel 

berikut. 

Tabel 4.54 Alasan Mengikuti PJJ 

 

Mahasiswa 

1 

Ikut kuliah tapi masih tetap bisa mengajar, tugas-

tugasnya bias dikerjakan lewat internet 

(Lamp. Mahasiswa 1/Dt. 1/Pt. 1 b.69-70) 

Mahasiswa 

2 

Mendapat beasiswa, mendapat ilmu serta mendapat 

ijazah S1 

(Lamp. Mahasiswa 2/Dt. 1/Pt. 1 b.63-64) 

Mahasiswa 

3 

Kuliah tetapi masih bisa melaksanakan tugas 

mengajar 

(Lamp. Mahasiswa 3/Dt. 1/Pt. 1 b.62) 

Mahasiswa 

4 

Tidak perlu meninggalkan tugas pokok sebagai 

pengajar 

(Lamp. Mahasiswa 5/Dt. 1/Pt. 1 b.61) 

Mahasiswa 

5 

 Untuk menambah pengetahuan dan untuk memenuhi 

kualifikasi pendidikan minimal S1 bagi guru SD 

(Lamp. Mahasiswa 5/Dt. 1/Pt. 1 b.77-78) 

Mahasiswa 

6 

Mendapat pengalaman baru, biar lancer 

menggunakan internet serta gaul dalam 

berkomunikasi. 

(Lamp. Mahasiswa 6/Dt. 1/Pt. 1 b.65-66) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa yang menjadi alasan 

mereka mengikuti perkuliahan ini antara lain kesibukan dan keterbatasan 

waktu, ingin meningkatkan kualifikasi guru yaitu menempuh jenjang S1, 

dan yang jelas mereka di sini belajar tidak mengeluarkan biaya, karena 

mereka mendapatkan bantuan dari Dikti. 

55. Apakah dengan media internet sudah menggantikan peran pengajar? 

Media internet dapat menggantikan peran pengajar dapat penulis 

gambarkan dalam tabel berikut. 
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Tabel 4.55 Internet Dapat Menggantikan Peran Pengajar 

 

Mahasiswa 

1 

Sebagian sudah tapi sebagian tetap masih perlu tatap 

muka dengan dosen 

(Lamp. Mahasiswa 1/Dt. 1/Pt. 1 b.73-74) 

Mahasiswa 

2 

Ya tetapi tidak semuanya 

(Lamp. Mahasiswa 2/Dt. 1/Pt. 1 b.67) 

Mahasiswa 

3 

Tidak, karena internet hanya media. Peran pengajar 

tidak bisa tergantikan. 

(Lamp. Mahasiswa 3/Dt. 1/Pt. 1 b.65-64) 

Mahasiswa 

4 

Tidak, peran pengajar tidak dapat digantikan oleh 

siapa dan apapun. 

(Lamp. Mahasiswa 5/Dt. 1/Pt. 1 b.64-65) 

Mahasiswa 

5 

Ya sebagian sudah. 

(Lamp. Mahasiswa 5/Dt. 1/Pt. 1 b.81) 

Mahasiswa 

6 

Ya, dengan internet pembelajaran jadi lebih menarik. 

(Lamp. Mahasiswa 6/Dt. 1/Pt. 1 b.69) 

 

Berdasarkan hasil temuan, dapat diketahui bahwa peran pengajar 

memang tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh media internet, tetapi 

internet adalah sebagai perantara antara dosen dan mahasiswa selama tidak 

ada residensial. 

4.2.2 Rangkuman Tabel Analisis Hasil Temuan 

4.2.2.1 Subjek I 

Tujuan program PJJ PGSD antara lain, yang pertama menyiapkan 

calon guru supaya berkompeten menjadi guru 5 bidang ke-SD-an, kemudian 

yang kedua meningkatkan kemampuan mereka dalam penguasaan IT karena 

pembelajarannya biasa di lakukan dengan menggunakan media internet. 

Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh menggunakan menggunakan media 

internet karena mahasiswa yang mengikuti perkuliahan berasal dari luar kota 

salatiga, jadi dengan internet mereka tetap bisa mengakses semua materi-

materi perkuliahaan maupun tugas-tugas kuliah. 
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Model yang digunakan dalam pembelajaran PJJ S1 PGSD adalah 

Menggunakan Web enchanced course yaitu model pembelajaran berbasis web 

yang basisnya menggunakan moodle atau yang biasa di sebut hylite. Untuk 

metode yang dipakai dalam pelaksaan ini menggunakan bermacam-macam, 

salah satunya melalui online text yaitu mengerjakan tugas-tugas dengan cara 

online secara langsung, single file upload yaitu tugas bisa dikerjakan diluar 

nanti tinggal mengupload saja, ada juga forum diskusi dan quis. 

Hambatan yang dialami selama pelaksaan PJJ ini antara lain yaitu 

dosen maupun mahasiswa  dalam mengupload tugas-tugas maupun mengirim 

tugas biasanya masih mengalami kendala dalam hal penguasaan IT yang 

masih kurang. Untuk mengatasi hal ini pengelola hendaknya harus sering-

sering memberikan pelatihan IT bagi dosen maupun mahasiswa supaya lebih 

mahir dalam menguasai media berbasis IT ini. Media yang digunakan untuk 

pelaksaan PJJ ini, yang pertama yaitu buku paket atau buku ajar, yang 

biasanya dicetak atau dalam bentuk soft copy, ada juga CD pembelajaran 

serta OHP pada saat tatap muka. 

Kriteria calon mahasiswa, yaitu guru tetap atau PNS baik swasta 

maupun negeri, sudah D2, lulus kemampuan akademik, lulus tes wawancara, 

lulus tes penguasaan IT dasar serta melakukan pendaftaran PJJ tersebut. 

Prosedur seleksi dengan cara pergi ke Kab/Kota kemudian mahasiswa 

mendaftar kemudian mengikuti seleksi yang telah dijadwalkan, pengumuman 

dilakukan berdasarkan pada rapat prodi apabila calon mahasiswa yang 
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bersangkutan dinyatakan diterima maka haru s melakukan daftar ulang sesuai 

jadwal yang ditetapkan. 

Antusiasme para mahasiswa PJJ S1 PGSD sangat antusias sekali 

karena pada umumnya mereka menganggap IT itu merupakan hal yang baru 

yang pada awalnya mereka pada bingung, tetapi setelah mengikuti 

perkuliahaan di UKSW mereka jadi banyak tahu hal-hal yang berkaitan 

dengan internet. Interaksi antara dosen dan mahasiswa melalui online yaitu 

lewat e-mail kadang juga ada yang beberapa lewat blog tetapi yang utama ya 

melalui moodle atau hylite kadang juga ada yang komunikasi melalui telepon 

atau lewat sms. 

Kompetensi yang diharapkan, secara umum yaitu harus mempunyai 

kompetensi profesional, kompetensi sosial, kompetensi personal, kompetensi 

paedagogik serta mempunyai kemampuan di bidang IT. Adapun syarat 

kelulusannya yaitu  harus lulus semua mata kuliah yang ditempuh, IPK harus 

2,75, lulus ujian skripsi atau ETA lalu mengumpulkan ETAnya itu dalam 

bentuk CD. 

Persiapan sebelum online dan tatap muka, untuk mahasiswa baru 

dibekali dengan pelatihan ICT selama 3 hari, pengenalan internet dan e-mail 

kemudian pengenalan sistem akademik PJJ, dosen, dan juga masalah 

kemahasiswaan di UKSW. Proses monitoring dilakukan pada saat pengiriman 

tugas-tugas saja atau melalui tutor kunjung 2 kali dalam 1 semester yaitu pada 

awal dan akhir, atau kalau proses monitoring secara langsung hanya 

dilakuakan pada saat di ICT center. PJJ S1 PGSD UKSW melaksanakan 
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pembelajaran melalui website, kemudian dosen dan mahasiswa dapat 

mendownload kemudian dikirim ke e-mail dosen yang bersangkutan. 

Kemampuan mahasiswa itu sendiri dalam mengakses internet sudah 

banyak yang mahir, namun masih ada beberapa yang belum begitu bisa 

dikarenakan faktor usia yang sudah tua, tapi semakin lama mereka terbiasa 

menggunakan internet menjadikan mereka jadi semakin terbiasa. Dengan 

internet kita dapat mencari segala informasi, mulai dari pendidikan, hiburan, 

politik dan lain sebagainya. Sebagian besar mahasiswa sudah melaksanakan 

pembelajaran berbasis IT dengan benar, tapi mungkin ada beberapa orang 

yang menitipkan tugas kuliah kepada temannya karena faktor kesibukan. 

Dampak pelaksaan PJJ bagi masyarakat terutama bagi guru sangat 

baik, dengan kemampuan penguasaan IT semakin bertambah maka 

pengetahuaannya juga semakin bertambah, kemudian dia juga akan lebih 

percaya diri karena tidak dianggap “gaptek”. Untuk saat ini banyak sekali 

yang ingin mendaftar untuk mengikuti perkuliahaan ini tapi tentunya mereka 

harus memenuhi syarat-syarat yang tertera di atas. 

4.2.2.2 Subjek II 

Tujuan program PJJ S1 PGSD yaitu, Meningkatkan kemampuan guru 

hal dalam penguasaan IT, karena pembelajarannya itu menggunakan fasilitas 

internet. Pelaksanaan PJJ ini menggunakan media internet ketika online, 

diharapkan mahasiswa mahir menggunakan internet karena salah satu tujuan 

perkuliahaan mahasiswa harus mahir ICT. 
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Model pembelajaran yang digunakan dalam pelaksanaan PJJ S1 

PGSD yaitu secara online dengan menggunakan hylite dan tatap muka pada 

saat liburan sekolah. Metode pembelajaran yang digunakan bervariasi, 

misalnya dengan pembelajaran secara langsung ada juga dengan dengan 

forum diskusi kadang juga ada quis. 

Keterampilan dosen menggunakan internet secara umum sudah 

banyak yang mahir, karena ditunjang dengan fasilitas yang memadai. 

Hambatan yang muncul biasanya yaitu banyak tugas-tugas yang diberikan 

oleh dosen kadang berbenturan dengan tugas yang ada di sekolah, jadi sering 

terlambat dalam mengirim tugas-tugas tersebut, kadang juga internetnya 

sering error. Solusinya yaitu dosen dalam memberikan tugas-tugas 

hendaknya harus memberi jangka waktu yang sekiranya cukup untuk 

mahasiswa dalam menyelesaikan tugas tersebut disela-sela tugas pokok yang 

harus mereka kerjakan sebagai pengajar. Media yang digunakan dalam 

pelaksaan PJJ selain menggunakan internet biasanya dengan menggunakan 

buku paket, model serta menggunakan LCD pada saat tatap muka. 

Kriteria calon mahasiswa yaitu, guru tetap atau PNS, sudah lulus D2 

PGSD kemudian melakukan pendaftaraan secara langsung. Prosedur 

penerimaan mahasiswanya yaitu dengan cara mahasiswa mendaftar, 

mengikuti seleksi yang sudah dijadwalkan, kemudian melakukan daftar ulang 

apabila sudah diterima. 

Antusiasme mahasiswa PJJ S1 PGSD bisa dikatakan sangat antusias, 

terbukti dengan banyaknya jumlah pendaftar yang ingin menempuh 
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pendidikan PJJ S1 PGSD ini, tetapi tidak semua dapat diterima karena harus 

lolos seleksi yang sudah ditetapkan. Interaksi antara dosen dan mahasiswa 

biasanya dilakukan melalui sms, telepon atau kadang ada juga yang mengirim 

pesan melalui e-mail. 

Kompetensi yang diharapkan secara umum yaitu harus mempunyai 

kompetensi profesional, kompetensi sosial, kompetensi personal, serta 

kompetensi paedagogik plus IT. Adapun syarat kelulusannya yaitu harus lulus 

semua mata kuliah yang ditempuh, lulus ETA (elektronik tugas akhir), 

kemudian lulus ujian skripsi. 

Persiapan pembelajaran pada tahap awal mahasiswa harus mengikuti 

pelatihan atau pembekalan mengenai  IT selama 1 bulan penuh melalui kelas-

kelas yang sudah disediakan oleh koordinator PJJ. Proses monitoring 

biasanya dilakukan pada saat tutor kunjung 2 kali dalam 1 semester yaitu 

pada awal dan akhir. Kendala yang dihadapi yaitu biasanya pada masalah 

jaringan internet yang sering error, trus kalau mahasiswanya tidak punya 

jaringan internet dirumahnya atau jauh dari warnet kadang mereka itu malas 

dalam mengerjakan tugas-tugas. 

Kemampuan mahasiswa dalam mengakses IT sudah banyak yang 

mahir, namun masih ada beberapa yang belum mahir karena kendala faktor 

usia yang sudah tua. Dengan menggunakan media internet memberikan 

dampak yang positif, yaitu yang pada awalnya banyak mahasiswa yang tidak 

bisa mengakses internet kini menjadi bisa mengoperasikannya. Sebagian 

besar mahasiswa sudah melakukan pembelajaran berbasis IT ini dengan baik 
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ada juga yang memiliki kemampuan lebih dalam hal IT setelah mereka 

mengikuti perkuliahaan PJJ S1 PGSD ini. 

Dampak yang diperoleh setelah mengikuti program PJJ ini yaitu yang 

pada awalnya banyak mahasiswa yang belum bisa IT kini menjadi bisa karena 

sudah terbiasa menggunkannya pada saat mengikuti perkuliahan. Respon dari 

masyarakat terhadap pelaksaan PJJ ini yaitu sangat senang, karena mereka 

tidak hanya mengikuti perkuliahan tetapi saja, tetapi  juga mendapat 

pengetahuan tentang IT yang secara bersamaan. 

4.2.2.3 Subjek III 

Menurut saya sebagai dosen pelaksanaan pembelajaran jarak jauh 

berbasis IT ini memberikan nilai tambah yang positif, jadi dengan PJJ ini 

pembelajarannya jadi lebih enak, dosen jadi lebih praktis dan simpel dalam 

menyampaikan materi-materi itu. Sosialisasi dalam penggunaan teknologi 

internet untuk pembelajaran jarak jauh yaitu dimulai sejak dari awal masuk 

sudah dibekali dengan pelatihan menggunakan E-learningnya, dan cara 

mengupload tugas-tugas kuliah. 

Pelaksanaan pembelajaran berbasis IT yang dilakukan oleh mahasiswa 

secara benar saya rasa baru 80%, hanya problemnya itu mungkin dari 

jaringan internetnya yang kadang-kadang tidak bisa maksimal dalam 

pelaksanaan pembelajarannya. Kendala yang dihadapi selama ini dengan 

mahasiswa biasanya kendala masalah jaringan internetnya. Solusinya  yaitu 

saya sarankan kalau misalnya E-learningnya macet itu bisa melalui E-mail 
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atau lewat blog juga bisa kalau mau mengirim tugas. Tapi kalau blog itu 

sifatnya lebih pribadi. 

Pemebelajaran berbasis IT dengan memanfaatkan teknologi internet 

memberikan dampak positif, dalam arti biasanya dosen dalam menyampaikan 

materi tugas itu kan ada batas waktunya jadi misalkan mahasiswa terlambat 

jadi tidak bisa mengupload tugas-tugas tersebut, jadi pelaksanaannya itu bisa 

tepat waktu dan lebih efektif. Kemahiran dalam mengakses internet oleh 

dosen memang terbatas, hanya dosen-dosen yang masih muda saja yang 

mahir dalam hal teknologi internet. Begitu juga sebaliknya dengan para 

mahasiswanya. 

Media lain yang digunakan dalam PJJ ini selain dengan media internet 

yaitu biasanya melalui residensial atau tatap muka secara langsung pada saat 

tutor kunjung biasanya dilakukan 1 semester itu 2 kali. Dengan media internet 

tidak bisa 100% menggantikan peran pengajar, hanya kalau PJJ ini semua 

materi sudah ada di data base jadi mahasiswa tinggal mempelajari atau 

mengerjakan tugas-tugas yang sudah ada, kalau tatap muka biasanya 

berinteraksi secara langsung. 

Interaksi antara dosen dan mahasiswa memakai banyak cara yaitu 

melalui E-learning itu kan ada ruang chatting atau kalau tidak ya lewat Yahoo 

Massanger, kadang ada juga yang lewat Facebook karena kebanyakan 

mahasiswa itu banyak yang punya Facebook kadang pada saat jam-jam 

tertentu bisa online bareng. Proses monitoring dalam pelaksanaan PJJ ini 

sangat perlu dilakukan, karena monitoring itu tidak hanya untuk memonitor 
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mahasiswa saja tapi biasanya juga untuk melakukan konsultasi tentang 

pembelajarannya selama ini apakah ada kendala-kendala yang dihadapi. 

Respon dari masyarakat dalam pelaksaan PJJ ini secara keseluruhan 

belum begitu antusias, karena mereka belum yakin kalau dengan E-learning 

itu bisa berjalan dengan baik karena biasanya mereka itu masih awam dengan 

teknologi seperti itu. 

4.2.2.4 Subjek IV 

Sesuai dengan perkembangan teknologi informasi memang saat ini 

guru-guru mau tidak mau harus menguasai apa namanya teknologi informasi 

yaitu internet, sehingga pembelajaran seperti ini memang inovasi yang bagus. 

Sosialisasi penggunaan media internet dalam pembelajaran jarak jauh ini 

dilakukan melalui daerah-daerah, jadi ada sentral yang dijadikan pusat untuk 

layanan internet, dan juga ada perkuliahan tentang ICT untuk lebih 

memperdalam lagi. 

Sejauh ini sebagian besar mahasiswa sudah melaksanakan 

pembelajaran jauh dengan baik, tapi juga masih ada beberapa yang belum 

menguasai terutama mahasiswa yang sudah tua-tua. Kendala yang dihadapi 

dalam pelaksanaan PJJ ini yaitu, pada saat inisiasi itu hambatannya tidak bisa 

tepat waktu artinya karena mahasiswa masih belajar jadi kadang-kadang 

masih salah kirim. Disamping itu juga kesibukan dosen itu sendiri yang tidak 

bisa langsung merespon jawaban dari mahasiswa mungkin bisa 1 sampai 2 

hari. Solusinya yaitu kita perlu ada jaringan disetiap tempat untuk bisa 

mengakses internet setiap saat. 
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Pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media berbasis internet 

memberikan dampak sangat positif, karena dapat memberikan nilai lebih 

kepada guru-guru supaya tidak gagap teknologi dan di sisi lain bisa 

menjembatani waktu mereka. Kemahiran dosen dan mahasiswa dalam 

mengakses media internet sangat bervariasi, sebagian dosen maupun 

mahasiswa yang masih muda-muda itu memang mahir dalam penguasaan 

teknologi. Tapi kalau yang sudah tua memang agak kurang pengetahuan 

dalam bidang ITnya. 

Media yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh 

selain menggunakan media internet yaitu menggunakan laptop, LCD. Ketika 

online mereka biasanya diberikan buku bahan ajar dan CD. Dengan 

menggunakan media internet tidak bisa menggantikan peran pengajar, karena 

media internet itu hanya untuk mendukung proses pembelajaran supaya bisa 

berjalan lebih efektif. Keuntungan mengikuti program pembelajaran jarak 

jauh berbasis IT ini yaitu guru sebagai mahasiswa bisa melakukan 

pembelajaran tanpa harus meninggalkan tugas pokoknya sebagai pengajar di 

sekolah masing-masing. 

Interaksi antara dosen dan mahasiswa berjalan dengan baik, yaitu 

melalui e-mail untuk mengirim tugas-tugas kadang juga mahasiswa biasa 

berkomunikasi melalui sms atau telepon untuk konfirmasi masalah tugas. 

Proses monitoring memang dilakukan tetapi tidak bisa setiap hari, kecuali 

pada saat residensial. 
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Respon dari masyarakat dalam pelaksanaan PJJ ini sangat baik, 

terbukti banyak mahasiswa yang masuk program pembelajaran jarak jauh S1 

PGSD ini. 

4.2.3 Analisis Data Penelitian Tiap Subjek 

4.2.3.1 Subjek I 

Program PJJ S1 PGSD dikembangkan berdasarkan seperangkat 

kemampuan yang dipersyaratkan di dalam melaksanakan tugas-tugas 

mengajar yang harus dikuasai oleh guru. Berkenaan dengan hal itu, tujuan 

yang ingin diwujudkan melalui penyelenggaraan Program PJJ S1 PGSD 

adalah yang pertama untuk menyiapkan calon guru supaya berkompeten 

menjadi guru 5 bidang ke-SD-an, kemudian yang kedua meningkatkan 

kemampuan mereka dalam penguasaan IT karena pembelajarannya biasa di 

lakukan dengan menggunakan media internet. (Lamp. Subjek 1/Dt. 1/Pt. 1 b. 

2-5). Mengacu pada tujuan tersebut, subjek menyatakan dengan media 

internet dapat membantu tujuan pelaksaan pembelajaran jarak jauh, karena 

dengan internet materi yang di sampaikan itu bisa sampai ke mahasiswa yang 

diluar salatiga, disamping itu juga supaya meningkatkan penguasaan IT 

(Lamp. Subjek 1/Dt. 1/Pt. 1 b. 8-11). 

Seleksi calon mahasiswa Program PJJ S1 PGSD dilakuakan melalui 

serangkaian kegiatan yang melibatkan calon mahasiswa, Dinas Pendidikan 

Propinsi/Kabupaten/Kota/Cabang Dinas Kecamatan dan Perguruan tinggi 

penyelenggara. Kriteria calon mahasiswa Program PJJ S1 PGSD yaitu harus 

sudah D2 PGSD yang terakreditasi, lulus kemampuan akademik, lulus tes 
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wawancara, lulus tes penguasaan IT dasar (Lamp. Subjek 1/Dt. 1/Pt. 1 b. 42-

44). Metode yang digunakan dalam Program PJJ S1 PGSD yaitu, ada yang 

melalui online text yaitu mengerjakan tugas-tugas dengan cara online secara 

langsung, single file upload yaitu tugas bisa dikerjakan diluar nanti tinggal 

mengupload saja, ada juga forum diskusi dan quis (Lamp. Subjek 1/Dt. 1/Pt. 

1 b. 19-24). 

Menurut subjek, model yang digunakan dalam pelaksanaan Program 

PJJ S1 PGSD yaitu menggunakan web enchanced course atau yang biasa 

disebut dengan hylite yaitu pembelajaran yang berbasis web (Lamp. Subjek 

1/Dt. 1/Pt. 1 b. 14-16). Sebelum melaksanakan tutorial online dan tatap muka, 

untuk mahasiswa baru dibekali dengan pelatihan ICT selama 1 bulan penuh 

melalui kelas-kelas (Lamp. Subjek 1/Dt. 1/Pt. 1 b. 71-73). Interaksi antara 

dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan PJJ yaitu melalui online atau lewat 

e-mail kadang juga ada yang beberapa lewat blog tetapi yang utama yaitu 

melalui moodle atau hylite (Lamp. Subjek 1/Dt. 1/Pt. 1 b. 58-60). 

Kemampuan dosen dan mahasiswa rata-rata mahir, mungkin ada 1-2 dosen 

maupun mahasiswa yang belum mahir (Lamp. Subjek 1/Dt. 1/Pt. 1 b. 90-95). 

Subjek menyatakan bahwa antusiasme para mahasiswa dalam 

mengikuti program PJJ S1 PGSD yaitu sangat antusias sekali karena pada 

umumnya mereka menganggap IT itu merupakan hal yang baru yang pada 

awalnya mereka pada bingung, tetapi setelah mengikuti perkuliahaan di 

UKSW mereka jadi banyak tahu hal-hal yang berkaitan dengan internet 

(Lamp. Subjek 1/Dt. 1/Pt. 1 b. 53-56). Rata-rata mahasiswa sudah 
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melaksanakan pembelajaran berbasis IT ini dengan benar (Lamp. Subjek 

1/Dt. 1/Pt. 1 b. 105). Kompetensi yang diharapkan, secara umum yaitu harus 

mempunyai kompetensi profesional, kompetensi sosial, kompetensi personal, 

kompetensi paedagogik serta mempunyai kemampuan di bidang IT (Lamp. 

Subjek 1/Dt. 1/Pt. 1 b. 63-64). Adapun syarat kelulusannya yaitu  harus lulus 

semua mata kuliah yang ditempuh, IPK harus 2,75, lulus ujian skripsi atau 

ETA lalu mengumpulkan ETA tersebut dalam bentuk CD (Lamp. Subjek 

1/Dt. 1/Pt. 1 b. 66-68). 

Subjek menyatakan, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh berbasis IT 

ini tentu mengalami hambatan yang dialami selama pelaksaan PJJ ini antara 

lain yaitu dosen maupun mahasiswa  dalam mengupload tugas-tugas maupun 

mengirim tugas biasanya masih mengalami kendala dalam hal penguasaan IT 

yang masih kurang (Lamp. Subjek 1/Dt. 1/Pt. 1 b. 32-35). Dampak dari 

pelaksanaan PJJ berbasis IT ini bagi masyarakat terutama bagi guru sangat 

baik, dengan kemampuan penguasaan IT semakin bertambah maka 

pengetahuaannya juga semakin bertambah, kemudian dia juga akan lebih 

percaya diri karena tidak dianggap “gaptek” (Lamp. Subjek 1/Dt. 1/Pt. 1 b. 

108-111). Dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini juga melakukan 

proses monitoring biasanya dilakukan pada saat pengiriman tugas-tugas saja 

atau melalui tutor kunjung 2 kali dalam 1 semester yaitu pada awal dan akhir, 

atau kalau proses monitoring secara langsung kalau pas di ICT center saja 

(Lamp. Subjek 1/Dt. 1/Pt. 1 b. 76-81). 
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Masyarakat menilai pelaksanaan pembelajaran jarak jauh berbasis IT 

ini merupakan suatu kemajuan terutama bagi masyarakat guru, terbukti 

banyak dari alumni yang di Kab/Kota biasanya jadi pemandu kegiatan-

kegiatan kelompok belajar IT karena lulus dari PJJ mereka dianggap 

kemampuan IT nya lebih baik dari pada teman-teman yang lain (Lamp. 

Subjek 1/Dt. 1/Pt. 1 b. 114-118). 

4.2.3.2 Subjek II 

Pelaksanaan program PJJ S1 PGSD ini menggunakan media internet 

yang diharapkan mahasiswa mahir menggunakan internet, karena salah satu 

tujuan perkuliahaannya yaitu supaya mahasiswa mahir dibidang ICT. Tujuan 

program PJJ S1 PGSD yaitu, Meningkatkan kemampuan guru dalam hal 

penguasaan IT, karena pembelajarannya menggunakan fasilitas internet 

(Lamp. Subjek 2/Dt. 1/Pt. 1 b. 2-4). 

Model pembelajaran yang digunakan dalam pelaksanaan PJJ S1 

PGSD yaitu secara online dengan menggunakan hylite dan tatap muka pada 

saat liburan sekolah (Lamp. Subjek 2/Dt. 1/Pt. 1 b. 13-14). Metode 

pembelajaran yang digunakan bervariasi, misalnya dengan pembelajaran 

secara langsung ada juga dengan dengan forum diskusi kadang juga ada quis 

(Lamp. Subjek 2/Dt. 1/Pt. 1 b. 17-18). 

Hambatann yang dihadapi selama pelaksanaan pembelajaran jarak 

jauh yaitu banyak tugas-tugas yang diberikan oleh dosen kadang berbenturan 

dengan tugas yang ada disekolah, jadi sering terlambat dalam mengirim 

tugas-tugas tersebut, kadang juga internetnya sering error. Solusinya yaitu 
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dosen dalam memberikan tugas-tugas hendaknya harus memberi jangka 

waktu yang sekiranya cukup untuk mahasiswa dalam menyelesaikan tugas 

tersebut disela-sela tugas pokok yang harus mereka kerjakan sebagai pengajar 

(Lamp. Subjek 2/Dt. 1/Pt. 1 b. 26-31). 

Kriteria untuk mengikuti program PJJ S1 PGSD yaitu, guru tetap atau 

PNS yang sudah lulus D2 PGSD, kemudian melakukan pendaftaraan secara 

langsung. Prosedur penerimaan mahasiswanya yaitu dengan cara mahasiswa 

mendaftar, mengikuti seleksi yang sudah dijadwalkan, kemudian melakukan 

daftar ulang apabila sudah diterima (Lamp. Subjek 2/Dt. 1/Pt. 1 b. 37-39). 

Subjek menyatakan, prosedur penerimaan calon mahasiswa program PJJ S1 

PGSD yaitu dengan cara mahasiswa mendaftar,kemudian  mengikuti seleksi 

yang sudah dijadwalkan serta melakukan daftar ulang apabila sudah diterima 

(Lamp. Subjek 2/Dt. 1/Pt. 1 b. 42-44). Subjek menyatakan syarat kelulusan 

untuk pelaksanaan PJJ S1 PGSD ini antara lain yaitu, harus lulus semua mata 

kuliah yang ditempuh, lulus ETA (elektronik tugas akhir), kemudian lulus 

ujian skripsi. (Lamp. Subjek 2/Dt. 1/Pt. 1 b. 58-60). 

Persiapan pelaksanaan pembelajaran pada tahap awal yaitu, 

mahasiswa harus mengikuti pelatihan atau pembekalan mengenai  IT selama 

1 bulan penuh melalui kelas-kelas yang sudah disediakan oleh koordinator 

PJJ (Lamp. Subjek 2/Dt. 1/Pt. 1 b. 63-65). Selama pelaksanaan PJJ ini media 

yang digunakan yaitu, menggunakan internet. Selain itu juga menggunakan  

modul atau buku paket, kadang ada juga copy file (Lamp. Subjek 2/Dt. 1/Pt. 1 

b. 33-34). 
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Antusiasme mahasiswa PJJ S1 PGSD bisa dikatakan sangat antusias, 

terbukti dengan banyaknya jumlah pendaftar yang ingin menempuh 

pendidikan PJJ S1 PGSD ini (Lamp. Subjek 2/Dt. 1/Pt. 1 b. 47), tetapi tidak 

semua dapat diterima karena harus lolos seleksi yang sudah ditetapkan. 

Interaksi antara dosen dan mahasiswa biasanya dilakukan melalui sms, 

telepon atau kadang ada juga yang mengirim pesan melalui e-mail (Lamp. 

Subjek 2/Dt. 1/Pt. 1 b. 50-51). 

Kompetensi yang diharapkan secara umum yaitu harus mempunyai 

kompetensi profesional, kompetensi sosial, kompetensi personal, serta 

kompetensi paedagogik plus IT (Lamp. Subjek 2/Dt. 1/Pt. 1 b. 54-56). Sejauh 

ini ketrampilan dosen menggunakan internet secara umum sudah banyak yang 

mahir, karena ditunjang dengan fasilitas yang memadai (Lamp. Subjek 2/Dt. 

1/Pt. 1 b. 81-82). Proses monitoring biasanya dilakukan pada saat tutor 

kunjung 2 kali dalam 1 semester yaitu pada awal dan akhir (Lamp. Subjek 

2/Dt. 1/Pt. 1 b. 68-70). 

Dampak yang diperoleh setelah mengikuti program PJJ S1 PGSD ini 

yaitu yang pada awalnya banyak mahasiswa yang belum bisa menggunakan 

IT kini menjadi bisa karena sudah terbiasa menggunkannya pada saat 

mengikuti perkuliahan (Lamp. Subjek 2/Dt. 1/Pt. 1 b. 95-97). Respon dari 

masyarakat terhadap pelaksaan PJJ ini yaitu sangat senang, karena mereka 

tidak hanya mengikuti perkuliahan tetapi saja, tetapi  juga mendapat 

pengetahuan tentang IT yang secara bersamaan (Lamp. Subjek 2/Dt. 1/Pt. 1 b. 

100-103). 
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4.2.3.3 Subjek III 

Universitas Kristen Satya Wacana dalam program PJJ S1 PGSD 

sangat mendukung sekali karena program PJJ S1 PGSD berbasis IT ini 

memberikan nilai tambah yang positif, jadi dengan PJJ ini pembelajarannya 

jadi lebih enak, dosen jadi lebih praktis dan simpel dalam menyampaikan 

materi-materi itu, dalam arti biasanya dosen dalam menyampaikan materi 

tugas itu memberi batas waktu jadi misalkan mahasiswa terlambat jadi tidak 

bisa mengupload tugas-tugas tersebut, jadi pelaksanaannya itu bisa tepat 

waktu (Lamp. Subjek 3/Dt. 1/Pt. 1 b. 25-29). Sosialisasi dalam penggunaan 

teknologi internet untuk pembelajaran jarak jauh yaitu dimulai sejak dari awal 

masuk sudah dibekali dengan pelatihan menggunakan E-learningnya, dan 

cara mengupload tugas-tugas kuliah (Lamp. Subjek 3/Dt. 1/Pt. 1 b. 11-14). 

Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis IT yang dilakukan oleh 

mahasiswa secara benar saya rasa baru 80%, hanya problemnya itu mungkin 

dari jaringan internetnya yang kadang-kadang tidak bisa maksimal dalam 

pelaksanaan pembelajarannya (Lamp. Subjek 3/Dt. 1/Pt. 1 b. 18-21). Metode 

yang digunakan yaitu melalui E-learning (Lamp. Subjek 3/Dt. 1/Pt. 1 b. 65-

66). Untuk kemampuan peserta didik itu sendiri dari awal memang sudah 

dibekali cara menggunakan komputer, tapi pada saat awal-awal itu juga masih 

mengalami kesulitan karena kebanyakan dari mereka masih awam, tapi 

setelah semester 2 atau 3 sudah banyak yang bisa jadi tidak ada masalah cuma 

kadang jaringannya yang bermasalah (Lamp. Subjek 3/Dt. 1/Pt. 1 b. 70-76). 

Kendala yang dihadapi selama ini dengan mahasiswa biasanya kendala 
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masalah jaringan internetnya. Solusinya  yaitu saya sarankan kalau misalnya 

E-learningnya macet itu bisa melalui E-mail atau lewat blog juga bisa kalau 

mau mengirim tugas. Tapi kalau blog itu sifatnya lebih pribadi (Lamp. Subjek 

3/Dt. 1/Pt. 1 b. 100-105). 

Subjek menyatakan, kemahiran dalam mengakses internet oleh dosen 

memang terbatas, hanya dosen-dosen yang masih muda saja yang mahir 

dalam hal teknologi internet, begitu juga sebaliknya dengan para 

mahasiswanya (Lamp. Subjek 3/Dt. 1/Pt. 1 b. 85-88). Media yang digunakan 

dalam PJJ ini selain dengan media internet yaitu biasanya melalui residensial 

atau tatap muka secara langsung pada saat tutor kunjung yang biasanya 

dilakukan 1 semester itu sebanyak 2 kali (Lamp. Subjek 3/Dt. 1/Pt. 1 b. 32-

35). Dengan media internet ini tidak bisa 100% menggantikan peran pengajar, 

hanya kalau PJJ ini semua materi sudah ada di data base jadi mahasiswa 

tinggal mempelajari atau mengerjakan tugas-tugas yang sudah ada, kalau 

tatap muka biasanya berinteraksi secara langsung (Lamp. Subjek 3/Dt. 1/Pt. 1 

b. 48-52). 

Interaksi antara dosen dan mahasiswa memakai banyak cara yaitu 

melalui E-learning itu kan ada ruang chatting atau melalui Yahoo Massanger, 

kadang ada juga yang lewat Facebook karena kebanyakan mahasiswa itu 

banyak yang punya Facebook kadang pada saat jam-jam tertentu bisa online 

bareng (Lamp. Subjek 3/Dt. 1/Pt. 1 b. 56-62). Proses monitoring dalam 

pelaksanaan PJJ ini sangat perlu dilakukan, karena monitoring itu tidak hanya 

untuk memonitor mahasiswa saja tapi biasanya juga untuk melakukan 
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konsultasi tentang pembelajarannya selama ini apakah ada kendala-kendala 

yang dihadapi (Lamp. Subjek 3/Dt. 1/Pt. 1 b. 92-96). 

Respon dari masyarakat dalam pelaksaan PJJ ini secara keseluruhan 

belum begitu antusias, karena mereka belum yakin kalau dengan E-learning 

itu bisa berjalan dengan baik karena biasanya mereka itu masih awam dengan 

teknologi seperti itu (Lamp. Subjek 3/Dt. 1/Pt. 1 b. 108-112). 

4.2.3.4 Subjek IV 

Sesuai dengan perkembangan teknologi informasi memang saat ini 

guru-guru mau tidak mau harus menguasai apa namanya teknologi informasi 

yaitu internet, sehingga pembelajaran seperti ini memang inovasi yang bagus 

(Lamp. Subjek 4/Dt. 1/Pt. 1 b. 4-8). Sosialisasi penggunaan media internet 

dalam pembelajaran jarak jauh ini dilakukan melalui daerah-daerah, jadi ada 

sentral yang dijadikan pusat untuk layanan internet, dan juga ada perkuliahan 

tentang ICT untuk lebih memperdalam lagi (Lamp. Subjek 4/Dt. 1/Pt. 1 b. 12-

16).  

Subjek menyatakan, sampai sejauh ini sebagian besar mahasiswa 

sudah melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan baik, tapi juga masih 

ada beberapa yang belum menguasai terutama mahasiswa yang sudah tua-tua 

(Lamp. Subjek 4/Dt. 1/Pt. 1 b. 20-22). Kendala atau hambatan yang dihadapi 

dalam pelaksanaan PJJ ini yaitu, pada saat inisiasi itu hambatannya tidak bisa 

tepat waktu artinya karena mahasiswa masih belajar jadi kadang-kadang 

masih salah kirim. Disamping itu juga kesibukan dosen itu sendiri yang tidak 

bisa langsung merespon jawaban dari mahasiswa mungkin bisa 1 sampai 2 
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hari. Solusinya yaitu kita perlu ada jaringan disetiap tempat untuk bisa 

mengakses internet setiap saat (Lamp. Subjek 4/Dt. 1/Pt. 1 b. 88-95).  

Pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media berbasis internet 

memberikan dampak sangat positif, karena dapat memberikan nilai lebih 

kepada guru-guru supaya tidak gagap teknologi dan di sisi lain bisa 

menjembatani waktu mereka (Lamp. Subjek 4/Dt. 1/Pt. 1 b. 26-29). 

Kemahiran dosen dan mahasiswa dalam mengakses media internet sangat 

bervariasi, sebagian dosen maupun mahasiswa yang masih muda-muda itu 

memang mahir dalam penguasaan teknologi. Tapi kalau yang sudah tua 

memang agak kurang pengetahuan dalam bidang ITnya (Lamp. Subjek 4/Dt. 

1/Pt. 1 b. 75-78). 

Media yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh 

selain menggunakan media internet yaitu menggunakan laptop, LCD. Ketika 

online mereka biasanya diberikan buku bahan ajar dan CD (Lamp. Subjek 

4/Dt. 1/Pt. 1 b. 32-34). Dengan menggunakan media internet tidak bisa 

menggantikan peran pengajar, karena media internet itu hanya untuk 

mendukung proses pembelajaran supaya bisa berjalan lebih efektif (Lamp. 

Subjek 4/Dt. 1/Pt. 1 b. 44-46). Keuntungan diperoleh selama mengikuti 

program pembelajaran jarak jauh berbasis IT ini yaitu guru sebagai 

mahasiswa bisa melakukan pembelajaran tanpa harus meninggalkan tugas 

pokoknya sebagai pengajar di sekolah masing-masing (Lamp. Subjek 4/Dt. 

1/Pt. 1 b. 37-40). 
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Interaksi antara dosen dan mahasiswa berjalan dengan baik, yaitu 

melalui e-mail untuk mengirim tugas-tugas kadang juga mahasiswa biasa 

berkomunikasi melalui sms atau telepon untuk konfirmasi masalah tugas 

(Lamp. Subjek 4/Dt. 1/Pt. 1 b. 50-53). Proses monitoring selama pelaksanaan 

pendidikan jarak jauh memang dilakukan, tetapi tidak bisa setiap hari kecuali 

pada saat residensial (Lamp. Subjek 4/Dt. 1/Pt. 1 b. 82-84). Respon dari 

masyarakat dalam pelaksanaan PJJ ini sangat baik, terbukti banyak 

mahasiswa yang masuk program pembelajaran jarak jauh S1 PGSD ini 

(Lamp. Subjek 4/Dt. 1/Pt. 1 b. 98-99). 

4.3 Pembahasan Mengenai Pelaksanaan Pembelajaran 

Jarak Jauh Berbasis IT (Information technology) pada 

Mahasiswa Program PJJ S1 PGSD Universitas Kristen 

Satya Wacana 

  
4.3.1 Kesiapan pengajar dan peserta didik dalam memahami 

pelaksanaan pembelajaran jarak jauh berbasis IT 

 

Pendidikan jarak jauh adalah sekumpulan metode pengajaran dimana 

aktivitas pengajaran dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar. 

Pemisah kedua kegiatan tersebut dapat berupa jarak fisik, misalnya karena 

peserta ajar bertempat tinggal jauh dari lokasi institusi pendidikan. Pemisah 

dapat pula jarak non-fisik yaitu berupa keadaan yang memaksa seseorang 

yang tempat tinggalnya dekat dari lokasi institusi pendidikan namun tidak 

dapat mengikuti pembelajaran di institusi tersebut. Keterpisahan kegiatan 

pengajaran dari kegiatan belajar adalah ciri yang khas dari pendidikan jarak 

jauh. Sistem pendidikan jarak jauh merupakan suatu alternatif pemerataan 

kesempatan dalam bidang pendidikan. Sistem ini dapat mengatasi beberapa 
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masalah yang ditimbulkan akibat keterbatasan tenaga pengajar yang 

berkualitas. Pada sistem pendidikan pelatihan ini tenaga pengajar dan peserta 

didik tidak harus berada dalam lingkungan geografi yang sama. 

Dalam PJJ S1 PGSD, interaksi antara mahasiswa dengan dosennya 

ditandai dengan keterpisahan jarak secara fisik. Pembelajaran dilaksanankan 

dengan mediasi bahan ajar, baik bahan ajar cetak maupun non-cetak terutama 

dengan menggunakan ICT. Salah satu konsideran dalam PJJ adalah jumlah 

pertemuan tatap muka antara mahasiswa dengan dosen tidak sebanyak yang 

dilaksanankan dengan sistem perkuliahan tatap muka. Untuk itu, agar 

penyelenggaraan program ini berjalan dengan baik, maka keterbatasan 

pertemuan tadi diganti dengan interaksi melalui penggunaan media komputer 

(jaringan) dalam bentuk internet. Dalam hal ini, internet tidak saja digunakan 

untuk sarana interaksi antara mahasiswa dengan dosen, akan tetapi internet 

juga digunakan untuk mengemas bahan ajar yang akan disampaikan kepada 

mahasiswa. 

Meskipun teknologi merupakan bagian integral dari pendidikan jarak 

jauh, namun program pendidikan harus fokus pada kebutuhan instruksional 

mahasiswa, dari pada teknologinya itu sendiri. Perlu juga untuk 

dipertimbangkan; umur, kultur, latar belakang sosioekonomi, ketertarikan, 

pengalaman, level pendidikan, dan terbiasa dengan metode pendidikan jarak 

jauh. Faktor yang penting untuk keberhasilan pendidikan jara jauh adalah 

perhatian, percaya diri dosen, pengalaman, mudah menggunakan peralatan, 

kreatif menggunakan alat, dan menjalin interaksi dengan mahasiswa. Pada 



123 

 

 

 

pembangunan sistem perlu diperhatikan tentang desain dan pengembangan 

sistem, interactivity, active learning, visual imagery, dan komunikasi yang 

efektif. Keberhasilan sistem pendidikan jarak jauh antara lain ditentukan oleh 

adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara mahasiswa dan 

lingkungan pendidikan, dan antara mahasiswa. 

Dalam buku Belawati, dkk (1999), berbagai ahli telah mencoba 

mendefinisikan pendidikan jarak jauh menurut sudut pandangnya masing-

masing. Beberapa definisi yang diberikan para ahli menjelaskan bahwa sistem 

pendidikan jarak jauh adalah : 

(4)   Menurut Dohmen pendidikan jarak jauh adalah suatu bentuk 

pembelajaran mandiri yang terorganisasi secara sistematis, di mana 

konseling, penyajian materi pembelajaran, dan penyediaan serta 

pemantauan keberhasilan siswa dilakukan oleh sekelompok tenaga 

pengajar yang memiliki tanggung jawab yang saling berbeda. 

Pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh dengan menggunakan 

bantuan media, 

(5)   Menurut Moore sistem pendidikan jarak jauh adalah sautu metode 

pembelajaran di mana proses pembelajaran terjadi secara terpisah dari 

proses belajar, sehingga komunikasi antara tenaga pengajar dan siswa 

harus difasilitasi melalui bahan cetak, media elektronik, dan media-media 

lain, 

(6)   Menurut French Law pendidikan jarak jauh adalah sistem pendidikan 

yang tidak mempersyaratkan adanya tenaga pengajar di tempat seorang 
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belajar, namun dimungkinkan adanya pertemuan-pertemuan antara 

pengajar dan peserta didik pada waktu-waktu tertentu. 

Penyelenggaran program S1 PGSD melalui PTJJ menuntut 

kemandirian yang tinggi dari mahasiswa terutama dalam belajar. Dalam 

belajar mandiri mahasiswa dituntut memiliki prakarsa sendiri dalam 

mempelajari bahan belajar, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, 

memantapkan keterampilan, serta untuk menerapkan, pengalaman belajar 

ditempat kerja. Belajar mandiri dalam banyak hal ditentukan oleh 

kemampuan mahasiswa untuk belajar secara efektif yang lainnya mereka 

dituntut untuk memiliki disiplin diri, inisiatif, dan motivasi yang kuat untuk 

belajar. Belajar mandiri dengan menggunakan bahan ajar cetak, audio visual, 

bahan ajar berbasis IT dan interaksi berbasis internet, serta interaksi tatap 

muka melalui residensial di kampus PT dan tutor kunjung. Belajar mandiri 

dengan menggunakan bahan ajar berbasis IT, berinteraksi melalui komputer, 

serta menghadiri tutorial pada saat masa residensial merupakan kegiatan inti 

yang diwajibkan bagi mahasiswa dalam program PJJ S1 PGSD. Sistem 

penyelenggaraan program PJJ S1 PGSD melalui pendidikan terbuka jarak 

jauh ini menerapkan sistem PJJ residensial, yang mempersyaratkan 

mahasiswa untuk hadir secara fisik di kampus PT selama satu bulan tiap 

semester untuk mengikuti berbagai kegiatan pembelajaran dan sosialisasi di 

kampus. Proses monitoring pun dilaksanakan dalam PJJ ini selama 2 kali 

dalam 1 semester, tujuannya agar nanti segala masalah yang dihadapi oleh 

para mahasiswa bisa terpecahkan saat itu juga. 
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 Pendidikan jarak jauh merupakan bidang kajian kependidikan yang 

berkembang pesat dan perwujudannya beragam dalam beberapa model. 

Dalam garis besar sistem pembelajaran jarak jauh dan dikelompokkan 

menjadi tiga model, yaitu single mode, dual mode, dan konsorsium (Perry dan 

Rumble, 1987; Holmberg,1995; Curran, 1992) dalam Belawati, dkk (1999). 

Seleksi calon mahasiswa Progam PJJ S1 PGSD dilakukan melalui 

serangkaian kegiatan yang melibatkan calon mahasiswa, Dinas Pendidikan 

Propinsi/Kabupaten/Kota/Cabang dinas kecamatan, dan perguruan tinggi 

penyelenggara. 

1. Kriteria calon mahasiswa 

a. Guru SD baik negeri maupun swasta dengan latar belakang ijazah 

DII PGSD 

b. IPK ijazah terakhir minimal 2,25 

c. Lulus tes seleksi masuk 

d. Menyatakan kesanggupan untuk mengikuti perkuliahan dengan 

memanfaatkan internet, e-mail/web dengan segala konsekuensinya. 

e. Melakukan daftar ulang apabila sudah dinyatakan diterima 

2. Prosedur seleksi 

a. Sosialisasi Program S1 PGSD PJJ dilakukan oleh perguruan tinggi 

bekerjasama dengan dinas pendidikan kabupaten/kota terkait. 

b. Rekrutmen Calon Mahasiswa 

Rekrutmen calon mahasiswa mengikuti tahapan berikut 
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1) Ditjen PMPTK menentukan kuota calon mahasiswa setiap 

perguruan tinggi. 

2) Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota/Cabang Dinas 

Kecamatan mengirimkan daftar calon mahasiswa kepada 

perguruan tinggi penyelenggara. 

3) Calon mahasiswa mengumpulkan berkas-berkas persyaratan 

calon mahasiswa kepada dinas pendidikan kabupaten/kota 

setempat. 

4) Perguruan tinggi penyelenggara melakukan seleksi akademik 

dan tes khusus kepada calon mahasiswa. 

5) Pihak LPTK menyampaikan hasil tes akademik dan tes khusus 

kepada dinas pendidikan kabupaten/kota terkait.  

Kegiatan pembelajaran dalam program PJJ S1 PGSD terdiri atas 

belajar mandiri, dan tutorial 

1. Belajar Mandiri 

Belajar mandiri adalah proses belajar yang terjadi atas prakarsa 

mahasiswa sendiri. Mahasiswa program PJJ S1 PGSD memang 

sudah diajarkan untuk belajar mandiri, terutama dalam 

mengerjakan tugas-tugas, mencari informasi yang berkaitan dengan 

pembelajaran atau artikel-artikel lain yang berhubungan dengan 

pendidikan. Proses pembelajaran ini diberikan untuk semua 

mahasiswa peserta program PJJ S1 PGSD dan dilaksanakan di 
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Perguruan Tinggi penyelenggara program PJJ S1 PGSD. Pada 

program ini mahasiswa dibekali tentang; 

a. Sistem administrasi dan akademik perguruan tinggi 

penyelenggara 

b. Pengantar PJJ 

c. Pengenalan sistem PJJ S1 PGSD 

d. Belajar mandiri 

e. Keterampilan belajar 

f. Keterampilan dasar teknologi informasi dan komunikasi 

Program pembekalan diberikan pada masa residensial semester 

pertama. Di akhir masa program pembekalan dilakukann ujian. 

Kelulusan program dinyatakan dengan lulus dan tidak lulus. 

2. Tutorial 

Tutorial adalah suatu proses pemberian bantuan dan bimbingan 

belajar dari seseorang kepada orang lain. Dalam hal ini yang 

dibimbing adalah mahasiswa yang terdaftar dalam program PJJ S1 

PGSD, dan yang memberikan bimbingan adalah dosen. Tutorial 

yang diselenggarakan untuk program PJJ S1 PGSD adalah tutorial 

tatap muka pada masa residensial, tutorial online. Melalui tutorial 

mahasiswa dapat memperoleh pengalaman belajar untuk 

menguasai konsep-konsep penting dalam materi pembelajaran serta 

kemampuan sehingga kompetensi mata kuliah dapat dikuasai 

dengan lebih baik lagi. 



128 

 

 

 

Mahasiswa program PJJ S1 PGSD setelah lulus akan memiliki 

kompetensi sebagai berikut : 

1. Menguasai disiplin ilmu yang berkaitan dengan substansi dan 

metodologi dasar keilmuan lima bidang studi di SD (Bahasa 

Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pkn). 

2. Mengapresiasi IPTEK sehingga mampu berpikir dan bertindak 

sebagai sarjana pendidikan guru sekolah dasar. 

3. Memiliki kemampuan berprakarsa dan bertanggung jawab 

menjajaki berbagai cara perolehan informasi untuk mengembang-

mutakhirkan kemampuan secara mandiri, termasuk memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi (Information and 

Communication Technology/ICT) dalam konteks pembelajaran. 

Mahasiswa dinyatakan lulus program PJJ S1 PGSD apabila memenuhi 

persyaratan : 

1. Lulus semua mata kuliah 

2. Nilai PPL minimal B 

3. Lulus ujian skripsi dengan nilai minimal B 

4. IPK minimal 2,75 

Pelaksanaan program PJJ S1 PGSD dinilai sangat baik, karena 

memang mengandalkan pembelajaran dengan teknologi yang berbasis IT, jadi 

akan sangat mendukung sekali bagi Guru yang sibuk mengajar, sibuk dengan 

keluarganya, jadi Guru memang butuh butuh sekali dengan yang namanya 

teknologi berbasis IT tersebut dalam program PJJ S1 PGSD. 
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Sosialisasi terhadap penggunaan teknologi internet dalam 

menyampaikan pembelajaran di PJJ S1 PGSD telah dilakukan di ICT 

daerahnya masing-masing dan juga mahasiswa-mahasiswa mendapatkan 

materi tentang internet dan komputer pada awal mengikuti perkuliahaan 

program PJJ S1 PGSD. Pelaksanaan pembelajaran berbasis IT oleh peserta 

didik secara kualitas belum semua, tapi secara kuantitas bisa dibilang sudah 

banyak menggunakan pembelajaran berbasis IT. 

Pelaksanaan program PJJ S1 PGSD ini memang banyak menemui 

hambatan-hambatan, yang pertama adalah keterampilan dari mahasiswa 

dalam mengakses internet, kedua penguasaan bahasa asing terutama bahasa 

inggris oleh para mahasiswa, ketiga kesibukan dosen itu sendiri. Untuk 

mengatasi masalah tersebut pihak pengelola yaitu UKSW mencari solusi 

untuk mengatasinya dari yang pertama, pihak pengelola memberikan 

pelatihan internet dan komputer pada mahasiswa baru yang mengikuti 

program PJJ S1 PGSD, kedua untuk masalah bahasa asing nanti dengan 

sendirinya mahasiswa akan terbiasa apabila sudah dilatih menggunakan 

internet dqan kebiasaan saja nantinya, ketiga pengelola akan membuat jadwal 

kegiatan tutorial online. 

4.3.2 Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh berbasis IT di PJJ S1 

PGSD 

 

Menurut Kamarga (2002), internet adalah jaringan yang terdiri atas 

ribuan bahkan jutaan komputer, termasuk di dalamnya jaringan lokal, yang 

terhubungkan melalui saluran (satelit, telepon, kabel) dan jangkauannya 

mencakup seluruh dunia (Suyanto:2005). Internet pertama kali muncul di 
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Amerika pada tahun 1970 yakni dengan diawali munculnya TCP/IP 

(transmission Control Protocol/internet protocol) oleh sebuah penelitian di 

Stanford Univercity Of Utah. Sebelum munculnya TCP/IP, Amerika telah 

menggunakan jaringan komputer yang pertama untuk menghubungkan empat 

situs, yaitu Stanford Reseach University Institude, University Of California at 

Los Angeles, University Of California at Santa Barbara dan University Of 

Utah. Jaringan komputer ini disebut dengan ARPAnet. Jadi, dari sejarah 

kemunculannya dapat dilihat bahwa internet pertama kali digunakan untuk 

akses informasi pendidikan. 

Pemanfaatan teknologi internet untuk pendidikan di Indonesia secara 

resmi dimulai sejak dibentuknya telematika tahun 1961. Masih ditahun yang 

sama dibentuk Asian Internet Interconnetions Initiatives 

(www.ai3.itb.ac.id/indonesia). Jaringan yang dikoordinir oleh ITB ini 

bertujuan untuk pengenalan dan pengembangan teknologi internet untuk 

pendidikan dan riset, pengembangan backbone internet pendidikan dan riset 

dikawasan asia pasifik bersama-sama perguruan tinggi di kawasan ASEAN 

dan Jepang, serta pengembangan informasi internet yang meliputi aspek ilmu 

pengetahuan, teknologi, budaya, sosial, dan ekonomi. 

Menurut Haughy (1998) dalam (Suyanto:2005), ada tiga kemungkinan 

dalam pengembangan sistem pembelajaran berbasis internet, yaitu : 

4. Web course adalah penggunaan internet untuk keperluan 

pendidikan, yang mana peserta didik dan pengajar sepenuhnya 

terpisah dan tidak diperlukan adanya tatap muka. Seluruh bahan 

http://www.ai3.itb.ac.id/indonesia
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ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, ujian, dan kegiatan 

pembelajaran lainnya sepenuhnya disampaikan melalui internet. 

Dengan kata lain model ini menggunakan sistem jarak jauh. 

5. Web cenrtic course adalah penggunaan internet yang memadukan 

antara belajar jarak jauh dan tatap muka (konvensional). Sebagian 

materi disampaikan melalui internet, dan sebagian lagi melalui 

tatap muka yang fungsinya saling melengkapi. Dalam model ini 

pengajar bisa memberikan petunjuk pada siswa untuk mempelajari 

materi pelajaran melalui web yang dibuatnya. Siswa juga diberikan 

arahan untuk mencari sumber lain dari situs-situs yang relevan. 

Dalam tatap muka, peserta didik dan pengajar lebih banyak diskusi 

tentang temuan materi yang telah di pelajari melalui internet 

tersebut. 

6. Web enchanced course adalah pemanfaatan internet untuk 

menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di 

kelas. Fungsi internet adalah untuk memberikan pengayaan dan 

komunikasi antara peserta didik dengan pengajar, sesama peserta 

didik, anggota kelompok, atau peserta didik dengan nara sumber 

lain. Oleh karena itu peran pengajar dalam hal ini dituntut untuk 

menguasai teknik mencari informasi di internet, membimbing 

mahasiswa mencari dan menemukan situs-situs yang relevan 

dengan bahan pembelajaran, menyajikan materi melalui web yang 
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menarik dan diminati, melayani bimbingan dan komunikasi melalui 

internet, dan kecakapan lain yang diperlukan. 

Pemilihan media untuk kepentingan kegiatan PJJ memiliki beberapa 

pertimbangan. Menurut Gagne dkk (Padmo dan Pribadi, dalam Belawati 

dalam Darmayanti, dkk: 2002) ada tiga faktor yang perlu diperhatikan, yaitu: 

karakteristik fisik media, tujuan belajar, kemampuan peserta didik. Salah satu 

bentuk media yang dikembangkan oleh Universitas Kristen Satya Wacana 

dalam program PJJ S1 PGSD adalah media komputer berbasis IT. Media 

tersebut merupakan salah satu bentuk media elektronik selain radio, televisi, 

dan peralatan elektronik lainnya. Media-media yang dipakai pada program 

PJJ S1 PGSD adalah komputer multimedia, email, modul dan internet. 

Respon dari masyarakat mengenai pemanfaatan belajar jarak jauh 

sangat positif dan menunjang terutama bagi mahasiswa yang sibuk dengan 

pekerjaannya dan bagi mereka tidak mempunya waktu untuk kuliah tatap 

muka. Dengan adanya teknologi internet dapat mendukung pembelajaran di 

luar dan dapat berinteraksi dengan dosennya diluar jam kerja dari mahasiswa 

tersebut. 

Pelaksanaan pembelajaran berbasis IT dalam PJJ S1 PGSD bisa di 

akses langsung dari website PJJ S1 PGSD, website tersebut terdapat 

informasi mengenai PJJ S1 PGSD, ada informasi tentang tugas-tugas maupun 

materi-materi dari dosen. 
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Gambar 4.3 

Hylite-PJJ UKSW 

Antusiasme dari mahasiswa untuk mengikuti perkuliahaan jarak jauh 

berbasis IT sungguh luar biasa, terutama bagi mereka yang sibuk bekerja dan 

berumah tangga. Dengan adanya pembelajaran berbasis IT, mungkin akan 

berkembang menjadi ujian online, sehingga dapat mempermudah dan 

mempersempit antara jarak dan waktu. 

Kemampuan dari peserta didik itu sendiri dalam pemanfaatan 

pembelajaran jarak jauh sangat beragam dan bervariasi. Ada dari beberapa 

mahasiswa yang sudah bisa membuat e-mail, mengirim e-mail beserta 

gambar, membuat blog sendiri, mencari informasi lain yang berkaitan dengan 

tugas atau KBM di sekolah, tetapi pada dasarnya mereka mampu 

mengikutinya. Penerapan teknologi internet dalam proses pembelajaran 

membutuhkan waktu dan usaha yang berkesinambungan. Pihak-pihak yang 

yang terlibat dalam penerapan teknologi internet sebagai suatu perubahan 
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dalam proses pembelajaran hendaknya juga menyiapkan diri untuk 

menghadapi perubahan yang begitu pesat dalam teknologi informasi. 

Setelah keseluruhan data yang ditemukan peneliti, kemudian 

dilakukan proses analisis komparatif antar informan peneliti maupun dengan 

menggunakan catatan lapangan dan dokumentasi selanjutnya peneliti 

menyajikan kesimpulan tentang Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh 

Berbasis IT Pada Mahasiswa Program PJJ S1 PGSD antara lain: 

NO. 

Adanya Pembelajaran 

Berbasis IT Pada Program 

PJJ S1 PGSD UKSW 

Sebelum Adanya 

Pembelajaran Berbasis IT 

Program PJJ S1 PGSD 

UKSW 

1 Pembelajaran berbasis IT 

sangat menguntungkan bagi 

guru, apalagi untuk guru yang 

sibuk dengan pekerjaannya dan 

tidak bisa ditinggalkan, serta 

tidak harus datang kekampus 

setiap saat 

Para guru kesulitan dalam 

mengikuti perkuliahaan karena 

terbentur dengan pekerjaannya 

dan rumah tangganya masing-

masing 

2 Memiliki kemampuan untuk 

mengakses internet dan 

menjadikan internet sebagai 

sumber belajar 

Masih banyak guru yang belum 

dapat menggunakan media 

komputer 

3 Semakin majunya pengetahuan 

Guru untuk mendapatkan ilmu 

pengetahuan dari berbagai 

sumber 

Terbatasnya kemampuan guru 

untuk mendapatkan ilmu 

pengetahuan 

4 Menuntut adanya fasilitas 

dalam pelaksanaannya 

Kurang menuntut adanya 

fasilitas yang modern dalam 
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proses pembelajarannya 

5 Dapat meningkatakan 

kualifikasi menjadi S1 

Sulit untuk meningkatkan 

kualifikasi menjadi S1 

6 Tidak terbatas ruang dan 

waktu, Efisien dan Efektif 

Terbatas ruang dan waktu, serta 

membuang waktu saja 

 

  



 

 

136 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

1. Kesiapan dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran jarak 

jauh berbasis IT sudah cukup siap, karena pada saat awal mengikuti 

perkuliahaan mahasiswa baru sudah dibekali dengan pelatihan ICT yang 

dilakukan pada saat mengikuti perkuliahaan awal semester selama 3 

minggu. Setiap hari mahasiswa dibekali dengan pengenalan IT selama 4 

jam yang dibimbing oleh dosen ahli ICT dari UKSW. Sistem informasi 

ditangani oleh Biro Teknologi dan Sistem Informasi (BTSI) di bawah 

kendali wakil Rektor II. Komputerisasi sistem informasi ditandai dengan 

diluncurkannya website UKSW (http://www.uksw.edu) dan SIASAT 

(Sistem Informasi Akademik Satya Wacana). Terdapat juga  jaringan 

hotspot di seluruh lingkungan UKSW yang bertujuan untuk memudahkan 

Dosen maupun mahasiswa dalam mengakses internet. Bagian sistem 

komputer yang digunakan sudah memakai Pentium IV yang lengkap 

dengan fitur multimedia yang di tunjang dengan fasilitas pembelajaran (lab 

bahasa, LCD, lab micro teaching, lab IPA-Matematika, dll). Sedangkan 

untuk sarana listrik, air, transportasi, dll yang bertanggung jawab terhadap 

pengelolaannya adalah Bagian Pelayanan Umum. 

2. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh menggunakan model web enchanced 

course yaitu dimana internet adalah sebagai penunjang untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Pembelajaran selanjutnya di 

http://www.uksw.edu/
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3. laksanakan melalui tugas online lewat e-mail masing-masing mahasiswa, 

tugas online diberikan 5 kali dalam 1 semester sesuai jumlah mata kuliah 

yang ditempuh, disamping tugas online ada juga pembelajaran tutor 

kunjung yang dilakukan oleh dosen sebanyak 2 kali dalam 1 semester. 

Secara keseluruhan proses pembelajaran jarak jauh di laksanakan 

sebanyak 8 kali tatap muka residensial. Evaluasi pembelajaran jarak jauh 

terdiri dari :  

a) UAS, dilaksanakan pada awal residensial semester berikutnya 

dalam bentuk tes tertulis dan tes online yang dikerjakan melalui 

internet. 

b) PPL, dilaksanakan pada semester 4 selama 3 bulan yang 

dilanjutkan dengan ujian PPL pada akhir bulan masa PPL, di 

Sekolah tempat mengajar masing-masing (SD). 

c) Ujian akhir program, dilaksananakan dalam bentuk ujian skripsi 

PTK yang diujikan dalam bentuk E-TA (Elektronik Tugas Akhir). 

5.2 Saran 

1. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh berbasis IT ini memerlukan 

keterampilan dalam mengakses internet baik dari dosen dan 

mahasiswanya, untuk mencapai hasil yang maksimal pihak pengelola 

yaitu UKSW, harus benar-benar intensif dalam mengadakan pelatihan 

tentang internet dan computer, tidak hanya pada awal perkuliahaan, tetapi 

juga pada waktu residensial, serta melakukan open recruitmen untuk 
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mencari dosen-dosen yang berkualitas dalam mengajar maupun dalam 

mengakses internet. 

2. Melakukan koordinasi dengan jardiknas untuk mengembangkan sistem 

jaringan internet di pedesaan dengan akses yang baik agar pelaksanaan 

pembelajaran jarak jauh berbasis IT ini dapat terlaksana dengan efisien 

dan efektif. 

3. Untuk melancarkan kegiatan belajar mengajar jarak jauh berbasis IT 

hendaknya pihak pengelola menggunakan MOODLE dalam 

pelaksanaannya, karena MOODLE memang dirancang untuk 

pembelajaran jarak jauh, di sana terdapat fasilitas-fasilitas yang 

mendukung pembelajaran jarak jauh antara lain fasilitas kirim pesan, 

penugasan online, forum diskusi, absensi mahasiswa, dll. 
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http://www.bpplsp-reg-1.go.id/e-learning/index.php?do=new&id=13
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN BAGI KOORDINATOR 

PELAKSANA PJJ S1 PGSD 

NO. 
Variabel 

Penelitian 
Aspek 

Butir 

Soal 
Indikator 

Nomor 

Soal 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

Kesiapan 

pengajar dan 

peserta didik 

dalam 

memahami 

pembelajaran 

jarak jauh 

berbasis IT 

Pelaksanaan 

pembelajaran 

jarak jauh 

berbasis IT 

 

 

Tujuan  

 

 

2 

 

 

Mengetahui tujuan pembelajaran 

jarak jauh 

 

1,2 

 

 

 

Pelaksanaan 

pembelajaran 

 

3 

 

 

Mengetahui strategi/model dan 

hambatan dalam  proses 

pembelajaran  

3,4,5 

 

 

Media 

 

2 

 

Tujuan menggunakan media 

internet 

6,7 

 

Mahasiswa 

dan Dosen 

 

4 

 

 

Mengetahui prosedur 

penerimaan mahasiswa dan 

antusiasme mahasiswa 

8,9,10,11 

 

 

Kompetensi 

 

2 

 

Mengetahui kompetensi 

mahasiswa 

12,13 

 

Sistem 

pembelajaran 

2 

 

Mengetahui sistem pembelajaran 

jarak jauh 

14,15 

 

Kendala dan 

Evaluasi 

pembelajaran 

4 

 

 

Mengetahui bagaimana proses 

evaluasinya dan hambatan yang 

muncul 

16,17,18,

19 

 

Lingkungan 2 Mengetahui dampak yang timbul 

di masyarakat 

20,21 
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PEDOMAN WAWANCARA BAGI KOORDINATOR PELAKSANA PJJ S1 

PGSD 

1. Apakah tujuan pembelajaran jarak jauh? 

2. Apakah dengan menggunakan media internet membantu mencapai tujuan 

pelaksanaan PJJ? 

3. Model apa yang di gunakan dalam pelaksanaan PJJ? 

4. Metode apa yang digunakan selama proses perkuliahan? 

5. Sampai saat ini bagaimana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh berbasis 

teknologi informasi(IT)? 

6. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan PJJ? 

7. Apakah ada media lain yang digunakan dalam pelaksaan PJJ? 

8. Apa sajakah kriteria calon mahasiswa program PJJ S1 PGSD? 

9. Seperti apakah prosedur penerimaan mahasiswa program PJJ S1 PGSD? 

10. Bagaimana antusiasme dari mahasiswa dalam mengikuti perkuliahaan jarak 

jauh? 

11. Bagaimana interaksi dosen dengan mahasiswa dalam pelaksanaan PJJ? 

12. Apakah kompetensi yang diharapkan dalam pelaksaan PJJ? 

13. Apa sajakah syarat kelulusan pelaksaan PJJ? 

14. Seperti apakah persiapan pelaksanaan sistem belajarnya? 

15. Perlukah monitoring untuk pelaksanaan kegiatan belajar jarak jauh? 

16. Apa saja kendala dalam menggunakan internet untuk perkuliahan ini? 

17. Apakah dosen dan mahasiswa mahir dalam menggunakan internet untuk 

perkuliahan ini? 
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18. Apakah menurut anda dengan media internet memberikan dampak positif 

terhadap proses pembelajaran jarak jauh? 

19. Apakah dari peserta didik sudah bisa melaksanakan pembelajaran berbasis 

internet dengan baik? 

20. Apakah dampak yang akan diperoleh peserta didik dalam melaksanakan PJJ 

berbasis IT? 

21. Bagaimana respon dari masyarakat dalam pelaksanaan PJJ berbasis IT? 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN BAGI DOSEN PJJ S1 PGSD 

NO. 
Variabel 

Penelitian 
Aspek 

Butir 

Soal 
Indikator 

Nomor 

Soal 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Kesiapan 

pengajar dan 

peserta didik 

dalam 

memahami 

pembelajaran 

jarak jauh 

berbasis IT 

Pelaksanaan 

pembelajaran 

jarak jauh 

berbasis IT 

Perencanaan 

pembelajaran 

 

 

3 

 

 

 

Mengetahui bagaimana kesiapan 

Dosen dalam pembelajaran jarak 

jauh 

 

1,2,3 

 

 

 

Media 

pembelajaran 

 

4 

 

 

Mengetahui media yang di 

gunakan dalam proses 

pembelajaran 

4,5,6,7 

 

Strategi/model 

pembelajaran 

2 

 

Mengetahui metode yang di 

gunakan 

8,9 

 

Kompetensi 

 

 

3 

 

 

Mengetahui kompetensi 

mahasiswa dan Dosen dalam 

memanfaatkan media yang di 

gunakan 

10,11,12 

 

 

Evaluasi 

 

2 

 

Mengetahui hambatan-hambatan 

yang muncul 

13,14 

 

Lingkungan 2 Mengetahui dampak yang timbul 

di masyarakat 

15,16 
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PEDOMAN WAWANCARA BAGI DOSEN PJJ S1 PGSD 

1. Bagaimana penilaian ibu/bapak terhadap pembelajaran berbasis IT ini 

khususnya dengan teknologi internet? 

2. Sejauh mana sosialisasi terhadap penggunaan teknologi internet dalam 

menyampaikan pembelajaran di PJJ? 

3. Apakah dari peserta didik sudah melaksanakan pembelajaran jarak jauh 

berbasis internet? 

4. Apakah dengan media internet memberikan dampak positif terhadap 

proses belajar jarak jauh? 

5. Apakah ada media lain yang digunakan selain internet dalam proses 

belajar jarak jauh? 

6. Apa saja keuntungan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh berbasis 

IT? 

7. Apakah dengan media internet dapat menggantikan peran pengajar dalam 

pelaksanaan belajar jarak jauh? 

8. Bagaimana interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan 

pembelajaran jarak jauh berbasis internet? 

9. Metode apa saja yang telah digunakan selama pelaksanaan pembelajaran 

jarak jauh? 

10. Bagaimana kemampuan dari peserta didik itu sendiri terhadap 

pemanfaatan internet dalam pembelajaran jarak jauh? 

11. Bagaimana antusiasme dari mahasiswa mengenai pembelajaran jarak jauh 

berbasis IT? 

12. Apakah setiap dosen sudah mahir dalam mengakses internet? 
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13. Perlukah proses monitoring dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh 

berbasis IT? 

14. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran jarak 

jauh? Solusinya seperti apa? 

15. Bagaimana respon dari masyarakat dalam pelaksanaan pembelajaran 

berbasis IT? 

16. Dampak apakah yang akan diperoleh masyarakat dalam pelaksanaan PJJ 

berbasis IT? 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN BAGI MAHASISWA PJJ S1 PGSD 

NO. 
Variabel 

Penelitian 
Aspek 

Butir 

Soal 
Indikator 

Nomor 

Soal 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Kesiapan 

pengajar dan 

peserta didik 

dalam 

memahami 

pembelajaran 

jarak jauh 

berbasis IT 

 

Pelaksanaan 

pembelajaran 

jarak jauh 

berbasis IT 

Perencanaan 

pembelajaran 

4 

 

Perkenalan media yang di gunakan 

dalam proses pembelajaran 

1,2,3,4 

 

Strategi 

pembelajaran 

3 

 

Mengetahui strategi dalam 

mengatasi hambatan yang muncul 

5,6,7 

 

Sarana dan 

prasarana 

5 

 

Mengetahui media yang di 

gunakan selama pembelajaran 

8,9,10,11,

12 

Kompetensi 

mahasiswa 

 

4 

 

 

Mengetahui kemampuan 

mahasiswa dalam memanfaatkan 

media dalam pembelajaran 

13,14,15,

16 

 

Penunjang  

 

2 

 

Mengetahui media lain yang di 

guanakan 

17,18 

 

Evaluasi 5 Mengetahui perkembangan 

mahasiswa selama  mengikuti 

perkuliahan 

19,20,21,

22,23 
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PEDOMAN WAWANCARA BAGI MAHASISWA S1 PGSD 

1. Apa yang anda ketahui tentang internet? 

2. Berapa jam biasanya anda mengakses internet? 

3. Dimana biasanya anda mengakses internet? 

4. Kapan anda mengenal teknologi internet? Dari mana anda mengenal? 

Kursus atau belajar dari teman? 

5. Apa saja kendala yang anda hadapi selama menggunakan internet dan 

bagaimana solusinya? 

6. Apa yang anda lakukan pada waktu luang selama perkuliahan? 

7. Apakah anda mengalami kesulitan selama mengakses internet? 

8. Informasi apa saja yang biasanya anda cari di internet? 

9. Apakah informasi yang anda cari berkaitan dengan mata kuliah? 

10. Apakah anda mengakses internet ketika mengirimkan tugas saja? 

11. Apakah menurut anda dengan media internet membawa dampak positif 

terhadap proses pembelajaran jarak jauh? 

12. Bagaimana penilaian anda terhadap pembelajaran berbasis internet? 

13. Sejauh mana sosialisasi terhadap penggunaan teknologi informasi ini 

khususnya teknologi internet dalam menyampaikan pembelajaran di PJJ? 

14. Apakah dari peserta didik sudah melaksanakan pembelajaran berbasis 

internet? 

15. Sejauh ini bagaimana pelaksanaan pembelajaran berbasis internet di PGSD 

PJJ? 

16. Menurut anda apakah dosen maupun mahasiswa mahir dalam mengakses 

internet? 
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17. Apakah ada media-media lain yang digunakan dalam proses pembelajaran 

ini selain internet? 

18. Adakah alamat website khusus dalam proses pembelajaran jarak jauh? 

19. Apa keuntungan dalam pembelajaran jarak jauh? 

20. Alasan anda ikut kuliah jarak jauh? 

21. Apakah dengan media internet sudah menggantikan peran pengajar? 

22. Bagaimana interaksi dosen dengan mahasiswa dalam pelaksanaan PJJ? 

23. Adakah proses monitoring dalam pelaksanaannya? 
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Informan II 

Pertemuan  : 1 

Pengambilan data : 1 

Hari/tanggal  : Rabu, 25 Mei 2010 

Waktu   : 15.00-15.30 

Tempat  : Ruang Dosen PGSD 

P 

J 

 

 

P 

 

J 

 

 

 

P 

 

J 

 

P 

 

J 

 

Apakah tujuan pembelajaran jarak jauh? 

Meningkatkan kemampuan mereka dalam penguasaan 

IT, karena pembelajarannya itu menggunakan fasilitas 

internet. 

Apakah dengan menggunakan media internet 

membantu mencapai tujuan pelaksanaan PJJ? 

Ya, tetapi pada awalnya memang mengalami kesulitan 

karena banyak dari mahasiswa yang masih awam. 

Tetapi seiring berjalannya waktu mereka jadi sudah 

terbiasa. 

Model apa yang di gunakan dalam pelaksanaan 

PJJ? 

Online yaitu menggunakan hylite dan tatap muka pada 

saat liburan sekolah. 

Metode apa yang digunakan selama proses 

perkuliahan? 

Metodenya bervariasi ada pembelajaran secara 

langsung, ada juga forum diskusi dan quis. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 



152 

 

 

 

P 

 

 

J 

 

P 

 

J 

 

 

 

 

P 

 

J 

 

P 

 

J 

 

 

P 

 

Sampai saat ini bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi 

informasi(IT)? 

Sampai saat ini masih tetap jalan dan hampir semua 

mahasiswa sudah banyak yang menguasai. 

Hambatan apa saja yang dihadapi dalam 

pelaksanaan PJJ? 

Hambatannya yaitu banyak tugas-tugas yang diberikan 

kadang berbenturan dengan tugas yang ada disekolah, 

jadi sering terlambat dalam mengirim tugas-tugas 

tersebut. Kadang juga gangguan internetnya sering 

error. 

Apakah ada media lain yang digunakan dalam 

pelaksaan PJJ? 

Selain internet menggunakan modul, buku paket 

kadang ada juga copy file. 

Apa sajakah kriteria calon mahasiswa program PJJ 

S1 PGSD? 

Kriterianya yaitu guru tetap atau PNS baik swasta 

maupun negeri, sudah D2, melakukan pendaftaran PJJ 

tersebut. 

Prosedur penerimaan mahasiswa program PJJ S1 

PGSD seperti apa? 
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J 

 

 

P 

 

J 

P 

 

J 

 

P 

 

J 

 

 

P 

J 

 

 

P 

 

J 

 

Dengan cara mahasiswa mendaftar, mengikuti seleksi 

yang sudah dijadwalkan, melakukan daftar ulang 

apabila sudah diterima. 

Bagaimana antusiasme dari mahasiswa dalam 

mengikuti perkuliahaan jarak jauh? 

Mahasiswanya sangat antusias. 

Bagaimana interaksi dosen dengan mahasiswa 

dalam pelaksanaan PJJ? 

Interaksinya dekat biasanya melalui online lewat e-

mail kadang juga ada yang telepon atau lewat sms. 

Kompetensi apakah yang diharapkan dalam 

pelaksaan PJJ? 

Secara umum harus mempunyai kompetensi 

profesional, kompetensi sosial, kompetensi personal, 

kompetensi paedagogik plus IT. 

Apa sajakah syarat kelulusan pelaksaan PJJ? 

Harus lulus semua mata kuliah yang ditempuh, lulus 

ETA (elektronik tugas akhir), kemudian lulus ujian 

skripsi. 

Persiapan pelaksanaan sistem belajarnya seperti 

apa? 

Pada tahap awal mengikuti pelatihan atau pembekalan 

mengenai  IT selama 1 bulan penuh melalui kelas-
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P 

 

J 

 

 

P 

 

J 

 

 

 

P 

 

J 

 

 

P 

 

 

J 

 

 

kelas. 

Perlukah monitoring untuk pelaksanaan kegiatan 

belajar jarak jauh? 

Perlu, biasanya monitoring dilakukan pada saat tutor 

kunjung 2 kali dalam 1 semester yaitu pada awal dan 

akhir. 

Apa saja kendala dalam menggunakan internet 

untuk perkuliahan ini? 

Kendalanya yaitu biasanya pada masalah jaringan 

internet yang sering error, trus kadang kalau 

mahasiswanya jauh dari warnet kadang mereka itu 

malas dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. 

Apakah dosen dan mahasiswa mahir dalam 

menggunakan internet untuk perkuliahan ini? 

Secara umum kalau dosen sudah banyak yang mahir, 

kalau mahasiswa ada beberapa yang belum bisa 

dikarenakan faktor usia yang sudah lanjut. 

Apakah menurut anda dengan media internet 

memberikan dampak positif terhadap proses 

pembelajaran jarak jauh? 

Ya, karena pada awalnya banayak mahasiswa yang 

belum tahu banyak masalah internet sekarang menjadi 

banyak tahu dan bahkan bisa menggunakannya. 
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P 

 

 

J 

 

P 

 

J 

 

 

P 

 

J 

 

 

Apakah dari peserta didik sudah bisa 

melaksanakan pembelajaran berbasis internet 

dengan baik? 

Rata-rata mahasiswa sudah bisa, ada sebagian yang 

belum bisa karena faktor usia tadi. 

Apakah dampak yang akan diperoleh peserta didik 

dalam melaksanakan PJJ berbasis IT? 

Kalau pada awalnya banyak yang belum bisa IT kini 

menjadi bisa karena sudah terbiasa menggunkannya 

pada saat mengikuti perkuliahan. 

Bagaimana respon dari masyarakat dalam 

pelaksanaan PJJ berbasis IT? 

Responnya sangat senang, karena mereka tidak hanya 

mengikuti perkuliahan tetapi saja, tetapi  juga 

mendapat pengetahuan tentang IT yang secara 

bersamaan. 
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Informan I 

Pertemuan  : 1 

Pengambilan data : 1 

Hari/tanggal  : Rabu, 17 maret 2010 

Waktu   : 14.45-15.30 

Tempat  : Ruang Kaprogdi PJJ PGSD 

P 

J 

 

 

 

P 

 

J 

 

 

 

P 

 

J 

 

 

P 

 

Apakah tujuan pembelajaran jarak jauh? 

Yang pertama menyiapkan calon guru supaya 

berkompeten menjadi guru 5 bidang ke-SD-an, 

kemudian yang kedua meningkatkan kemampuan 

mereka dalam penguasaan IT. 

Apakah dengan menggunakan media internet 

membantu mencapai tujuan pelaksanaan PJJ? 

Ya, karena dengan internet materi yang di sampaikan 

itu bisa sampai ke mahasiswa yang diluar salatiga, 

disamping itu juga supaya meningkatkan penguasaan 

IT. 

Model apa yang di gunakan dalam pelaksanaan 

PJJ? 

Menggunakan Web enchanced course yaitu model 

pembelajaran berbasis web yang basisnya itu 

menggunakan moodle atau yang biasa di sebut disini 

hylite. 

Metode apa yang digunakan selama proses 
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J 

 

 

 

 

 

P 

 

 

J 

 

P 

 

J 

 

 

 

P 

 

J 

 

P 

 

perkuliahan? 

Metodenya macam-macam ada online text yaitu 

mngerjakan tugas-tugas dengan cara online secara 

langsung, single file upload yaitu tugas bisa dikerjakan 

diluar nanti tinggal mengupload saja, ada juga forum 

diskusi dan quis. Kadang-kadang juga sampai 

mahasiswanya bingung. 

Sampai saat ini bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi 

informasi(IT)? 

Sampai saat ini masih tetap jalan walaupun kadang-

kadang memang mengalami kendala. 

Hambatan apa saja yang dihadapi dalam 

pelaksanaan PJJ? 

Kendala utama yaitu dosen maupun mahasiswa  dalam 

mengupload tugas-tugas maupun mengirim tugas 

biasanya masih mengalami kendala, kemudian 

penguasaan IT yang masih kurang. 

Apakah ada media lain yang digunakan dalam 

pelaksaan PJJ? 

Selain internet menggunakan media buku lalu juga 

pakai CD pembelajaran. 

Apa sajakah kriteria calon mahasiswa program 
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P 

 

J 

 

PJJ S1 PGSD? 

Harus sudah D2 PGSD yang terakreditrasi, lulus 

kemampuan akademik, lulus tes wawancara, lulus tes 

penguasaan IT dasar. 

Prosedur penerimaan mahasiswa program PJJ S1 

PGSD seperti apa? 

Dengan cara pergi ke Kab/Kota kemudian mahasiswa 

mendaftar lalu diadakan seleksi kemudian 

pengumuman, pengumuman ini berdasarkann pada 

rapat prodi. 

Bagaimana antusiasme dari mahasiswa dalam 

mengikuti perkuliahaan jarak jauh? 

Antusias, karena pada umumnya mereka menganggap 

IT itu merupakan hal yang baru yang pada awalnya 

mereka pada bingung tetapi tetap antusias. 

Bagaimana interaksi dosen dengan mahasiswa 

dalam pelaksanaan PJJ? 

Interaksinya ya melalui online lewat e-mail kadang 

juga ada yang beberapa lewat blog tetapi yang utama 

ya melalui moodle atau hylite itu. 

Kompetensi apakah yang diharapkan dalam 

pelaksaan PJJ? 

Kompetensi profesional, kompetensi sosial, 
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kompetensi personal, kompetensi paedagogik plus IT. 

Apa sajakah syarat kelulusan pelaksaan PJJ? 

IPK harus 2,75, skripsi atau ETA (elektronik tugas 

akhir) nilainya harus B, lulus ujian skripsi atau ETA 

lalu mengumpulkan ETAnya itu dalam bentuk CD. 

Persiapan pelaksanaan sistem belajarnya seperti 

apa? 

Persiapan pelaksanaannya melalui traning IT selama 1 

bulan penuh melalui kelas-kelas kemudian baru 

dilepas. 

Perlukah monitoring untuk pelaksanaan kegiatan 

belajar jarak jauh? 

Kalau monitoring secara langsung tiap mahasiswa itu 

tidak ada, biasanya monitoring dilakukan pada saat 

pengiriman tugas-tugas saja atau melalui tutor kunjung 

2 kali dalam 1 semester yaitu pada awal dan akhir, atau 

kalau proses monitoring secara langsung kalau pas di 

ICT center saja. 

Apa saja kendala dalam menggunakan internet 

untuk perkuliahan ini? 

Kendala utama yaitu dosen maupun mahasiswa  dalam 

mengupload tugas-tugas maupun mengirim tugas 

biasanya masih mengalami kendala, kemudian 
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penguasaan IT yang masih kurang. 

Apakah dosen dan mahasiswa mahir dalam 

menggunakan internet untuk perkuliahan ini? 

Dosen dan mahasiswa rata-rata mahir, mungkin ada 1-

2 dosen maupun mahasiswa yang belum mahir kalau 

dosen yang muda-muda itu sudah banyak yang mahir 

tapi kalau yang tua ya tidak begitu mahir, begitu juga 

mahasiswa kalau yang belum mahir itu juga bisa 

menghambat proses pembelajaran. 

Apakah menurut anda dengan media internet 

memberikan dampak positif terhadap proses 

pembelajaran jarak jauh? 

Saya kurang yakin karena biasanya dosen muda-muda 

itu terlalu berkutat pada IT nya sehingga cenderung 

melupakan contentnya. 

Apakah dari peserta didik sudah bisa 

melaksanakan pembelajaran berbasis internet 

dengan baik? 

Rata-rata mahasiswa sudah bisa. 

Apakah dampak yang akan diperoleh peserta didik 

dalam melaksanakan PJJ berbasis IT? 

Penguasaan IT semakin bertambah maka 

pengetahuaannya juga semakin bertambah, kemudian 
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dia juga akan lebih percaya diri karena tidak dianggap 

“gaptek”. 

Bagaimana respon dari masyarakat dalam 

pelaksanaan PJJ berbasis IT? 

Responnya sangat baik ya, biasanya alumni yang di 

Kab/Kota biasanya jadi pemandu kegiatan-kegiatan 

kelompok belajar IT karena lulus dari PJJ mereka 

dianggap kemampuan IT nya lebih baik dari pada 

teman-teman yang lain. 
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Informan III 

Pertemuan  : 1 

Pengambilan data : 1 

Hari/tanggal  : Rabu, 17 maret 2010 

Waktu   : 15.35-16.00 

Tempat  : Ruang Dosen PGSD 
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Bagaimana penilaian ibu/bapak terhadap 

pembelajaran berbasis IT ini khususnya 

dengan teknologi internet? 

Kalau pembelajarannya menurut saya ya lebih 

enak, dosen jadi lebih praktis dan simpel dalam 

menyampaikan materi-materi itu, tapi kalau 

mahasiswanya seperti apa saya kurang tahu. 

Sejauh mana sosialisasi terhadap penggunaan 

teknologi internet dalam menyampaikan 

pembelajaran di PJJ? 

Namanya PJJ itu kan jarak jauh, jadi ya sudah dari 

awal masuk sudah dibekalil dengan pelatihan 

menggunakan E-learningnya, cara mengupload 

tugas-tugas. 

Apakah dari peserta didik sudah 

melaksanakan pembelajaran jarak jauh 

berbasis internet dengan benar? 

Kalau yang melakukan secara benar saya rasa baru 
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80%, hanya problemnya itu mungkin dari jaringan 

internetnya yang kadang-kadang tidak bisa 

maksimal dalam pelaksanaan pembelajarannya. 

Apakah dengan media internet memberikan 

dampak positif terhadap proses belajar jarak 

jauh? 

Tentunya ada, dalam arti biasanya dosen dalam 

menyampaikan materi tugas itu kan ada batas 

waktunya jadi misalkan mahasiswa terlambat jadi 

tidak bisa mengupload tugas-tugas tersebut, jadi 

pelaksanaannya itu bisa tepat waktu. 

Apakah ada media lain yang digunakan selain 

internet dalam proses belajar jarak jauh? 

Kalau yang kita punya itu E-learning, kalau selain 

itu ya melalui residensial itu atau tatap muka 

secara langsung pada saat tutor kunjung biasanya 

dilakukan 1 semester itu 2 kali. 

Apa saja keuntungan dalam pelaksanaan 

pembelajaran jarak jauh berbasis IT? 

Keuntungannya ya itu tadi, dosen jadi lebih enak 

dan praktis karena di E-learning itu kan semua 

materi tugas-tugas sudah ada, tesnya juga sudah 

ada, jadi mahasiswa tinggal mengerjakan soal 
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nanti skornya muncul sendiri jadi dosen nggak 

perlu mengoreksi lagi karena programnya sudah 

ada di data base semua. 

Apakah dengan media internet dapat 

menggantikan peran pengajar dalam 

pelaksanaan belajar jarak jauh? 

Kalau 100% menggantikan itu tidak bisa, hanya 

kalau PJJ materi sudah ada di data base semua jadi 

mahasiswa tinggal mempelajari atau mngerjakan 

tugas-tugas yang ada, kalau tatap muka kan bisa 

berinteraksi secara langsung. 

Bagaimana interaksi antara dosen dan 

mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran 

jarak jauh berbasis internet? 

Kalau saya memakai banyak cara yaitu melalui E-

learning itu kan ada ruang chatting atau kalau 

tidak ya lewat Yahoo Massanger kadang ada juga 

yang lewat Facebook karena kebanyakan 

mahasiswa itubanyak yang punya Facebook 

kadang pada saat jam-jam tertentu bisa online 

bareng. 

Metode apa saja yang telah digunakan selama 

pelaksanaan pembelajaran jarak jauh? 
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Metodenya ya dengan E-learning itu tadi, kan 

semuanya sudah ada disitu. 

Bagaimana kemampuan dari peserta didik itu 

sendiri terhadap pemanfaatan internet dalam 

pembelajaran jarak jauh? 

Kalau PJJ itu dari awal sudah dibekali cara 

menggunakan komputer, tapi pada saat awal-awal 

juga masih mengalami kesulitan karena 

kebanyakan dari mereka masih awam tapi nsetelah 

semester 2 atau 3 itu sudah banyak yang bisa jadi 

tidak ada masalah Cuma kadang jaringannya yang 

bermasalah. 

Bagaimana antusiasme dari mahasiswa 

mengenai pembelajaran jarak jauh berbasis 

IT? 

Mereka kebanyakan sangat senang, tapi ya itu tadi 

kendala jaringan yang sering menghambat 

mereka. 

Apakah setiap dosen sudah mahir dalam 

mengakses internet? 

Kalau menurut saya ya belum mahir, tapi kalau 

yang muda-muda sudah banyak yang bisa kalau 

yang sudah tua saya rasa masalah teknologi 
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kurang begitu menguasai. 

Perlukah proses monitoring dalam 

pelaksanaan pembelajaran jarak jauh berbasis 

IT? 

Perlu, karena monitoring itu tidak hanya untuk 

memonitor mahasiswa saja tapi biasanya juga 

untuk melakukan konsultasi tentang 

pembelajarannya selama ini apakah ada kendala-

kendala yang dihadapi. 

Apa saja kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan pembelajaran jarak jauh? 

Solusinya seperti apa? 

Kalau saya dengan mahasiswa saya biasanya 

kendala itu yamasalah jaringan itu tadi, tapi 

biasanya saya sarankan kalau misalnya E-

learningnya macet itu bisa melalui E-mail atau 

lewat blog juga bisa kalau mau mengirim tugas. 

Tapi kalau blog itu kan sifatnya pribadi. 

Bagaimana respon dari masyarakat dalam 

pelaksanaan pembelajaran berbasis IT? 

Secara keseluruhan menurut saya respon dari 

masyarakat itu belum begitu antusias, karena 

mereka belum yakin kalau dengan E-learning itu 
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bisa berjalan dengan baik karena biasanya mereka 

itu masih awam dengan teknologi seperti itu. 

Dampak apakah yang akan diperoleh 

masyarakat dalam pelaksanaan PJJ berbasis 

IT? 

Dampaknya yaitu kemampuan mahasiswa dalam 

penguasaan komputer itu meningkat, kemudian 

bisa mengenal dunia maya lebih luas serta 

biasanya banyak mahasiswaPJJ yang menjadi 

tutor bagi teman-temannya cara megoperasikan 

komputer itu seperti apa, mau tidak mau kan 

mereka pasti bisa. 
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Informan IV 

Pertemuan  : 1 

Pengambilan data : 1 

Hari/tanggal  : Kamis, 1 Juli 2010 

Waktu   : 11.00-11.35 

Tempat  : Ruang Dosen PGSD 
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Bagaimana penilaian ibu/bapak terhadap 

pembelajaran berbasis IT ini khususnya 

dengan teknologi internet? 

Sesuai dengan perkembangan teknologi ya, 

memang saat ini guru-guru mau tidak mau harus 

menguasai apa namanya teknologi informasi yaitu 

internet, sehingga pembelajaran seperti ini 

memang inovasi yang bagus.  

Sejauh mana sosialisasi terhadap penggunaan 

teknologi internet dalam menyampaikan 

pembelajaran di PJJ? 

Saya ini sebagai pengajar saja bukan tim 

penyelenggara, mungkin sosialisasinya di daerah-

daerah jadi ada sentral yang dijadikan pusat untuk 

layanan internet. Dan juga ada perkuliahan tentang 

ICT untuk memperdalam lagi. 

Apakah dari peserta didik sudah 

melaksanakan pembelajaran jarak jauh 
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berbasis internet IT dengan benar? 

Sebagian besar mahasiswa sudah bisa, tapi juga 

masih ada beberapa yang belum menguasai 

terutama mahasiswa yang sudah tua-tua. 

Apakah dengan media internet memberikan 

dampak positif terhadap proses belajar jarak 

jauh? 

Ya, tentu sangat positif karena dapat memberikan 

nilai lebih kepada guru-guru supaya tidak gagap 

teknologi dan di sisi lain bisa menjembatani waktu 

mereka.  

Apakah ada media lain yang digunakan selain 

internet dalam proses belajar jarak jauh? 

Kalau media lain biasanya saya menggunakan 

laptop, LCD. Ketika online mereka biasanya 

diberikan buku bahan ajar dan CD. 

Apa saja keuntungan dalam pelaksanaan 

pembelajaran jarak jauh berbasis IT? 

Keuntungannya yaitu guru bisa melakukan 

pembelajaran tanpa harus meninggalkan tugas 

pokoknya sebagai pengajar di sekolah masing-

masing.  

Apakah dengan media internet dapat 
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menggantikan peran pengajar dalam 

pelaksanaan belajar jarak jauh? 

Tidak bisa, soalnya media internet hanya untuk 

mendukung proses pembelajaran supaya bisa 

berjalan lebih efektif. 

Bagaimana interaksi antara dosen dan 

mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran 

jarak jauh berbasis internet? 

Interaksi berjalan dengan baik, yaitu melalui e-

mail untuk mengirim tugas-tugas kadang juga 

mahasiswa biasa berkomunikasi melalui sms 

untuk konfirmasi masalah tugas.  

Metode apa saja yang telah digunakan selama 

pelaksanaan pembelajaran jarak jauh? 

Kalau yang dikelas ada yang penugasan, ceramah, 

berupa demonstrasi, kalau ketika online ya belajar 

mandiri dengan penugasan. 

Bagaimana kemampuan dari peserta didik itu 

sendiri terhadap pemanfaatan internet dalam 

pembelajaran jarak jauh? 

Yang jelas mereka sudah bisa mengirim tugas, 

jadi saya berasumsi mereka sudah bisa mengakses 

internet. Walaupun ada peran orang lain atau 
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kerjasama dengan kelompok untuk mengirimkan, 

tapi kalau itu saya tidak tahu 

Bagaimana antusiasme dari mahasiswa 

mengenai pembelajaran jarak jauh berbasis 

IT? 

Cukup antusias dari setiap mahasiswa, mereka 

selalu ingin tahu tentang ICT ini dan itu luar biasa 

sekali. 

Apakah setiap dosen sudah mahir dalam 

mengakses internet? 

Ya sebagian dosen yang muda-muda itu memang 

mahir dalam penguasaan teknologi. Tapi kalau 

dosen yang sudah tua-tua yang memang agak 

kurang pengetahuan ITnya. 

Perlukah proses monitoring dalam 

pelaksanaan pembelajaran jarak jauh berbasis 

IT? 

Saya rasa memang perlu, tapi kalau proses 

monitoring kan tidak bisa tiap hari kecuali pada 

saat residensial . 

Apa saja kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan pembelajaran jarak jauh? 

Solusinya seperti apa? 

65 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

85 

 

 



172 

 

 

 

J 

 

 

 

 

 

 

 

P 

 

J 

 

P 

 

 

J 

Kalau inisiasi itu hambatannya tidak bisa tepat 

waktu artinya karena mahasiswa masih belajar 

jadi kadang-kadang masih salah kirim. Disamping 

itu juga kesibukan dosen itu sendiri yang tidak 

bisa langsung merespon jawaban dari mahasiswa 

mungkin bisa 1 sampai 2 hari. Solusinya yaitu kita 

perlu ada jaringan disetiap tempat untuk bisa 

mengakses internet setiap saat. 

Bagaimana respon dari masyarakat dalam 

pelaksanaan pembelajaran berbasis IT? 

Saya rasa masyarakat merespon dengan baik 

dalam pelaksanaan program ini. 

Dampak apakah yang akan diperoleh 

masyarakat dalam pelaksanaan PJJ berbasis 

IT? 

Dampaknya yaitu banyak dari mahasiswa PJJ ini 

yang memiliki nilai lebih dibandingkan yang tidak 

mengikuti program ini, karena mereka dibekali 

dengan kemampuan IT yang lebih dibandingkan 

yang lain. 
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Mahasiswa I 

Pertemuan  : 1 

Pengambilan data : 1 

Hari/tanggal  : Kamis, 1 april 2010 

Waktu   : 09.05-09.30 

Tempat  : Ruang kepala sekolah 
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Apa yang anda ketahui tentang internet? 

Jaringan komunikasi yang bisa digunakan untuk mencari 

data yang dibutuhkan oleh manusia 

Berapa jam biasanya anda mengakses internet? 

1 sampai 2 jam, tergantung kebutuhan 

Dimana biasanya anda mengakses internet? 

Dirumah 

Kapan anda mengenal teknologi internet? Dari mana 

anda mengenal? Kursus atau belajar dari teman? 

Selama kuliah di UKSW, saya belajar dari keluarga dan 

dari dosen 

Apa saja kendala yang anda hadapi selama 

menggunakan internet dan bagaimana solusinya? 

Ketika akan masuk web atau mengirim tugas biasanya 

loadingnya lama 

Apa yang anda lakukan pada waktu luang selama 

perkuliahan? 
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Mengerjakan tugas, mencari data yang berhubungan 

dengan tugas-tugas kuliah 

Apakah anda mengalami kesulitan selama mengakses 

internet? 

Pernah, pada saat awal mengenal internet 

Informasi apa saja yang biasanya anda cari di 

internet? 

Informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas kuliah 

seperti RPP, silabus dll. 

Apakah informasi yang anda cari berkaitan dengan 

mata kuliah? 

ya 

Apakah anda mengakses internet ketika mengirimkan 

tugas saja? 

Tidak  

Apakah menurut anda dengan media internet 

membawa dampak positif terhadap proses 

pembelajaran jarak jauh? 

Ya, karena semua tugas yang diberikan lewat internet 

sehingga kami jadi tambah wawasan baru, dan tidak 

terpaku pada materi yang ada di buku paket saja. 

Bagaimana penilaian anda terhadap pembelajaran 

berbasis internet? 
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Baik, sangat membantu terhadap proses pembelajaran. 

Sejauh mana sosialisasi terhadap penggunaan 

teknologi informasi ini khususnya teknologi internet 

dalam menyampaikan pembelajaran di PJJ ini? 

Cukup baik 

Apakah dari peserta didik sudah melaksanakan 

pembelajaran berbasis internet? 

Sebagian sudah 

Sejauh ini bagaimana pelaksanaan pembelajaran 

berbasis internet di PGSD PJJ? 

Sudah sesuai dengan kebutuhan kami selaku mahasiswa 

PGSD PJJ di UKSW 

Menurut anda apakah dosen maupun mahasiswa 

mahir dalam mengakses internet? 

Semua dosen pastinya sudah, untuk mahasiawa sebagian 

sudah bisa tetapi tidak semahir dosennya. 

Apakah ada media-media lain yang digunakan dalam 

proses pembelajaran ini selain internet? 

Ada, pembelajaran tatap muka (residensial) yang 

dilakukan setiap liburan semester 

Adakah alamat website khusus dalam proses 

pembelajaran jarak jauh ini? 

Ada, www.pjjpgsd.uksw.edu 
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Apa keuntungan dalam pembelajaran jarak jauh ini? 

Kami selaku guru bisa mengikuti pembelajaran jarak 

jauh, tetapi masih tetap bisa melaksanakan tugas kami 

sebagai guru 

Alasan anda ikut kuliah jarak jauh? 

Ikut kuliah tapi masih tetap bisa mengajar, tugas-tugasnya 

bias dikerjakan lewat internet 

Apakah dengan media internet sudah menggantikan 

peran pengajar? 

Sebagian sudah tapi sebagian tetap masih perlu tatap 

muka dengan dosen 

Bagaimana interaksi dosen dengan mahasiswa dalam 

pelaksanaan PJJ ini? 

Interaksi dan komunikasi kami baik karena tetap bisa 

berhubungan langsung walaupun jarak jauh, kadang juga 

waktu residensial 

Adakah proses monitoring dalam pelaksanaannya? 

Ada, setiap satu semester ada monitoring tutor kunjung 

selama 4 kali 
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Mahasiswa II 

Pertemuan  : 1 

Pengambilan data : 1 

Hari/tanggal  : Kamis, 1 april 2010 

Waktu   : 09.35-10.00 

Tempat  : Ruang kepala sekolah 
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P 

Apa yang anda ketahui tentang internet? 

Internet adalah alat komunikasi atau sumber informasi 

tiada batas 

Berapa jam biasanya anda mengakses internet? 

Tergantung kebutuhan 

Dimana biasanya anda mengakses internet? 

Dirumah 

Kapan anda mengenal teknologi internet? Dari mana 

anda mengenal? Kursus atau belajar dari teman? 

Sejak masuk UKSW, saya belajar dari teman 

Apa saja kendala yang anda hadapi selama 

menggunakan internet dan bagaimana solusinya? 

Cara mendownload file, minta bantuan teman 

Apa yang anda lakukan pada waktu luang selama 

perkuliahan? 

Istirahat  

Apakah anda mengalami kesulitan selama mengakses 
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internet? 

Kadang-kadang 

Informasi apa saja yang biasanya anda cari di 

internet? 

Tugas dari dosen 

Apakah informasi yang anda cari berkaitan dengan 

mata kuliah? 

Ya, mencari jawaban yang berkaitan tugas online 

Apakah anda mengakses internet ketika mengirimkan 

tugas saja? 

Ya  

Apakah menurut anda dengan media internet 

membawa dampak positif terhadap proses 

pembelajaran jarak jauh? 

Ya, karena semua tugas yang diberikan lewat internet  

Bagaimana penilaian anda terhadap pembelajaran 

berbasis internet? 

Sangat efektif, tidak menyita waktu 

Sejauh mana sosialisasi terhadap penggunaan 

teknologi informasi ini khususnya teknologi internet 

dalam menyampaikan pembelajaran di PJJ ini? 

Cukup baik, yaitu lewat hylite dan e-mail, lewat tutor 

kunjung, melalui perkuliahan residensial 
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Apakah dari peserta didik sudah melaksanakan 

pembelajaran berbasis internet? 

Ya  

Sejauh ini bagaimana pelaksanaan pembelajaran 

berbasis internet di PGSD PJJ? 

Lewat hylite dan e-mail 

Menurut anda apakah dosen maupun mahasiswa 

mahir dalam mengakses internet? 

Ya  

Apakah ada media-media lain yang digunakan dalam 

proses pembelajaran ini selain internet? 

Ada, pembelajaran tatap muka (residensial) yang 

dilakukan setiap liburan semester serta menggunakan 

modul 

Adakah alamat website khusus dalam proses 

pembelajaran jarak jauh ini? 

Ada, www.pjjpgsd.uksw.edu 

Apa keuntungan dalam pembelajaran jarak jauh ini? 

Efektif waktu serta bisa mengenal internet dan cara 

menggunakan internet  

Alasan anda ikut kuliah jarak jauh? 

Mendapat beasiswa, mendapat ilmu serta mendapat ijazah 

S1 
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Apakah dengan media internet sudah menggantikan 

peran pengajar? 

Ya  

Bagaimana interaksi dosen dengan mahasiswa dalam 

pelaksanaan PJJ ini? 

Lewat e-mail, lewat hylite, lewat tutor kunjung serta 

melalui perkulilahan residensial 

Adakah proses monitoring dalam pelaksanaannya? 

Ada, setiap satu semester ada monitoring tutor kunjung 

selama 4 kali 
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Mahasiswa III 

Pertemuan  : 1 

Pengambilan data : 1 

Hari/tanggal  : Rabu, 7 april 2010 

Waktu   : 13.00-13.20 

Tempat  : Ruang kepala sekolah 
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Apa yang anda ketahui tentang internet? 

Internet adalah Jaringan yang terhubung tanpa batas di 

seleruh dunia 

Berapa jam biasanya anda mengakses internet? 

1 sampai 2 jam, tergantung kebutuhan 

Dimana biasanya anda mengakses internet? 

Dirumah (dengan modem) dan dikantor (speedy) 

Kapan anda mengenal teknologi internet? Dari mana 

anda mengenal? Kursus atau belajar dari teman? 

Tahun 2006-2007, belajar dari teman 

Apa saja kendala yang anda hadapi selama 

menggunakan internet dan bagaimana solusinya? 

Kendala kecepatan/speed kalau di rumah, karena tidak 

memiliki jaringan telepon, solusinya mencari area hotspot 

dan kadang ke warnet. 

Apa yang anda lakukan pada waktu luang selama 

perkuliahan? 
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Browsing dan chatting di area hotspot 

Apakah anda mengalami kesulitan selama mengakses 

internet? 

Tidak pernah 

Informasi apa saja yang biasanya anda cari di 

internet? 

Informasi IPTEK, hiburan dan berita 

Apakah informasi yang anda cari berkaitan dengan 

mata kuliah? 

Sebagian besar ya 

Apakah anda mengakses internet ketika mengirimkan 

tugas saja? 

Tidak  

Apakah menurut anda dengan media internet 

membawa dampak positif terhadap proses 

pembelajaran jarak jauh? 

Ya 

Bagaimana penilaian anda terhadap pembelajaran 

berbasis internet? 

Sangat inovatif 

Sejauh mana sosialisasi terhadap penggunaan 

teknologi informasi ini khususnya teknologi internet 

dalam menyampaikan pembelajaran di PJJ ini? 
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Sosialisasi cukup 

Apakah dari peserta didik sudah melaksanakan 

pembelajaran berbasis internet? 

Belum semua peserta didik 

Sejauh ini bagaimana pelaksanaan pembelajaran 

berbasis internet di PGSD PJJ? 

Sudah baik 

Menurut anda apakah dosen maupun mahasiswa 

mahir dalam mengakses internet? 

Dosen sudah mahir, kalau mahasiswa ada yang belum 

mahir. 

Apakah ada media-media lain yang digunakan dalam 

proses pembelajaran ini selain internet? 

Ada, dengan modul. 

Adakah alamat website khusus dalam proses 

pembelajaran jarak jauh ini? 

Ada, www.pjjpgsd.uksw.edu 

Apa keuntungan dalam pembelajaran jarak jauh ini? 

Hemat waktu dan biaya. 

Alasan anda ikut kuliah jarak jauh? 

Masih bisa melaksanakan tugas mengajar 

Apakah dengan media internet sudah menggantikan 

peran pengajar? 
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Tidak, karena internet hanya media. Peran pengajar tidak 

bisa tergantikan. 

Bagaimana interaksi dosen dengan mahasiswa dalam 

pelaksanaan PJJ ini? 

Interaksi lumayan intensif, karena ada kuliah residensial. 

Adakah proses monitoring dalam pelaksanaannya? 

Ada, setiap satu semester ada monitoring tutor kunjung 

selama 4 kali. 
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Mahasiswa IV 

Pertemuan  : 1 

Pengambilan data : 1 

Hari/tanggal  : Rabu, 7 april 2010 

Waktu   : 13.25-13.45 

Tempat  : Ruang kepala sekolah 
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J 
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P 

 

Apa yang anda ketahui tentang internet? 

Internet adalah jaringan yang dapat digunakan untuk 

komunikasi tanpa batas di seleruh dunia 

Berapa jam biasanya anda mengakses internet? 

1 sampai 2 jam, tergantung kebutuhan 

Dimana biasanya anda mengakses internet? 

Dirumah dengan modem hp dan dikantor dengan speedy 

Kapan anda mengenal teknologi internet? Dari mana 

anda mengenal? Kursus atau belajar dari teman? 

Tahun 2008-2009, belajar dari teman di sekolah 

Apa saja kendala yang anda hadapi selama 

menggunakan internet dan bagaimana solusinya? 

Kecepatan kurang baik bila dirumah, sistemnya belum 

menguasai. Solusinya ke warnet dan minta tolong untuk 

di ajari atau di bantu petugas warnet. 

Apa yang anda lakukan pada waktu luang selama 

perkuliahan? 
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Browsing tugas-tugas kuliah. 

Apakah anda mengalami kesulitan selama mengakses 

internet? 

Ya, karena belum begitu mahir menggunakan internet. 

Informasi apa saja yang biasanya anda cari di 

internet? 

Hampir segala macam informasi. 

Apakah informasi yang anda cari berkaitan dengan 

mata kuliah? 

Sebagian besar ya 

Apakah anda mengakses internet ketika mengirimkan 

tugas saja? 

Tidak  

Apakah menurut anda dengan media internet 

membawa dampak positif terhadap proses 

pembelajaran jarak jauh? 

Jelas ya 

Bagaimana penilaian anda terhadap pembelajaran 

berbasis internet? 

Baik sangat membantu terhadap proses pembelajaran 

Sejauh mana sosialisasi terhadap penggunaan 

teknologi informasi ini khususnya teknologi internet 

dalam menyampaikan pembelajaran di PJJ ini? 
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Sosialisasi cukup 

Apakah dari peserta didik sudah melaksanakan 

pembelajaran berbasis internet? 

Masih sebagian kecil, belum semuanya 

Sejauh ini bagaimana pelaksanaan pembelajaran 

berbasis internet di PGSD PJJ? 

Sudah baik 

Menurut anda apakah dosen maupun mahasiswa 

mahir dalam mengakses internet? 

Dosen sudah mahir, kalau mahasiswa ada yang belum 

mahir. 

Apakah ada media-media lain yang digunakan dalam 

proses pembelajaran ini selain internet? 

Ada, dengan modul. 

Adakah alamat website khusus dalam proses 

pembelajaran jarak jauh ini? 

Ada, www.pjjpgsd.uksw.edu 

Apa keuntungan dalam pembelajaran jarak jauh ini? 

Hemat dari segi waktu dan biaya. 

Alasan anda ikut kuliah jarak jauh? 

Tidak perlu meninggalkan tugas pokok 

Apakah dengan media internet sudah menggantikan 

peran pengajar? 
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Tidak, peran pengajar tidak dapat digantikan oleh siapa 

dan apapun 

Bagaimana interaksi dosen dengan mahasiswa dalam 

pelaksanaan PJJ ini? 

Baik, intensif 

Adakah proses monitoring dalam pelaksanaannya? 

Ada 
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Mahasiswa V 

Pertemuan  : 1 

Pengambilan data : 1 

Hari/tanggal  : Kamis, 8 april 2010 

Waktu   : 

Tempat  : 

P 

J 

 

 

 

 

 

P 

J 

 

P 

J 

P 

 

J 

 

P 

Apa yang anda ketahui tentang internet? 

Internet merupakan sumber pengetahuan modern yang 

sangat penting dan berguna untuk menunjang 

pembelajaran selama saya kuliah S1 PGSD, tapi internet 

juga punya dampak negative bila kita tidak bisa memilah 

dan memilih mana yang penting dan tidak penting bagi 

kita. 

Berapa jam biasanya anda mengakses internet? 

Kurang lebih 2 jam untuk mengirim tugas dan 

mengerjakan tugas 

Dimana biasanya anda mengakses internet? 

Dirumah  

Kapan anda mengenal teknologi internet? Dari mana 

anda mengenal? Kursus atau belajar dari teman? 

Sejak saya kuliah S1 PGSD di UKSW, saya belajar dari 

teman 

Apa saja kendala yang anda hadapi selama 
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J 

menggunakan internet dan bagaimana solusinya? 

Karena saya masih dalam taraf belajar banyak kendala 

yang saya hadapi saat mau mencari data tentang suatu 

hal. Kalau tidak bisa saya Tanya teman atau suami saya 

Apa yang anda lakukan pada waktu luang selama 

perkuliahan? 

Istirahat dan kadang mengerjakan tugas 

Apakah anda mengalami kesulitan selama mengakses 

internet? 

Kadang-kadang, karena saya mengakses lewat smart 

Informasi apa saja yang biasanya anda cari di 

internet? 

Hiburan, berita dll 

Apakah informasi yang anda cari berkaitan dengan 

mata kuliah? 

Sebagian besar ya 

Apakah anda mengakses internet ketika mengirimkan 

tugas saja? 

Tidak  

Apakah menurut anda dengan media internet 

membawa dampak positif terhadap proses 

pembelajaran jarak jauh? 

Ada positifnya dan ada juga negatifnya 
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Bagaimana penilaian anda terhadap pembelajaran 

berbasis internet? 

Bagus sekali, saya yang dulu sebelum kuliah tidak 

mengenal komputer dan internet, sedikit banyak jadi tahu 

dan tidak gaptek-gaptek amat 

Sejauh mana sosialisasi terhadap penggunaan 

teknologi informasi ini khususnya teknologi internet 

dalam menyampaikan pembelajaran di PJJ ini? 

Saya merasa dalam penyampaian materi lewat internet 

Dosen-dosen di UKSW sudah sangat baik dan selalu ada 

sesuatu yang baru 

Apakah dari peserta didik sudah melaksanakan 

pembelajaran berbasis internet? 

Belum  

Sejauh ini bagaimana pelaksanaan pembelajaran 

berbasis internet di PGSD PJJ? 

Belum terlaksana 100%, karena server di UKSW belum 

mencukupi untuk semua mata kuliah menggunakan 

internet 

Menurut anda apakah dosen maupun mahasiswa 

mahir dalam mengakses internet? 

Kalau dosen otomatis lebih mahir dari mahasiswa, tetapi 

tidak semua mahasiswa mahir karena sebagian 
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mahasiswa sudah berusia lansia 

Apakah ada media-media lain yang digunakan dalam 

proses pembelajaran ini selain internet? 

Ada, dengan modul. 

Adakah alamat website khusus dalam proses 

pembelajaran jarak jauh ini? 

Ada, www.pjjpgsd.uksw.edu 

Apa keuntungan dalam pembelajaran jarak jauh ini? 

Kita bisa mengakses internet, tidak terlalu gaptek di 

bandingkan guru yang tidak kuliah S1 di UKSW, waktu 

kuliah fleksibel karena pada saat liburan, biaya sudah di 

tanggung Dikti 

Alasan anda ikut kuliah jarak jauh? 

Untuk menambah pengetahuan dan untuk memenuhi 

kualifikasi pendidikan minimal S1 bagi guru SD 

Apakah dengan media internet sudah menggantikan 

peran pengajar? 

Ya  

Bagaimana interaksi dosen dengan mahasiswa dalam 

pelaksanaan PJJ ini? 

Antara dosen dan mahasiswa bisa berhubungan lewat E-

mail, telephon dan tatap muka langsung saat tutorial 

kunjung dan saat residensial  
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Adakah proses monitoring dalam pelaksanaannya? 

Ada 
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Mahasiswa VI 

Pertemuan  : 1 

Pengambilan data : 1 

Hari/tanggal  : Kamis, 8 april 2010 

Waktu   : 

Tempat  : 

P 
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J 

P 

J 
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J 

 

 

P 

 

Apa yang anda ketahui tentang internet? 

Internet adalah alat komunikasi melalui dunia maya 

Berapa jam biasanya anda mengakses internet? 

Kurang lebih 2 jam. 

Dimana biasanya anda mengakses internet? 

Diwarnet 

Kapan anda mengenal teknologi internet? Dari mana 

anda mengenal? Kursus atau belajar dari teman? 

Sejak saya kuliah S1 PJJ PGSD di UKSW, saya belajar 

sendiri. 

Apa saja kendala yang anda hadapi selama 

menggunakan internet dan bagaimana solusinya? 

Cara menggunakan ikon-ikon yang ada contoh nya cara 

menulis akar kuadrat itu gimana. Kalau tidak bisa saya 

tanya teman. 

Apa yang anda lakukan pada waktu luang selama 

perkuliahan? 
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Mengerjakan TO. 

Apakah anda mengalami kesulitan selama mengakses 

internet? 

Kadang-kadang mengalami kesulitan, tapi sekarang 

sudah lancar. 

Informasi apa saja yang biasanya anda cari di 

internet? 

Tugas dan materi pelajaran. 

Apakah informasi yang anda cari berkaitan dengan 

mata kuliah? 

Ya. 

Apakah anda mengakses internet ketika mengirimkan 

tugas saja? 

Tidak, kadang cari informasi lainnya. 

Apakah menurut anda dengan media internet 

membawa dampak positif terhadap proses 

pembelajaran jarak jauh? 

Ya, karena media internet bisa memudahkan dalam 

proses pembelajaran jarak jauh. 

Bagaimana penilaian anda terhadap pembelajaran 

berbasis internet? 

Sangat positif dan perlu di kembangkan. 

Sejauh mana sosialisasi terhadap penggunaan 
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teknologi informasi ini khususnya teknologi internet 

dalam menyampaikan pembelajaran di PJJ ini? 

Saya merasa dalam penyampaian materi sudah melalui 

internet semua. 

Apakah dari peserta didik sudah melaksanakan 

pembelajaran berbasis internet? 

Belum  

Sejauh ini bagaimana pelaksanaan pembelajaran 

berbasis internet di PGSD PJJ? 

Lancar saja, tugas lewat e-mail baik. 

Menurut anda apakah dosen maupun mahasiswa 

mahir dalam mengakses internet? 

Ya. 

Apakah ada media-media lain yang digunakan dalam 

proses pembelajaran ini selain internet? 

Tidak ada. 

Adakah alamat website khusus dalam proses 

pembelajaran jarak jauh ini? 

Ada, www.uksw.edu dan www.pjjpgsd.uksw.edu 

Apa keuntungan dalam pembelajaran jarak jauh ini? 

Pengeluaran biaya sedikit, cepat mengakses segala 

kegiatan dan mudah mendapatkan informasi. 

Alasan anda ikut kuliah jarak jauh? 
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Mendapat pengalaman baru, biar lancer menggunakan 

internet serta gaul dalam berkomunikasi. 

Apakah dengan media internet sudah menggantikan 

peran pengajar? 

Ya, dengan internet pembelajaran jadi lebih menarik. 

Bagaimana interaksi dosen dengan mahasiswa dalam 

pelaksanaan PJJ ini? 

Interaksi sangat baik, baik lewat e-mail dan tugas-tugas. 

Adakah proses monitoring dalam pelaksanaannya? 

Setiap 3 bulan sekali dosen dating ke daerah tempat 

tinggal mahasiswa untuk mmemantau tugas dan 

kesulitan-kesulitan yang di hadapi mahasiswa. 
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DAFTAR NAMA MAHASISWA PJJ UKSW ANGKATAN 2008 

 

 

 

 

 

NO NIM NAMA 

1 282008001 HARTONO 

2 282008002 SUROSO 

3 282008003 AZIZ ARIFIN 

4 282008004 KIRMAN 

5 282008005 SUBANDI 

6 282008006 SAEFUDIN 

7 282008007 SALAM 

8 282008008 KHARISUN 

9 282008009 SUTARMAN 

10 282008010 LASIKUN 

11 282008011 SLAMET 

12 282008012 SITI NURKHAYATI 

13 282008013 ENDANG RISNAWATI 

14 282008014 SRI SUWARNI 

15 282008015 SUPARJONO 

16 282008016 SRI AMBARWATI 

17 282008017 WAGIYO 

18 282008018 SUNANDAR 

19 282008019 SUDARMI 

20 282008020 LILY HERLIAWATI 

21 282008021 SRI ENDANG WURYANINGSIH 

22 282008022 PUJIATI 

23 282008023 NUR SOLEH 

24 282008024 MISNANTO 

25 282008101 PRIONO 

26 282008102 ARTOYO JOKO PRAMONO 

27 282008103 MARYATUN 

28 282008104 RATNA NINGSIH 

29 282008105 DWI YULIYATI 

30 282008106 EKA SUMARTI 

31 282008107 MUNTIYANI 

32 282008108 AGUS TRIWASONO 

33 282008109 TRI SUDARSONO 

34 282008110 SUSANTI 

35 282008111 NANANG NUR ROCHIM 

36 282008112 WAHYUDI PRASETYO AJI 



199 

 

 

 

DAFTAR NAMA MAHASISWA PJJ UKSW ANGKATAN 2008 

NO NIM NAMA 

1 282008025 JEMIKEM 

2 282008026 SARDIYONO 

3 282008027 SUTARMAN 

4 282008028 TRI WISNU PRIJATMODJO 

5 282008029 MUKHYADI 

6 282008030 TRI YULIANTO 

7 282008031 NURYANI 

8 282008032 SITI MARIFAH 

9 282008033 GIARTI PUJI ANDAYANI 

10 282008034 ERNA PUJI RAHAYU 

11 282008035 DARWO 

12 282008036 MUJIONO 

13 282008037 SUSI ERNAWATI 

14 282008038 SUPRAPTO 

15 282008039 SUGIMAN 

16 282008040 SUWARNI 

17 282008041 GUMIASIH 

18 282008042 NUR YULIATI  

19 282008043 ROKHYATI 

20 282008044 TRUBUS BASUKI 

21 282008045 KHOLID AMIN 

22 282008046 DARWATI 

23 282008047 SUSILO TRI SANTOSO 

24 282008048 SURONO 

25 282008049 KASAN 

26 282008050 WAGINO 

27 282008051 MUSLIH 

28 282008052 DYAH UTAMI 

29 282008053 WIDI 

25 282008054 MUJIYO 

26 282008055 EW SRI AJISUDIASTUTI 

27 282008056 TATI HENDRAWATI 

28 282008057 EDI SUKIRSO 

29 282008058 ANNA TATIK PARWATI 

30 282008059 SAPIN 

31 282008060 IMAM TRIYANTO  

32 282008061 WARSITI WIDIASIH 

33 282008062 RASIM 
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DAFTAR NAMA MAHASISWA PJJ UKSW ANGKATAN 2008 

NO NIM NAMA 

1 282008063 KUSTONO 

2 282008064 ERLY ASTUTI RAHMAWATI 

3 282008065 MARGONO 

4 282008066 SARWOTO 

5 282008067 SUNARYO 

6 282008068 DALIMIN 

7 282008069 JEMINO 

8 282008070 SULASNO 

9 282008071 NUR SUBINARSIH 

10 282008072 JOKO SUPRIYONO 

11 282008073 SUPRIYONO 

12 282008074 SUTANTO 

13 282008075 PURDJIONO 

14 282008076 SRI UNTARI 

15 282008077 SRI HARTATI 

16 282008078 NUDJU RAHAYU 

17 282008079 ENDANG SRI LAWIYANTI 

18 282008080 SUWARTI 

19 282008081 ENDANG SUSILOWATI 

20 282008082 WARDI SISWANTO 

21 282008083 PURWOTO 

22 282008084 DIAS TRI HANTORO 

23 282008085 GITO UTOMO 

24 282008086 TUGIYO 

25 282008087 SHOIMAH 

26 282008088 MARYONO 

27 282008089 ANTONIUS SUPARDI 

28 282008090 SRIJANTO 

29 282008091 DRADJAT 

30 282008092 SUTJIPTO YUSTINUS 

31 282008093 TARMO EKO SISWOYO 

32 282008094 MASIKHIN 

33 282008095 KAMIDIN 

34 282008096 RAHMAT ARI SUPROBO 

35 282008097 SATIMIN 

36 282008098 LEGINO 

37 282008099 SUDIRMAN 

38 282008100 NURMIAH 
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DAFTAR NAMA MAHASISWA PJJ UKSW ANGKATAN 2008 

NO NIM NAMA 

1 282008113 PURWATI 

2 282008114 SLAMET BUDIONO 

3 282008115 SELVY SULISYOWATI 

4 282008116 ITA LESTARI 

5 282008117 MEIRIA WULANDARI SUTORO 

6 282008118 ANDREAS RESTIANTO ADI 

7 282008119 ENI SUSANTI 

8 282008120 FAKHRUR ANWAR 

9 282008121 DONA AGUS SETIAWAN 

10 282008122 IKA RETNO WULANSARI 

11 282008123 AMRIH NUGROHO 

12 282008124 FRENY SULISTYOWATI 

13 282008125 NUGROHO ARI CAHYANTO 

14 282008126 ESTER RUSSITA 

15 282008127 SOBIRIN 

16 282008128 MUH. NANANG TRIMINARTO 

17 282008129 ISNINING 

18 282008130 ANDI WAHYU KUNCORO 

19 282008131 SUPRIYANTO 

20 282008132 NILA KRISNAWATI 

21 282008133 SRI LISTARI 

22 282008134 HEPPY ASRIDA PURWA 

23 282008135 WAHYU WIDAYANTO 

24 282008136 ANGGA HIMAWAN PRISTIA 

25 282008137 PRASETYO DWI PURNOMO 

26 282008138 DANI NURHIDAYAT 

27 282008139 MAHMUD NAFIA 

28 282008140 DEWI JUMIATI 

29 282008141 IKA PUJI HANDAYANI 

30 282008142 YULIA TRI NATALIA 

31 282008143 DEWI NIKMAH ADINA 

32 282008144 ZAENAL ARIFIN 

33 282008145 ZAENAL ABIDIN 

34 282008146 NURMAWAN BEKTI WIBOWO 

35 282008147 HENI SURYANTI 
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Halaman depan Universitas Kristen Satya Wacana 

 

Gedung FKIP UKSW 
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Wawancara dengan Koordinator PJJ 

 

Wawancara dengan Dosen PJJ 

 

  



204 

 

 

 

Wawancara dengan Mahasiswa PJJ 

 

Mahasiswa PPL 
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Mahasiswa PPL 

 

Mahasiswa PPL 



 

 

 


