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SARI 

Rahmawati, Septiana Dwi. 2008. Kendala pelaksanaan pembelajaran jarak jauh 
melalui internet pada PJJ S1 PGSD FIP UNNES. Skripsi, Jurusan Kurikulum 
dan Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Drs. Budiyono, MS 
dan Dra. Titi Prihatin, M.Pd 

 
Kata Kunci: Pendidikan Jarak Jauh, PJJ S1 PGSD 
 

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 disyaratkan bagi 
guru untuk memiliki kualifikasi minimal S1 dan memiliki sertifikat sebagai pengajar. 
Pada saat ini masih banyak guru 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 training). Hal tersebut 
ditempuh oleh Pemerintah Indonesia, Depdiknas melalui pendidikan lanjut bagi guru-
guru dalam jabatan pada LPTK atau universitas yang menyelenggarakan program S1 
PGSD. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran 
jarak jauh melalui pemanfaatan internet. Mengetahui bagaimana kesiapan pengajar 
dan mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh.Mengetahui kendala apa 
saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan jarak jauh pada mahasiswa PJJ S1 
PGSD FIP UNNES. Lingkup kajian penelitian ini adalah pada Program PJJ S1 PGSD 
Universitas Negeri Semarang.  

Pengumpulan data dilakukan pada bulan Juli sampai Agustus 2008. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan deskriptif, dengan sumber data dokumen, koordinator 
pelaksana program PJJ, dosen dan mahasiswa. Pengumpulan data dilakukan melalui 
teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Dalam melaksanakan penelitian 
ini penulis menggunakan desain penelitian deskriptif. Desain penelitian ini digunakan 
untuk mendapatkan data penelitian yang sebenarnya tentang kegiatan pembelajaran 
yang berlangsung pada program PJJ S1 PGSD FIP UNNES.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa internet sangat membantu dalam 
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar selama perkuliahan jarak jauh, mahasiswa 
dituntut untuk mandiri untuk dapat mencari segala informasi yang berkaitan dengan 
perkuliahan, ataupun yang lain misalnya mencari contoh kurikulum, artikel-artikel 
pendidikan. Kesiapan pengajar maupun para mahasiswa dinilai cukup siap karena 
pada awal perkuliahan mereka dibekali dengan pemahaman tentang ICT dan 
komputer yang dilaksanakan selama 1 bulan. Perencanaan pembelajaran dibuat dan 
disepakati oleh pihak pengelola yang sudah bekerjasama dengan 23 LPTK dan 
Dirjend Dikti. Proses perencanaan pembelajaran terlaksana dengan baik dan tidak 
menemui kendala. Proses pembelajarannya Hylite, face to face 8 kali pertemuan 
dengan dosen,  kemudian dilanjutkan dengan proses pembelajaran online. Kendala 
dalam pelaksanaan proses pembelajaran diantaranya: ICT memakai jaringan 
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Jardiknas, tidak sebagus koneksi yang lain, kadang-kadang error, saat Vicon 
berlangsung Unnes tidak tersambung dengan Dirjen Dikti, kemampuan mahasiswa 
dalam bidang ICT masih lemah, kesibukan dosen membuat dosen tidak bisa untuk 
terus menerus duduk di depan internet, sehingga kadang-kadang dosen terlambat 
membalas inisiasi dari mahasiswa. Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan 
melalui berbagai jenis penilaian, penilaian tersebut meliputi: Tes di Akhir Tutorial 
Tatap Muka, Tugas dan Partisipasi Tutorial Online, Ujian Akhir Semester (UAS), 
Praktikum pada masa residensial, Praktik, Ujian Akhir Program (UAP). Dalam 
pelaksanaannya proses evaluasi tidak menemui kendala. 

Saran, dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh melalui internet perlu 
dipertimbangkan mengenai sumber daya manusia terutama bagi para pengajar. 
Apakah mereka sudah siap dalam melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi 
internet ini dengan baik. Dalam proses pelaksanaannya disediakan layanan online 
yang ada di ICT jardiknas tingkat kabupaten, tetapi kenyataannya pemanfaatanya 
belum maksimal. Maka peran Jardiknas dalam mendukung program PJJ S1 PGSD 
perlu dioptimalkan. ICT memakai Jaringan Jardiknas, tidak sebagus koneksi yang 
lain, kadang-kadang error. Pihak diknas memperbaiki koneksi internet, sehingga 
dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembelajaran jarak jauh. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan, karena 

pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber 

daya manusia yang sangat diperlukan dalam proses pembangunan. Pembangunan 

diarahkan dan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang 

berkualitas dan pembangunan ekonomi, yang satu dengan yang lain saling 

berkaitan dan berlangsung bersamaan. Dalam rangka meningkatkan kualitas 

sumberdaya manusia diperlukan pendidikan yang bermutu dan dikelola secara 

profesional. Pendidikan nasional adalah usaha secara sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi spiritual, 

keagamaan, pengendalian diri, kebiasaan, kecerdasan dan ketrampilan yang 

diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU nomor 20 tahun 

2003).  

Salah satu upaya meningkatkaan mutu pendidikan nasional yaitu adanya 

guru yang berkualitas, profesional 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 profesional. Guru yang profesional adalah guru yang menguasai 
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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 Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 disyaratkan 

bagi guru untuk memiliki kualifikasi minimal S1 dan memiliki sertifikat sebagai 

pengajar. Saat ini masih banyak guru 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 

training). Hal tersebut ditempuh oleh Pemerintah Indonesia, Depdiknas melalui 

pendidikan lanjut bagi guru-guru dalam jabatan pada Lembaga Pendidikan 

Tenaga Kependidikan (LPTK) atau universitas yang menyelenggarakan program 

S1 PGSD. 

Berdasarkan data sebagian besar guru belum memenuhi kualifikasi 

pendidikan yang diharuskan oleh UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

yang mengharuskan memiliki pendidikan akademik S-1. Dari 2.667.655 orang 

guru, hanya 887.751 orang yang memiliki kualifikasi S1 atau D-IV. Saat ini, guru 

SD yang berjumlah sekitar 1.131.000 orang guru, baru sekitar 8,3% (99.500 guru) 

yang memenuhi kualifikasi akademik (jenjang S1). Sekitar 92,7% (1 juta guru) 

yang belum memenuhi kualifikasi akademik D-4. 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 
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lama karena kapasitas dan jumlah LPTK yang memiliki kelayakan 

menyelenggarakan program tersebut sangat terbatas. Apabila kemampuan seluruh 

LPTK per tahun dalam mendidik guru SD terbatas, maka untuk dapat 

menyelesaikan peningkatan kompetensi dan kemampuan seluruh guru tersebut 

menjadi sarjana akan diperlukan waktu yang lama. Untuk itu, sedikitnya 10 LPTK 

negeri maupun swasta membentuk konsorsium untuk mendongkrak mutu guru 

SD. Minimal, kualifikasinya sarjana strata (S-1) dengan sistem pendidikan jarak 

jauh. 

Pada dasarnya pendidikan jarak jauh adalah jenis pendidikan dimana 

peserta didik berjarak jauh dari pendidik, sehingga pendidikan tidak dapat 

dilakukan secara tatap muka dan penyampaian pesan dari pendidik kepada  

peserta didik harus dilakukan melalui media (Setijadi, 2005:1). Karena pesan 

disampaikan melalui media, maka peserta didik diharapkan dapat belajar mandiri. 

Belajar mandiri bukan berarti belajar sendiri, melainkan belajar dengan tanggung 

jawab sendiri. 

Lembaga Pendidikan Jarak Jauh sendiri menyediakan interaksi antara 

peserta didik dan pendidik atau tutor untuk mengadakan interaksi (diskusi, tanya 

jawab) secara tatap muka atau jarak jauh (melalui surat, telepon atau komputer). 

Akan tetapi tutorial ini sangat jarang dilakukan sehingga peserta didik harus 

belajar secara mandiri. 

Salah satu media yang dapat dimanfaatkan untuk pendidikan jarak jauh 

adalah internet. Internet merupakan perpaduan antara teknologi komputer, 

teknologi audio-visual, teknologi komunikasi dan teknologi pembelajaran itu 

 



4 
 

sendiri, dan sifatnya  sudah menyerupai bentuk pembelajaran langsung (direct 

instruction) yang dapat melayani banyak pengguna (user) dalam waktu yang 

bersamaan namun tetap melayani individu mahasiswa dalam kerangka 

pelaksanaan pembelajaran yang individual. 

Dalam mengikuti kegiatan pembelajaran melalui internet seyogyanya 

mahasiswa memiliki kemampuan untuk berpikir secara terbuka, berkomunikasi 

melalui lisan, memotivasi dan mendisiplinkan diri,  “mengemukakan” jika 

menemui masalah, kesediaan dan ketaatan untuk belajar secara teratur, memenuhi 

tuntutan minimal yang dipersyaratkan setiap program atau materi pembelajaran, 

berpikir kritis dan mengambil keputusan merupakan bagian dari proses belajar, 

mengakses internet, memberikan tanggapan, belajar dengan kualitas tinggi dapat 

terjadi tanpa harus melalui kelas tradisional (Siahaan, 2005:35). 

Peserta didik atau mahasiswa yang mengikuti pembelajaran jarak jauh 

diharapkan dapat mengikuti kegiatan belajar di kelas maya selama 5-7 hari setiap 

minggunya, bekerjasama dengan peserta didik lainnya dalam mengerjakan tugas 

(proyek), menggunakan teknologi secara baik, memenuhi standar minimal 

sebagaimana yang ditetapkan oleh lembaga, menyelesaikan tugas-tugas tepat 

waktu menikmati komunikasi tulis. 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.  
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 UNNES merupakan salah satu LPTK yang menyelenggarakan program 

PJJ S1 PGSD, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru sekolah dasar 

dengan harapan program ini akan berjalan baik. Pada proses pembelajarannya, 

secara umum mahasiswa PJJ sudah mampu mengoperasikan internet dengan baik, 

walaupun begitu masih ada kendala dalam proses pembelajarannya. Baik itu 

dilihat dari sisi sarana dan prasarana maupun dari dosennya. Kendala ini akan 

berpengaruh terhadap proses pembelajaran itu sendiri. 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka kendala pelaksanaan 

pembelajaran jarak jauh merupakan hal yang menarik untuk dikaji, khususnya 

yang terkait dalam pembelajaran dan aplikasi teknologi pendidikan pada 

umumnya.  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perumusan masalah pada penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan internet? 

2. Bagaimana kesiapan pengajar dan mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran 

jarak jauh? 

3. Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pada 

mahasiswa PJJ S1 PGSD FIP UNNES? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan topik permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai 

peneliti adalah: 
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1. Mengetahui pelaksanaan pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan 

internet. 

2. Mengetahui bagaimana kesiapan pengajar dan mahasiswa dalam mengikuti 

pembelajaran jarak jauh. 

3. Mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan 

jarak jauh pada mahasiswa PJJ S1 PGSD FIP UNNES. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka diperoleh kegunaan atau 

manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu 

pengetahuan, khususnya yang berhubungan langsung dengan pendidikan jarak 

jauh. 

1.4.2 Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan sarana 

menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh di bangku kuliah terhadap 

masalah-masalah yang dihadapi di dunia pendidikan secara nyata. Pada penelitian 

manfaat yang diperoleh yaitu mengetahui kendala pelaksanaan pembelajaran jarak 

jauh melalui internet pada PJJ S1 PGSD UNNES. Diharapkan dengan adanya 

hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak PJJ S1 PGSD FIP UNNES 

sebagai koreksi proses pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan media 

internet, sehingga nantinya pemanfaatan internet dapat dioptimalkan dalam proses 

pembelajaran. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan 
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perbandingan bagi pembaca yang mengadakan penelitian, khususnya tentang 

pemanfaatan internet dalam pendidikan jarak jauh. 

 



 

 

BAB 2 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pembelajaran  

Menurut paham konvensional pendidikan dalam arti sempit diartikan 

sebagai bantuan yang kepada anak didik terutama pada aspek moral, sedangkan 

pengajaran dibatasi pada aspek intelektual. Dalam arti modern pendidikan berarti 

pertumbuhan dan perkembangan individu ke arah positif akibat berinteraksi 

dengan lingkungannya. Berarti pendidikan itu terjadi karena individu melakukan 

belajar. Bila terjadinya proses belajar karena lingkungan dimanipulasi, dikontrol 

dan dikendalikan maka proses pendidikan itu disebut pembelajaran. 

 Secara umum pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih 

baik. Suatu pembelajaran akan dikatakan baik dan ideal jika telah mengacu pada 

sistem yang berlaku. Sistem yang dimaksud adalah kurikulum. Dalam kurikulum 

telah dipaparkan bagaimana pembelajaran yang baik. Menurut Undang Undang 

No 20  tahun 2003 tentang pendidikan nasional, pembelajaran adalah suatu 

interaksi peserta didik dan pendidik dalam sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar. 

2.1.1 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran tidak bisa lepas dari istilah belajar dan mengajar, karena di 

dalam pembelajaran terdapat unsur belajar dan mengajar. Belajar adalah suatu 

aktifitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan, yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, dan 

7 
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nilai sikap, (W.S Winkel, tanpa tahun dalam Darsono, 2000: 12). Belajar 

memegang peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, 

tujuan, kepribadian dan bahkan presepsi manusia. Sedangkan menurut Sardiman 

(2006: 20) belajar itu senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau 

penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, 

mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. 

Mengajar adalah menyampaikan pengetahuan kepada siswa didik atau 

murid di sekolah (Oemar Hamalik, 2003: 44). Sedangkan Sardiman (2006: 24) 

menyebutkan mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menciptakan 

kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk 

berlangsungnya proses belajar. LL Pasaribu dan B. Simanjuntak, (1983: 7)   

mengartikan mengajar sebagai suatu kegiatan mengorganisasi (mengatur 

lingkungan) sebaik-baiknya dan mengembangkannya dengan anak sehingga 

terjadi proses belajar. 

Dari pengertian-pengertian belajar dan mengajar di atas, Pembelajaran 

adalah perpaduan dari dua aktifitas, yaitu aktifitas mengajar dan aktifitas belajar. 

Proses pembelajaran merupakan proses kegiatan interaksi antara dua unsur 

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 komponen manusiawi dalam proses belajar-mengajar, yang ikut 
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berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di 

bidang pembangunan.  

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, peneliti mengambil kesimpulan 

bahwa pembelajaran adalah aktifitas yang terdiri dari belajar dan mengajar. 

Belajar yaitu aktifitas yang menyebabkan perubahan perilaku pada diri individu. 

Sedangkan mengajar adalah aktifitas memberi rangsang/stimulus pada orang lain 

untuk melakukan aktifitas belajar. Aktifitas mengajar merupakan tanggung jawab 

utama seorang guru, meliputi pengelolaan pengajaran yang lebih efektif, dinamis, 

kreatif dan menyenangkan. Dalam pembelajaran terdapat pengorganisasian 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai 

pedoman bagi para perancang pembelajaran dan pengajar dalam merencanakan 

dan melaksanakan aktifitas belajar mengajar. 

2.1.2 Tujuan Pembelajaran 

Oemar Hamalik (2003: 80) menyatakan, tujuan pendidikan mengarahkan 

dan membimbing kegiatan guru dan murid dalam proses pengajaran. Tujuan 

pendidikan memberikan motivasi kepada guru dan siswa. Tujuan pendidikan 

memberikan pedoman atau petunjuk kepada guru dalam rangka memilih  dan 

menentukan metode mengajar atau menyediakan lingkungan belajar bagi siswa. 

Tujuan pendidikan penting dalam menentukan alat/teknik penilaian guru terhadap 

hasil belajar siswa. Rumusan tujuan pembelajaran merupakan penjabaran 

kompetensi yang akan dikuasai oleh pebelajar jika mereka telah selesai dan 

berhasil menguasai materi ajar tertentu. Tujuan pembelajaran dalam lingkup besar 

dianggap sebagai tujuan umum, sedangkan tujuan yang dicapai untuk keahlian 
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khusus dianggap sebagai tujuan khusus. Tujuan pembelajaran khusus acap kali 

disebut-sebut sebagai tujuan khusus kinerja atau dengan istilah aslinya 

performance objectives.  

2.1.3 Unsur-Unsur Dinamis Pembelajaran 

Unsur-unsur dinamis dalam pembelajaran merupakan unsur-unsur yang 

diperlukan dalam pembelajaran yang keadaannya dapat berubah-ubah, meliputi: 

(1) Motivasi dan upaya peningkatannya 

(2) Bahan belajar dan upaya peningkatannya 

(3) Alat bantu dan upaya peningkatannya  

(4) Kondisi siswa dan upaya peningkatannya 

(5) Suasana belajar dan upaya peningkatannya. 

2.2 Pembelajaran Sebagai Sebuah Sistem 

Dalam meninjau pembelajaran ditinjau sebagai suatu sistem diperlukan 

adanya pendalaman terhadap konsep sistem dan konsep pembelajaran. Sistem 

adalah suatu kesatuan berbagai unsur yang mempunyai hubungan fungsional dan 

berinteraksi secara dinamis untuk mencapai tujuan atau fungsi tersebut. Maka  

sistem sebagai pendekatan berarti cara memandang sesuatu secara sistematik dan 

menyeluruh dan tidak terpisah-pisah. Sedangkan pembelajaran pembelajaran 

sendiri digambarkan sebagai kesatuan sub-sub sistem yang membentuk satu 

sistem utuh. Pembelajaran menekankan proses belajar di suatu sekolah. Di sini 

dapat diartikan bahwa pembelajaran di sekolah terdiri dari sub-sub sistem yang 

membentuk satu sistem pembelajaran yang utuh. Sub-sub sistem tersebut terdiri 
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dari sub sistem kurikulum, kesiswaan, tenaga kependidikan, perpustakaan, sarana 

dan prasarana yang mendukung, dll. 

Masing-masing subsistem saling tekait satu sama lain dalam rangka 

mencapai keberhasilan tujuan sebagaimana yang diharapkan. Secara garis besar , 

proses pendidikan mengkaitkan tiga komponen subsistem pokok, yaitu subsistem 

masukan, proses dan keluaran. Kaitan di antara ketiganya dapat digambarkan 

sebagai berikut:  

Bagan 1  

Komponen Pokok dalam Pendidikan 

 

 

  

 

Sumber: Satmoko, (2000: 245) dalam Nasiroh 

 

Subsistem masukan terdiri atas sub sistem peserta didik (siswa) dengan 

segala macam potensinya. Sub-sub sistem proses terdiri atas subsistem pendidik 

(guru), kurikulum, gedung sekolah, sarana pembelajaran, metode dan sebagainya. 

Sedangkan sub-sub sistem keluaran meliputi hasil belajar yang berupa 

pengetahuan, sikap, keterampilan dan sebagainya. 

 

 

Keluaran Proses Masukan 
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Telah diuraikan di atas bahwa pembelajaran merupakan sebuah sistem, 

sehingga dalam prosesnya melibatkan berbagai komponen. Komponen-komponen 

itu adalah tujuan, subjek belajar, materi pelajaran, strategi, media, evaluasi dan 

penunjang. 

(1) Tujuan 

Tujuan yang secara ekplisit itu diupayakan pencapaiannya melalui 

kegiatan pembelajaran adalah “instuctional effect” biasanya itu berupa 

pengetahuan, ketrampilan atau sikap yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran 

khusus. Makin spesifik operasional tujuan pembelajaran khusus dirumuskan maka 

akan mempermudah dalam menentukan kegiatan pembelajaran yang tepat.  

(2) Subjek belajar 

Subjek belajar dalam sistem pembelajaran merupakan komponen utama 

karena berperan sebagai subyek sekaligus objek. Sebagai subjek karena siswa 

adalah individu yang melakukan proses belajar mengajar. Sebagai objek karena 

kegiatan pembelajaran diharapkan dapat mencapai perubahan perilaku pada diri 

subjek belajar.  

(3) Materi pelajaran 

Materi pelajaran juga merupakan komponen utama dalam proses 

pembelajaran, karene materi pelajaran akan memberi warna dan bentuk dari 

kegiatan pembelajaran. Materi pelajaran yang komprehensif, terorganisasi secara 

sistematis dan dideskripsikan dengan jelas terhadap intensitas proses 

pembelajaran. 
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(4) Strategi pembelajaran 

Strategi pembelajaran merupakan pola umum mewujudkan proses 

pembelajaran yang diyakini efektitivitasnya untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

(5) Media pembelajaran 

Media pembelajaran adalah alat/ wahana yang digunakan guru dalam 

proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. Untuk 

meningkatkan fungsi media dalam pembelajaran guru perlu memilih media yang 

sesuai. 

(6) Penunjang 

Komponen penunjang yang dimaksud dalam sistem pembelajaran adalah 

fasilitas belajar, buku sumber, alat pelajaran, bahan pelajaran dan semacamnya. 

Komponen penunjang berfungsi memperlancar, melengkapi dan mempermudah 

proses pembelajaran. 

Pembelajaran dapat dilakukan di mana saja atau kapan saja, misalnya 

lingkungan keluarga, di sekolah dan di dalam masyarakat. Keluarga merupakan 

lingkungan pertama dalam proses pembelajaran dan paling menentukan dalam 

pembentukan pribadi anak, karena sebagian waktu manusia adalah di dalam 

keluarga.  
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2.3 Tahapan Pembelajaran 

Tahapan pembelajaran ada tiga fase yaitu perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. 

2.3.1 Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan merupakan fungsi paling awal dari keseluruhan 

pembelajaran. Oleh karenanya perencanaan mempunyai arti penting dalam suatu 

kegiatan yang akan dilaksanakan. Hamzah (2006: 2), menyatakan pembelajaran 

memiliki hakekat perencanaan atau perancangan (desain) sebagai upaya untuk 

membelajarkan siswa. Itulah sebabnya siswa dalam belajar, siswa tidak hanya 

berinteraksi dengan guru sebagai salah satu sumber belajar, tetapi mungkin 

berinteraksi dengan keseluruhan sumber belajar yang dipakai untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang diinginkan. Upaya perbaikan pembelajaran dilakukan 

dengan asumsi, untuk perbaikan kualitas  pembelajaran diawali dengan 

perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan adanya desain pembelajaran. 

Dasar dari program kegiatan pembelajaran adalah satuan pelajaran yang 

diambil dari kurikulum. Harjanto (1997: 222) menjelaskan, materi pelajaran 

berada dalam ruang lingkup isi kurikulum. Karena itu pemilihan isi pelajaran 

tentu saja harus sejalan dengan ukuran atau kriteria-kriteria yang digunakan untuk 

isi kurikulum bidang studi bersangkutan. Dalam hal ini perlu dirumuskan pokok 

materi pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa sesuai dengan jenis-jenis 

kegiatan belajar yang telah ditetapkan. 



15 

 

Berdasarkan dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan 

sebenarnya mengandung aspek-aspek seperti: siswa sebagai individu yang 

memiliki tingkat kesiapan yang memadai, langkah pengambilan keputusan, 

sasaran tujuan tertentu yang akan dicapai, cara atau tindakan yang diambil, 

bagaimana menilai hasil belajar siswa, serta apa saja yang harus diperlukan dalam 

upaya pencapaian tujuan. Perencanaan pengajaran dibuat untuk antisipasi  dan 

perkiraan tentang apa yang akan dilakukan dalam pengajaran, sehingga tercipta 

situasi yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang inovatif dalan 

upaya pencapaian tujuan yang diharapkan. 

Dalam Tsalasa (2007: 27), Dewi Salma menyimpulkan bahwa komponen 

dasar dalam perencanaan program kegiatan pengajaran yang perlu dirumuskan 

antara lain: pebelajar, tujuan belajar, analisis pembelajaran, strategi pembelajaran, 

bahan ajar dan penilaian belajar. Penjelasan rinci setiap komponen sebagai 

berikut: 

(a) Pebelajar 

Pebelajar adalah pihak yang menjadi fokus desain pembelajaran. 

Informasi yang palling penting untuk dilacak adalah  karakteristik mereka, 

kemampuan awal atau prasyarat. Seluruh aspek yang berpengaruh terhadap 

kesuksesan proses belajar harus dipertimbangkan dan dirumuskan pemecahan 

masalahnya. 

(b) Tujuan Belajar (Umum dan Khusus) 

Oemar Hamalik (2001: 80) menyatakan, tujuan pendidikan mengarahkan 

dan membimbing kegiatan guru dan murid dalam proses pengajaran. Tujuan 
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pendidikan memberikan motivasi kepada guru dan siswa. Tujuan pendidikan 

memberikan pedoman atau petunjuk kepada guru dalam rangka memilih  dan 

menentukan metode mengajar atau menyediakan lingkungan belajar bagi siswa. 

Tujuan pendidikan penting dalam menentukan alat/teknik penilaian guru terhadap 

hasil belajar siswa. Rumusan tujuan pembelajaran merupakan penjabaran 

kompetensi yang akan dikuasai oleh pebelajar jika mereka telah selesai dan 

berhasil menguasai materi ajar tertentu. Tujuan pembelajaran dalam lingkup besar 

disebut tujuan umum, sedangkan tujuan yang dicapai untuk keahlian khusus yang 

dapat diamati disebut tujuan khusus.  

(c) Analisis Pembelajaran 

Analisis pembelajaran adalah proses menganalisis topik atau materi yang 

akan dipelajari. Analisis topik dikaitkan dengan kemampuan awal, jika 

dibutuhkan. Dengan demikian desainer dapat memperkirakan tahapan penguasaan 

materi dan kategorisasi materi itu sendiri. Analisis pembelajaran dilakukan agar 

kendala belajar seperti tingkat kesulitan atau perilaku awal yang belum dikuasai 

ditelusuri dan diantisipasi. 

(d) Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh perancang 

dalam menentukan teknik penyampaian pesan, penentuan  metode dan media, alur 

isi pelajaran, serta interaksi pengajar dan peserta didik. Metode pengajaran yang 

digunakan disesuaikan dengan bahan, tujuan, dan kondisi siswa dengan melihat 

kegiatan yang dilakukan. 

(e) Bahan Ajar 
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Bahan ajar dalam desain pembelajaran adalah satu-satunya yang 

berwujud (tangibel) dari seluruh komponen  dasar desain pembelajaran. Bahan 

ajar adalah format materi  yang diberikan kepada pebelajar. Format tersebut dapat 

dikaitkan dengan media tertentu, handouts atau buku teks, permainan dan 

sebagainya. Proses perencanaan pengajaran merupakan suatu lingkungan  

kegiatan. Ada yang bertitik tolak dari kegiatan-kegiatan ketrampilan yang 

diperlukan (suatu pekerjaan), ada yang bertitik tolak dari informasi yang hendak 

dikomunikasikan (suatu mata ajar) (Oemar Hamalik, 2001: 93). 

(f) Penilaian Belajar 

Harjanto (1997: 277) menyatakan, tujuan penilaian adalah untuk 

mendapatkan data pembuktian yang akan mengukur sampai  di mana tingkat 

kemampuan dan keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan 

kurikuler/pengajaran. 

Dalam pembelajaran, desain pembelajaran sangat banyak ragamnya, 

setiap pakar memiliki model desain pembelajaran yang berbeda, tentunya semua 

mengacu pada bagaimana penyelenggaraan proses belajar yang baik. Desain 

pembelajaran mengandung aspek bagaimana sebaiknya pembelajaran 

diselenggarakan  atau diciptakan melalui serangkaian prosedur serta penciptaan 

lingkungan belajar. 

2.3.2 Proses Pembelajaran 

Dalam Tsalasa (2007: 33) Ahmad Rohani (1995) menjelaskan, 

pelaksanaan pembelajaran adalah proses realisasi  dari perencanaan pengajaran 

untuk mencapai tujuan  pembelajaran yang telah  direncanakan, atau dengan kata 
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lain  pelaksanaan pengajaran selayaknya berpegang pada apa yang tertuang dalam 

perencanaan. Proses pengajaran itu dilandasi oleh prinsip-prinsip yang 

fundamental yang akan menentukan apakah pengajaran itu berjalan secara wajar 

dan berhasil. Sedangkan Sardiman (2006: 51) menjelaskan, proses pengajaran 

merupakan interaksi antara row input, instrumental input dan pengaruh 

lingkungan.  

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

diselenggarakan sesuai dengan apa yang tertuang dalam perencanaan 

pembelajaran. Situasi pengajaran itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, ada 

faktor internal atau dari peserta didik  sendiri dan faktor eksternal atau dari 

lingkungan pembelajaran. Faktor-faktor tersebut lebih rinci dijelaskan sebagai 

berikut: 

(a) Faktor Siswa 

Oemar Hamalik (2001: 99) menjelaskan, murid adalah unsur penentu 

dalam proses pembelajaran. Muridlah yang membutuhkan pengajaran, bukan 

guru, guru hanya berusaha memenuhi kebutuhan yang ada pada murid. Muridlah 

yang belajar, karena itu maka muridlah yang membutuhkan bimbingan. Sehingga 

muridlah komponen terpenting dalam hubungan proses belajar mengajar. 

(b) Faktor Guru/ Tenaga Pengajar 

Pengajaran adalah suatu aktifitas (proses) mengajar-belajar. Di dalamnya 

ada dua subjek yaitu guru dan peserta didik.  Guru sebagai penginisiatif awal dan 

pengarah serta pembimbing, sedang peserta didik sebagai yang mengalami dan 

terlibat aktif untuk memperoleh perubahan diri dalam pengajaran. Guru harus 
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mempunyai kompetensi profesional (penguasaan mata pelajaran), paedagogik, 

kepribadian dan sosial.  

(c) Faktor Kurikulum 

Kurikulum dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda namun erat 

kaitannya antara satu dengan yang lainnya. Kurikulum pada dasarnya merupakan 

suatu perencanaan yang mencakup kegiatan dan pengalaman yang perlu 

disediakan  yang memberikan kesempatan secara luas bagi siswa untuk belajar. 

Semua proses mengajar atau pengajaran, atau pelajaran senantiasa berpedoman 

pada kurikulum tertentu sesuai dengan tuntutan lembaga pendidikan/sekolah dan 

kebutuhan masyarakat serta faktor-faktor lainnya (Oemar Hamalik2001: 1). 

Dari teori tersebut diketahui bahwa, bahan pelajaran sebagai isi 

kurikulum mengacu pada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Oleh karena 

itu, tujuan yang hendak dicapai itu secara khusus menggambarkan perubahan 

tingkah laku yang diharapkan dapat dicapai siswa dalam proses belajar-mengajar. 

(d) Faktor Sarana dan Prasarana 

Saran dan prasarana merupakan faktor pendukung proses belajar 

mengajar. Sarana dan prasarana dapat berupa gedung,  media belajar, bahan ajar 

atau apa saja yang bisa mendukung terjadinya proses belajar mengajar. 

(e) Faktor Lingkungan 

Belajar pada hakikatnya adalah suatu interaksi antara individu dengan 

lingkungan. Lingkungan menyediakan rangsangan (stimulus) terhadap individu 

dan sebaliknya  individu memberikan respon terhadap lingkungan. Oemar 

Hamalik (2001: 101) menyatakan, murid adalah pribadi yang unik, memiliki bakat 
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dan kematangan berkat adanya pengaruh-pengaruh dari luar. Lingkungan sebagai 

faktor kondisional yang mempengaruhi tingkah laku individu dan merupakan 

faktor belajar yang penting. 

2.3.3 Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi pembelajaran merupakan bagian integral dari proses 

pembelajaran, artinya dalam pembelajaran akan melibatkan tiga aktifitas yaitu 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pengukuran dalam bahasa inggris 

diartikan measurement, dapat diartikan sebagai kegiatan untuk “mengukur” 

sesuatu. Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar ukuran 

tertentu. Penilaian berarti, menilai sesuatu, sedangkan menilai itu mengandung 

arti: mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan mendasarkan diri atau 

berpegang pada ukuran tertentu. Sedang evaluasi adalah mencakup dua kegiatan 

yang telah dikemukakan terdahulu, yaitu mencakup pengukuran dan penilaian 

(Anas Sujiono 2006 dalam Tsalasa 2007: 39). 

Menurut Sugandi (2006: 109) evaluasi pengajaran merupakan suatu 

komponen dalam sistem pengajaran, sedang sistem pengajaran itu sendiri 

merupakan implementasi kurikulum, sebagai upaya untuk menciptakan belajar di 

kelas. Oemar Hamalik (2001: 145) menyatakan, proses evaluasi umumnya 

berpusat pada siswa. Ini berarti evaluasi dimaksudkan untuk menngamati hasil 

belajar siswa dan berupaya menentukan  bagaimana kesempatan belajar. 

Dari dua pendapat di atas evaluasi dimaksudkan untuk mengamati suatu  

proses pengajaran, di dalamnya meliputi peranan guru, strategi pengajaran, materi 

kurikulum, dan prinsip-prinsip belajar yang diterapkan pada pengajaran. Itu 
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sebabnya evaluasi menempati kedudukan penting dalam rancangan kurikulum dan 

rancangan pengajaran. Kegiatan evaluasi harus dilakukan  secara sistematis yaitu 

kegiatan pengukuran, penilaian dan akhirnya pengambilan keputusan, untuk 

pengambilan keputusan sesuai dengan tujuan evaluasi. 

Dalam melakukan evaluasi hasil belajar dituntut mengevaluasi secara 

menyeluruh terhadap peserta didik, baik dari segi pemahamannya terhadap materi 

yang telah diberikan (aspek kognitif), maupun dari segi penghayatan (segi afektif) 

dan pengalamannya (aspek psikomotorik). 

(a) Ranah kognitif 

Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). Menurut 

Bloom, segala upaya yang menyangkut aktifitas otak adalah termasuk ranah 

kognitif. Dalam ranah konitif terdapat enam jenjang proses berfikir, mulai 

dari jenjang terendah sampai jenjang paling tinggi. Keenam jenjang yang 

dimaksud adalah: (1) pengetahuan/ hafalan/ ingatan (knowledge), (2) 

pemahaman (comprehension), penerapan (application), (4) analisis (analysis), 

(5) sintesis (synthesis) dan (6) evaluasi (evaluation).  

(b) Ranah psikomotor 

Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan ketrampilan (skill) 

atau  kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar 

tertentu. Hasil belajar ranah psikomotor dikemukakan oleh Simpson (1956) 

yang menyatakan bahwa hasil belajar psikomotor ini tampak dalam bentuk 

ketrampilan (skill) dan kemampuan bertindak individu. 
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(c) Ranah afektif 

Taksonomi untuk daerah afektif mula-mula dikemukakan oleh David R 

Krathwohl dan kawan-kawan (1974) dalam buku yang  diberi judul taxonomy 

of educational objectives: Avefective domain. Ranah afektif adalah ranah 

yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Seperti: perhatiannya terhadap mata 

pelajaran agama Islam, kedisiplinannya dalam mengikuti pelajaran agama di 

sekolahnya, motivasi untuk tahu lebih banyak mengenai pelajaran agama 

Islam yang diterimanya. 

2.4  Pendidikan Jarak Jauh 

Sebenarnya istilah pendidikan jarak jauh (distance education) telah lama 

dikenal yaitu sejak  tahun 1870-an (Ibrahim, 2005:7). Sistem pendidikan jarak 

jauh pada mulanya berbentuk korespodensi. Sistem korespondensi ini sasaran 

utamanya adalah orang dewasa. Proses pembelajaran dilakukan dengan 

menggunakan bahan belajar cetak/ tertulis, yang didistribusikan (delivery) melalui 

jasa pos. Dalam penyelenggaraannya PJJ tidak hanya menggunakan bahan belajar 

cetak saja melainkan juga telah memanfaatkan berbagai media lain, termasuk 

media elektronik seperti program radio dan televisi, dan pada tahun 1990 telah 

menggunakan multimedia. 

Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah 

dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui 

teknologi informasi dan komunikasi dan media lain (UU nomor 20 tahun 2003 

pasal 1 ayat 15). Karakteristik pendidikan jarak jauh adalah (1) adanya 



23 

 

keterpisahan yang mendekati permanen antara tenaga pengajar dari peserta didik 

selama program pendidikan,(2) adanya keterpisahan yang mendekati permanen 

antara seorang peserta didik dengan peserta didik lain selama program pendidikan, 

(3) ada suatu institusi yang mengelola program pendidikannya,(4) pemanfaatan 

sarana komunikasi baik mekanis maupun elektronis untuk menyampaikan bahan 

belajar, (5) penyediaan sarana komunikasi dua arah sehingga peserta didik dapat 

mengambil inisiatif dialog dan mengambil manfaatnya (Keegan, 1984 dalam 

Warsita, 2007: 13). 

2.4.1 Sistem Pembelajaran Pada Pendidikan Jarak Jauh 

Pendidikan Jarak Jauh diselenggarakan dalam berbagai pola 

pembelajaran yang pada dasarnya mengandalkan tersedianya berbagai sumber 

belajar. Pola pembelajaran ini mencakup penyelenggaraan program pembelajaran 

melalui pendidikan tertulis atau korespondensi, bahan cetak (modul), radio, audio/ 

video, TV, berbantuan komputer, dan atau multimedia melalui jaringan komputer. 

Menurut Warsita (2007:16) sistem pembelajaran dalam pendidikan jarak 

jauh adalah (1) peserta didik belajar mandiri baik secara individual maupun 

kelompok dengan bantuan minimal dari orang lain, (2) materi pembelajaran 

disampaikan melalui media yang sengaja dirancang untuk belajar mandiri. Saat ini 

internet sudah dimanfaatkan sebagai media untuk penyampaian materi 

pembelajaran dalam pendidikan jarak jauh, (3) untuk mengatasi masalah belajar 

diupayakan komunikasi dua arah antara peserta didik dengan tenaga pengajar atau 

lembaga penyelenggara. Komunikasi dua arah ini dapat berupa tatap muka 

maupun komunikasi melalui media elektronik atau sering disebut sebagai tutorial 
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elektronik, (4) untuk mengukur hasil belajar secara berkala diadakan evaluasi 

hasil belajar, baik yang sifatnya mandiri maupun yang diselenggarakan di institusi 

belajar, (5) pada dasarnya peserta pendidikan jarak jauh dituntut untuk belajar 

mandiri, belajar dengan kemauan dan inisiatif sendiri, mahsiswa harus dapat 

mengatur dan mendisiplinkan diri dalam belajar agar dapat beradaptasi. 

2.4.2 Penyelenggaraan  Pendidikan Jarak Jauh 

Pendidikan jarak jauh untuk jenjang pendidikan tinggi dapat 

diselenggarakan untuk berbagai gelar maupun nongelar, jalur akdemik maupun 

jalur professional, mulai dari tingkat sertifikat, diploma, sarjana, magister dan 

doktor. Agar sistem pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan dengan baik, 

maka harus memperhatikan berbagai komponen antara lain bahan, produksi bahan 

belajar,distribusi bahan belajar, dukungan belajar, penilaian peserta didik, 

pengolahan administrasi dan mekanisme umpan balik (Perry & Rumble, 1987:5-7 

dalam Warsita, 2007:19). 

Bahan belajar untuk pendidikan jarak jauh haruslah sederhana, jelas 

mudah dipelajari, bahan-bahan belajar tersebut juga harus memenuhi kebutuhan 

peserta didik. Peserta pendidikan jarak jauh akan cepat drop out apabila secara 

fisik bahan belajar yang disajikan kurang menarik, sulit dicerna dan isinya kurang 

relevan dengan kebutuhan mereka. Bahan belajar harus dijamin sampai pada 

sasaran peserta didik sebelum waktu digunakan. Beberapa cara pengiriman perlu 

dijajagi sebelum menentukan cara yang terbaik. 

Pelayanan dukungan belajar (student support service) perlu 

dikembangkan, mengingat dalam pendidikan jarak jauh peserta didik perlu lebih 
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banyak bantuan belajar. Penilaian peserta didik dapat dilihat dari keberhasilan 

pendidikan jarak jauh yang diukur dari seberapa baik produk dari sistem tersebut. 

Untuk itu penilaian yang teratur hendaknya dilakukan sepanjang proses 

pembelajaran dan di akhir satu satuan waktu pendidikan. Penilaian yang dimaksud 

hendaklah beracuan patokan (Criterian Reference Evaluation) adil dan tidak 

kompromis. 

Karena peserta pendidikan jarak jauh pada umumnya tersebar dan adanya 

keluwesan waktu maka administrasi pendidikan jarak jauh harus rapi. Mekanisme 

pengadministrasian peserta merupakan salah satu kunci pendidikan jarak jauh 

kebehasilan. Dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh diperlukan 

mekanisme yang baik agar peserta didik dapat dengan mudah menyampaikan 

keluhan dalam belajar. Perbaikan dan penyempurnaan hendaknya terus dilakukan 

atas dasar umpan balik tersebut.  

2.4.3 Model-Model Pembelajaran Jarak Jauh 

Model single mode Pendidikan jarak jauh merupakan bidang kajian 

kependidikan yang berkembang pesat dan perwujudannya beragam dalam beberapa 

model. Dalam garis besar sistem pembelajaran jarak jauh dapat dikelompokkan 

menjadi tiga model, yaitu single mode, dual mode, dan konsorsium (Perry dan 

Rumble, 1987; Holmberg,1995; Curran, 1992) dalam Tian Belawati, dkk (1999) 

(a) Model single mode dipelopori oleh kisah sukses dari The United Kingdom 

Open University, 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 
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pemanfaatan media cetak dan media siaran dalam pembelajaran jarak jauh. 

Model ini dikembangkan atas dasar pemikiran bahwa pendekatan universitas 

konvensional dalam menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh tidak 

memadai. 

Pada model single mode, pembelajaran, pengujian, dan akredetasi 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 keterbatasan 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. 

(b) Model dual mode 
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Dalam model ini ada dua kelompok siswa, yaitu mereka yang belajar 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 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 yang beranggapan bahwa pendidikan  jarak jauh adalah upaya 

menyediakan pendidikan ”peluang kedua”, cara yang dapat diterima untuk 

belajar di perguruan 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 



28 

 

syarat khusus yang dikehendaki masing-masing kelompok siswa. Model ini 

memungkinkan terjaganya kesamaan penghargaan dan gelar terhadap siswa 

tatap muka dan jarak jauh. Dalam model ini ada integrasi pembelajaran 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 yang berorientasi pada penelitian, disamping pendidikan 

dan pengabdian pada masyarakat.  

(c) 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 memebentuk 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 

seringkali sulit diterapkan. Birokrasi lembaga dan ragam iklim organisasi 

sering menjadi hambatan kerjasama. 
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2.4.4 Kelebihan dan Kelemahan Pendidikan Jarak Jauh 

E-Learning (pendidikan jarak jauh) saat ini mulai banyak diminati orang 

karena memiliki beberapa kelebihan antara lain: 

(a) Untuk peserta didik: peserta didik dapat berinteraksi dengan guru, teman 

maupun dengan bahan belajarnya tanpa harus dibatasi jarak dan waktu, 

peserta didik dapat berkomunikasi dengan gurunya melalui e-mail, bila 

peserta didik memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan 

yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses di internet secara lebih mudah. 

berubahnya peran peserta didik dari yang biasanya pasif menjadi aktif. 

(b) Untuk pendidik: pendidik dapat mengontrol aktifitas belajar peserta didik 

melaiui internet, pendidik dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk 

belajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet, sehingga dapat 

berdiskusi dengan peserta didik. 

(c) Proses pembelajaran: tersedianya fasilitas e-moderating di mana guru dan 

siswa dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet secara 

regular atau kapan saja kegiatan berkomunikasi itu dilakukan dengan tanpa 

dibatasi oleh jarak, tempat dan waktu; e-learning dapat menyajikan pelajaran 

dengan cara yang menarik. 

Walaupun demikian pemanfaatan internet untuk pembelajaran atau e-

learning juga tidak terlepas dari berbagai kekurangan, diantaranya:  
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(a) Untuk peserta didik: siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang 

tinggi cenderung gagal. 

 

(b) Untuk pendidik: berubahnya peran pendidik dari yang semula menguasai 

teknik pembelajaran konvensional, kini juga dituntut mengetahui teknik 

pembelajaran yang menggunakan ICT; kurangnya tenaga yang mengetahui 

dan memiliki ketrampilan internet. 

(c) Proses pembelajaran: kurangnya interaksi antara guru dan siswa atau bahkan 

antar siswa itu sendiri bisa memperlambat terbentuknya values dalam proses 

belajar dan mengajar; kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau 

aspek sosial dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis/komersial; 

proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan  daripada 

pendidikan; tidak semua tempat tersedia fasilitas internet; kurangnya tenaga 

yang mengetahui dan memiliki ketrampilan internet; kurangnya penguasaan 

bahasa komputer. 

2.5 Pembelajaran Jarak Jauh melalui Internet 

 Pemberdayaan teknologi dalam pengajaran merupakan pemberdayaan 

unsur kekuatan luar yang mengakibatkan materi pengajaran, bukan ditentukan 

berdasarkan keputusan kurikuler, melainkan keputusan bergantung pada guru. 

Namun demikian, penggunaan teknologi itu bukan dimaksudkan untuk menyaingi 

guru, melainkan lebih merupakan suatu forum dalam upaya mengajar siswa dan 

untuk memenuhi kebutuhan mereka. 
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 Jenis teknologi yang digunakan dalam pengajaran terdiri dari media 

audiovisual (filmstrip, televisi dan kaset video) dan komputer (Hamalik 

2003:235). Seiring dengan perkembangan teknologi, internetpun mulai 

dikembangkan sebagai teknologi yang digunakan dalam pembelajaran, khususnya 

pembelajaran jarak jauh, di mana pendidik dan peserta didiknya melakukan 

pembelajaran secara terpisah.  

Beberapa hambatan dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran jarak 

jauh adalah (Siahaan, 2005:40-41): 

(a) Dilihat dari sisi peserta didik yang mengikuti program pendidikan jarak jauh 

Peserta didik yang secara geografis terpencar-pencar mengakibatkan sangat 

sulit untuk dapat secara fisik bertatap muka dengan pada guru atau instruktur 

maupun dengan sesama peserta didik. Hambatan lainnya dapat saja berupa 

keterbatasan finansial disamping motivasi disiplin belajar peserta didik  yang 

menurun atau mengendor. 

(b) Dilihat dari sisi guru atau instruktur yang mengelola kegiatan pembelajaran 

pada pendidikan jarak jauh. 

Di kalangan guru atau instruktur sendiri berkembang pemikiran bahwa 

pemanfaatan teknologi canggih/ mutakhir, seperti internet, menjadi “beban 

tambahan” atau merepotkan (Koesnandar, 2003 dalam Siahaan, 2005:40-41) 

(c) Dilihat dari sisi ketersediaan bahan-bahan pembelajaran yang dapat diakses 

oleh para peserta didik melalui infrastruktur dan fasilitas yang tersedia. 

Ketersediaan bahan pembelajaran yang dapat diakses oleh para peserta didik 

melalui fasilitas  infrastruktur yang tersedia akan menciptakan lingkungan belajar 
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peserta didik  yang kondusif. Masalah-masalah teknis (technical problems) yang 

terjadi  yang menyangkut sistem kerja infrastruktur dan fasilitas penunjang 

manakala tidak terdeteksi dan diatasi akan dapat berpengaruh terhadap peserta 

didik dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya. 

Sebuah pembelajaran tentunya tidak lepas dari media. Media merupakan 

alat/wahana yang digunakan guru dalam proses pembelajaran untuk membantu 

penyampaian pesan pembelajaran. Untuk meningkatkan fungsi media dalam 

pembelajaran guru perlu memilih media yang sesuai. Pembelajaran jarak jauh 

merupakan sebuah pembelajaran dimana peserta didik dan pendidiknya 

melakukan pembelajaran secara terpisah, sehingga diperlukn media yang dapat 

mendukung proses pembelajaran tersebut. Salah satu media yang dapat 

mendukung pembelajaran tersebut adalah internet. Internet merupakan media 

komunikasi dan informasi modern. 

2.6 Pengertian Internet 

Internet merupakan kependekan dari internasional networking yang berarti 

jaringan komputer berskala internasional/ global yang dapat membuat masing-

masing komputer berinteraksi. Definisi yang lain adalah internet merupakan 

hubungan antar berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda 

sistem operasi maupun aplikasinya, dimana hubungan tersebut memanfaatkan 

media komunikasi (telepon dan satelit) yang menggunakan protocol standar dalam 

berkomunikasi yaitu protocol TCP (Transmission Control Protocol) atau IP 

(Internet Protokol). 

2.6.1 Jenis-Jenis Layanan Internet 
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a. Electronic Mail (E-mail) 

Fungsi : mengirim atau menerima surat ke/dari seluruh penjuru dunia. 

Sebagai pemakai internet, anda dapat mengirim dan menerima pesan dari pemakai 

internet lain dari berbagai penjuru dunia. Namun selain pesan-pesan pribadi, 

dengan e-mail dapat juga mengirim dan menerima file binary. Maka secara virtual 

Anda dapat mengirim dan menerima segala tipe data. Sistem mail internet adalah 

tulang punggung (dan motivasi awal) dari internet itu sendiri. 

b. File Tranfer Protocol (FTP) 

Fungsi : mengirim dan menerima file antar host dari seluruh penjuru dunia. 

Anonymous FTP memungkinkan pengaksesan ke server FTP dengan login 

anonymous tanpa memerlukan password. Anonymous FTP adalah salah satu dari 

pelayanan dalam Internet yang cukup penting. Dengan akses ke berbagai 

anonymous FTP, Anda dapat memperoleh file-file secara grafis. Anda dapat 

menemukan program-program, gambar-gambar, majalah elektronik, artikel-artikel 

dalam kelompok diskusi tertentu.  

c. Tele Networking (TelNet) 

Fungsi : mengakses komputer (host/server) dari jauh/Remote login. Telnet 

adalah program yang memungkinkan komputer kita menjadi terminal dari 

komputer lain di internet. Telnet memungkinkan kita untuk masuk (log in) sebagai 

pemakai komputer jarak jauh dan menjalankan program komputer layanan yang 

ada di komputer tersebut. 

d. User’s Network (UseNet) 
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UseNet adalah sistem kelompok diskusi di mana artikel-artikel didistribusikan 

ke seluruh dunia. UseNet memiliki ribuan kelompok diskusi, sehingga tidak heran 

jika UseNet meliputi segala macam topik yang mungkin Anda inginkan 

 

 

e.  World Wide Web (WWW) 

Sering disebut “the WEB”/”W3”, merupakan sistem dalam internet yang 

memiliki fasilitas pencarian dan pemberian informasi yang cepat dengan 

menggunakan teknologi hypertext. 

Di WWW, struktur sumber daya-internet dapat dibandingkan dengan jaring laba-

laba. Bila dilihat polanya, jaringan ini terdiri atas lingkaran-lingkaran berbagai 

ukuran yang berpusat pada titik tengah yang sama. Dari titik tengah ini terbentuk 

garis-garis penghubung yang tegak lurus pada lingkaran, sehingga terdapat titik 

simpul. Bila pada struktur pohon percabangan merupakan jalur hubungan, pada 

Web semua garis merupakan penghubung setiap titik simpul yang mengandung 

data. Pada titik simpul bisa terdapat sebuah komputer di internet atau sebuah 

petunjuk untuk file tertentu pada sebuah komputer. 

f. Internet Relay Chat (IRC) 

Internet Relay Chat/IRC merupakan fasilitas untuk komunikasi langsung 

dengan menggunakan keyboard. Anda dapat ambil bagian dalam komunikasi 

publik dengan sekelompok orang. Atau, jika Anda inginkan, Anda dapat 

menggunakan IRC untuk mengatur komunikasi pribadi dengan orang-orang 

tertentu, yaitu sejenis teleconference. 
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g. Internet Phone/Conference 

Fasilitas untuk melakukan percakapan jarak jauh melalui internet. Untuk itu 

diperlukan aplikasi khusus dan dukungan hardware multimedia. 

 

 

h. WAIS Server 

WAIS (Wide Area Information Service) menyediakan cara lain untuk 

menemukan informasi yang tersebar dalam internet. WAIS mampu mengakses 

segala database yang besar (seperti dokumen, file berisi gambar, video dan suara). 

i. Gopher 

Internet menyediakan banyak informasi yang dapat diakses penggunanya 

lewat sistem menu. Seorang pengguna internet dihadapkan pada sebuah menu 

yang bercabang-cabang. Untuk menuju ke informasi atau data yang dituju, 

seorang pengguna menyeleksi pilihan-pilihan yang disediakan hingga masuk ke 

topik yang diinginkan. Fasilitas demikian disebut Gopher. 

j. Mailing List 

Kelompok diskusi - fasilitas ini dibangun menggunakan teknik yang sama 

dengan proses penyebaran surat elektronik. Dengan menggunakan fasilitas ini, 

sebuah berita/file dapat didistribusikan ke banyak pengguna sekaligus. Bahkan 

penggunanya dapat melakukan diskusi, seminar, ceramah, konferensi secara 

elektronik tanpa terikat dimensi ruang dan waktu. Diskusi dapat berlangsung 

setiap hari tanpa henti. Hasil yang diperoleh akan jauh lebih efektif daripada 

penyelenggaraan seminar/konferensi konvesional. 
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2.6.2 Pembelajaran Melalui Internet  

Fasilitas internet untuk pembelajaran semestinya  dapat digunakan untuk 

melakukan konsultasi masalah belajar, pemberian tugas, balikan, ujian, remidiasi 

bagi siswa dan menciptakan kegiatan layanan secara interaktif antara dosen-

mahasiswa dan antara mahasiswa-mahasiswa dalam melakukan pengayaan bahan 

ajar bagi kepentingan perkuliahan. Dengan demikian, fasilitas pembelajaran 

melalui internet  dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas pengadaan dan pengayaan 

sumber belajar dan media pembelajaran yang efektif.  

Menurut Ivo 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 

(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 
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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 mendapat 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 

pembelajaran tentu saja adalah sekolah. Hal ini terutama berkaitan dengan 

penggunaan teknologi tinggi yang menyangkut keharusan menyediakan 

sejumlah dana untuk penyediaan peralatan (komputer dan kelengkapannya), 

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

Service Provider (ISP), biaya penggunaan telepon dan sebagainya. Kesulitan 

tidak hanya untuk investasi peralatan ataupun infrastrukturnya, tetapi juga 

pada masalah biaya perawatan dan biaya operasional, yang harus dikeluarkan 

agar sistem terus bisa berfungsi. Belum lagi kesulitan untuk menyiapkan 

sumberdaya 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 ialah dalam memberikan kesadaran awareness 
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baik terhadap guru maupun siswa tentang teknologi komunikasi dan 

informasi 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 pengajaran, 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. 

(2) Masyarakat, lingkungan yang perlu mendapat perhatian ialah 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 

internet 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 mengunakan internet ialah teman sebaya (peer group). Pengaruh 
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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 menunjukkan 

bahwa inisiatif pemanfaatan internet di sekolah justru banyak yang datang 

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

guna menunjang proses belajar mengajar. Keberhasilan pembelajaran 

berbasis 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 kelemahan 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 pembelajaran 

berbasis internet, harus dibekali dengan kesadaran, wawasan, 

pengetahuan dan keterampilan tentang internet. 
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(c) Guru yang akan dilibatkan dalam pengembangan dan pemanfaatan internet 

untuk pembelajaran hendaknya memiliki pengalaman dan kemampuan 

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. 

(4) Siswa, Pemahaman tentang audiens bisa didapat melalui analisis dengan 

menggunakan data demografi maupun psikografi, antara lain dengan menguji 

perbedaan-perbedaan karakteristik, sikap dan perilaku audiens. Pemilahan 

atau pengelompokan diperlukan dalam kaitannya untuk bisa membuat suatu 

pendekatan atau strategi pendayagunaan internet lebih tepat sasaran, 

mengingat bahwa sasaran didik tersegmen 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 mengehendaki 

adanya perlakuan yang berbeda pula. Sehinggga dalam menerapkan 
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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 sesunguhnya 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 dibutuhkan program-program pemasaran yang berbeda-

beda pula untuk menjangkaunya. Pendapat tersebut kemudian diperkuat oleh 

Frederick Winter (1977) yang menyatakan bahwa konsep average consumer  

untuk kepentingan praktis sudah harus dihapuskan dari kamus manajemen 

pemasaran (Kasali : 1999). Segmentasi adalah hal yang wajib ditempuh 

dalam suatu proses pemasaran baik komersial maupun sosial, karena dengan 

demikian kita bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya pada masing-

masing segmen dan memberikan kepuasan orang-orang di dalam segmen 

tersebut (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 
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sebagaimana yang disampaikan oleh Renald Kasali ( 1999) dalam bukunya 

Membidik Pasar Indonesia, ”Segmentasi Targeting and Positioning”, bahwa 

lebih dari 60% kegagalan bisnis disebabkan oleh gagalnya pengusaha 

mendenifikasikan 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 terselengaranya kegiatan pembelajaran dengan dukungan 

internet, maka setelah ketiga unsur di depan dipenuhi dengan kondisi 

sebagaimana telah diuraikan, maka faktor teknologi merupakan suatu hal 

yang juga mutlak harus tersedia dan harus memenuhi standar minimal yang 

dipersayaratkan, baik yang berkaitan dengan peralatan, pengoperasian dan 

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 efesien untuk menghubungkan 
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sejumlah komputer ke internet adalah dengen membangun jaringan lokal 

local area network/LAN. Dengan adanya jaringan maka hanya diperlukan 

satu sambungan saja ke internet yang bisa dipergunakan 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 keterandalannya agar bisa dipergunakan setiap saat selama 24 jam 

dengan tingkat gangguan ataupun kegagalan yang sangat minimal. Jaringan 

yang umum dipergunakan 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 

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 

kememapuan prosesor, memory, kapasitas penyimpanan, monitor dan 

kartu jaringan. 

2) Program (operating sytem) yang akan dipergunakan. 

3) Software Internet (browser) yang akan dipergunakan. 
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4) Software lain yang akan dipergunakan untuk mendukung 

penyelenggaraan pembelajaran berbasis internet. 

5) Pengaturan waktu maupun lama pengaksesan oleh setiap pengguna. 

b. Server (software dan hardware) 

1) Apakah akan dipergunakan satu server untuk menangani semua 

kegiatan, ataukan akan menggunakan lebih dari satu server untuk 

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

course server) 

2) Konfigurasi minimal komputer yang dipergunakan sebagai server, 

meliputi kemapuan procesor, memory, kapasitas penyimpanan, monitor, 

kartu jaringan, dan peralatan pendukung. 

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

dipergunakan. 

4) Software Internet (browser) yang akan dipergunakan 

5) Software lain yang akan dipergunakan untuk mendukung 

penyelenggaraan pembelajaran berbasis internet. 

6) Software pelindung dari serangan virus maupun cracker atau hacker 

yang handal. 

7) Pengaturan level of scurity, 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 off-line. 
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2) Seberapa cepat akses yang diperlukan lebar pita hubungan  ditentukan 

apa saja yang akan didistrubusikan (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 

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 : 

a. Administrator jaringan 

b. Administrator web course 

c. Teknisi komputer 

Sumberdaya 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. 

Dengan fasilitas yang dimilikinya, ada 3 dampak positif penggunaan 

internet dalam pembelajaran di perguruan tinggi, yaitu: (a) akses pada sumber 

informasi, (b) akses pada nara sumber dan (c) sebagai media kerjasama Purbo, 



46 

 

1998; Budi Raharjo, 2002 dalam Patmanthara, (2007:61). Akses pada sumber 

informasi yaitu sebagai perpustakaan on-line, sumber literatur, akses hasil - hasil 

penelitian, dan akses pada materi pembelajaran. Akses pada nara sumber bisa 

dilakukan komunnikasi tanpa harus bertemu secara fisik. Sedangkan sebagai 

media kerjasama, internet dapat menjadi media untuk melakukan penelitian 

bersama atau membuat semacam makalah bersama. 

Pembelajaran yang mengunakan internet sebagai medianya mempunyai 

karakteristik berbeda dengan pembelajaran konvensional atau tatap muka. 

Karakteristik pembelajaran  melalui internet memiliki komponen-komponen yang 

memungkinkan mahasiswa dapat belajar lebih mudah. Komponen- kompenen 

tersebut merupakan spesifikasi pembelajaran internet yang terdiri dari: (a) 

informasi bahan penarik perhatian, (b) materi dan teori, (c) simulasi dan 

visualisasi, (d) latihan soal, (e) kuis dan evaluasi, (f) tanya jawab interaktif dan 

diskusi (Patmanthara, 2007:64). 

Saat ini dunia pendidikan perlu memanfaatkan akses internet, karena 

dengan internet dapat dengan mudah mengakses berbagai sumber informasi dan 

membangun komunikasi individu maupun massa secara langsung tanpa terbatas 

ruang dan waktu (Ibrahim). Adapun manfaat internet sebagai berikut: 

(a) Manfaat internet bagi guru 

Manfaat internet untuk pengembangan Profesional : (1) meningkatkan 

pengetahuan, (2) berbagi sumber diantara rekan sejawat/ sedepartemen, (3) 

bekerjasama dengan guru-guru di  luar negeri, (4) kesempatan untuk menerbitkan/ 

mengumukan informasi secara langsung, (5) mengatur komunikasi secara teratur, 
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(6) berpartisipasi dalam forum rekan dengan rekan sejawat baik lokal maupun 

nasional dan internasional.  

(b) Manfaat internet sebagai sumber bahan 

Sebagai sumber bahan internet dapat dimanfaatkan untuk: (1) mengakses 

rencana pembelajaran dan metodologi baru, (2) bahan baku dan bahan jadi cocok 

untuk segala bidang pelajaran, (3) menginformasikan berbagai sumber, (4) 

mendorong minat guru/ tutor untuk meningkatkan motivasi siswa supaya terfokus 

untuk belajar. 

(c) Manfaat internet bagi siswa  

Internet mendorong siswa belajar sendiri secara cepat, sehingga 

meningkatkan: (1) meningkatkan pengetahuan, (2) belajar berinteraktifitas, (3) 

mengembangkan kemampuan dibidang penelitian. Internet juga dapat 

memperkaya diri siswa dalam meningkatkan komunikasi dengan siswa lain dan 

meningkatkan kepekaan akan permasalahan yang ada diseluruh dunia.   

Teknologi Internet mengalami perkembangan yang sangat pesat 10 tahun 

terakhir ini. Para pakar teknologi memprediksi teknologi internet dan wireless 

akan menjadi primadona ditahun-tahun mendatang. Trafik data akan melewati 

jumlah trafik percakapan telepon. 

Berbagai aplikasi dari yang basis text hingga multimedia sudah dapat 

ditumpangkan dalam internet. Melalui protokol TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol), dan World Wide Web (WWW) internet telah tercipta 

sebagai jaringan komputer raksasa yang menghubungkan berbagai komputer di 

seluruh dunia ini. 
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Beberapa kelebihan dari pemanfaatan Internet untuk e-learning  adalah 

sebagai berikut : (1) kelas tidak membutuhkan bentuk fisik lagi, semuanya dapat 

dibangun dalam aplikasi Internet; (2) belajar dapat dilakukan kapan saja, dan di 

mana saja, karena internet dapat diakses dari lokasi mana saja dan bersifat global. 

E-learning menghilangkan batasan waktu dan tempat dengan karakteristik kelas 

tradisonal dengan menggunakan mode komunikasi asynchronous seperti e-mail, 

diskusi online, siswa dapat mengakses 24 jam setiap hari; (3) membangun 

Komunitas: Pembelajaran adalah proses sosial. Siswa dapat belajar saling tukar 

informasi satu dengan yang lain seperti dengan instruktur. Dapat diciptakan 

interaksi yang bersifat real time maupun non-real time; (4) peningkatan 

pembelajaran siswa. Melalui Internet organisasi akan dapat lebih fokus pada 

penyelenggaraan program pendidikan/pelatihan. Mengakomodasi keseluruhan 

proses belajar dan juga transaksi. Materi dapat dirancang secara multimedia dan 

dinamis. Peserta belajar dapat terhubung ke berbagai perpustakaan maya di 

seluruh dunia dan menjadikannya sebagai media penelitian dalam meningkatkan 

pemahaman  pada bahan ajar. Guru/ instruktur/ dosen dapat secara cepat 

menambahkan  referensi bahan ajar yang bersifat studi kasus, budaya industri dan 

proyeksi teknologi ke depan melalui berbagai sumber untuk menambah wawasan 

peserta terhadap bahan ajarnya. 

 Adapun beberapa kelemahan yang dapat timbul dalam pemanfaatan internet 

untuk elearning (web learning) adalah : 
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(a) Buruknya atau kurang terencananya perancangan aplikasi web learning 

sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna, misalnya tidak user 

friendly, tidak reliabel dan proses yang tidak jelas. 

(b) Para pengguna tidak mengetahui dan mengenal secara baik sistem yang  

digunakan akibat tidak adanya sosialisasi dari sistem (userguide). 

Permasalahan bandwidth yang kecil dapat mengakibatkan lamanya waktu 

akses hal ini juga dapat disebabkan oleh buruknya perancangan materi yang 

memiliki ukuran file yang besar (akibat adanya unsur audio, video). 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Salah satu cara yang dapat ditempuh agar menghasilkan penelitian yang 

baik adalah menggunakan metode yang sistematis dan sesuai dengan kondisi. 

Metode penelitian adalah suatu proses yang meliputi langkah-langkah dalam 

rangka memecahkan masalah atau data menjawab pertanyaan tertentu. 

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam 

mengungkapkan data penelitiannya (Arikunto, 1997: 151). 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 menginterpretasi. 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. 

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan pada jenis penelitian 

deskriptif yang bersifat eksploratif, yaitu penelitian yang bertujuan 

menggambarkan keadaan atau status atau fenomena. Penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang berusaha untuk menggambarkan apa yang ada sekarang 

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

menginterpretasi. Penelitian ini berusaha memberikan gambaran dengan 

sistematis cermat fakta-fakta aktual dan sifat populasi tertentu. Tujuan dari 
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penelitian deskriptif adalah untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang 

dihadapi sekarang dan untuk menggambarkan situasi atau kejadian. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kendala pelaksanaan 

pembelajaran jarak jauh, sehingga dari data tertulis, dokumentasi maupun 

wawancara dalam penelitian ini, diharapkan dapat memaparkan secara lebih jelas 

dan berkualitas.  

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

3.1.1 Metode observasi 

Dalam penelitian ini peneliti mengamati aktivitas mahasiswa dan dosen 

pada saat proses pembelajaran berlangsung. Karena pada pendidikan jarak jauh 

proses pembelajarannya dilakukan melalui internet, maka peneliti melakukan dua 

kali proses observasi yaitu pada waktu face to face berlangsung, dimana semua 

mahasiswa PJJ dikumpulkan dan pada waktu proses pembelajaran jarak jauh 

melalui website yang digunakan untuk PJJ. Disamping itu penggunaan metode 

observasi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui atau mencari data-data 

tentang PJJ S1 PGSD  UNNES. 

3.1.2 Metode Wawancara 

Dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara langsung dengan 

pengelola, dosen dan mahasiswa PJJ S1 PGSD FIP UNNES untuk memperoleh 

informasi secara langsung dari pihak yang bersangkutan. Sebelum melakukan 

wawancara peneliti menyiapkan instrumen wawancara yang disebut dengan 

pedoman wawancara.  
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Pedoman ini berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang meminta 

dijawab atau direspon oleh responden. Isi pertanyaan atau pernyataan bisa 

mencakup fakta, data, pengetahuan, konsep, pendapat atau evaluasi responden 

berkenaan dengan fokus masalah atau variabel-variabel yang dikaji dalam 

penelitian. 

3.1.3 Dokumentasi  

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

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

lengger (pertunjukan), agenda, foto dan sebagainya (Arikunto, 2002: 206). Dalam 

penelitian ini peneliti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

cacatan, buku, foto dan sebagainya tentang pendidikan jarak jauh. 

3.2 Data dan Sumber Data 

Subyek penelitian merupakan keseluruhan bahan atau elemen yang akan 

diteliti. Subyek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah pengelola, 

dosen dan mahasiswa PJJ PGSD. 

3.3 Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokusnya adalah kendala pelaksanaan 

pembelajaran jarak jauh. 

3.4 Alat Pengumpul Data 

Alat dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

observasi, wawancara dan dokumentasi.  Adapun instrumen yang digunakan 

untuk melakukan wawancara adalah sebagai berikut. Untuk item pertanyaan dapat 

dilihat pada lampiran skripsi ini. 
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Bagan 3 

KISI KISI DAN LAY OUT PENELITIAN 

No.  Variabel 

Penelitian 

Aspek Komponen  Indikator  Item 

Pertanyaan 

Kendala 

perencanaan 

pembelajaran 

Subjek 

 

 

 

 

Mengetahui bagaimana 

persiapan dosen dan 

mahasiswa dan apa 

kendalanya 

 

A.1, C.1, 

C.2, B.1, 

B.2, B.3, 

B.4, C.4 

B.7,  B.8 

Kurikulum -  Mengetahui kurikulum 

apa yang diterapkan 

-  Bagaimana proses 

penyampaian materinya 

- Kendalanya dalam 

penyampaian materi 

A.5 

 

Strategi / 

model 

pembelajaran 

Mengetahui strategi/ 

model pembelajaran yang 

digunakan. 

 A.2, A.6, 

A.8 

Sarana dan 

prasarana 

 

 

Mengetahui sarana dan 

prasarana yang 

dibutuhkan dalam 

pembelajaran. 

B.4, C.5 

Media  Mengetahui media apa 

yang digunakan dan apa 

kendalanya 

B.4, C.5 

Kendala 

Proses 

pembelajaran 

Penunjang 

 

 

Mengetahui adakah media 

penunjang yang 

digunakan  

untuk pembelajaran. 

A.7, C.6 

1. Kendala 

pelaksanaan 

pembelajaran 

jarak jauh 

Kendala 

Evaluasi 

pembelajaran  

Hasil  

pembelajaran 

Mengetahui bagaimana 

proses evaluasinya dan 

apa kendalanya  

A.4, A.9, 

C.2 
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3.5 Tahap-tahap Penelitian 

Selama melakukan penelitian peneliti merupakan instrumen utama, oleh 

karena itu peneliti menyesuaikan diri dengan memahami kenyataan di lapangan. 

Pelaksanaan di lapangan, peneliti melakukan wawancara dengan informan, yaitu 

dengan pengelola, dosen dan mahasiswa PJJ S1 PGSD UNNES yang sesuai 

dengan tujuan penelitian. 

Tahapan-tahapan penelitian yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

3.5.1 Penelitian Pra Lapangan 

Penelitian pra lapangan merupakan proses persiapan yang harus 

disiapkan sebelum peneliti terjun langsung ke lapangan. Adapun tahap-tahap 

penelitian pra lapangan adalah sebagai berikut: 

(1) Menyusun rancangan penelitian yang disebut proposal penelitian 

Pada tahap awal, tema penelitian lebih dulu diajukan pada kepada Dosen 

Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II untuk mendapatkan persetujuan, 

dan kemudian diajukan dalam bentuk proposal penelitian dan diserahkan 

kepada Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II untuk mendapatkan 

bimbingan dan persetujuan.   

(2) Menjajagi dan menilai keadaan lapangan  

Kegiatan ini selain dilakukan pada saat memilih lapangan, juga akan 

dilaksanakan pada saat peneliti memasuki lapangan penelitian. 
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(3) Memilih lapangan penelitian 

Berkaitan dengan tema penelitian yaitu Kendala Pembelajaran Jarak Jauh 

dalam Memanfaatkan Internet, maka lembaga yang dipilih sebagai lapangan 

penelitian adalah Program Pendidikan Jarak Jauh S1 PGSD UNNES.  

(4) Mengurus perijinan 

Pada tahap awal perijinan dilakukan secara lisan. Setelah bab I, II, III skripsi 

disetujui perijinan dilakukan secara formal kepada lembaga yang menaungi 

penelitian, yaitu Universitas Negeri Semarang. 

Kegiatan ini selain dilakukan pada saat memilih lapangan, juga akan 

dilaksanakan pada saat peneliti memasuki lapangan penelitian. 

(5) Memilih dan memanfaatkan informan penelitian 

Informan dipilih dengan cara purposive sample (sampel bertujuan) dan 

dimanfaatkan  sesuai dengan tujuan penelitian. Cara ini dipilih dengan tujuan 

untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan 

menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang 

muncul. Selain itu pada teknik sampel bertujuan,  sampel tidak ditentukan 

terlebih dahulu, sampel dapat ditentukan ketika penelitian berlangsung. 

Informan penelitian  berasal dari pengelola, dosen dan mahasiswa PJJ S1 

PGSD UNNES. 

(6) Menyiapkan kelengkapan penelitian 

Perlengkapan penelitian yang dipersiapkan antara lain alat tulis, alat perekam, 

kamera dan garis besar materi wawancara. 
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(7) Etika peneliti 

Dalam penelitian kualitatif peran peneliti sangat besar. Untuk etika peneliti 

harus benar-benar diperhatikan dengan demikian perasaan empati dan 

kekeluargaan dapat terjalin dengan baik dengan tetap konsisten pada tujuan 

penelitian. 

3.5.2 Tahap Pekerjaan Lapangan 

(1) Memasuki lapangan. Setelah semua persiapan baik intern maupun ekstern 

terpenuhi, peneliti dapat mulai memasuki lapangan penelitian secara 

proporsional. 

(2) Mengumpulkan data. Peneliti dapat secara langsung melakukan wawancara, 

dokumentasi maupun observasi. Wawancara dilakukan secara bebas artinya 

tidak terikat alur jabatan, sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan 

peneliti. Begitu juga saat melakukan observasi dan dokumentasi.  



BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Setting Penelitian 

Program PJJ S1 PGSD merupakan inservice training program yang 

diselenggarakan melalui sistem Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh. Program ini 

ditujukan bagi guru SD lulusan D2 berijin Diknas yang telah diangkat dan bekerja 

sebagai guru kelas dan berstatus PNS. Program S1 PGSD dirancang untuk 

memungkinkan pengembangan serta peningkatan kemampuan dan keterampilan 

yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas sebagai guru SD yang profesional.  

4.1.1.1 Sistem PJJ S1 PGSD FIP UNNES 

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 perguruan tinggi penyelenggara 

untuk mengikuti berbagai kegiatan pembelajaran dan sosialisasi. Tutorial tatap 

muka dilaksanakan pada masa residensial selama tiga minggu pada bulan pertama 

setiap semester. Sementara tutorial online dilaksanakan selama 5 (lima) bulan. 

Pelaksanaan tutorial tatap muka pada masa residensial dilaksanakan di Kampus 

UNNES Jln. Kelud Utara III. 

Selama tutorial tatap muka berlangsung mahasiswa diasramakan di 

Karya Graha Mahasiswa (KGM) Kelud Semarang. Sesuai standar moral, asrama 

putri dipisahkan dengan asrama putra. Kehadiran dan keaktifan mahasiswa dalam 

tutorial memiliki kontribusi terhadap nilai tutorial yang pada setiap pertemuan 
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mata kuliah dilaksanakan selama 2,5 jam (180 menit). Kegiatan residensial dibuka 

oleh Rektor  dan dihadiri oleh PR1, PR2, PR4, Dekan FIP, PD1 FIP, Dosen dan 

mahasiswa.  

Program ini merupakan program pendidikan dalam jabatan berdasarkan 

sistem PJJ sehingga memungkinkan guru untuk berpartisipasi tanpa harus 

meninggalkan tugas di sekolah. Selanjutnya sekolah tempat guru mengajar secara 

langsung menjadi laboratorium praktis untuk menguji dan menerapkan 

pengetahuan baru yang diperoleh guru selama mengikuti pendidikan. 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 untuk mengembangkan 

kemampuan dan sikap inovatif untuk melakukan pembaharuan dalam pendidikan 

sekolah dasar secara terus-menerus dan juga membantu meningkatkan kualitas 

pendidikan dasar. Selebihnya adalah untuk memenuhi amanah Undang-undang 

No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP No. 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (SNP).  

Universitas Negeri Semarang (Unnes) merupakan Lembaga Pendidikan 

Tenaga Kependidikan (LPTK) memiliki Visi dan Misi berikut: 

1) Visi, Unnes adalah lembaga pendidikan tinggi yang mampu 

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, seni dan budaya, serta 

menghasilkan tenaga akademik dan profesional dalam bidang kependidikan 

dan non-kependidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.  
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2) Misi, Unnes menyelenggarakan pendidikan akademik dan 

profesional di bidang kependidikan dan non-kependidikan dalam berbagai 

jenjang pendidikan, serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi, olahraga, seni dan budaya melalui penyelenggaraan 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.  

Penjabaran Visi dan Misi Unnes sesuai dengan Statuta, yakni bertujuan: 

menyiapkan tenaga kependidikan dan non-kependidikan dengan memperhatikan 

jumlah, mutu, relevansi, dan efektivitas, mengembangkan dan menyebarluaskan 

ilmu pengetahuan, tekonologi, olahraga, seni dan budaya, serta mengupayakan 

penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya 

kebudayaan nasional. 

Secara operasional, tujuan pendidikan di Unnes adalah menyiapkan 

tenaga ahli dan profesional di bidang kependidikan dan non-kependidikan, dengan 

memperhatikan mutu, relevansi, keefektifan dan pemerataan; menyebarluaskan 

ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, seni dan budaya; mengupayakan 

kemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, seni dan budaya, dan 

mendorong meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan 

memperkaya, serta melestarikan kebudayaan nasional; meningkatkan dukungan 

dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan dari sumber-

sumber lain yang tidak mengikat; dan mengembangkan kemampuan 

berkomunikasi, moral, dan toleransi terhadap perbedaan dalam diri dosen dan 

sivitas akademika yang lain. 
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Untuk mencapai tujuan tersebut, Unnes telah menyusun strategi 

pengembangan lima tahun mendatang (2006 sampai dengan 2010) yang diarahkan 

pada enam bidang strategis yaitu, bidang akademik, kemahasiswaan, sumber daya 

manusia, sarana dan prasarana, kelembagaan, serta pengembangan dan kerjasama. 

Empat dari enam bidang tersebut dirinci sebagai berikut: 

1) Bidang akademik 

Arahan rencana strategis di bidang akademik bertujuan untuk 

mewujudkan kualitas akademik yang optimal, dalam hal pengajaran, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar mutu 

akademik yang ditetapkan, dalam lingkungan budaya akademik yang 

kondusif. Sasaran yang ingin dicapai mencakup sebagai berikut : (1) 

optimalnya peran penjaminan mutu akademik dalam upaya visi dan misi 

universitas; (2) meningkatnya kualitas program, proses, dan hasil belajar 

mahasiswa (perencanaan, proses, metode, media, dan evaluasi); (3) 

dimilikinya kelas imersi; (4) meningkatnya budaya akademik (academic 

community); (5) terwujudnya sistem informasi akademik terpadu dalam single 

platform; (6) menguatnya fungsi dan peran perpustakaan; (7) meningkatnya 

fungsi laboratorium pendidikan; (8) meningkatnya kualitas dan kuantitas 

penelitian; (9) meningkatnya kualitas dan kuantitas pengabdian pada 

masyarakat; (10) berlakunya SKS murni; (11) meningkatnya bimbingan 

konseling mahasiswa. 

Tujuan yang ingin dicapai diupayakan melalui kegiatan sebagai berikut : 

(1) penyusunan naskah dokumen penjaminan mutu akademik; (2) 
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peningkatan peran penjaminan mutu; (3) pemantauan ketercapaian standar 

mutu akademik; (4) evaluasi dan pemantapan kurikulum; (5) peningkatan 

kualitas program, proses dan hasil belajar mahasiswa (perencanaan, proses, 

dan evaluasi); (6) monitoring dan evaluasi proses belajar mengajar secara 

online; (7) pembentukan kelas imersi; (8) peningkatan budaya akademik 

(academic community) melalui kegiatan seminar, lokakarya, workshop; (9) 

pengembangan sistem informasi akademik terpadu; (10) pengintegrasian 

sistem; (11) perumusan user priviledges dalam rangka desentralisasi 

kewenangan akademik; (12) pembuatan sistem informasi berbasis web; (13) 

peningkatan kemampuan tenaga fungsional perpustakaan menuju pelayan 

online; (14) pembangunan jaringan LAN perpustakaan dari pusat sampai ke 

jurusan; (15) piloting micro teaching berbahasa Inggris; (16) pembuatan 

sistem informasi laboratorium; (17) peningkatan kualitas dan kuantitas 

penelitian; (18) peningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian pada 

masyarakat; (19) pemberlakukan SKS murni dalam bidang akademik secara 

bertahap; (20) peningkatan peran bimbingan konseling mahasiswa. 

2) Bidang sumber daya manusia 

Arah rencana strategis di bidang SDM bertujuan meningkatkan kualitas 

SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, kemampuan teknologi, dan 

peningkatan etos kerja serta disiplin pegawai guna memberikan layanan 

pendidikan yang prima. Sasaran yang ingin dicapai mencakup: (1) 

terwujudnya sistem informasi manajemen kepegawaian berbasis web; (2) 

meningkatnya kualifikasi pendidikan dosen; (3) meningkatnya etos dan 
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disiplin kerja; (4) meningkatnya kemampuan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK); (5) terciptanya spesifikasi keahlian tenaga staf; (6) 

meningkatnya kesejahteraan. Tujuan yang ingin dicapai tersebut diupayakan 

melali kegiatan, antara lain (1) penyusunan sistem informasi manajemen 

kepegawaian berbasis web; (2) peningkatan kualifikasi pendidikan dosen 

melalui program studi lanjut; (3) peningkatan etos dan disiplin kerja; (4) 

peningkatan kemampuan TIK melalui kegiatan pelatihan/workshop; (5) 

spesifikasi keahlian tenaga staf; (6) peningkatan kesejahteraan pegawai.  

3) Bidang sarana dan prasarana 

Kebijakan bidang sarana dan prasarana difokuskan pada upaya 

peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kampus modern guna 

meningkatkan mutu layanan pendidikan. Kebijakan dalam bidang sarana dan 

prasarana diarahkan dalam rangka (1) Pengembangan Sistem Informasi Aset 

(SIA); (2) perintisan pembangunan gedung lembaga, terwujudnya 

pembangunan gedung sekretariat bersama Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM); 

(3) terwujudnya pembangunan rumah susun sewa sederhana (rusunawa) bagi 

mahasiswa; (4) terwujudnya pembangunan laboratorium pendidikan terpadu; 

(5) terwujudnya pembangunan gedung kampus Fakultas Ekonomi; (perintisan 

pembangunan kampus kelud (kampus lama) sebagi bussiness and training 

center; (7) perintisan pembangunan kampus modern PGSD di Karanganyar, 

Semarang; (8) terwujudnya pembangunan kawasan simpang empat; (9) 

vitalisasi sarana jalan kampus; (10) terwujudnya pembangunan kelengkapan 

sarana perkuliahan dan praktek laboratorium fakultas. 
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4) Bidang pengembangan dan kerjasama 

Kebijakan bidang kerjasama difokuskan pada peningkatan kualitas 

jalinan kerjasama dengan pihak ketiga baik dalam dan luar negeri. Sasaran 

yang ingin dicapai mencakup (1) mewujudkan kebijakan dalam bidang 

pengembangan dan kerjasama (pengembangan jejaring kerjasama); (2) 

peningkatan akses sumber-sumber dana internasional; (3) pengembangan 

promosi keunggulan universitas; (4) pengembangan kewirausahaan kampus; 

(5) peningkatan peran serta pelaksanaan program kualifikasi dan sertifikasi 

guru dan keahlian profesional. 

Tujuan yang ingin dicapai diupayakan melalui kegiatan (1) pembentukan 

pengembangan jejaring kerjasama; (2) peningkatan akses sumber-sumber dana 

internasional; (3) pengembangan promosi keunggulan universitas; (4) 

pengembangan kewirausahaan kampus melalui pendirian unit-unit usaha; (5) 

peningkatan peran serta pelaksanaan program kualifikasi dan sertifikasi guru.  

4.1.1.2 Tujuan 

Universitas Negeri Semarang sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga 

Kependidikan (LPTK) penyelenggara sertifikasi dalam jabatan guru, memiliki 

tujuan sebagai berikut: 

1) Menjadi penyelenggara uji kompetensi guru dalam jabatan 

2) Melakukan penjaminan mutu dan proses uji kompetensi guru yang berkualitas, 

3) Melaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan.  
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4.1.1.3 Jaminan Keberhasilan 

Jaminan keberhasilan Unnes sebagai penyelenggara program sertifikasi 

guru dalam jabatan yang diusulkan adalah; 

1) Kerjasama dengan Depdiknas 

Lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sertifikasi profesi 

guru dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan 

Nasional dengan menunjuk LPTK yang terakreditasi sebagai penyelenggara 

program sertifikasi guru dalam jabatan.  Pemerintah memberdayakan LPTK 

yang akan ditunjuk sebagai penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan. 

Unnes sebagai LPTK yang sudah terakreditasi telah menjalin kerjasama 

dengan Depdiknas melalui berbagai direktorat yang ada di Depdiknas maupun 

Balitbang depdiknas dengan melakukan kerjasama terkait berbagai studi 

tentang model penyelenggaraan sertifikasi guru baik pra jabatan maupun dalam 

jabatan. 

2) Kerjasama dengan Pemkot/Pemda 

Program sertifikasi guru dalam jabatan berhubungan dengan guru yang sudah 

lama mengajar. Kerjasama dengan Pemkot/Pemda terkait dengan pendataan, 

pendaftaran, penilaian dan pemberian sertifikat profesi pendidik. Unnes bekerja 

sama dengan Pemkot/Pemda terutama dalam rekruitmen calon peserta program 

sertifikasi guru dalam jabatan. Rekruitmen peserta program sertifikasi guru 

dapat dilaksanakan melalui berbagai program, yaitu: (1) Program terintegrasi 

melalui SPMB ditambah dengan tes bakat dan minat(untuk program sertifikasi 

pra-jabatan), (2)  Tahapan untuk tailor-made program penyelarasan melalui 
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Dinas Pendidikan dengan seleksi administratif dan tes awal kompetensi 

profesionalnya, dan (3) Penilaian berdasar portofolio untuk guru yang sudah 

lama mengabdi (program sertifikasi guru dalam jabatan).  

3) Memiliki SIM yang memadai. 

Salah satu hasil hibah kompetisi yang cukup menonjol adalah 

diimplementasikannya Sistem Informasi Akademik Terpadu (SIKADU) 

http://akademik.unnes.ac.id yang diimplementasikan secara online mulai awal 

tahun 2007. SIKADU ini semula dikembangkan oleh Jurusan Fisika FMIPA 

Unnes sebagai salah satu program pengembangan yang didanai oleh Due-like. 

Selanjutnya sistem informasi ini diadopsi dan diimplementasikan oleh Fakultas 

MIPA dan ternyata cukup mampu mengakomodasi kebutuhan administasi 

akademik untuk seluruh fakultas (dengan pengguna di atas 500 orang). Setelah 

melakukan evaluasi atas performa program ini, maka pada semester genap 

2006/2007, SIKADU mulai digunakan untuk mengelola administrasi akademik 

Unnes, dengan total pengguna lebih dari 22.000 orang. 

Keberhasilan SIKADU dioperasikan secara online  dan serentak untuk seluruh 

Unnes didukung antara lain oleh adanya penyatuan jaringan-jaringan lokal 

melalui backbone serat optik. Dengan menggunakan dana hibah Program K-2 

(inherent), Unnes memasang infrastruktur jaringan serat optik untuk 

menyatukan ‘pulau-pulau’ jaringan lokal program studi maupun jaringan lokal 

jurusan. Berbasis infrastruktur serat optik ini, dibangun sistem informasi yang 

digunakan untuk mengefisienkan dan mengefektifkan layanan bagi seluruh 

pemangku kepentingan internal (internal stake holder) SIKADU, yang 

http://akademik.unnes.ac.id/
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diproritaskan untuk diimplementasikan lebih dulu, digunakan antara lain untuk 

melakukan registrasi, pengisian kartu rencana studi, penjadwalan kuliah, dan 

penerbitan surat tugas dosen secara online. Sistem dengan basis-data tunggal 

yang dikelola Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Komputer ini diharapkan 

dapat menjadi rujukan untuk pengelolaan informasi akademik mahasiswa. 

Sebelumnya, informasi akademik mahasiswa dikelola secara terpisah-pisah, 

tidak ada integrasi antara sistem yang menangani pemenuhan kewajiban 

mahasiswa (pembayaran SPP, pengisian kartu rencana studi dan kewajiban-

kewajiban lain) dengan sistem yang mengelola layanan mahasiswa (penerbitan 

kartu mahasiswa, penerbitan kartu hasil studi, beasiswa, dan layanan-layanan 

lain). Situasi ini menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian data, terlebih-lebih 

waktu pemutakhiran data antara satu bagian dengan bagian lain tidak sama. 

Oleh karena itu, untuk data yang sama atau yang seharusnya terkait, bisa terjadi 

perbedaan isi tergantung pada asal sumber dan waktu pengambilannya. Dengan 

sistem informasi yang terpadu dan dapat diakses secara online, diharapkan 

dapat menghilangkan permasalahan yang terjadi sehubungan dengan 

ketidaksesuain data tersebut. Setelah Sistem Informasi Akademik dijalankan 

dan dievaluasi, sistem-sistem informasi lain akan dikembangkan secara 

bertahap sesuai prioritas dan kelayakan (feasibility) untuk mewujudkannya. 
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4.1.1.4 Struktur Organisasi Pelaksana Program PJJ S1 PGSD di Unnes 

Bagan 3 

Struktur Organisasi Pelaksana Program PJJ S1 PGSD di Unnes 

 

REKTOR 

Dekan FIP 
Penanggung jawab 
Bidang Akademik 

Pembantu Rektor 
Bidang Adm. Umum 

Pembantu Rektor 
Bidang Akademik 

PD 1 FIP 
PD 2 FIP 
PD 3 FIP 

Koordinator Pengelola 
Program PJJ 

(Dr. Sri Sulityorini, M.Pd) 

Dosen PJJ S1 PGSD 
Konsorsium UNNES 

4.1.2 Deskripsi Data 

Data yang diperoleh ini merupakan data yang didapatkan dengan cara 

wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam hal ini wawancara merupakan 

data primer yang sangat penting karena menjadi bagian utama dalam kegiatan 

analisis data dan sedangkan hasil catatan lapangan  merupakan data pendukung 

yang peneliti buat selama melakukan observasi. Sejumlah pertanyaan wawancara 

yang termuat dalam pedoman wawancara dikembangkan lebih lanjut dalam 

penelitian atau proses pengambilan data dari pihak terwawancara. Penyajian data 
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dilakukan secara berurutan mulai dari observasi, wawancara, dan dilanjutkan 

dengan dokumentasi. 

Adapun subjek yang dimintai keterangan sebanyak 11 orang, terdiri dari 

atas koordinator dan teknisi PJJ yang mengetahui banyak tentang Pelaksanaan 

pembelajaran jarak jauh ini kemudian 2 dari dosen PJJ selaku pelaksana dan dari 

mahasiswa yang bersangkutan sebanyak 7 orang. Berikut adalah uraian data yang 

peneliti peroleh selama penelitian. 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah diperoleh, peneliti akan 

menguraikan data secara deskriptif. Pada penelitian ini digunakan beberapa 

singkatan sebagai kode untuk mempermudah proses pencocokan data yang 

terdapat di dalam paparan data dengan data yang tertulis pada lampiran : 

a. Lamp. Informan, yaitu lampiran wawancara pada informan penelitian yang 

berkedudukan sebagai koordinator, staf administrasi dan dosen PJJ, Lamp. 

Informan I merupakan hasil wawancara dengan koordintor pengelola, Lamp. 

Informan II adalah hasil wawancara dengan teknisi, sedangkan Lamp. 

Informan III dan IV adalah hasil wawancara dengan dosen I dan dosen II.  

b. Lamp. Mahasiswa, yaitu lampiran wawancara pada informan penelitian yang 

berkedudukan sebagai mahasiswa.  

c. Pt, yaitu pertemuan yang terjadi antara peneliti dengan informan penelitian 

d. Dt, yaitu pengambilan data yang disesuaikan dengan pedoman wawancara  

e. b, yaitu nomor baris yang termuat di dalam kolom lampiran hasil wawancara 

pada masing-masing informan penelitian. 
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Singkatan tersebut berarti bahwa, data yang terdapat pada paparan data penelitian 

dapat dilihat pada halaman lampiran.  

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti dari 

informan, berikut ini dikemukakan beberapa data temuan di lapangan yang 

diperoleh dari wawancara dan observasi. Adapun data yang diperoleh sebagai 

berikut. 

4.1.2.1 Perencanaan Pembelajaran 

Berikut adalah hasil wawancara dengan koordinator pengelola, mengenai 

persiapan yang dilakukan untuk proses pembelajaran jarak jauh S1 PGSD Unnes. 

Untuk persiapan pelaksanaan pembelajaranya, persiapannya sebelum online 
dan face to face, untuk mahasiswa baru itu tentunya dibekali dengan kemudian 
pengenalan akademik PJJ seperti apa sistemnya, akademik di Unnes 
bagaimana sistemnya, dosenya dan juga masalah kemahasiswaan di Unnes itu 
seperti apa, (Lamp. Informan I/Dt.1/Pt.5/b.65-70). 
 

Penjelasan di atas didukung oleh penuturan dosen PJJ. Di bawah ini adalah hasil 

wawancara dengan dosen PJJ mengenai persiapan yang dilakukan untuk proses 

pembelajaran jarak jauh S1 PGSD Unnes. 

Sosialisasi melalui center-center yang didirikan oleh kantor kabupaten dinas 
pendidikan disana kan ada center ICT yang dikelola oleh pemerintah daerah 
dan awal kuliah diberikan pembekalan mengenai ICT dan materi selama 1 
bulan dan setelah itu mahasiswa menunggu inisiasi dari Unnes dikirimkan 
melalui email, (Lamp. Informan III/Dt.1/Pt.6/b.13-18). 

 
Dari hasil wawancara di atas mengenai persiapan pelaksanaan 

pembelajaran jarak jauh, peneliti menyimpulkan bahwa persiapan yang dilakukan 

untuk proses pembelajaran jarak jauh yaitu selama 1 bulan dilaksanakan proses 

pembelajaran face to face, dalam proses face to face mahasiswa diberi bekal 

berupa pelatihan ICT selama 3 hari mengenai pengenalan komputer, internet, 
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email dan pengenalan akademik kemudian setelah itu baru dilakukan 

pembelajaran jarak jauh. 

Sedangkan  hasil wawancara dengan koordinator pengelola mengenai 

prosedur dan seleksi mahasiswa adalah sebagai berikut: 

Untuk kriteria calon mahasiswa tentunya yang paling utama mereka sudah D2 
dan mereka harus guru SD, kemudian IPK minimal 2,25, usia maksimal 50 
tahun, ada pernyataan kesanggupan dari mahasiswa untuk mengikuti 
perkuliahan ini, dan mereka harus sehat jasmani dan rohani dengan surat 
keterangan dari dokter. Untuk masalah masalah prosedur seleksi itu yang 
pertama Unnes sebagai penyelenggara melakukan sosialisasi, dari Dirjen 
ketenagaan itu menentukan kuota, misalnya Unnes mendapatkan 100, kita 
menyiapkan formulir, berkas-berkasnya sebanyak 100 orang, (Lamp. 
Informan I/Dt.1/Pt.5/b.228-233). 
 

Teknisi PJJ juga menjelaskan bagaimana prosedur dan seleksi mahasiswa PJJ. 

Berikut adalah penjelasannya: 

Untuk masuknya sendiri Unnes nggak melakukan seleksi, yang melakukan 
seleksi adalah pihak Diknas. Unnes hanya menerima dan melakukan 
pembelajaran.Karena ini program merupakan program beasiswa jadi 
mahasiswa tidak dikenakan biaya apapun. Untuk syaratnya sendiri harus 
sudah PNS dan lulusan D2 PGSD, (Lamp. Informan II/Dt.1/Pt.2/28-30). 
 

Penjelasan di atas didukung oleh penuturan dua orang mahasiswa mengenai 

prosedur dan seleksi masuk pada waktu mereka mengikuti program PJJ S1 PGSD.  

Prosedurnya ada dua tahap, yaitu: seleksi administrasi dan seleksi akademik, 
seleksi administrasi meliputi: masa kerja, ijazah terakhir dan SK. Seleksi 
akademik meliputi: tes tertulis, wawancara, aplikasi internet, (Lamp. 
Mahasiswa I/Dt.1/Pt.1/b.6-10). 
 
Untuk ikut program ini ada 2 macam seleksi yaitu seleksi adminitrasi dan 
seleksi akademik, kemudian  sudah ada SK dan berNIP. Untuk seleksi 
akademik meliputi operasi internet, simulasi mengajar, menjawab soal tertulis. 
Informasinya sendiri kita memperoleh dari dinas, (Lamp. Mahasiswa 
II/Dt.1/Pt.1/b.4-8) 

 
Dari hasil observasi yang peneliti peroleh dari pedoman akademik 

mahasiswa PJJ S1 PGSD UNNES, dijelaskan bahwa kriteria menjadi mahasiswa 
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PJJ adalah (1) guru SD baik negeri maupun swasta dengan latar belakang 

berijazah DII PGSD  pada LPTK yang mendapat izin dari Dikti; (2) memiliki IPK 

ijazah terakhir minimal 2,25; (3) berusia maksimal 50 tahun pada saat mengikuti 

pendidikan; (4) dinyatakan lulus tes seleksi masuk; (5) menyatakan kesanggupan 

untuk mengikuti perkuliahan dengan memanfaatkan internet, email atau web 

dengan segala konsekuensinya; (6) berbadan sehat disertai surat keterangan sehat 

yang dinyatakan oleh dokter. Sedangkan prosedur seleksinya ada 2 tahap, yaitu 

tahap sosialisasi Program S1 PGSD PJJ dilakukan oleh perguruan tinggi 

bekerjasama dengan dinas pendidikan kabupaten atau kota terkait dan tahap 

rekrutmen. Tahap rekrutmen meliputi: 

(1) Ditjen PMPTK menentukan kuota calon mahasiswa setiap perguruan tinggi; 

(2) Dinas Pendidikan Propinsi atau Kabupaten atau Kota atau Cabang Dinas 

Kecamatan mengirimkan daftar calon mahasiswa kepada perguruan tinggi 

penyelenggara; 

(3) Calon mahasiswa mengumpulkan berkas-berkas persyaratan calon mahasiswa 

kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota setempat; 

(4) Dinas Kabupaten mengirimkan berkas ke perguruan tinggi yang dituju. 

Berkas-berkas tersebut terdiri atas: 

a) Formulir pendaftaran; 

b) Fotocopi ijazah DII PGSD dan transkrip nilai yang sudah dilegalisasi; 

c) Surat Keterangan Mengajar dari Kepala Sekolah; 

d) Surat Keterangan Persetujuan melanjutkan pendidikan dari Kepala 

Sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan Cabang Dinas Kecamatan. 
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(5) Perguruan tinggi penyelenggara melakukan seleksi akademik dan tes khusus 

kepada calon mahasiswa; 

(6) Materi tes akademik mencakup : Ke-SD-an, IPA, IPS, PPKn, Bahasa 

Indonesia dan Matematika;  

(7) Materi tes khusus mencakup kepribadian dan baca Al Qur’an bagi muslim; 

(8) Pihak LPTK menyampaikan hasil tes akademik dan tes khusus Kepada Dinas 

Pendidikan Kabupaten atau Kota terkait; 

(9) Dinas Pendidikan mengumumkan hasil kelulusan kepada calon mahasiswa. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas mengenai prosedur 

dan seleksi untuk menjadi mahasiswa PJJ, peneliti menyimpulkan bahwa syarat 

menjadi mahasiwa PJJ antara lain: mahasiswa haruslah seorang PNS DII PGSD 

dengan IPK minimal 2,25; usia maksimal 50 tahun saat mengikuti pendidikan; 

menyatakan kesanggupannya untuk mengikuti perkuliahan jarak jauh dan harus 

sehat jasmani dan rohani dengan menyertakan surat keterangan dari dokter. Untuk 

proses seleksinya ada 2 tahap, yaitu seleksi administrasi meliputi lama masa kerja, 

ijazah terakhir dan SK serta seleksi akademik meliputi tes tertulis, wawancara dan 

aplikasi internet. Seleksi calon mahasiswa PJJ dilakukan oleh pihak Diknas dan 

kuota atau jumlah mahasiswa PJJ ditentukan oleh Ditjen  PMTK sedangkan pihak 

Unnes hanya sebagai penyelenggara 

(a) Mahasiswa 

Di bawah ini adalah hasil wawancara dengan mahasiswa mengenai 

motivasi mereka untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. 
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Karena dituntut S1 mungkin ya mbak, berkaitan dengan sertifikasi, karena 
juga gratis atau beasiswa dari Dikti langsung, kan kita sudah tua, jadi mau cari 
apa lagi sih, (Lamp. Mahasiswa III/Dt.1/Pt.2/2-4). 
 

Mahasiswa yang lain menjelaskan apa motivasi mereka mengikuti pembelajaran 

jarak jauh. Berikut hasil wawancaranya: 

Motivasinya apa ya? Karena sesuai aturan ya mbak, dulu saya sekolah SPG 
ya mbak, karena  saya orang desa, orang desa kan punya anggapan kalau 
sekolah kan harus kerja. Dulu selepas SPG kan bisa mengajar, karena orang 
desa, ah ambil yang itu. Ternyata lulus SPG harus menyesuaikan D2, setelah 
D2 ada aturan lagi S1, ya menyesuaikanlah mbak agar sesuai dengan aturan 
yang berlaku, (Lamp. Mahasiswa V/Dt.1/Pt.3/b.2-9). 

 
Dari data hasil wawancara mengenai motivasi mahasiswa mengikuti 

program PJJ, peneliti dapat menyimpulkan bahwa motivasi mahasiswa mengikuti 

program ini untuk mendapat pengetahuan dan pengalaman. Selain itu juga untuk 

memperoleh gelar S1 karena sesuai dengan peraturan yang mengharuskan guru 

SD harus bergelar S1. 

Sedangkan  hasil wawancara dengan mahasiswa mengenai kemampuan 

mereka dalam mengakses internet adalah sebagai  berikut: 

Ketika saya pertama kali masuk sini nol besar mbak, saya belum bisa 
mengoperasikan internet. Jangankan internet, komputer pun saya belum bisa. 
Kita semua di sini belajar bagaimana mengoperasikan internet. Pertama kali 
datang kita membuat email, email digunakan untuk berinteraksi dengan dosen 
maupun mahasiswa. Karena ada internet kita nggak perlu datang langsung 
atau bertemu langsung dengan dosen, (Lamp. Mahasiswa III/Dt.1/Pt.2/b.19-
26). 
 

Penjelasan mengenai kemampuan mereka dalam mengakses internet didukung 

oleh penuturan dua orang mahasiswa lainnya. Hasil wawancaranya adalah sebagai 

berikut: 

Pada awalnya saya belum pernah mengenal komputer, jadi itu karena belum.., 
istilahnya belum pernah megang, jadi itu hal yang baru bagi kami. Pertama 
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memang gragaplah istilahnya. Karena sekarang sudah terbiasa, setiap ada 
tugas kan harus dipaksakan, karena dipaksakan kan harus belajar, walaupun 
tadinya gragap, alhamdulillah sekarang sudah bisa mengakses, baik men-
download, maupun mengirim email, (Lamp. Mahasiswa V/Dt.1/Pt.3/b.56-61). 

 
Awalnya sama sekali belum bisa mbak. Menyentuh komputer pun belum 
pernah mbak, tapi setelah mengenal internet, jadi keterusan mbak, buka situs-
situs yang ada. Itu yang bikin saya jadi hobi dengan internet mbak. Sekarang 
hampir tiap hari saya membuka internet. Selain itu di runmah juga ada labtop 
dan HP, tinggal disambung kan sudah bisa internetan mbak, (Lamp. 
Mahasiswa VII/Dt.1/Pt.4/b.3-7) 

 
Dari data hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada 

awal memasuki perkuliahan banyak mahasiswa yang belum bisa mengoperasikan 

internet, tetapi karena dalam proses pembelajaran jarak jauh mahasiswa harus bisa 

mengoperasikan internet, mereka terus berusaha dan akhirnya bisa karena 

terbiasa. 

(b) Dosen 

Di bawah ini adalah hasil wawancara dengan koordiantor pengelola 

mengenai kesiapan dosen dalam mengunakan internet untuk PJJ. 

Jadi dulu waktu kita koordinasi, menyatakan pendapat bahwa sistem yang kita 
gunakan tidak seperti UT pure, artinya hanya dosen, tidak ada onlinenya. 
Dosennya juga kita bekali dengan SKT (satuan kegiatan tutorial). Kita kan 
sudah SIKADU, saya positif thinking beliau kan sudha terbiasa memasukkan 
nilai/entri nilai, istilahnya sudah tidak asing lagi dengan komputer, selain itu 
beliau juga sudah banyak yang sudah acesor, masalah internet, email itu 
bukan merupakan kendala, walaupun ada 1,2 yang masih sering bertanya 
dengan pak Hendra, jadi kami kan menggunakan jasa pak Hendra sebagai 
teknisi. Jadi dosen-dosen yang kesulitan pertama kali mau mengirimkan atau 
mencocokkan email mahasiswa atau email beliau itu kami fasilitasi, tetapi 
sebagian besar tidak asing lagi dengan internet, (Lamp. Informan 
I/Dt.1/Pt.6/b.78-91). 
 

Penjelasan di atas didukung oleh penuturan dua orang dosen. Berikut adalah hasil 

wawancaranya: 
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Untuk sekarang ini ya dosen sudah mahir menggunakan internet, artinya 
kemampuanya sekitar 75% kalau yang mahir sekali ya baru 1 atau 2 orang lah 
tidak banyak, dan mahasiswanya sekitar 60-75% lah, (Lamp. Informan 
III/Dt.1/Pt.5/b.45-48). 
 
Ya mestinya seperti itu, tapi untuk temen-temen yang sepuh-sepuh masih 
susah masih perlu bantuan untuk mengakses internet tapi untuk yang masih 
muda-muda saya kira lumayan bisa, (Lamp. Informan IV/Dt.1/Pt.5/b.40-44). 
 

Dari hasil wawancara mengenai kemampuan dosen dalam menggunakan 

internet sebagai media pembelajaran jarak jauh, peneliti menyimpulkan bahwa 

dosen sudah mahir menggunakan internet, tetapi masih ada beberapa yang masih 

mengalami kesulitan dalam pengoperasiannya. Untuk dosen yang masih 

mengalami kesulitan, pihak pengelola PJJ memfasilitasi mereka dengan 

menggunakan  jasa seorang teknisi yang bisa membantu dosen mengatasi 

kesulitan tersebut. 

4.1.2.2 Pelaksanaan Pembelajaran 

Berikut ini adalah data hasil wawancara dengan koordinator pengelola 

dan teknisi PJJ mengenai proses pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung 

pada program PJJ. 

Proses pembelajarannya tadi Hylite, face to face 8 kali pertemuan dengan 
dosennya kemudian dilanjutkan dengan online, jadi tugas yang harus di-
download kemudian dikirimkan kembali, jadi mereka punya email masing-
masing dosen. Pada waktu pembekalan mereka sudah dibekali materi tentang 
membuat email, chatting, kemudian mengirim kembali. Jadi face to face-nya 
itu 8 kali pertemuan dalam satu bulan tiap semesternya, online 5 kali tugas 
kemudian ujian, untuk kuliah berikutnya mereka datang untuk ujian dan 
langsung ke semester berikutnya, (Lamp. Informan I/Dt. 1/Pt. 5/b. 54-63). 
 

Penjelasan di atas didukung oleh penuturan teknisi PJJ. Berikut hasil 

wawancaranya: 

Untuk proses pembelajarannya ada 4 tahap yaitu yang pertama adalah 
pembelajaran internet (ICT), yang kedua face to face yaitu pembelajaran tatap 
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muka dan ujian dari dosen,  yang ketiga website based learning, dalam 
prosesnya ada inisiasi, dan setiap mata kuliah ada 5 inisiasi. Dosen punya hak 
membuat tugas diluar tugas inisiasi, (Lamp. Informan II/Dt.1/Pt.1/b.42-48). 
 

Dari hasil observasi yang peneliti peroleh dalam pedoman akademik 

mahasiswa PJJ PGSD, dijelaskan bahwa ada 2 jenis kegiatan pembelajaran yaitu 

belajar mandiri dan belajar terbimbing. Belajar mandiri meliputi: (1) mengikuti 

program pembekalan belajar mandiri, (2) Mempelajari bahan ajar yang berbentuk 

hybrid, yaitu berbentuk bahan ajar cetak (printed), audio visual, dan bahan ajar 

berbasis web, (3) Mengerjakan Tugas Tutorial (TT) online, (4) Melaksanakan 

praktik dan praktikum secara mandiri. Sedangkan belajar terbimbing meliputi :  

(1) Interaksi melalui media, (2) Tutorial, (3) Kelompok belajar (KB). 

Dari hasil observasi dan wawancara di atas, peneliti menyimpulkan 

bahwa ada 2 tahap kegiatan pembelajaran dalam proses PJJ yaitu tahap belajar 

mandiri yang meliputi (1) mengikuti program pembekalan belajar mandiri, (2) 

Mempelajari bahan ajar yang berbentuk hybrid, yaitu berbentuk bahan ajar cetak 

(printed), audio visual, dan bahan ajar berbasis web, (3) Mengerjakan Tugas 

Tutorial (TT) online, (4) Melaksanakan praktik dan praktikum secara mandiri. 

Tahap belajar mandiri dilakukan pada saat Face to face dan online. Sedangkan 

tahap kedua yaitu belajar terbimbing, belajar terbimbing merupakan layanan 

bantuan belajar yang diberikan perguruan tinggi penyelenggara kepada 

mahasiswa.  

Di bawah ini adalah hasil wawancara dengan dosen mengenai 

pelaksanaan proses pembelajaran jarak jauh selama ini. 

Kalau saya sebagai dosen memberikan nilai tambah yang positif sekali, jadi 
dengan PJJ ini mahasiswa itu harus menguasai masalah teknologi 
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informasinya yaitu dengan mengoperasionalkan  internet, harus bisa membuat 
email, bisa menjawab email, bisa chatting dsb, dan disamping itu sangat 
efesien dan efektif karena baik dosen dan mahasiswa tidak harus datang setiap 
hari ke kampus, (Lamp. Informan III/Dt.1/Pt.6/b.3-10). 

 
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 lah, 
(Lamp.Informan IV/Dt.1/Pt.6/b.3-6). 
 

Mahasiswa juga menuturkan hal yang sama. Berikut hasil wawancara dengan dua 

orang mahasiswa mengenai pelaksanaan proses pembelajaran jarak jauh selama 

ini. 

Kalau menurut saya pelaksanaan face to face positif, sudah sesuai dengan 
jadwal, dalam artian dosen dan mahasiswa antusias untuk belajar. Tetapi 
kendalanya kalau dirumah harus pandai-pandai bagi waktu karena banyak 
pekerjaan.  
Pada waktu online Feedback dari dosen sementara cukup bagus, kebanyakan 
memberi balasan untuk kami, walaupun kadangkala ada 1,2 yang tidak 
seluruhnya dibalas, (Lamp. Mahasiswa VI/Dt.1/Pt.4/b.46-54) 

 
Cukup baik, cukup lancar nanti setelah perkuliahan tatap muka seperti ini 
kemudian kami ditempat masing-masing kita menunggu nanti ada inisiasi 
biasanya 1 mata kuliah dalam 1 semester ada 5 inisiasi kemudian kami 
mengerjakan tugas kemudian kami mengirim jawabanya lewat email setelah 
itu ada respon dari dosen apa yang kurang dan memberikan masukan dari 
dosen, (Lamp. Mahasiswa VII/Dt.1/Pt.4/b.75-81). 

 
Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai pelaksanaan 

pembelajaran jarak jauh, peneliti dapat menyimpulkan bahwa proses pembelajaran 

jarak jauh berjalan lancar dan cukup efektif sesuai dengan perkembangan 

teknologi. Hal ini pun dirasakan oleh para mahasiswanya yang merasa puas akan 

pelaksanaan proses pembelajaran. 

(a) Kurikulum dan Materi 
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Berikut adalah hasil wawancara dengan koordinator pengelola dan 

teknisi PJJ mengenai kurikulum yang diterapkan dalam program PJJ S1 PGSD 

Unnes. 

Untuk kurikulumnya kita konsorsium, jadi ada 82 SKS dimana proses 
pendidikan dilaksanakan untuk 23 LPTK, D2-nya dulu diambil 80, jadi nanti 
jika ditambah PJJ ini kan jadi 162 itu sudah lebih, untuk S1 itu kan antara 150-
160. Jadi kita konversikan. (Lamp. Informan I/Dt. 1/Pt. 5/b. 72-75). 
 

Pernyataan di atas diperkuat oleh penuturan dari teknisi PJJ. 

Untuk materinya berasal dari pusat dan dikembangkan oleh dosen LPTK. Dan 
untuk  kurikulumnya kita konsorsium, dan kurikulumnya itu untuk 23 LPTK 
yang tergabung dalam Program ini, (Lamp. Informan II/Dt.1/Pt.1/b.51-54). 
 

Dari hasil wawancara mengenai kurikulum yang diterapkan dalam 

program PJJ S1 PGSD, peneliti menyimpulkan bahwa kurikulum yang dipakai 

pada program ini adalah kurikulum yang dibuat secara konsorsium, dan 

diterapkan untuk 23 LPTK yang tergabung dalam program PJJ S1 PGSD, 

sedangkan untuk materinya berasal dari pemerintah pusat. 

Di bawah ini adalah hasil wawancara  dengan mahasiswa mengenai 

penyampaian materi dalam proses pembelajaran jarak jauh. 

Penyampaian materi bagus juga, tidak seperti mengajar pada SMA, pada 
waktu face to face kita kan punya modul sebelum ada pelajaran kita belajar 
dulu dari modul, terus besoknya kalau ada pertemuan kita tanya mungkin ada 
bagian yang kita kurang tahu, kemudain kita sharing, diskusi presentasi, 
kemudian ditanggapi, jadi hiduplah suasananya mbak.  
Materi yang disampaikan lewat internet sama dengan yang dari modul, kalau 
yang saya tangkap itu gini, sebagian modul disampaikan lewat face to face 
syukur bisa habis, kita kan waktunya terbatas yang lainnya disampaikan 
online melalui internet. Tugas online dari modul juga , tapi bisa juga suruh 
cari di internet. Kita kan ngirim tugas inisiasi ya mbak,kan tugasnya dibalas 
oleh dosen, mungkin dari dosen ada tugas tambahan suruh cari apa? Jadi ada 
semacam komunikasi lah, (Lamp. Mahasiswa III/Dt.1/pt.2/b.28-46). 
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Penjelasan di atas didukung oleh penuturan mahasiswa lainnya. Berikut adalah 

hasil wawancaranya: 

Untuk materi diawali dengan face toface selama 3-4 minggu, untuk online-nya 
tugas-tugas. Di UNNES ini kita face to face sama dosen sampai 1 modul 
selesai. Cuma untuk lebih jelasnya kita baca di rumah sambil mengerjakan 
tugas dari dosen 
Materi pada waktu face to face dan online, dua-duanya mudah dipahami. Face 
to face adalah keterangan awal kita mendapatkan ilmu, sedangkan untuk tugas 
online berarti kita menjajagi diri kita sejauh mana kita memahami apa yang 
disampaikan dosen, walaupun untuk kejelasannya kita harus baca-baca buku, 
(Lamp. Mahasiswa VI/Dt.1/Pt.4/b.18-30). 

 
Berdasarkan data hasil wawancara di atas, mengenai penyampaian 

materi, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa penyampaian materi 

pembelajaran lebih banyak disampaikan pada waktu face to face di Kampus 

Kelud Unnes, sedangkan pada waktu online lebih banyak diberikan penugasan 

daripada penyampaian materi. 

(b) Model pembelajaran 

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan koordinator pengelola PJJ 

mengenai model dan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran jarak 

jauh. 

Modelnya kita menggunakan face to face dan online. Kemudian untuk 
perkuliahan bukan perkuliahan ya, tapi tutorial jadi memang ada model-mode, 
model 1 dosen menyentuhkan semua modulnya kemudian didiskusikan. 
Kemudian ada yang dari modul 1 sampai 8 itu mahasiswa yang menyiapkan. 
Jadi sifatnya tutor tidak memberi kuliah, tetapi membimbing kesulitan-
kesulitan mahasiswa. 
Metodenya, ketika face to face itu harus tersentuhkan semua, kayak misalnya 
saya IPA ada 8 konsep, itu harus kami sentuhkan semua, karena ketika online 
itu sudah tinggal tugas-tugas, misal tugas Bab 1 tentang energi nanti terus ada 
online, kan belum sempat ketemu kemudian sampai bab akhir. Jadi ketika face 
to face itu semua materi dimodul ahrus tersampaikan dalam arti prinsipnya 
disentuhkan meski lewat tugas rumah dsb, nanti online-nya semua modul 
misalnya 8 topik, ya semua,  kan sudah tidak ketemu lagi, (Lamp. Informan 
I/Dt.1/Pt.5/b.107-113) 
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Penjelasan di atas didukung oleh penjelasan yang dituturkan oleh dosen PJJ. 

Berikut adalah hasil wawancara dengan dosen PJJ mengenai model dan metode 

yang digunakan dalam proses pembelajaran jarak jauh. 

Metodenya karena ini menggunakan internet metodenya ya umpan balik gitu 
aja dan belajar mandiri, (Lamp. Informan III/Dt.1/Pt.6/b.74-75). 

 
Kalau yang dikelas ada yang penugasan, ceramah, berupa demonstrasi, ketika 
online ya belajar mandiri dengan penugasan, (Lamp. Informan 
IV/Dt.1/Pt.6/b.68-70). 
 

Berdasarkan data hasil wawancara mengenai model dan metode yang 

dipakai pada proses pembelajaran jarak jauh, peneliti menyimpulkan bahwa 

model yang dipakai dalam proses pembelajaran jarak jauh ada dua macam model 

yaitu face to face dan online, sedangkan metode yang digunakan yaitu metode 

umpan balik dan belajar mandiri pada waktu  online dan pada waktu face to face 

menggunakan metode penugasan, ceramah dan diskusi. 

(c) Media  

Di bawah ini adalah hasil wawancara dengan koordinator pengelola PJJ 

mengenai pemanfaatan internet sebagai media dalam proses pembelajaran jarak 

jauh. 

Tentu sangat membantu, karena dengan internet ini mereka selain 
mendapatkan materi-materi dari dosen mereka juga menambah ilmu dengan 
mencari sendiri di internet, mereka saya kasih tahu misalnya dengan Google 
untuk mencari RPP atau rancangan belajar, (Lamp. Informan 
I/Dt.1/Pt.5/b.191-195). 
 

Penjelasan di atas didukung dengan penjelasan dari dosen PJJ. Berikut adalah 

hasil wawancara dengan dosen PJJ mengenai pemanfaatan internet sebagai media 

dalam proses pembelajaran jarak jauh. 
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Oh ya positif sekali karena itu tekhnologinya, saya tidak melihat itu suatu 
yang negatif karena dengan internet itu mahasiswa bisa mencari jawaban dari 
setiap inisiasi dan juga mencari artikel-artikel lain yang mungkin berkaitan 
dengan KBM disekolah atau mencari contoh kurikulum dari suatu mata 
pelajaran dan sebagainya, (Lamp. Informan III/Dt.1/Pt.6/b.37-42). 

 
Berdasarkan data hasil wawancara di atas mengenai pemanfaatan internet 

sebagai media dalam proses pembelajaran jarak jauh, peneliti menyimpulkan 

bahwa internet mempunyai peran yang penting dalam keberhasilan proses 

pendidikan jarak jauh, karena sebagian besar aktivitas pembelajaran dan 

pendidikan akan berlangsung dan atau melalui internet. Di samping itu internet 

juga membawa dampak positif bagi mahasiswa, sebab dengan internet mahasiswa 

dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan membuat mereka tidak gagap 

teknologi serta menghemat waktu mereka. 

Berikut adalah hasil wawancara dengan mahasiswa PJJ mengenai 

seberapa sering mereka mengakses internet atau berinteraksi dengan dosen 

melalui internet. 

Biasanya kita berinteraksi kalau ada tugas online, kita biasanya berhubungan 
dengan dosen kadang soal yang diberikan  kurang jelas, ini maksudnya apa, 
apa yang harus saya kerjakan ya lewat chatting itu, kalu kebetulan dosennya 
lagi online. Selain itu lewat HP juga bisa misalanya SMS atau telfon, (Lamp. 
Mahasiswa III/Dt.1/Pt.2/b.87-92). 
 

Penjelasan tersebut diperkuat dengan adanya pernyataan dari mahasiswa lain. 

Berikut adalah hasil wawancaranya. 

Kalau saya sendiri ke internetnya seminggu antara 2-3 kali, tergantung dari 
jadwal online, kalau jadwal online ada ya ke internet, untuk cari tahu ada 
email dari dosen atau nggak, (Lamp. Mahasiswa VI/Dt.1/Pt.4/b.7-10). 

 
Kalau untuk tugas hampir 3 hari sekali, tapi kalau nggak ada tugas ya 1 hari 
bisa dua kali, (Lamp. Mahasiswa VII/Dt.1/Pt.4/b.19-20). 
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Berdasarkan  data hasil wawancara di atas, mengenai interaksi dosen dan 

mahasiswa melalui internet peneliti menyimpulkan bahwa mahasiswa berinteraksi 

kalau ada tugas dan jadwal online. 

Di bawah ini adalah hasil wawancara dengan koordinator pengelola dan 

Dosen PJJ mengenai media penunjang dalam proses pembelajaran jarak jauh. 

Ada banyak sekali media yang di gunakan untuk pelaksanaan PJJ ini, yang 
pertama itu buku paket atau buku ajar, nah itu 1 mahasiswa perkuliah 
mendapat buku ajar, dan buku biasanya cetak sendiri atau pun dalam soft copy 
dana ada juga kiriman dari Jakarta, selain buku, kita juga menggunakan LCD, 
kemudian OHP ketika tatap muka, (Lamp. Informan I/Dt.1/Pt.5/b.198-203). 

 
Media yang lain itu ya buku bahan ajar, buku cetak itu, modul dan harus 
dipelajari itu dan juga CD pembelajaran, (Lamp. Informan III/Dt.1/Pt.6/b.50-
52). 

Penjelasan di atas didukung dengan penjelasan dari mahasiswa. Berikut 

adalah hasil wawancara dengan dua orang mahasiswa mengenai pemanfaatan 

internet sebagai media dalam proses pembelajaran jarak jauh. 

Kalau tatap muka menggunakan laptop, LCD kalau saya sih selalu 
menggunakan itu untuk memberikan contoh-contoh misalkan video, gambar 
dan sebagainya. Kalau ketika online mereka ya diberi buku bahan ajar dan 
CD, (Lamp. Informan IV/Dt.1/Pt.6/b.46-49). 

 
Waktu face to face ada labtop dan LCD, yang OHP sudah jarang. Tadinya 
kami seperti itu kan hal baru, entah apa itu, karena sekarang kami sudah 
terbiasa buka internet jadi sudah tahu. Kan materinya sekarang ada di 
komputer, jadi itu bukan barang baru lagi, (Lamp. Mahasiswa 
V/Dt.1/Pt.3/b.40-44).  

 
Berdasarkan data hasil wawancara di atas mengenai media penunjang 

yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh, maka peneliti menyimpulkan 

bahwa media penunjang yang digunakan dalam proses pembelajaran jarak jauh 

diantaranya buku ajar atau buku paket, labtop, LCD dan CD pembelajaran. Media 

ini digunakan pada waktu tatap muka atau proses pembelajaran berlangsung. 
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(d) Kendala Proses Pelaksanaan 

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan koordinator pengelola PJJ 

mengenai kendala atau hambatan yang dialami selama proses pembelajaran 

berlangsung, kemudian solusi yang dipakai untuk mengatasi kendala tersebut. 

Hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan PJJ ini lumayan banyak 
juga, antara lain masalah ketrampilan menggunakan ICT masih kurang, karena 
mereka dari desa untuk mengakses internet saja harus ke kota yang jaraknya 
puluhan kilo nah itu mereka belum cukup mengenal internet itu sendiri. Untuk 
mengatasi ini, pengelola/Unnes minggu pertama perkuliahan face to face itu 
adalah melatih mereka secara singkat tentang internet dan komputer dan tentu 
diharapkan mereka dapat berlatih sendiri. Jadi mereka pulang sudah punya 
email, buka email dan kirim email.  
Kemudian hambatan dari dosen sendiri, jadi dosen di sini meskipun dari 
semarang dan banyak internet juga tapi mereka kerjanya juga kan tidak selalu 
didepan internet banyak kerjaan yang lain, jadi perlu adanya waktu-waktu 
yang senggang untuk mereka bisa mengakses internet, kalau pasang di rumah 
juga kan biayanya terlalu mahal, maka itu dilaksanakanya dikampus yang 
internetnya di Unnes sudah inherent dan lumayan tinggi untuk bandwitch-nya. 
Untuk mengatasi dosen-dosen yang sibuk, pengelola membuat jadwal tutorial 
itu, jadi jadwal tutorial online itu untuk menjadwal kapan mahasiswa itu 
biasanya online, nah di situ kesempatan dosen untuk bisa berinterkasi dengan 
mahasiswanya secara online, (Lamp. Informan I/Dt.1/Pt.5/b.126-147). 
 

Penjelasan di atas didukung dengan penjelasan dari dua orang dosen PJJ. 

Berikut berturut-turut adalah hasil wawancara dengan dosen  mengenai kendala 

atau hambatan yang dialami selama proses pembelajaran berlangsung, kemudian 

solusi yang dipakai untuk mengatasi kendala tersebut. 

Ada dari dosen yang kadang-kadang tidak mendapatkan sms dari mahasiswa 
sehingga tidak tahu kalau sudah mengirim inisiasi. mungkin kendala yang lain 
masalah kemampuan mahasiswa itu sendiri dalam mengkases internet, 
solusinya yang pertama itu setiap mengirimkan tugas harus memberi tahu 
dosen yang bersangkutan dan yang kedua itu mahasiswa harus giat belajar 
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mengenai internet ya mungkin bisa bertanya atau belajar dengan temannya 
kan juga bisa, (Lamp. Informan III/Dt.1/Pt.6/b.26-34). 

 
Kalau yang inisisasi itu hambatannya itu tidak bisa tepat waktu artinya karena 
mahasiswa masih belajar jadi kadang-kadang ngirim masih salah, dan jarak ke 
centralnya itu jauh. 
Disamping itu juga kesibukan dosen itu sendiri yang tidak bisa langsung 
merespon jawaban dari mahasiswa mungkin sampai 1 sampai 2 hari. 
Solusinya kita perlu ada jaringan disetiap tempat bisa mengakses internet dan 
dosen-dosen yang tidak punya laptop kan juga kadang-kadang tidak terlalu 
siap, dan kalau bisa setiap dosen diberikan langganan Speedy, (Lamp. 
Informan IV/Dt.1/Pt.6/b.21-31). 

 
Berdasarkan data dokumentasi yang peneliti peroleh dari laporan 

penyelenggaraan PJJ S1 PGSD Unnes, dijelaskan bahwa kendala yang dialami 

selama proses pembelajaran berlangsung dan solusi yang dilaksanakan adalah 

sebagai berikut: (1) Dana opresional residensial belum cair sampai kegiatan 

dilaksanakan, solusi untuk mengatasinya adalah meminjam dana kepada 

Pembantu Rektor 1 Unnes; (2) ICT pakai jaringan Jardiknas, tidak sebagus 

koneksi yang lain, kadang-kadang error, solusi untuk mengatasinya adalah 

pendampingan dan bimbingan dari pihak ICT Center dan Mitra lebih 

ditingkatkan; (3) Saat Vicon berlangsung Unnes tidak tersambung dengan Dirjend 

Dikti, solusi untuk mengatasinya adalah mengondisikan mahasiswa untuk tetap 

mengikuti Vicon hingga selesai; (4) Kemampuan mahasiswa dalam bidang ICT 

masih lemah, solusi untuk mengatasinya adalah mendampingi mahasiswa dalam 

belajar ICT. 

Dari data hasil wawancara dan dokumentasi di atas mengenai kendala 

atau hambatan yang dialami selama proses pembelajaran berlangsung dan apa 

solusinya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa selama proses pembelajaran 

berlangsung, kendala yang ditemui adalah sebagai berikut: 
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(1) Dana opresional residensial belum cair sampai kegiatan dilaksanakan, solusi 

untuk mengatasinya adalah meminjam dana kepada Pembantu Rektor 1 

Unnes. 

(2) ICT pakai jaringan Jardiknas, tidak sebagus koneksi yang lain, kadang-

kadang error, solusi untuk mengatasinya adalah pendampingan dan 

bimbingan dari pihak ICT Center dan Mitra lebih ditingkatkan. 

(3) Saat Vicon berlangsung Unnes tidak tersambung dengan Dirjend Dikti, solusi 

untuk mengatasinya adalah mengondisikan mahasiswa untuk tetap mengikuti 

Vicon hingga selesai. 

(4) Kemampuan mahasiswa dalam bidang ICT masih lemah, solusi untuk 

mengatasinya adalah mendampingi mahasiswa dalam belajar ICT dan 

memberi pelatihan komputer pada waktu face to face. 

(5) Kesibukan dosen membuat dosen tidak bisa untuk terus menerus duduk 

didepan internet, sehingga kadang-kadang dosen terlambat membalas inisiasi 

dari mahasiswa. Solusi yang dipakai untuk mengatasi masalah tersebut adalah 

pihak pengelola membuat jadwal tutorial online, dimana pada waktu tutorial 

online beralangsung dosen dan mahasiswa dapat berinteraksi secara online. 

4.1.2.3 Proses Evaluasi 

Di  bawah ini adalah hasil wawancara dengan koordinator pengelola 

PJJ mengenai evaluasi yang dilakukan dalam proses pembelajaran jarak jauh. 

Evaluasinya  itu bermacam-macam nilainya, jadi pertama ketika face to face 
itu sudah ada nilai aktivitas, setelah itu ujian akhir face to face itu ada 
nilainya, ketika face to face ada 2 poin aktifitas dan ujian dari dosen masing-
masing. Kemudian untuk onlinenya kan ada 5 kali, ini ada nilai TO1, TO2, 
TO3, TO4 dan TO5, TO artinya tugas online. Nanti format nilai bisa minta 
Pak Hendra. Kemudian dia kan datang karena  untuk semester berikutnya itu 
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ada ujian juga, jadi ada 4 poin, dimana 2 waktu face to face (aktifitas dan ujian 
face to face), 5 kali tugas online dan terakhir ujian untuk semester berikutnya. 
Soalnya pun seluruh Indonesia sama, sehinnga waktu Indonesia Barat, tengah 
dan timur dibedakan, jika didini jam 6, di Indonesia waktu tengah jam 7 dan di 
Indonesia bagian timur jam 8. Jadi evaluasinya dilakukan secara serempak 
sehingga tidak terjadi kebocoran, (Lamp. Informan I/Dt.1/Pt.5/205-219). 
 

Penjelasan di atas didukung oleh data hasil dokumentasi yang peneliti 

temukan dalam Pedoman Akademik S1 PJJ PGSD, Evaluasi hasil belajar 

mahasiswa dilakukan melalui berbagai jenis penilaian, penilaian tersebut meliputi: 

(1) Tes di Akhir Tutorial Tatap Muka, tes ini merupakan ujian yang diberikan 

pada akhir tutorial tatap muka untuk setiap mata kuliah pada masa residensial;  

(2) Tugas dan Partisipasi Tutorial Online. Tugas tutorial online merupakan tugas 

yang diberikan dosen untuk menilai penguasaan mahasiswa atas materi mata 

kuliah secara utuh;  

(3) Ujian Akhir Semester (UAS), UAS merupakan ujian yang harus diikuti oleh 

mahasiswa di akhir perkuliahan yang dimaksudkan untuk mengukur 

kemampuan mahasiswa dalam pencapaian kompetensi satu mata kuliah. 

Bentuk ujian dapat berupa uraian, tes objektif, atau campuran antara uraian 

dan tes objektif. 

(4)  Praktikum, merupakan unjuk kerja mahasiswa dalam rangka penerapan dan 

pengintegrasian pengetahuan dan keterampilan yang telah dipunyai 

mahasiswa sebelumnya secara nyata dalam praktik, pembuktian dan atau 

penemuan suatu konsep secara ilmiah (scientific inquiry). Praktikum 

dilaksanakan pada masa residensial atau secara mandiri bekerja sama dengan 

mitra; 
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(5) Praktik, praktik terdapat pada mata kuliah berpraktik dan Praktik Pemantapan 

Lapangan (PPL). Praktik pada mata kuliah berpraktik merupakan unjuk kerja 

mahasiswa terhadap ilmu atau pengetahuan yang sudah dimiliki dan 

dilaksanakan pada masa residensial. Sedangkan praktik pada mata kuliah PPL 

dimaksudkan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam 

memecahkan masalah persekolahan secara komprehensif, serta mahasiswa 

dapat berkomunikasi dengan orang tua siswa, dan lingkungan sekolah;  

(6) Ujian Akhir Program (UAP), UAP merupakan tugas yang harus dilakukan 

mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan program. UAP dapat berupa 

ujian komprehensif atau skripsi yang dimaksudkan untuk mengukur 

pencapaian kompetensi program. UAP dilaksanakan di perguruan tinggi 

penyelenggara. 

Berdasarkan data hasil wawancara dan observasi diatas mengenai 

evaluasi pembelajaran pada program PJJ S1 PGSD Unnes, peneliti menyimpulkan 

bahwa ada 6 macam bentuk tes atau evaluasi yang harus ditempuh mahasiswa 

yaitu tes tutorial diakhir tatap muka, tugas dan partisipasi online, ujian akhir 

semester (UAS), praktikum, praktik dan yang terakhir adalah ujian akhir program. 

Tes tutorial diakhir tatap muka dan  praktikum dilaksanakan pada waktu 

residensial, sedangkan UAP dilaksanakan di perguruan tinggi penyelenggara. 

4.2 Pembahasan Hasil Temuan di Lapangan 

Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah 

dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui 

teknologi informasi dan komunikasi dan media lain (UU nomor 20 tahun 2003 
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pasal 1 ayat 15). Karakteristik pendidikan jarak jauh adalah (1) adanya 

keterpisahan yang mendekati permanen antara tenaga pengajar dari peserta didik 

selama program pendidikan, (2) adanya keterpisahan yang mendekati permanen 

antara seorang peserta didik dengan peserta didik lain selama program 

pendidikan, (3) ada suatu institusi yang mengelola program pendidikannya,(4) 

pemanfaatan sarana komunikasi baik mekanis maupun elektronis untuk 

menyampaikan bahan belajar, (5) penyediaan sarana komunikasi dua arah 

sehingga peserta didik dapat mengambil inisiatif dialog dan mengambil 

manfaatnya (Keegan, 1984 dalam Warsita 2007: 13). 

Dalam program pendidikan jarak jauh, interaksi antara mahasiswa 

dengan dosennya ditandai dengan keterpisahan jarak secara fisik. Pembelajaran 

dilaksanakan dengan mediasi bahan ajar, baik bahan ajar cetak maupun non-cetak 

terutama dengan menggunakan ICT. Salah satu konsideran dalam PTJJ adalah 

jumlah pertemuan tatap muka antara mahasiswa dengan dosen tidak sebanyak 

yang dilaksanakan 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. 

Dari teori di atas dapat disimpulkam bahwa program PJJ S1 PGSD 

Universitas Negeri Semarang mempunyai karakteristik yang sesuai dengan teori 

diatas. Hal ini dapat dilihat dari (1) terpisahnya mahasiswa dan dosen selama 
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proses pembelajaran onlline berlangsung, (2) pada waktu program pembelajaran 

beralangsung mahasiswa berada di tempat yanng berbeda, dalam hal ini 

mahasiswa berada di daerah masing-masing, (3) program ini dikelola oleh sebuah 

institusi yaitu Universitas Negeri Semarang, (4) penyampaian bahan belajarnya 

juga dilakukan melalui media internet, (5) memanfaatkan sarana komunikasi dua 

arah yang menhubungkan mahasiswa dan dosen dalam hal ini yang digunakan 

adalah internet.  

Selain penyelenggaraan pembelajaran online PJJ S1 PGSD Unnes juga 

menerpakan sistem PJJ residensial, yang mempersyaratkan mahasiswa untuk 

hadir secara fisik di kampus UNNES selama satu bulan tiap semester untuk 

mengikuti berbagai kegiatan pembelajaran dan sosialisasi di kampus. Pelaksanaan 

residensial di Kampus Kelud UNNES didahului dengan pembentukan satuan 

tugas (task force) yang dibentuk oleh Jurusan PGSD dan memperoleh surat tugas 

dari Rektor Unnes. 

4.2.1 Perencanaan Pembelajaran 

Hamzah (2006: 2), menyatakan pembelajaran memiliki hakekat 

perencanaan atau perancangan (desain) sebagai upaya untuk membelajarkan 

siswa. Itulah sebabnya dalam belajar, siswa tidak hanya berinteraksi dengan guru 

sebagai salah satu sumber belajar, tetapi mungkin berinteraksi dengan keseluruhan 

sumber belajar yang dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

diinginkan. Upaya perbaikan pembelajaran dilakukan dengan asumsi, untuk 

perbaikan kualitas  pembelajaran diawali dengan perencanaan pembelajaran yang 

diwujudkan dengan adanya desain pembelajaran. 
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Menurut teori subsistem masukan terdiri dari peserta didik (siswa) 

dengan segala macam potensinya. Mahasiswa merupakan subjek belajar, subjek 

belajar dalam sistem pembelajaran merupakan komponen utama karena berperan 

sebagai subjek sebagai subyek sekaligus objek. Sebagai subjek karena siswa 

adalah individu yang melakukan proses belajar mengajar. Sebagai objek karena 

kegiatan pembelajaran diharapkan dapat mencapai perubahan perilaku pada diri 

subjek belajar (Sugandi, 2006: 28).  

Dari hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa motivasi 

mahasiswa mengikuti program ini untuk mendapat pengetahuan dan pengalaman. 

Selain itu juga untuk memperoleh gelar S1 karena peraturan sekarang 

mengharuskan guru SD harus bergelar S1. Pada awal memasuki perkuliahan 

banyak mahasiswa yang belum bisa mengoperasikan internet, tetapi karena dalam 

proses pembelajaran jarak jauh mahasiswa harus bisa mengoperasikan internet, 

lama-lama mereka jadi terbiasa dan dapat mengoperasikannya. Mahasiswa 

mengakses internet ketika ada tugas dan jadwal tutorial online. 

Beberapa hambatan dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran jarak 

jauh adalah: dilihat dari sisi peserta didik yang mengikuti program pendidikan 

jarak jauh, peserta didik yang secara geografis terpencar-pencar mengakibatkan 

sangat sulit untuk dapat secara fisik bertatap muka dengan pada guru atau 

instruktur maupun dengan sesama peserta didik. Hambatan lainnya dapat saja 

berupa keterbatasan finansial disamping motivasi disiplin belajar peserta didik  

yang menurun atau mengendor, (Siahaan, 2005:40-41). 
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Berdasarkan teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa peserta PJJ S1 

PGSD Unnes mempunyai motivasi yang cukup tinggi, sehingga tidak 

menghambat proses pembelajaran. Hambatan atau kendala justru datang dari 

kemampuan mahasiswa dalam mengoperasikan internet. Pada awal memasuki 

perkuliahan sebagian besar mahasiswa belum mengenal internet, tetapi  hal ini 

dapat diatasi dengan adanya pelatihan selama beberapa hari untuk mahasiswa 

yang baru masuk. 

Berdasarkan pendapat-pendapat beberapa teori, perencanaan sebenarnya 

mengandung aspek-aspek seperti: siswa sebagai individu yang memiliki tingkat 

kesiapan yang memadai, langkah pengambilan keputusan, sasaran tujuan tertentu 

yang akan dicapai, cara atau tindakan yang diambil, bagaimana menilai hasil 

belajar siswa, serta apa saja yang diperlukan dalam upaya pencapaian tujuan. 

Perencanaan pengajaran dibuat untuk antisipasi dan perkiraan tentang apa yang 

akan dilakukan dalam pengajaran, sehingga tercipta suatu situasi yang 

memungkinkan terjadinya proses belajar yang inovatif dalam upaya pencapaian 

tujuan belajar.  

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan 

pembelajaran pada PJJ S1 PGSD Unnes telah dilaksanakan dengan baik dan tidak 

menemui kendala.  Persiapan yang dilakukan untuk pembelajaran jarak jauh 

adalah selama 1 bulan dilaksanakan proses pembelajaran face to face, dalam 

proses face to face mahasiswa diberi bekal berupa pelatihan ICT selama 3 hari 

mengenai pengenalan komputer, internet, email dan pengenalan akademik 

kemudian setelah itu baru dilakukan pembelajaran jarak jauh.  
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Tahap persiapan pembelajarannya sebagai berikut: (1) Ditjen PMPTK 

dan Dikti menyiapkan edaran yang berisi informasi tentang Program PJJ S1 

PGSD di 10 perguruan tinggi untuk dikirim ke Dinas Pendidikan 

Propinsi/Kabupaten/Kota dan perguruan tinggi penyelenggara. Koordinasi 

penyusunan rencana di tingkat daerah dilakukan antara perguruan tinggi 

penyelenggara dan Dinas Pendidikan; (2) Perguruan tinggi penyelenggara 

melakukan promosi dan pendekatan ke Dinas Pendidikan dan Bappeda tentang 

rencana pelaksanaan program peningkatan kualifikasi guru SD melalui PJJ; (3) 

Perguruan Tinggi penyelenggara membuat prediksi jumlah calon mahasiswa 

Program PJJ S1 PGSD setiap Kabupaten/ Kota berdasarkan data guru lulusan DII 

PGSD Guru Kelas; (4) Perguruan Tinggi penyelenggara membantu Dinas 

Pendidikan Propinsi/Kabupaten/ Kota merencanakan program beasiswa.  

4.2.2 Pelaksanaan Pembelajaran 

Proses pembelajaran PJJ meliputi 2 tahap, yaitu tahap belajar mandiri 

yang meliputi (1) mengikuti program pembekalan belajar mandiri, (2) 

Mempelajari bahan ajar yang berbentuk hybrid, yaitu berbentuk bahan ajar cetak 

(printed), audio visual, dan bahan ajar berbasis web, (3) Mengerjakan Tugas 

Tutorial (TT) online, (4) Melaksanakan praktik dan praktikum secara mandiri. 

Tahap belajar mandiri dilakukan pada saat Face to face dan online. Sedangkan 

tahap kedua yaitu belajar terbimbing, belajar terbimbing merupakan layanan 

bantuan belajar yang diberikan perguruan tinggi penyelenggara kepada 

mahasiswa. 
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Pembelajaran diselenggarakan sesuai dengan apa yang tertuang dalam 

perencanaan pembelajaran. Situasi pengajaran itu sendiri dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu faktor internal atau dari peserta didik  sendiri dan faktor 

eksternal atau dari lingkungan pembelajaran. 

Hamalik (2001: 99) menjelaskan, murid adalah unsur penentu dalam 

proses pembelajaran. Muridlah yang membutuhkan pengajaran, bukan guru, guru 

hanya berusaha memenuhi kebutuhan yang ada pada murid. Muridlah yang 

belajar, karena itu maka muridlah yang membutuhkan bimbingan. Sehingga 

muridlah komponen terpenting dalam hubungan proses belajar mengajar. Dalam 

penelitian ini yang merupakan murid adalah mahasiswa. Mahasiswa merupakan 

penentu suksesnya pelaksanaan program jarak jauh ini. 

Proses pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan internet sebagai 

medianya, secara tidak langsung menuntut peserta didiknya untuk dapat 

mengoperasikan internet.  Berdasarkan hasil penelitian, kemampuan mahasiswa 

dalam bidang ICT masih lemah, hal ini dapat menghambat jalannya proses 

pembelajaran. Namun pihak pengelola  sudah mengatasi hal ini dengan solusi 

mendampingi mahasiswa dalam belajar ICT dan memberi pelatihan komputer  

Faktor kedua dalam proses pembelajaran yaitu guru. Guru sebagai 

pembuat inisiatif awal dan pengarah serta pembimbing, sedang peserta didik 

sebagai yang mengalami dan terlibat aktif untuk memperoleh perubahan diri 

dalam pengajaran. Guru harus mempunyai kompetensi profesional (penguasaan 

mata pelajaran), paedagogik, kepribadian dan sosial. 
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Dosen PJJ S1 PGSD Unnes berasal dari konsorsium dosen-dosen yang 

ada di Universitas Negeri Semarang. Kemampuan dosen dalam menggunakan 

internet sebagai media pembelajaran jarak jauh, dosen sudah mahir menggunakan 

internet, tetapi masih ada beberapa yang masih mengalami kesulitan dalam 

pengoperasiannya. Untuk dosen yang masih mengalami kesulitan, pihak pengelola 

PJJ memberi fasilitas seorang teknisi yang akan membantu para dosen jika 

menemukan kesulitan dalam mengoperasikan internet. Walaupun demikian proses 

pembelajaran ini masih mengalami kendala yang berasalkan dari dosen yaitu 

kesibukan dosen membuat dosen tidak bisa untuk terus menerus duduk didepan 

internet, sehingga kadang-kadang dosen terlambat membalas inisiasi dari 

mahasiswa. Pihak pengelola sudah  mengatasi masalah tersebut adalah pihak 

pengelola membuat jadwal tutorial online, dimana pada waktu tutorial online 

berlangsung dosen dan mahasiswa dapat berinteraksi secara online. 

Kurikulum dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda namun erat 

kaitannya antara satu dengan yang lainnya. Kurikulum pada dasarnya merupakan 

suatu perencanaan menyeluruh yang mencakup kegiatan dan pengalaman yang 

perlu disediakan  yang memberikan kesempatan secara luas bagi siswa untuk 

belajar. Semua proses mengajar atau pengajaran, atau pelajaran senantiasa 

berpedoman pada kurikulum tertentu sesuai dengan tuntutan lembaga 

pendidikan/sekolah dan kebutuhan masyarakat serta faktor-faktor lainnya, 

(Hamalik 2001: 1).  

Kurikulum yang dipakai pada program ini adalah kurikulum yang dibuat 

secara konsorsium, dan diterapkan untuk 23 LPTK yang tergabung dalam 
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program PJJ S1 PGSD, sedangkan untuk materinya berasal dari pemerintah pusat 

dan dikembangkan oleh dosen LPTK. Model yang dipakai dalam proses 

pembelajaran jarak jauh ada dua macam model yaitu face to face dan online, 

sedangkan metode yang digunakan yaitu metode umpan balik dan belajar mandiri 

pada waktu  online dan pada waktu face to face menggunakan metode penugasan, 

ceramah dan diskusi. Dalam pelaksanaannya penerapan kurikulum dalam proses 

pembelajaran jarak jauh tidak menemui masalah. 

Sarana dan prasarana yang bisa diperoleh pada program pembelajaran 

jarak jauh ini adalah layanan online di ICT masing-masing kabupaten dan biaya 

online untuk menagakses internet. Hal ini dikarenakan pihak pengelola PJJ dalam 

yaitu Rektor Universitas Negeri Semarang bekerjasama dengan ICT kabupaten 

untuk memberikan layanan online pada mahasiswa ketika di daerah masing-

masing, hanya dalam perjalanannya banyak mahasiwa yang tidak 

memanfaatkannya secara optimal, karena tempatnya jauh dari rumah, selain itu 

mahasiswa juga dapat biaya online dari beasiswa. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

proses pelaksanaan pembelajaran jarak jauh PJJ PGSD Unnes menemui beberapa 

kendala diantaranya :  

a) ICT pakai jaringan Jardiknas, tidak sebagus koneksi yang lain, kadang-kadang 

error. Solusi yang dilakukan adalah pendampingan dan bimbingan dari pihak 

ICT Center dan Mitra lebih ditingkatkan. 
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b) Saat Vicon berlangsung Unnes tidak tersambung dengan Dirjen Dikti. 

Solusinya yaitu mengondisikan mahasiswa untuk tetap mengikuti Vicon hingga 

selesai. 

c) Kesibukan dosen membuat dosen tidak bisa terus menerus duduk di depan 

internet, sehingga kadang-kadang dosen terlambat membalas inisiasi dari 

mahasiswa. 

 

 

 

4.2.3 Evaluasi  

Evaluasi pembelajaran merupakan bagian integral dari proses 

pembelajaran, artinya dalam pembelajaran akan melibatkan tiga aktivitas yaitu 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pengukuran dalam bahasa inggris 

diartikan measurement, dapat diartikan sebagai kegiatan untuk “mengukur” 

sesuatu. Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar ukuran 

tertentu. Penilaian berarti, menilai sesuatu, sedangkan menilai itu mengandung 

arti: mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan mendasarkan diri atau 

berpegang pada ukuran tertentu. Sedang evaluasi adalah mencakup dua kegiatan 

yang telah dikemukakan terdahulu, yaitu mencakup pengukuran dan penilaian. 

Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan melalui berbagai jenis 

penilaian, penilaian tersebut meliputi: 

1. Tes di Akhir Tutorial Tatap Muka, tes ini merupakan ujian yang diberikan pada 

akhir tutorial tatap muka untuk setiap mata kuliah pada masa residensial;  
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2. Tugas dan Partisipasi Tutorial Online. Tugas tutorial online merupakan tugas 

yang diberikan dosen untuk menilai penguasaan mahasiswa atas materi mata 

kuliah secara utuh;  

3. Ujian Akhir Semester (UAS), UAS merupakan ujian yang harus diikuti oleh 

mahasiswa di akhir perkuliahan yang dimaksudkan untuk mengukur 

kemampuan mahasiswa dalam pencapaian kompetensi satu mata kuliah. 

Bentuk ujian dapat berupa uraian, tes objektif, atau campuran antara uraian dan 

tes objektif. 

4.  Praktikum, merupakan unjuk kerja mahasiswa dalam rangka penerapan dan 

pengintegrasian pengetahuan dan keterampilan yang telah dipunyai mahasiswa 

sebelumnya secara nyata dalam praktik, pembuktian dan atau penemuan suatu 

konsep secara ilmiah (scientific inquiry). Praktikum dilaksanakan pada masa 

residensial atau secara mandiri bekerja sama dengan mitra; 

5. Praktik, praktik terdapat pada mata kuliah berpraktik dan Praktik Pemantapan 

Lapangan (PPL). Praktik pada mata kuliah berpraktik merupakan unjuk kerja 

mahasiswa terhadap ilmu atau pengetahuan yang sudah dimiliki dan 

dilaksanakan pada masa residensial. Sedangkan praktik pada mata kuliah PPL 

dimaksudkan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam 

memecahkan masalah persekolahan secara komprehensif, serta mahasiswa 

dapat berkomunikasi dengan orang tua siswa, dan lingkungan sekolah;  

6. Ujian Akhir Program (UAP), UAP merupakan tugas yang harus dilakukan 

mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan program. UAP dapat berupa ujian 
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komprehensif atau skripsi yang dimaksudkan untuk mengukur pencapaian 

kompetensi program. UAP dilaksanakan di perguruan tinggi penyelenggara. 

Untuk memonitoring proses pembelajaran yang berlangsung di daerah-

daerah, pihak pengelola mengadakan tutorial kunjung, tutorial kunjung diadakan 

bergantian dari satu daerah ke daerah lain. Pelaksanaan  program PJJ S1 PGSD 

sudah berjalan lancar, karena memang mengandalkan pembelajaran dengan 

teknologi internet, jadi akan sangat mendukung bagi guru  dalam hal ini 

mahasiswa yang sibuk mengajar, sibuk dengan keluarganya, jadi guru memang 

butuh sekali dengan yang namanya teknologi internet tersebut di program PJJ S1 

PGSD. 

Dalam melakukan  evaluasi hasil belajar dituntut untuk mengevaluasi 

secara menyeluruh terhadap peserta didik, baik dari segi pemahamannya terhadap 

materi atau bahan pelajaran yang telah diberikan (aspek kognitif), maupun dari 

segi penghayatan (aspek afektif) dan pengalamannya (aspek psikomotor). Dari 

teori tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi yang dilaksanakan pada  program 

PJJ S1 PGSD Unnes telah dilaksanakan dengan baik dan tidak menemui kendala. 

Mahasiswa dievaluasi dari tiga aspek, yakni aspek kognitif, psikomotorik dan 

afektif. Dengan demikian kemampuan mahasiswa dapat diketahui secara 

menyeluruh dan maksimal. 

 



 
 

BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan  

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam penelitian yang telah 

peneliti laksanakan pada program PJJ S1 PGSD FIP UNNES, dapat disimpulkan 

berikut ini. 

1) Kesiapan dosen dan mahasiswa dalam memahami pembelajaran jarak jauh 

berbasis internet ini harus dimiliki agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan 

kondusif walaupun secara geografis memisahkan mereka dalam proses belajar 

mengajar. UNNES selaku pelaksana kegiatan program PJJ S1 PGSD 

mengadakan pelatihan tentang internet dan komputer yang bertujuan untuk 

memperlancar kegiatan belajar jarak jauh berbasis internet dan ditanamkan 

sejak awal perkuliahan untuk selalu belajar mandiri. Dosenpun dipilih yang 

bisa mengakses internet dan mencari informasi-informasi lainya yang berkaitan 

erat dengan perkuliahan ataupun lainnya. 

2) Perencanaan pembelajaran dibuat dan disepakati oleh pengelola yang sudah 

bekerjasama dengan 23 LPTK dan Dirjen Dikti. Proses perencanaan 

pembelajaran terlaksana dengan baik dan tidak menemui kendala. 

3) Proses pembelajarannya Hylite, face to face 8 kali pertemuan dengan dosen,  

kemudian dilanjutkan dengan proses pembelajaran online. Kendala dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran diantaranya: 

a) ICT pakai jaringan Jardiknas, tidak sebagus koneksi yang lain, kadang-

kadang error. 
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b) Saat Vicon berlangsung Unnes tidak tersambung dengan Dirjen Dikti. 

c) Kemampuan mahasiswa dalam bidang ICT masih lemah. 

d) Kesibukan dosen membuat dosen tidak bisa terus menerus duduk di depan 

internet, sehingga kadang-kadang dosen terlambat membalas inisiasi dari 

mahasiswa. 

4) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan melalui berbagai jenis penilaian, 

penilaian tersebut meliputi: (a) Tes di Akhir Tutorial Tatap Muka, tes ini 

merupakan ujian yang diberikan pada akhir tutorial tatap muka untuk setiap 

mata kuliah pada masa residensial; (b) Tugas dan Partisipasi Tutorial Online. 

Tugas tutorial online merupakan tugas yang diberikan dosen untuk menilai 

penguasaan mahasiswa atas materi mata kuliah secara utuh; (c) Ujian Akhir 

Semester (UAS), Bentuk ujian dapat berupa uraian, tes objektif, atau campuran 

antara uraian dan tes objektif; (d) Praktikum yang dilaksanakan pada masa 

residensial atau secara mandiri bekerja sama dengan mitra; (e) Praktik, praktik 

terdapat pada mata kuliah berpraktik dan praktik Pemantapan Lapangan (PPL); 

(f)Ujian Akhir Program (UAP), UAP dapat berupa ujian komprehensif atau 

skripsi yang dimaksudkan untuk mengukur pencapaian kompetensi program. 

UAP dilaksanakan di perguruan tinggi penyelenggara. Dalam pelaksanaannya 

proses evaluasi tidak menemui kendala. 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian, peneliti memberikan saran: 

1) Karena kesiapan dosen dan mahasiswa dalam memahami pembelajaran jarak 

jauh berbasis internet ini harus dimiliki agar dalam pelaksanaannya berjalan 
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dengan kondusif walaupun secara geografis memisahkan mereka dalam 

proses belajar mengajar, maka dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh 

melalui internet perlu dipertimbangkan mengenai sumber daya manusia 

terutama bagi para pengajar. Apakah mereka sudah siap dalam melaksanakan 

pembelajaran berbasis teknologi internet ini dengan baik. 

2) Dalam proses pelaksanaannya disediakan layanan online yang ada di ICT 

jardiknas tingkat kabupaten, tetapi kenyataannya pemanfaatannya belum 

maksimal. Maka peran jardiknas dalam mendukung program PJJ S1 PGSD 

perlu dioptimalkan. 

3) ICT pakai jaringan Jardiknas, tidak sebagus koneksi yang lain, kadang-

kadang error. Pihak diknas memperbaiki koneksi internet, sehingga dapat 

dimanfaatkan secara optimal untuk pembelajaran jarak jauh. 
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KISI-KISI DAN LAY OUT  PENELITIAN 

Judul penelitian : Kendala pembelajaran jarak jauh melalui internet pada mahasiswa PJJ S1 

PGSD FIP UNNES 

No.  Variabel 

Penelitian 

Aspek Komponen  Indikator  Item 

Pertanyaan 

Kendala 

perencanaan 

pembelajaran 

Dosen dan 

Mahasiswa 

 

 

 

 

Mengetahui bagaimana 

persiapan dosen dan 

mahasiswa dan apa 

kendalanya 

 

A.1, C.1, 

C.2, B.1, 

B.2, B.3, 

B.4, C.4 

B.7,  B.8 

Kurikulum -  Mengetahui kurikulum 

apa yang diterapkan 

-  Bagaimana proses 

penyampaian materinya 

- Kendalanya dalam 

penyampaian materi 

A.5 

 

Strategi / 

model 

pembelajaran 

Mengetahui strategi/ 

model pembelajaran yang 

digunakan. 

 A.2, A.6, 

A.8 

Sarana dan 

prasarana 

 

 

Mengetahui sarana dan 

prasarana yang 

dibutuhkan dalam 

pembelajaran. 

B.4, C.5 

Media  Mengetahui media apa 

yang digunakan dan apa 

kendalanya 

B.4, C.5 

Kendala 

Proses 

pembelajaran 

Penunjang 

 

 

Mengetahui adakah media 

penunjang yang 

digunakan  

untuk pembelajaran. 

A.7, C.6 

1. Kendala 

pelaksanaan 

pembelajaran 

jarak jauh 

Kendala 

Evaluasi 

pembelajaran  

Hasil  

pembelajaran 

Mengetahui bagaimana 

proses evaluasinya dan 

apa kendalanya  

A.4, A.9, 

C.2 

 



Pedoman Wawancara 

A. Pedoman Observasi dengan kordinator dan teknisi PJJ S1 PGSD UNNES 

1. Bagaimana kesiapan pengajar serta peserta didik, dalam memahami pembelajaran 

jarak jauh berbasis internet ?  

2. Materi pembelajaran berasal dari mana? 

3. Bagaimana proses pembelajarannya?    

4. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran berbasis internet dalam pembelajaran jarak 

jauh?    

5. Kurikulum yang dipakai apa bu? 

6. Model apa yang digunakan dalam pelaksanaan PJJ ini? 

7. Media apa yang digunakan selain internet? 

8. Metode apa yang dipakai selama proses perkuliahan? 

9. Bagaimana dengan proses evaluasinya? 

10. Kendala atau hambatan yang dihadapi selama proses pembelajaran berlangsung? 

 

B. Pedoman wawancara dengan mahasiswa PJJ S1 PGSD UNNES 

1. Apa motivasi anda mengikuti program PJJ S1 PGSD UNNES? 

2. Bagaimana prosedur untuk bisa masuk PJJ S1 PGSD UNNES, tahapnya apa saja? 

3. Pada  awal anda mengikuti program perkuliahan ini apakah anda sudah dapat 

mengoperasikan internet?  

4. Media apa saja yang digunakan dalam pembelajaran PJJ ini? 

5. Apakah dari pihak dinas menyediakan fasilitas untuk program pembelajaran PJJ ini? 

6. Masih sulitkah anda mengakses bahan pelajaran dengan fasilitas yang disediakan? 

7. Bagaimana dengan dosen anda? 



8. Bagaimana dengan kemampuan internet dosen Anda? 

 

C. Pedoman wawancara dengan dosen 

1. Sejauh mana sosialisasi terhadap penggunaan teknologi informasi ini khususnya 

teknologi internet dalam menyampaikan pembelajaran di PJJ ini? 

2. Bagaimana kemampuan dari peserta didik itu sendiri terhadap pemanfaatan internet 

dalam pembelajaran jarak jauh? 

3. Bagaimana penilaian ibu/bapak terhadap pembelajaran berbasis teknologi internet? 

4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh? 

Solusinya seperti apa? 

5. Apakah dari setiap dosen sudah mahir dalam mengakses internet? 

6. Apakah ada media lain yang digunakan selain internet dalam proses belajar jarak 

jauh? 

7. Metode-metode apa saja yang telah digunakan selama pelaksanaan pembelajaran 

jarak jauh? 



DAFTAR  NAMA  MAHASISWA  S-1  PJJ  PGSD  KELAS   A   
(Brebes & Banjarnegara)  SEMESTER  GASAL  TAHUN  AKADEMIK  2007/2008 

JURUSAN  PGSD  FIP  UNIVERSITAS  NEGERI  SEMARANG 
 

No N I M NAMA MAHASISWA JENIS 
KELAMIN 

PERWAKILAN 
KABUPATEN 

1 1402907001 MUNADIHARJO L Brebes 
2 1402907002 SULISTYANTA L Brebes 
3 1402907003 TARMUDI L Brebes 
4 1402907004 NAWAWI L Brebes 
5 1402907005 SEPRUDIN L Brebes 
6 1402907006 MAWARDI L Brebes 
7 1402907007 BAMBANG EKO BUDIYONO L Brebes 
8 1402907008 SITI ROKHANI P Brebes 
9 1402907009 SLAMET KANAPI L Brebes 

10 1402907010 TUMISIH P Brebes 
11 1402907011 AMINAH P Brebes 
12 1402907012 ROKHANAH P Brebes 
13 1402907013 DALMINI P Brebes 
14 1402907014 RAJIMIN L Brebes 
15 1402907015 MUH ARWAN L Brebes 
16 1402907016 SUKWAD L Brebes 
17 1402907017 SARWIN L Brebes 
18 1402907018 KHANIPAH P Brebes 
19 1402907019 KOISAH P Brebes 
20 1402907020 MUKSON L Brebes 
21 1402907021 SUSTINI P Brebes 
22 1402907022 SUTANTO L Brebes 
23 1402907023 MARTONO BAYU MUKTI L Brebes 
24 1402907024 SITI MASYITOH P Brebes 
25 1402907025 ABDUL AZIS  L Meninggal  
26 1402907026 JOKO TRIONGKO L Banjarnegara 
27 1402907027 RIYAH P Banjarnegara 
28 1402907028 SUPARMO L Banjarnegara 
29 1402907029 SRI RUMYATI P Banjarnegara 
30 1402907030 SUPRIHARTINI P Banjarnegara 
31 1402907031 HARYATI P Banjarnegara 
32 1402907032 SUSILAWATI P Banjarnegara 
33 1402907033 T. WAJIO L Banjarnegara 
34 1402907034 PRAYITNO L Banjarnegara 

 
Keterangan: 
Laki-laki : 20    orang   Perwakilan Brebes  :  25  orang   
Perempuan : 14    orang   Perwakilan Banjarnegara :    9  orang 



DAFTAR  NAMA  MAHASISWA  PESERTA  PERKULIAHAN  TATAP  MUKA   
PRODI  S-1  PJJ  PGSD  KELAS   A  (Brebes & Banjarnegara)   

SEMESTER  GENAP  TAHUN  AKADEMIK  2007/2008 
JURUSAN  PGSD  FIP  UNIVERSITAS  NEGERI  SEMARANG 

 
No N I M NAMA MAHASISWA JENIS 

KELAMIN 
PERWAKILAN 
KABUPATEN 

1 1402907001 MUNADIHARJO L Brebes 
2 1402907002 SULISTYANTA L Brebes 
3 1402907003 TARMUDI L Brebes 
4 1402907004 NAWAWI L Brebes 
5 1402907005 SEPRUDIN L Brebes 
6 1402907006 MAWARDI L Brebes 
7 1402907007 BAMBANG EKO BUDIYONO L Brebes 
8 1402907008 SITI ROKHANI P Brebes 
9 1402907009 SLAMET KANAPI L Brebes 

10 1402907010 TUMISIH P Brebes 
11 1402907011 AMINAH P Brebes 
12 1402907012 ROKHANAH P Brebes 
13 1402907013 DALMINI P Brebes 
14 1402907014 RAJIMIN L Brebes 
15 1402907015 MUH ARWAN L Brebes 
16 1402907016 SUKWAD L Brebes 
17 1402907017 SARWIN L Brebes 
18 1402907018 KHANIPAH P Brebes 
19 1402907019 KOISAH P Brebes 
20 1402907020 MUKSON L Brebes 
21 1402907021 SUSTINI P Brebes 
22 1402907022 SUTANTO L Brebes 
23 1402907023 MARTONO BAYU MUKTI L Brebes 
24 1402907024 SITI MASYITOH P Brebes 
25 1402907025 ABDUL AZIS L Brebes 
26 1402907026 JOKO TRIONGKO L Banjarnegara 
27 1402907027 RIYAH P Banjarnegara 
28 1402907028 SUPARMO L Banjarnegara 
29 1402907029 SRI RUMYATI P Banjarnegara 
30 1402907030 SUPRIHARTINI P Banjarnegara 
31 1402907031 HARYATI P Banjarnegara 
32 1402907032 SUSILAWATI P Banjarnegara 
33 1402907033 T. WAJIO L Banjarnegara 
34 1402907034 PRAYITNO L Banjarnegara 

Keterangan: 
Laki-laki : 20    orang   Perwakilan Brebes  :  25  orang   
Perempuan : 14    orang   Perwakilan Banjarnegara :    9  orang 



DAFTAR  NAMA  MAHASISWA  S-1  PJJ  PGSD  KELAS   B 
(Banjarnegara  &  Banyumas)  SEMESTER  GASAL  TAHUN  AKADEMIK  2007/2008 

JURUSAN  PGSD  FIP  UNIVERSITAS  NEGERI  SEMARANG 
 

No N I M NAMA MAHASISWA JENIS 
KELAMIN 

PERWAKILAN 
KABUPATEN 

1 1402907035 TRIONO L Banjarnegara 
2 1402907036 SUPOYO L Banjarnegara 
3 1402907037 ARI SUKWATI P Banjarnegara 
4 1402907038 ENDANG NURNANINGSIH P Banjarnegara 
5 1402907039 TRIYONO L Banjarnegara 
6 1402907040 BUDI SANTOSA L Banjarnegara 
7 1402907041 TUSLAM L Banjarnegara 
8 1402907042 BADARUDIN L Banjarnegara 
9 1402907043 TURAKHMAT L Banjarnegara 

10 1402907044 KOMARDI L Banjarnegara 
11 1402907045 SUPRIHATI P Banjarnegara 
12 1402907046 DHIAN RAHMAWATI P Banjarnegara 
13 1402907047 KISWOYO L Banjarnegara 
14 1402907048 ISTI NUGIHARTI P Banjarnegara 
15 1402907049 MUJIRAH P Banjarnegara 
16 1402907050 SUSWIYAH P Banjarnegara 
17 1402907051 SUDOYO L Banyumas 
18 1402907052 NIRTONO L Banyumas 
19 1402907053 SRI HANDAYANI P Banyumas 
20 1402907054 TUTIK MARWATI P Banyumas 
21 1402907055 SRI UTAMI P Banyumas 
22 1402907056 DIRUN L Banyumas 
23 1402907057 ANWAR SANUSI L Banyumas 
24 1402907058 AKHMAD SODERI L Banyumas 
25 1402907059 PURWATI ANDAYANI P Banyumas 
26 1402907060 ENDANG TRIWIBOWO P Banyumas 
27 1402907061 NING ANGGORO ENI P Banyumas 
28 1402907062 SRI ASTUTI P Banyumas 
29 1402907063 TUMINAH P Banyumas 
30 1402907064 RATNA JUWITA P Banyumas 
31 1402907065 YULNAIZAR L Banyumas 
32 1402907066 SUNARKO L Banyumas 
33 1402907067 SUSMIANI P Banyumas 
34 1402907068 BARYATI P Banyumas 

 
Keterangan: 
Laki-laki : 16    orang   Perwakilan Banjarnegara :  16  orang   
Perempuan : 18    orang   Perwakilan Banyumas  :  18  orang 
 
 
 



DAFTAR  NAMA  MAHASISWA  PESERTA  PERKULIAHAN  TATAP  MUKA   
PRODI   S-1  PJJ  PGSD  KELAS   B  (Banjarnegara  &  Banyumas)   

SEMESTER  GENAP   TAHUN  AKADEMIK  2007/2008 
JURUSAN  PGSD  FIP  UNIVERSITAS  NEGERI  SEMARANG 

 
No N I M NAMA MAHASISWA JENIS 

KELAMIN 
PERWAKILAN 
KABUPATEN 

1 1402907035 TRIONO L Banjarnegara 
2 1402907036 SUPOYO L Banjarnegara 
3 1402907037 ARI SUKWATI P Banjarnegara 
4 1402907038 ENDANG NURNANINGSIH P Banjarnegara 
5 1402907039 TRIYONO L Banjarnegara 
6 1402907040 BUDI SANTOSA L Banjarnegara 
7 1402907041 TUSLAM L Banjarnegara 
8 1402907042 BADARUDIN L Banjarnegara 
9 1402907043 TURAKHMAT L Banjarnegara 

10 1402907044 KOMARDI L Banjarnegara 
11 1402907045 SUPRIHATI P Banjarnegara 
12 1402907046 DHIAN RAHMAWATI P Banjarnegara 
13 1402907047 KISWOYO L Banjarnegara 
14 1402907048 ISTI NUGIHARTI P Banjarnegara 
15 1402907049 MUJIRAH P Banjarnegara 
16 1402907050 SUSWIYAH P Banjarnegara 
17 1402907051 SUDOYO L Banyumas 
18 1402907052 NIRTONO L Banyumas 
19 1402907053 SRI HANDAYANI P Banyumas 
20 1402907054 TUTIK MARWATI P Banyumas 
21 1402907055 SRI UTAMI P Banyumas 
22 1402907056 DIRUN L Banyumas 
23 1402907057 ANWAR SANUSI L Banyumas 
24 1402907058 AKHMAD SODERI L Banyumas 
25 1402907059 PURWATI ANDAYANI P Banyumas 
26 1402907060 ENDANG TRIWIBOWO P Banyumas 
27 1402907061 NING ANGGORO ENI P Banyumas 
28 1402907062 SRI ASTUTI P Banyumas 
29 1402907063 TUMINAH P Banyumas 
30 1402907064 RATNA JUWITA P Banyumas 
31 1402907065 YULNAIZAR L Banyumas 
32 1402907066 SUNARKO L Banyumas 
33 1402907067 SUSMIANI P Banyumas 
34 1402907068 BARYATI P Banyumas 

 
Keterangan: 
Laki-laki : 16    orang   Perwakilan Banjarnegara :  16  orang   
Perempuan : 18    orang   Perwakilan Banyumas  :  18  orang 
 



DAFTAR  NAMA  MAHASISWA  S-1  PJJ  PGSD  KELAS   C 
 (Banyumas  &  Cilacap)  SEMESTER  GASAL  TAHUN  AKADEMIK  2007/2008 

JURUSAN  PGSD  FIP  UNIVERSITAS  NEGERI  SEMARANG 
 

No N I M NAMA MAHASISWA JENIS 
KELAMIN 

PERWAKILAN 
KABUPATEN 

1 1402907069 SUWARNI P Banyumas 
2 1402907070 SUKMAYANI SARAGIH P Banyumas 
3 1402907071 HANDOKO L Banyumas 
4 1402907072 SRI RIYANTI P Banyumas 
5 1402907073 MUTINGAH P Banyumas 
6 1402907074 SRI SUDIARSIH P Banyumas 
7 1402907075 GUNARTI P Banyumas 
8 1402907076 ARIF MIFTAHUDIN L Cilacap 
9 1402907077 MARJONO L Cilacap 

10 1402907078 SUMBONO L Cilacap 
11 1402907079 DYAH SUSILOWATI P Cilacap 
12 1402907080 SITI NURHAJAH P Cilacap 
13 1402907081 KARSIMAH P Cilacap 
14 1402907082 C. WIRYANTI P Cilacap 
15 1402907083 TRI MURDIYANI P Cilacap 
16 1402907084 SUKINAH P Cilacap 
17 1402907085 SUDARIASIH P Cilacap 
18 1402907086 KUSTRI HARTINI P Cilacap 
19 1402907087 SLAMET  L Cilacap 
20 1402907088 WADI L Cilacap 
21 1402907089 HARIYANTO L Cilacap 
22 1402907090 ROKHMAWATI P Cilacap 
23 1402907091 SURSO L Cilacap 
24 1402907092 MISKUN L Cilacap 
25 1402907093 MARDIYAH P Cilacap 
26 1402907094 SRI HERMANTO L Cilacap 
27 1402907095 SURYANTI P Cilacap 
28 1402907096 Rr. RETNO MURTININGSIH AFFANDI P Cilacap 
29 1402907097 SUGENG HARYADI L Cilacap 
30 1402907098 TUSIMAN L Cilacap 
31 1402907099 SULASTRI L Cilacap 
32 14029070100 SRI UTAMI P Cilacap 

 
Keterangan: 
Laki-laki : 13    orang   Perwakilan Banyumas :    7  orang   
Perempuan : 19    orang   Perwakilan Cilacap :  25  orang 
 
 
 
 
 



DAFTAR  NAMA  MAHASISWA  PESERTA  PERKULIAHAN  TATAP  MUKA  
 PRODI  S-1  PJJ  PGSD  KELAS   C  (Banyumas  &  Cilacap)   

SEMESTER  GENAP  TAHUN  AKADEMIK  2007/2008 
JURUSAN  PGSD  FIP  UNIVERSITAS  NEGERI  SEMARANG 

 
No N I M NAMA MAHASISWA JENIS 

KELAMIN 
PERWAKILAN 
KABUPATEN 

1 1402907069 SUWARNI P Banyumas 
2 1402907070 SUKMAYANI SARAGIH P Banyumas 
3 1402907071 HANDOKO L Banyumas 
4 1402907072 SRI RIYANTI P Banyumas 
5 1402907073 MUTINGAH P Banyumas 
6 1402907074 SRI SUDIARSIH P Banyumas 
7 1402907075 GUNARTI P Banyumas 
8 1402907076 ARIF MIFTAHUDIN L Cilacap 
9 1402907077 MARJONO L Cilacap 

10 1402907078 SUMBONO L Cilacap 
11 1402907079 DYAH SUSILOWATI P Cilacap 
12 1402907080 SITI NURHAJAH P Cilacap 
13 1402907081 KARSIMAH P Cilacap 
14 1402907082 C. WIRYANTI P Cilacap 
15 1402907083 TRI MURDIYANI P Cilacap 
16 1402907084 SUKINAH P Cilacap 
17 1402907085 SUDARIASIH P Cilacap 
18 1402907086 KUSTRI HARTINI P Cilacap 
19 1402907087 SLAMET  L Cilacap 
20 1402907088 WADI L Cilacap 
21 1402907089 HARIYANTO L Cilacap 
22 1402907090 ROKHMAWATI P Cilacap 
23 1402907091 SURSO L Cilacap 
24 1402907092 MISKUN L Cilacap 
25 1402907093 MARDIYAH P Cilacap 
26 1402907094 SRI HERMANTO L Cilacap 
27 1402907095 SURYANTI P Cilacap 
28 1402907096 Rr. RETNO MURTININGSIH P Cilacap 
29 1402907097 AFFANDI L Cilacap 
30 1402907098 SUGENG HARYADI L Cilacap 
31 1402907099 TUSIMAN L Cilacap 
32 14029070100 SULASTRI P Cilacap 

 
Keterangan: 
Laki-laki : 13    orang   Perwakilan Banyumas :    7  orang   
Perempuan : 19    orang   Perwakilan Cilacap :  25  orang 
 



DAFTAR NAMA MAHASISWA S-1 PJJ PGSD KELAS  D  (Kab. Batang)  SEMESTER GENAP 
TAHUN AKADEMIK 2006/2007 

JURUSAN PGSD FIP UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
 

No N I M NAMA MAHASISWA JENIS 
KELAMIN 

PERWAKILAN 
KABUPATEN 

1 1402 406038 SUHARNO L Batang 
2 1402 406058 SRI IRIANINGSIH P Batang 
3 1402 406059 MURTININGSIH P Batang 
4 1402 406060 TARYONO L Batang 
5 1402 406061 ARIFIN  L Batang 
6 1402 406062 DIAN PURWOKO RINI P Batang 
7 1402 406063 YAYUK KANIYAH  P Batang 
8 1402 406064 MURTADHO L Batang 
9 1402 406065 KRESNANTO L Batang 

10 1402 406066 SUGENG  L Batang 
11 1402 406067 SITI USWATUN  P Batang 
12 1402 406068 ANNY FATUN  P Batang 
13 1402 406069 JAKA L Batang 
14 1402 406070 ENY ENDYASTUTI P Batang 
15 1402 406071 SAPARDI L Batang 
16 1402 406072 RATNA UMI P Batang 
17 1402 406073 YUSTIN SUSANTI P Batang 
18 1402 406074 MARYONO L Batang 
19 1402 406075 ARJA ANNISA FITHRI P Batang 
20 1402 406076 BAKRI  L Batang 
21 1402 406077 SRI WIYATI P Batang 
22 1402 406078 DWINARNI P Batang 
23 1402 406079 TINEMU RAHAYU P Batang 
24 1402 406080 NUR ROSIDAH P Batang 
25 1402 406081 MAMIK SLAMET L Batang 
26 1402 406082 MULYONO L Batang 
27 1402 406083 TAMZIS L Batang 
28 1402 406084 NABGHOTIL MAR’AH P Batang 
29 1402 406085 NUR KHOFIFAH P Batang 
30 1402 406086 SUPRAPTI P Batang 
31 1402 406087 WIDHI GATI PURNAMA P Batang 
32 1402 406088 SRIYOSO L Batang 
33 1402 406091 RODHI  L Batang 
34 1402 406093 NUR AENI P Batang 
35 1402 406103 SRI WILUJENG KARDINAHWATI P Batang 
36 1402 406104 RUMYANTO L Batang 
37 1402 406105 SUGIYANTO L Batang 
38 1402 406109 ABDULLAH KARIM  L Batang 
39 1402 406110 MINGDANINGSIH P Batang 
40 1402 406111 MASROFAH  P Batang 

Keterangan: 
Laki-laki : 18    orang    
Perempuan : 22    orang    



DAFTAR NAMA MAHASISWA PESERTA PERKULIAHAN TATAP MUKA  
 PRODI  S-1 PJJ PGSD KELAS  D  (Kab. Batang)   

SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2007/2008 
JURUSAN PGSD FIP UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

 
No N I M NAMA MAHASISWA JENIS 

KELAMIN 
PERWAKILAN 
KABUPATEN 

1 1402 406038 SUHARNO L Batang 
2 1402 406058 SRI IRIANINGSIH P Batang 
3 1402 406059 MURTININGSIH P Batang 
4 1402 406060 TARYONO L Batang 
5 1402 406061 ARIFIN  L Batang 
6 1402 406062 DIAN PURWOKO RINI P Batang 
7 1402 406063 YAYUK KANIYAH  P Batang 
8 1402 406064 MURTADHO L Batang 
9 1402 406065 KRESNANTO L Batang 

10 1402 406066 SUGENG  L Batang 
11 1402 406067 SITI USWATUN  P Batang 
12 1402 406068 ANNY FATUN  P Batang 
13 1402 406069 JAKA L Batang 
14 1402 406070 ENY ENDYASTUTI P Batang 
15 1402 406071 SAPARDI L Batang 
16 1402 406072 RATNA UMI P Batang 
17 1402 406073 YUSTIN SUSANTI P Batang 
18 1402 406074 MARYONO L Batang 
19 1402 406075 ARJA ANNISA FITHRI P Batang 
20 1402 406076 BAKRI  L Batang 
21 1402 406077 SRI WIYATI P Batang 
22 1402 406078 DWINARNI P Batang 
23 1402 406079 TINEMU RAHAYU P Batang 
24 1402 406080 NUR ROSIDAH P Batang 
25 1402 406081 MAMIK SLAMET L Batang 
26 1402 406082 MULYONO L Batang 
27 1402 406083 TAMZIS L Batang 
28 1402 406084 NABGHOTIL MAR’AH P Batang 
29 1402 406085 NUR KHOFIFAH P Batang 
30 1402 406086 SUPRAPTI P Batang 
31 1402 406087 WIDHI GATI PURNAMA P Batang 
32 1402 406088 SRIYOSO L Batang 
33 1402 406091 RODHI  L Batang 
34 1402 406093 NUR AENI P Batang 
35 1402 406103 SRI WILUJENG KARDINAHWATI P Batang 
36 1402 406104 RUMYANTO L Batang 
37 1402 406105 SUGIYANTO L Batang 
38 1402 406109 ABDULLAH KARIM  L Batang 
39 1402 406110 MINGDANINGSIH P Batang 
40 1402 406111 MASROFAH  P Batang 

 
Keterangan: Laki-laki :  18    orang   Perempuan :   22    orang  



DAFTAR NAMA MAHASISWA S-1 PJJ PGSD KELAS  E  (Kab. Jepara)  SEMESTER GENAP 
TAHUN AKADEMIK 2006/2007 

JURUSAN PGSD FIP UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
 

No N I M NAMA MAHASISWA JENIS 
KELAMIN 

PERWAKILAN 
KABUPATEN 

1 1402406015 AHMAD JAMALUDIN L Jepara 
2 1402406016 AHMAD YANI L Jepara 
3 1402406017 DARNO L Jepara 
4 1402406018 SUPARDI L Jepara 
5 1402406019 SITI PUJI RAHAYU P Jepara 
6 1402406020 SITI SULISTYOWATI P Jepara 
7 1402406021 SUTARMAN L Jepara 
8 1402406022 SUBARNO L Jepara 
9 1402406023 MUH. DHORI L Jepara  
10 1402406024 SUTRISNO L Jepara 
11 1402406025 NOOR HIDAYAH P Jepara 
12 1402406026 YULIANI P Jepara 
13 1402406027 DURROTUN NADHIFAH P Jepara 
14 1402406028 EDI ASRONI L Jepara 
15 1402406029 WIWIN PATMA DEWI P Jepara 
16 1402406030 WITOMO L Jepara 
17 1402406031 SUYITNO L Jepara 
18 1402406032 SRI SURYANTI P Jepara 
19 1402406033 AHMAD SISWOYO L Jepara 
20 1402406034 MALIKHATUN P Jepara 
21 1402406035 TUTIK MARYATI P Jepara 
22 1402406036 SUKIYO L Jepara 
23 1402406037 SUWARNO L Jepara 
24 1402406043 KUSRINI P Jepara 
25 1402406044 ZUMROTUN P Jepara 
26 1402406045 JOELICKAH P Jepara 
27 1402406046 MARSILAH P Jepara 
28 1402406047 SITI ALFIAH P Jepara 
29 1402406048 TUMARIYAH P Jepara 
30 1402406049 SUHARLIN P Jepara 
31 1402406050 SRI NOOR HASANAH P Jepara 
32 1402406051 SRI UMIYANTI P Jepara 
33 1402406052 NOOR YASIN L Jepara 
34 1402406094 HARTONO L Jepara 
35 1402406106 DAMSIRI L Jepara 
36 14024060107 SITI SOFIYAH P Jepara 
37 14024060108 ARIF ROKHANI L Jepara 
38 14024060112 SATIMAH P Jepara 
39 14024060113 LILIK SETIJONO L Jepara 
40 14024060114 SULISTYO L Jepara 

Keterangan:   
Laki-laki : 20    orang    
Perempuan : 20    orang    



DAFTAR NAMA MAHASISWA PESERTA PERKULIAHAN TATAP MUKA  
PRODI  S-1  PJJ  PGSD KELAS  E  (Kab. Jepara)   

SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2007/2008 
JURUSAN PGSD FIP UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

 
No N I M NAMA MAHASISWA JENIS 

KELAMIN 
PERWAKILAN 
KABUPATEN 

1 1402406015 AHMAD JAMALUDIN L Jepara 
2 1402406016 AHMAD YANI L Jepara 
3 1402406017 DARNO L Jepara 
4 1402406018 SUPARDI L Jepara 
5 1402406019 SITI PUJI RAHAYU P Jepara 
6 1402406020 SITI SULISTYOWATI P Jepara 
7 1402406021 SUTARMAN L Jepara 
8 1402406022 SUBARNO L Jepara 
9 1402406023 MUH. DHORI L Jepara  
10 1402406024 SUTRISNO L Jepara 
11 1402406025 NOOR HIDAYAH P Jepara 
12 1402406026 YULIANI P Jepara 
13 1402406027 DURROTUN NADHIFAH P Jepara 
14 1402406028 EDI ASRONI L Jepara 
15 1402406029 WIWIN PATMA DEWI P Jepara 
16 1402406030 WITOMO L Jepara 
17 1402406031 SUYITNO L Jepara 
18 1402406032 SRI SURYANTI P Jepara 
19 1402406033 AHMAD SISWOYO L Jepara 
20 1402406034 MALIKHATUN P Jepara 
21 1402406035 TUTIK MARYATI P Jepara 
22 1402406036 SUKIYO L Jepara 
23 1402406037 SUWARNO L Jepara 
24 1402406043 KUSRINI P Jepara 
25 1402406044 ZUMROTUN P Jepara 
26 1402406045 JOELICKAH P Jepara 
27 1402406046 MARSILAH P Jepara 
28 1402406047 SITI ALFIAH P Jepara 
29 1402406048 TUMARIYAH P Jepara 
30 1402406049 SUHARLIN P Jepara 
31 1402406050 SRI NOOR HASANAH P Jepara 
32 1402406051 SRI UMIYANTI P Jepara 
33 1402406052 NOOR YASIN L Jepara 
34 1402406094 HARTONO L Jepara 
35 1402406106 DAMSIRI L Jepara 
36 14024060107 SITI SOFIYAH P Jepara 
37 14024060108 ARIF ROKHANI L Jepara 
38 14024060112 SATIMAH P Jepara 
39 14024060113 LILIK SETIJONO L Jepara 
40 14024060114 SULISTYO L Jepara 

Keterangan:   
Laki-laki : 20    orang    Perempuan : 20    orang  



Struktur kurikulum S1 PGSD Universitas Negeri Semarang  
 (Masukan dari D2 PGSD Guru Kelas) 

 

Semester No Nama Mata Kuliah sks
1 2 3 4 5 6 

1 Perkembangan Belajar Peserta Didik 2 2           
2 Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus 2  2          
3 Sosiologi Pendidikan 2      2     
4 Kajian Bahasa Indonesia SD 3       3     
5 Perkembangan Bahasa Indonesia di SD 3      3      
6 Pemecahan Masalah Matematika 3       3     
7 Pengembangan Pembelajaran Matematika SD 3    3        
8 Pendidikan IPA 2 2           
9 Pengembangan Pembelajaran IPA SD 2   2         
10 Praktikum IPA * 2     2       
11 Kajian IPS SD 3     3       
12 Penegembangan Pendidikan IPS SD 3       3     

13 
Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan 
SD 2   2         

14 Pendidikan Hak Azasi Manusia 2 2           
15 Pendidikan Multikultural 2  2          
16 Kapita Selekta Pembelajaran 2 2           
17 Belajar dan Pembelajaran SD 2     2       
18 Pengembangan Kurikulum SD 3          3  
19 Strategi Pembelajaran 3   3         
20 Pembelajaran Kelas Rangkap 2     2       
21 Komputer dan Media Pembeljaran di SD ** 2   2         
22 Pengembangan Bahan Pelajaran SD 2       2     
23 Praktik Pemantapan Lapangan * 3         3   
24 Asesmen Pembelajaran SD 3     3       
25 Profesi Keguruan 2           2 
26 Penelitian Pendidikan SD 4        4    
27 Manjemen Berbasis Sekolah 2    2        
28 Statistika Pendidikan 2       2     
29 Bahasa Inggeris 3  3          
30 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan ** 3         3   
31 Pendidikan Seni ** 4         4   
32 Ujian Akhir Program 4           4 
  Jumlah 82 15 14 15 16 14 8 

Keterangan 
* Mata kuliah praktikum 
** Mata kuliah berpraktik 
 



INFORMAN I 

 

Pertemuan  : V  

Pengambilan data : I 

Hari / tanggal  : Senin / 4 Agustus 2008 

Waktu   : 09.00-09.47 

Tempat  : Ruang UPT PPL 
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Kapankah PJJ S1 PGSD UNNES dimulai? 
Untuk PJJ kita mulai angkatan 2007 menerima 100 mahasiswa 

ditambah dengan yang dulu KKG 2006 yang kelompok kerja guru 

yang non-ICT, kemudian beasiswa dia dikonversikan ke ICT. Jadi 

angkatan pertama tetap tahun 2007 tapi langsung menerima yang 

KKG disemester 2, jadi jumlah mahasiswanya 100 dan 80, yang 

100 mahisiswa baru dan yang 80 yang KKG itu.  
Kerjasama dengan siapa sajakah PJJ S1 PSGD UNNES ini? 
Yang jelas kan SEAMOLEC, dengan 23 LPTK, kita konsorsium, 

jadi angkatan pertama 10 konsorsium, kemudian UNNES termasuk 

yang gelombang kedua yaitu 13 LPTK konsorsium. Kemudian 

Dikti juga jelas, dananya kan dari dikti. Kemudian untuk ICT center 

untuk online mahasiswa ketika pulang dengan menggunakan ICT 

center tingkat kabupaten. 
Apa latar belakang dan tujuan berdirinya  PJJ S1 PGSD  

UNNES? 
Latar belakangnya sebenarnya membantu pemerintah dalam 

meningkatkan kualifikasi guru dari D2 ke S1, hanya disini 

kelebihannya menggunkan hylite, selain face to face tatap muka 

mereka juga online. Jadi tujuannya untuk meningkatkan kualifikasi 

guru dari D2 ke S1, untuk mengakomodasi UGD undang-undang 

guru dan dosen, kan syaratnya S1. Kelebihan dari program ini tidak 

mengganggu program pembelajaran, karena apa? Kuliahnya face to 

face itu didiselenggrakan ketika liburan, setelah itu kuliah 

dilanjutkan online disekolah masing-masing, jadi artinya dia tetap 
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mengajar dan pada tanggal-tanggal tertentu dia sore harus ke ICT 

center membuka berkas-berkas. 
Berarti pihak dinas itu menyediakan fasilitas atau layanan 

internet gratis? 
Ya. Jadi kita sudah kerjasama, Rektor  dengan ICT kabupaten, 

hanya dalam perjalanannya banyak juga mereka tidak 

memanfaatkan itu secara optimal, karena tempatnya jauh dari 

rumah dan itu kita bebaskan juga, artinya toh dia dapat biaya online 

dari beasiswanya itu, kalau sekarang Rp 150.000, jadi kalau misal 

perjalanan dari rumahnya ke ICT lebih mahal, maka tidak masslah 

kalau ia ke warnet yang penting dia bisa download tugas-tugas yang 

ada di website PJJ.  
Jadi itu biaya online bukan layanan online? 
Tidak. Jadi sebenarnya menggunakan jardiknas kan sudah layanan 

pemerintah. Jadi sebenarnya gratis saja tidak masalah, tapi kan 

nggak mungkin, namanya dengan operator masa ada orang masuk 

tanpa bayar? Jadi tetap mahasiswa itu memberikan sesuai dengan 

kesepakatan.  
Pada awal berdirinya berapa jumlah mahasiswa yang 

mengikuti program PJJ S1 PGSD UNNES ini? 
Ya itu tadi ada 180 mahasiswa, 100 dari mahasiswa baru dan 80 

dari mahasiswa KKG yang beasiswanya dikonversikan ke ICT. 
Bagaimana proses pembelajarannya? 
Proses pembelajarannya tadi Hylite, face to face 8 kali pertemuan 

dengan dosennya  kemudian dilanjutkan dengan online, jadi tugas 

yang yang harus didownload kemudian dikirimkan kembali, jadi 

mereka punye email masing-masing dosen. Pada waktu pembekalan 

mereka sudah dibekali materi tentang membuat email, chatting, 

kemudian mengirim kembali. Jadi face to face nya itu 8 kali 

pertemuan dalam satu bulan tiap semesternya, online 5 kali tugas 

kemudian ujian, untuk kuliah berikutnya mereka datang untuk ujian 

dan langsung ke semester berikutnya. 
Persiapan pelaksanaan sistem belajarnya seperti apa Bu?  
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Persiapanya sebelum online dan face to face, untuk mahasiswa baru 

itu tentunya dibekali dengan pelatihan ICT selama 3 hari, 

pengenalan komputer, internet dan email kemudian pengenalan 

akademik PJJ seperti apa sistemnya, akademik di UNNES 

bagaimana sistemnya, dosenya dan juga masalah kemahasiswaan di 

UNNES itu seperti apa. 
Kurikulum dan materi pembelajaran berasal dari mana? 
Untuk kurikulumnya kita konsorsium, jadi ada 82 sks dimana itu 

dilaksanakan untuk 23 LPTK, D2nya dulu di ambil 80, jadi nanti 

jika ditambah PJJ ini kan jadi 162 itu sudah lebih, untuk S1 itu kan 

antara 150-160. Jadi kita konversikan. 
Bagaimana kesiapan pengajar dalam memahami pembelajaran 

jarak jauh berbasis internet ? 
Jadi dulu waktu kita koordinasi , menyatakan pendapat bahwa 

sistem yang kita gunakan tidak seperti UT, “pure” artinya hanya 

dosen, tidak ada onlinenya. Dosennya juga kita bekali dengan SKT 

(satuan kegiatan tutorial). Kita kan sudah SIKADU, saya positif 

thinking beliau kan sudha terbiasa memasukkan nilai/entri nilai, 

istilahnya sudah tidak asing lagi dengan komputer, selain itu beliau 

juga sudah banyak yang sudah acesor, maslah internet, email itu 

bukan merupakan kendala, walaupun ada 1,2 yang masih sering 

bertanya dengan pak Hendra, jadi kami kan menggunakan jasa pak 

Hendra sebagai teknisi. Jadi dosen-dosen yang kesulitan pertama 

kali mau mengirimkan atau mencocokkan email mahasiswa atau 

email beliau itu kami fasilitasi, tetapi sebagian besar tidak asing lagi 

dengan internet. 
Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran berbasis internet 

dalam pembelajaran jarak jauh?    
Kalau dilihat dari presensinya 90 %, maksudnya orang  100% itu 

kan ada kepentingan kadang harus keluar kota dan sebagainya, 

biasanya digantikan jadi kesepakatan dengan mahasiswa. Misalnya 

kaya Dekan kemarin kan harus ke Malang, untuk itu diganti hari 

lain, mereka malam kan juga kosong, sore atau mungkin dihari 
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yang jadwalnya tidak penuh. Dilihat dari presensinya mahasiswa 

memenuhi syarat. 
Model apa yang digunakan dalam pelaksanaan PJJ ini? 
Modelnya kita menggunakan face to face dan online. Kemudian 

untuk perkuliahan bukan perkuliahan ya, tapi tutorial jadi memang 

ada model-model, model 1 dosen menyentuhkan semua modulnya 

kemudian didiskusikan. Kemudian ada yang dari modul 1 sampai 8 

itu mahasiswa yang menyiapkan. Jadi sifatnya tutor tidak memberi 

kuliah, tetapi membimbing kesulitan-kesulitan mahasiswa. 
Metode apa yang dipakai selama proses perkuliahan? 
Metodenya ketika face to face itu harus tersentuhkan semua, kayak 

misalnya saya IPA ada 8 konsep, itu harus kami sentuhkan semua, 

karena ketika online itu sudah tinggal tugas-tugas, misal tugas Bab 

1 tentang energi nanti terus ada online, kan belum sempat ketemu 

kemudian sampai bab akhir. Jadi ketika face to face itu semua 

materi dimodul harus tersampaikan dalam arti prinsipnya 

disentuhkan meski lewat tugas rumah dsb, nanti onlinenya semua 

modul misalnya 8 topik, ya semua,  kan sudah tidak ketemu lagi. 
Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pembelajaran jarak jauh? Solusinya seperti apa? 
Hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksnaan PJJ ini lumayan 

banyak juga, antara lain masalah ketrampilan menggunakan ICT 

masih kurang, karena mereka dari desa untuk mengakses internet 

saja harus ke kota yang jaraknya puluhan kilo nah itu mereka belum 

cukup mengenal internet itu sendiri. Untuk mengatasi ini, 

pengelola/ UNNES minggu pertama perkuliahan face to face itu 

adalah melatih mereka secara singkat tentang internet dan komputer 

dan tentu diharapkan mereka dapat berlatih sendiri. Jadi mereka 

pulang sudah punya email, buka email dan kirim email.  
Kemudian hambatan dari dosen sendiri, jadi dosen di sini meskipun 

dari semarang dan banyak internet juga tapi mereka kerjanya juga 

kan tidak selalu didepan internet banyak kerjaan yang lain, jadi 

perlu adanya waktu-waktu yang senggang untuk mereka bisa 
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mengakses internet, kalau pasang di rumah juga kan biayanya 

terlalu mahal, maka itu dilaksanakanya dikampus yang internetnya 

di UNNES sudah inherent dan lumayan tinggi untuk bandwitchnya. 

Untuk mengatasi dosen-dosen yang sibuk, pengelola membuat 

jadwal tutorial itu, jadi jadwal tutorial online itu untuk menjadwal 

kapan mahasiswa itu biasanya online, nah di situ kesempatan dosen 

untuk bisa berinterkasi dengan mahasiswanya secara online. 
Berarti materi waktu face to face itu sama dengan materi waktu 

online? 
Sama. Jadi begini misal face to face bab I tentang gaya, nanti ada 

inisiasi, inisiasi itu isinya tugas-tugas tentang gaya. Nanti bab 2 

tentang adaptasi juga ada inisiasi. Jadi online itu adalah tugas-tugas 

yang harus dikerjakan dan dikirimkan ke email dosen.   
Bagaimana respon dari mahasiswa dalam pelaksanaan 

pembelajaran jarak jauh berbasis internet ini?  
Mahasiswa mempunyai nilai tambah, ya di SMP atau SMA kan 

belum ada. Dari sisi kesiapannya, pada awalnya  mereka  apalagi 

mengenal internet, memegang mouse saja belum bisa. Jadi kita 

mengantarkan mereka dari nol. Setelah mereka tahu memang ada 

perkembangan. Ketika inisiasi pertama mereka masih  dipandu oleh 

operator, mungkin anaknya, temannya sehingga inisiasi yang 

seharusnya dikirimkan tanggal 7 itu lebih lama mengirimkannya ke 

dosen. Tapi setelah inisiasi 2, 3 dan 4 itu lancar-lancar saja, jadi 

kendalanya biasanya pada semester 1, kalau sudah semester 2, 3 

sudah terbiasa. 
Melihat keadaan seperti itu apakah ada semacam pelatihan 

yang dilakukan? 
Khusus teman-teman PGSD, kemarin kita dapat PHK (Program 

Hibah Kompetensi), salah satu programnya adalah peningkatan 

ketrampilan dalam penggunaan ICT kita kemarin juga datangkan 

Bu Paulin yang mengelola PJJ seluruh Indonesia, kami  jelaskan 

bagaimana membuat email, menulis dan sebagainya. Jadi ada 

pelatihan untuk itu, mereka juga sering ke kampus dan menanyakan 
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bagaimana keadaannya, karena dia kan harus memfasilitasi, 

memberikan pantaun, itu kita kroscekkan ketika tutor kunjung. 

Misalnya ketika sudah 3 kali online kita tutor kunjung ke daerah, 

disana kita tanyakan misalnya Bu Rini dengan mata kuliah IPA, 

berapa dari 40 mahasiswa yang sudah diberikan umpan balik 

inisiasi 1, mereka akan menjawab sekian misalnya, setelah kita 

pulang kita konfirmasikan dengan dosen, ada yang mengaku selama 

ini saya masih sibuk, nanti akan saya dobel, akan mengirimkan. 

Artinya umpan balik itu dari mahasiswa juga , jadi harus segera 

mengirim ke dosen. Dan dosen juga kita tanya sudah dikirim umpan 

balik. Kita tanyanya bukan pada dosennya tapi pada mahasiswanya 

langsung ketika tutor kunjung. 
Apakah dengan media internet membantu mencapai tujuan 

pelaksanaan pembelajaran jarak jauh? 
Tentu sangat membantu, karena dengan internet ini mereka selain 

mendapatkan materi-materi dari dosen mereka juga menambah ilmu 

dengan mencari sendiri di internet, mereka saya kasih tahu misalnya 

dengan Google untuk mencari RPP atau rancangan belajar. 
Apakah ada media lain selain internet yang digunakan dalam 

pelaksanaan pembelajaran jarak jauh? 
Ada banyak sekali media yang di gunakan untuk pelaksanaan PJJ 

ini, yang pertama itu buku paket atau buku ajar, nah itu 1 

mahasiswa perkuliah mendapat buku ajar, dan buku biasanya cetak 

sendiri ataupun dalam soft copy dan ada juga kiriman dari jakarta, 

selain buku, kita juga menggunakan LCD, kemudian OHP ketika 

tatap muka. 
Bagaimana dengan evaluasinya bu? 
Evaluasinya  itu bermacam-macam nilainya, jadi pertama ketika 

face to face itu sudah ada nilai aktivitas, stelah itu ujian akhir face 

to face itu ada nilainya, ketika face to face ada 2 poin aktifitas dan 

ujian dari dosen masing-masing. Kemudian untuk onlinenya kan 

ada 5 kali, ini ada nilai TO1, TO2, TO3, TO4 dan TO5, TO artinya 

tugas online. Nanti format nilai bisa minta Pak Hendra. Kemudian 
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dia kan datang karena  untuk semester berikutnya itu ada ujian juga, 

jadi ada 4 poin, dimana 2 waktu face to face (aktifitas dan ujian face 

toface), 5 kali tugas online dan terakhir ujian untuk semester 

berikutnya. Soalnya pun seluruh Indonesia sama, sehinnga waktu 

Indonesia Barat, tengah dan timur dibedakan, jika didini jam 6, di 

Indonesia waktu tengah jam 7 dan di Indonesia bagian timur jam 8. 

Jadi evaluasinya dilakukan secara serempak sehingga tidak terjadi 

kebocoran. 
Apa saja syarat kelulusan pelaksanaan pembelajaran jarak 

jauh? 
Yang pertama mereka harus lulus semua mata kuliah dari 68 SKS 

kalau tidak salah, kemudian nanti PPL nilainya B, dan PPL ini nanti 

masih mau dibahas formatnya seperti apa, dan tentang ujian akhir 

dari PJJ ini mau di bahas nanti dengan 23 LPTK, IPK 2,75. 
Apa saja kriteria calon mahasiswa program PJJ S1 PGSD? 

Untuk kriteria calon mahasiswa tentunya yang paling utama mereka 

sudah D2 dan mereka harus guru SD, kemudian IPK minimal 2,25, 

usia maksimal 50 tahun, ada pernyataan kesanggupan dari 

mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan ini, dan mereka harus sehat 

jasmani dan rohani dengan surat keterangan dari dokter. 
Prosedur seleksi calon mahasiswa program PJJ S1 PGSD 

seperti apa? 

Untuk masalah masalah prosedur seleksi itu yang pertama UNNES 

sebagai penyelenggara melakukan sosialisasi, dari Dirjen 

ketenagaan itu menentukan kuota, misalnya UNNES mendapatkan 

100, kita menyiapkan formulir, berkas-berkasnya sebanyak 100 

orang.  
Kiranya sudah cukup bu, terima kasih atas waktunya. 
Ya sama-sama. 
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INFORMAN II 

 

Pertemuan  : I 

Pengambilan data : I 

Hari / tanggal  : Jumat / 11 Juli 2008 

Waktu   : 09.00-09.45 

Tempat  : Ruang sekretariat PJJ Kelud 
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Kapankah PJJ S1 PGSD UNNES dimulai? 
UNNES mulai bergabung untuk melaksanakan program PJJ 

ini pada tahun 2007. 
Kerjasama dengan siapa sajakah PJJ S1 PSGD UNNES 

ini? 
PJJ ini terbentuk atas kerjasama 23 LPTK (Lembaga 

Pendidikan Tenaga Kependidikan), dimana setiap LPTK 

melakukan PJJ, salah satunya adalah UNNES sendiri. Di 

Unnes pun ada konsorsium, semua dosen yang mengajar 

merupakan gabungan dari berbagai jurusan di UNNES 
Apa latar belakang dan tujuan berdirinya  PJJ S1 PGSD  

UNNES? 
Latar belakang dari PJJ ini adalah meningkatkan kualifikasi 

guru sehubungan dengan UU guru yang mengharuskan guru 

minimal bergekar S1. 
Pada awal berdirinya berapa jumlah mahasiswa yang 

mengikuti program PJJ S1 PGSD UNNES ini? 
Pada tahun 2006 berawal dari 2 daerah yaitu Jepara dan 

Batang yang tergabung pada PKG (Peningkatan Kompetensi 

Guru), berjumlah 80 orang dan itu adalah mahasiswa 

Transfer. Pada angkatan 2 ada 4 kabupaten yaitu 

Banjarnegara, Banyumas, Cilacap dan Brebes. Dan angkatan 

3 ada 3 kabupaten yaitu Banjarnegara, Brebes dan Pemalang. 

Dan sekarang jumlahnya ada sekitar 180 mahasiswa. 
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Untuk prosedur masuknya sendiri bagaimana? 
Untuk masuknya sendiri UNNES nggak melakukan seleksi, 

yang melakukan seleksi adalah pihak Diknas. UNNES hanya 

menerima dan melakukan pembelajaran.  
Untuk syarat menjadi menjadi mahasiswa PJJ ini 

apa?dan biayanya bagaimana? 
Karena ini program merupakan program beasiswa jadi 

mahasiswa tidak dikenakan biaya apapun. Untuk syaratnya 

sendiri harus suah PNS dan lulusan D2 PGSD. 
Jadi nggak ada syarat untuk bisa internet, agar dapat 

mendukung Program PJJ ini? 
Nggak, malah hampir 60% dari mahasiswa semua buta 

internet 
Bagaimana proses pembelajarannya? 
Untuk proses pembelajarannya ada 4 tahap yaitu yang 

pertama adalah pembelajaran internet (ICT), yang kedua face 

to face yaitu pembelajaran tatap muka dan ujian dari dosen,  

yang ketiga website based learning, dalam prosesnya ada 

inisiasi, dan setiap mata kuliah ada 5 inisiasi. Dosen punya 

hak membuat tugas diluar tugas inisiasi. 
Kurikulum dan materi pembelajaran berasal dari mana? 
Untuk materinya berasal dari pusat dan dikembangkan oleh 

dosen LPTK. Dan untuk materinya kita konsorsium, dan 

kurikulumnya itu untuk 23 LPTK yang tergabung dalam 

Program ini. 
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INFORMAN III 

 

Pertemuan  : VI 

Pengambilan data : I 

Hari / tanggal  : Selasa / 13 Oktober 2008 

Waktu   : 09.00-09.35 

Tempat  : FIS UNNES 
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Bagaimana pendapat bapak terhadap pelaksanaan 

pembelajaran jarak jauh berbasis internet? 
Kalau saya sebagai dosen memberikan nilai tambah yang 

positif sekali, jadi dengan PJJ ini mahasiswa itu harus 

menguasai masalah tekhnologi informasinya yaitu dengan 

mengoperasionalkan  internet, harus bisa membuat email, 

bisa menjawab email, bisa chatting dsb, dan disamping itu 

sangat efesien dan efektif karena baik dosen dan mahasiswa 

tidak harus datang setiap hari kekampus. 
Sejauh mana sosialisasi terhadap penggunaan tekhnologi 

internet dalam pembelajaran jarak jauh? 

Sosialisasinya melalui center-center yang didirikan oleh 

kantor kabupaten dinas pendidikan disana kan ada center ICT 

yang dikelola oleh pemerintah daerah dan awal kuliah 

diberikan pembekalan mengenai ICT dan materi selama 1 

bulan dan setelah itu mahasiswa menunggu inisiasi dari 

unnes dikirimkan melalui email. 
Apakah dari peserta didik sudah melaksanakan 

pembelajaran jarak jauh berbasis internet? 
Untuk semester 3 dan 4 sudah melaksanakan itu semua tapi 

untuk yang semester baru itu belum karena mereka sedang 

diberikan pembekalan mengenai ICT 
Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pembelajaran jarak jauh? Solusinya seperti apa? 
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Ada dari dosen yang kadang-kadang tidak mendapatkan sms 

dari mahasiswa sehingga tidak tahu kalau sudah mengirim 

inisiasi. mungkin kendala yang lain masalah kemampuan 

mahasiswa itu sendiri dalam mengkases internet, solusinya 

yang pertama itu setiap mengirmkan tugas harus memberi 

tahu dosen yang bersangkutan dan yang kedua itu mahasiswa 

harus giat belajar mengenai internet ya mungkin bisa 

bertanya atau belajar dengan temanya kan juga bisa. 
Apakah dengan media internet membawa dampak positif 

terhadap proses belajar jarak jauh? 
Oh ya positif sekali karena itu teknologinya, saya tidak 

melihat itu suatu yang negatif karena dengan internet itu 

mahasiswa bisa mencari jawaban dari setiap inisiasi dan juga 

mencari artikel-artikel lain yang mungkin berkaitan dengan 

KBM disekolah atau mencari contoh kurikulum dari suatu 

mata pelajaran dsb. 
Apakah dari setiap dosen sudah mahir dalam mengakses 

internet? 
Untuk sekarang ini ya, artinya kemampuanya sekitar 75% 

kalau yang mahir sekali ya baru 1 atau 2 orang lah tidak 

banyak, dan mahasiswanya sekitar 60-75% lah. 
Apakah ada media lain yang digunakan selain internet 

dalam proses belajar jarak jauh? 
Media yang lain itu ya buku bahan ajar, buku cetak itu, 

modul dan harus dipelajari itu dan juga CD pembelajaran 
Apa saja keuntungan dalam pelaksanaan pembelajaran 

jarak jauh berbasis internet? 
Keuntunganya dari segi finansial sangat irit, tidak perlu pergi 

kemana-mana dan tidak perlu setiap hari dan dari segi waktu 

juga, bisa bekerja, bisa melayani suaminya atau istrinya. 
Apakah dengan media internet dapat menggantikan 

peran pengajar dalam pelaksanaan belajar jarak jauh? 
Tidak sepenuhnya karena bagaimanapun juga kuliah perlu 
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tatap muka, karena tatap muka segala sesuatunya itu bisa 

ditanyakan langsung, internet itu sebagai pendukung dalam 

pelaksanaan pembelajaran ini. 
Bagaimana interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam 

pelaksanaan pembelajaran jarak jauh berbasis internet? 
Antara dosen dan mahasiswa sangat interaktif, ketika dosen 

memberikan tugas langsung dijawab dan jawabanya itu di 

respon dari dosen itu sendiri.  
Metode-metode apa saja yang telah digunakan selama 

pelaksanaan pembelajaran jarak jauh? 
Metodenya karena ini menggunakan internet metodenya ya 

umpan balik gitu aja dan belajar mandiri.  
Bagaimana kemampuan dari peserta didik itu sendiri 

terhadap pemanfaatan internet dalam pembelajaran 

jarak jauh? 
Kemampuanya baik, artinya mereka itu selalu ingin 

meningkatkan ketrampilanya, mereka tidak memiliki sikap 

yang apatis dan pesimis 
Bagaimana antusiasme dari mahasiswa mengenai 

pembelajaran jarak jauh berbasis internet? 
Sangat antusias sekali, maksudnya mereka itu walaupun 

sudah orang yang berumur tapi semangat belajarnya tidak 

kalah dengan mahasiswa yang masih muda malahan ada yang 

sampai ikut les mengenai internet.  
perlukah proses monitoring dalam pelaksanaan 

pembelajaran jarak jauh berbasis internet? 
Oh perlu, 2x dalam 1 semester, dalam monitoring itu 

mahasiswa menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi 

dalam perkuliahan atau menggunakan internet.  
Bagaimana respon dari masyarakat dalam pelaksanaan 

pembelajaran jarak jauh berbasis internet? 
Baik, artinya sangat mendukung terutama dari jajaran 

pemerintah, dinas pendidikan, ini terbukti permintaan dari 
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propinsi jawa tengah tapi yang diterima dari pemalang, 

banjarnegara, dan brebes. 
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INFORMAN IV  

 

Pertemuan  : VI 

Pengambilan data : I 

Hari / tanggal  : Selasa / 13 Oktober 2008 

Waktu   : 11.00-11.37 

Tempat  : FMIPA UNNES 
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Bagaimana pendapat bapak terhadap pelaksanaan 

pembelajaran jarak jauh berbasis 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 lah 
Sejauh mana sosialisasi terhadap penggunaan tekhnologi 

internet dalam pembelajaran jarak jauh? 
Saya ini kan sebagai pengajar saja bukan tim penyelenggaraan, 

mungkin sosialisasinya di daerah-daerah jadi ada central yang 

dijadikan pusat untuk layanan internet. Dan juga ada 

perkuliahan tentang ICT untuk memperdalam lagi. 
Apakah dari peserta didik sudah melaksanakan 

pembelajaran jarak jauh berbasis internet? 
Sebagai mahasiswa sudah, jadi setiap inisiasinya dikirimkan 

lewat email dan otomatis mereka mengakses internet. 
Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pembelajaran jarak jauh? Solusinya seperti apa? 
Kalau yang inisisasi itu hambatanya itu tidak bisa tepat waktu 

artinya karena mahasiswa masih belajar jadi kadang-kadang 

ngirim masih salah, dan jarak ke centralnya itu jauh. 
Disamping itu juga kesibukan dosen itu sendiri yang tidak bisa 

langsung merespon jawaban dari mahasiswa mungkin sampai 1 

sampai 2 hari. 
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Solusinya kita perlu ada jaringan disetiap tempat bisa 

mengakses internet dan dosen-dosen yang tidak punya laptop 

kan juga kadang-kadang tidak terlalu siap, dan kalau bisa 

setiap dosen diberikan langganan Speedy 
Apakah dengan media internet membawa dampak positif 

terhadap proses belajar jarak jauh? 
Ya tentu sangat positif,  nanti akan memberikan pembekalan 

kepada guru agar tidak menjadi gagap teknologi, dan disisi lain 

bisa menjembatani waktu mereka 
Apakah dari setiap dosen sudah mahir dalam mengakses 

internet? 
Ya mestinya seperti itu, tapi untuk temen-temen yang sepuh-

sepuh masih susah masih perlu bantuan untuk mengakses 

internet tapi untuk yang masih muda-muda saya kira lumayan 

bisa. 
Apakah ada media lain yang digunakan selain internet 

dalam proses belajar jarak jauh? 
Kalau tatap muka menggunakan laptop, LCD kalau saya sih 

selalu menggunakan itu untuk memberikan contoh-contoh 

misalkan video, gambar dsb. Kalau ketika online mereka ya 

diberi buku bahan ajar dan CD. 
Apa saja keuntungan dalam pelaksanaan pmbelajaran 

jarak jauh berbasis internet? 
Keuntunganya ya tadi pertama ekonomis, efektif, bisa di sambi 

karena ini menjembatani guru-guru yang tidak bisa 

meninggalkan tugasnya sebagai guru disekolah dan juga bisa 

meningkatkan kualifikasinya dan kompetensinya 
Apakah dengan media internet dapat menggantikan peran 

pengajar dalam pelaksanaan belajar jarak jauh? 
Oh tidak bisa, karena toh pengajar tetap ada dan media sebagai 

pendukung. 
Bagaimana interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam 

pelaksanaan pembelajaran jarak jauh berbasis internet? 
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Bisa digunakan dengan sms ketika sudah mengirimkan tugas. 
Metode-metode apa saja yang telah digunakan selama 

pelaksanaan pembelajaran jarak jauh? 
Kalau yang dikelas ada yang penugasan, ceramah, berupa 

demonstrasi, ketika online ya belajar mandiri dengan 

penugasan 
Bagaimana kemampuan dari peserta didik itu sendiri 

terhadap pemanfaatan internet dalam pembelajaran jarak 

jauh? 
Tapi yang jelas mereka bisa mengirimkan tugas, saya 

berasumsikan mereka bisa mengakses internet. Walaupun ada 

peran-peran orang lain atau kerja sama dengan kelompok untuk 

megirimkan, tapi itu saya tidak tahu 
Bagaimana antusiasme dari mahasiswa mengenai 

pembelajaran jarak jauh berbasis internet? 
Cukup antusias dari setiap mahasiswa, mereka masih ada rasa 

ingin belajar dan ingin tahu tentang ICT ini dan itu luar biasa 

sekali. 
Perlukah proses monitoring dalam pelaksanaan 

pembelajaran jarak jauh berbasis internet? 
Saya kira perlu, tapi mungkin intensitasnya kurang karena saya 

pun tidak ikut memonitoring 
Bagaimana respon dari masyarakat dalam pelaksanaan 

pembelajaran jarak jauh berbasis internet? 
Saya tidak tahu, yang saya temui ini hanya mahasiswanya dan 

saya kira mereka merespon baik dalam pelaksanaan program 

ini 
Sepertinya sudah cukup Pak, terima kasih atas waktunya. 

Sama-sama. 
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MAHASISWA I 

 

Pertemuan  : II  

Pengambilan data : I 

Hari / tanggal  : Sabtu / 12 Juli 2008 

Waktu   : 09.30 PJJ Kelud 
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Apa motivasi anda mengikuti program PJJ S1 PGSD 

UNNES? 
Meningkatkan pengetahuan, memperluas pengalaman 
Bagaimana prosedur untuk bisa masuk PJJ S1 PGSD 

UNNES, tahapnya apa saja? 
Cari tahu prosedur dari teman, prosedurnya ada dua tahap, 

yaitu: seleksi administrasi dan seleksi akademik, seleksi 

administrasi meliputi: masa kerja, ijazah terakhir dan SK. 

Seleksi akademik meliputi: tes tertulis, wawancara, aplikasi 

internet. 
Media apa saja yang digunakan dalam pembelajaran PJJ 

ini? 
Media yang sering digunakan? belum banyak tahu ya mbak, 

soalnya kita baru semester 1, tapi pada waktu residensial ada 

modul, nanti pada waktu PJJ lebih banyak dimanfaatkan 

internet. 
Pada  awal anda mengikuti program perkuliahan ini 

apakah anda sudah dapat mengoperasikan internet?  
Pada awal memasuki PJJ tidak diwajibkan bisa 

mengoperasikan internet, karena internet merupakan hal yang 

baru, tapi pada awal masuk kita sudah diberi pelatihan internet. 
Apakah ada semacam pelatihan internet untuk mahasiswa 

baru sebelum mengikuti program PJJ ini mbak? 
Diawal kita dibekali, tapi walaupun begitu masih ada yang 

belum bisa, yang sudah bisa juga lumayan bisa membantu 
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yang lain. 
Dalam proses pembelajarannya, penyampaian materi kan 

disampaikan melalui internet, dimanakah anda biasa 

mengakses internet? 
Karena kita belum ikut pembelajaran yang PJJ, jadi kita belum 

menggunakan fasilitas internet. 
Apakah dari pihak dinas menyediakan fasilitas untuk 

program pembelajaran PJJ ini? 
Belum tahu tentang fasilitas internet di dinas, dinas hanya 

mengakomodir mahasiswa siapa-siapa yang mau, selanjutnya 

ya....tinggal mahasiswa ke UNNES, UNNES ke mahasiswa. 
Dalam proses pembelajarannya, media apa saja yang 

digunakan? 
Untuk bahan pembelajarannya ada modul untuk pembelajaran 

face to face, dan menurut informasi yang saya dengar, untuk 

PJJ internet dan fasilitas yang dimanfaatkan web, email dan 

Chatting .  
Masih sulitkah anda mengakses bahan pelajaran dengan 

fasilitas yang disediakan? 
Kami belum tahu ya mbak, soalnya kami baru semester 1 dan 

kami belum pernah ikut PJJ baru sekali residensial ini, coba 

nanti mbak tanya pada semester 3 atau 4. 
Untuk akses internetnya gimana mbak maih sulit atau 

sudah mudah? 
Untuk daerah kami sudah mudah mbak, sekarang sudah 

banyak warnet, tapi didaerah kotanya. 
Untuk daerah mbak sendiri? 
Kalau daerah saya sudah soalnya saya kan tinggal dikota, 

untuk daerah desa-desanya saya kurang tahu mbak. 
Bagaimana dengan dosennya mbak? 
Yang saya tahu dosennya semua baik. Dalam kegiatan face to 

face ini selalu datang tepat waktu. Dan menyampaikan 

pelajaran dengan jelas. 
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Kalau pada waktu PJJ-nya gimana mbak? 
Sekali lagi ya mbak, kami belum banyak tahu tentang proses 

PJJ, tapi menurut informasi yang saya terima, nanti pada waktu 

proses PJJ kami diberikan tugas yang namanya inisiasi, 1 mata 

kuliah 5 kali inisiasi dan kami ada 7 mata kuliah jadi ada 35 

inisiasi, dan dosen harus memberi feedback dari setiap inisiasi 

yang telah dikirim mahasiswa. Selain inisiasi dosen bisa 

memberi tugas lain diluar inisiasi. 
Terima kasih ya mbak 
Sama-sama mbak. 
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MAHASISWA II 

 

Pertemuan  : I 

Pengambilan data : I 

Hari / tanggal  : Sabtu / 12 Juli 2008 

Waktu   : 10.15-10.57 

Tempat  : Asrama PJJ Kelud 
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Apa motivasi Bapak mengikuti program PJJ ini? 
Menambah pengetahuan mbak, nggak ada yang lain. 
Prosedur untuk masuk PJJ ini seperti apa pak? 
Untuk ikut program ini ada 2 macam seleksi yaitu seleksi 

adminitrasi dan seleksi akademik, kemudian  sudah ada SK 

dan berNIP. Untuk seleksi akademik meliputi operai internet, 

simulasi mengajar, menjawab soal tertulis. Informasinya 

sendiri kita memperoleh dari dinas. 
Media apa saja yang digunakan dalam pembelajaran PJJ 

ini? 
Karena saya belum mengikuti pembelajaran melalui internet, 

hanya sekedar informasi, materi nantinya disampaikan melalui 

web.  
Pada awal mengikuti program ini apakah Anda sudah 

dapat mengoperasikan internet? 
Tidak semua harus bisa internet ya Mbak, untuk saya sendiri 

kebetulan usia ada yang paling muda (sambil tertawa karena 

beliau sudah berumur), untuk saya sendiri waktu berangkat itu 

saya paling pinter mbak, tapi disini 2 hari saja saya sudah 

ketinggalan, kalah sama yang lebih muda, jadi disini 

mahasiswa baru tidak mutlak bisa mengoperasikan internet. 
Apakah dari pihak diknas atau penyelenggara 

menyediakan fasilitas untuk program ini, misalnya akses 
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internet gratis atau apa? 
Ada mbak di SMK, yang ditunjuk SMK Bawang yang ada 

internetnya. 
Untuk aksesnya sendiri apakah didaerah bapak masih sulit 

atau sudah mudah? 
Untuk wilayah kota tidak begitu sulit, untuk jaringan telfon 

kan sudah masuk desa, jadi yang rumahnya di desa dan 

mempunyai komputer kan bisa menambahkan modem agar 

bisa internet. 
Bagaimana dengan dosen  Anda? 
Saya rasa bagus, selama ini selama saya mengikuti. 
Adakah semacam pelatihan untuk melatih mahasiswa yang 

belum bisa mengoperasikan internet? 
Ada mbak, kemarin saya mengikuti pelatihan di PUSKOM. 
Terus untuk fasilitas internet yang dimanfaatkan untuk 

pembelajaran apa pak? 
Fasilitas apa mbak? 
Misalnya web atau apa? 
Nanti yang akan dimanfaatkan web, email dan chatting. 
Untuk materinya bagaimana pak? 
Materi lebih banyak disampaikan pada waktu face to face, 

nanti tiap 2 bulan sekali ada tutor kunjung. Terus dalam 1 

semester ada 1 kali pertemuan selama 1 bulan. Pada waktu 

PJJnya sendiri materi disampaikan lewat internet dan setiap 

matakuliah ada tugas inisiasi. Untuk mendukung proses 

pembelajarannya, semua mahasiswa sudah mempunyai email. 
Sepertinya sudah cukup terima kasih ya Pak  
Sama-sama mbak. 
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MAHASISWA III   

 

Pertemuan  : II 

Pengambilan data : I 

Hari / tanggal  : Sabtu / 12 Juli 2008 

Waktu   : 11.00-11.37 

Tempat  : Asrama PJJ Kelud 
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Apa motivasi Ibu mengikuti perkuliahan ini? 
Karena dituntut S1 mungkin ya mbak, berkaitan dengan 

sertifikasi, karena juga gratis/beasiswa dari dikti langsung, kan 

kita sudah tua mbak, jadi mau cari apalagi sih.. 
Bagaimana dengan proses pembelajarannya Bu? 
Setiap 1 semester kita 1 bulan di sini untuk pertemuan residensial, 

semester 2 dimulai dengan face to face 1 bulan dan selanjutnya 

lewat internet, jadi  ada 2 model perkuliahan yaitu face to face dan 

online. 
Sejauh ini bagaimana pelaksanaan pembelajaran berbasis 

internet? 
Sejauh ini pelaksanaanya berjalan lancar, yang namanya kegiatan 

belajar kan sampai siang di sekolah kemudian pada sore hari atau 

malam hari itu bisa kita untuk pembelajaran internet kemudian 

mengirim jawaban maupun mendownload jawaban 
Pada awal memasuki perkuliahan ini apakah mahasiswa 

diharuskan dapat mengoperasikan internet? 
Ketika saya pertama kali masuk sini nol besar mbak, saya belum 

bisa mengoperasikan internet, jangankan internet komputerpun 

saya belum bisa. Kita semua di sini belajar bagaimana 

mengoperasikan internet. Pertama kali datang kita membuat email, 

email digunakan untuk berinteraksi  dengan dosen maupun 

mahasiswa. Karena ada internet kita nggak perlu datang langsung 
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atau bertemu langsung dengan dosen. 
Bagaimana dengan penyampaian materinya Bu? 
Penyampaian materi bagus juga, tidak seperti mengajar pada 

SMA, pada waktu face to face kita kan punya modul sebelum ada 

pelajaran kita belajar dulu dari modul, terus besoknya kalau ada 

pertemuan kita tanya mungkin ada bagian yang kita kurang tahu, 

kemudain kita sharing, diskusi presentassi, kemudian ditanggapi, 

jadi hiduplah suasananya mbak. 
Kalau materi yang disampaikan lewat internet bagaimana 

Bu? 
Materi yang disampaikan lewat internet sama dengan yang dari 

modul, kalau yang saya tangkap itu gini, sebagian modul 

disampaikan lewat face to face syukur bisa habis, kita kan 

waktunya terbatas yang lainnya disampaikan online melalui 

internet. Tugas online dari modul juga , tapi bisa juga suruh cari di 

internet. Kita kan ngirim tugas inisiasi ya mbak,kan tugasnya 

dibalas oleh dosen, mungkin dari dosen ada tugas tambahan suruh 

cari apa? Jadi ada semacam komunikasi lah. 
Terus feedback dari dosennya bagaimana Bu? 
Feedbacknya bagus juga. Kan kalau kita ngirim ada umpan 

baliknya ya mbak, misalnya” ini bagus tapi masih kurang 

ini,masih perlu dilengkapi”, jadi kita tahu kekurangan kita dalam 

memberikan jawaban. 
Bagaimana dengan akses internetnya di daerah ibu, apakah 

masih sulit? 
Sekarang sudah banyak, kalau kita mencari sekanrang sudah 

banyak, apalagi di daerah Purwokerto yang dekat dengan 

kompleks UNSOED itu, kita sudah tidak kesulitan mencari 

internet. Harusnya kan lewat ICT ya mbak, kebetulan untuk 

kabupaten Banyumas nggak tahu kenapa belum dioperasikan, dulu 

pernah dioperasikan, tapi kita nggak tahu masalahnya, akhirnya 

kita mencari warnet. 
Berarti sudah nggak ada kesulitan ya bu walaupun aksesnya 
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melalui warnet? 
Insyaallah nggak ada kesulitan, tetapi misalnya ada kesulitan kita 

saling membantu mbak, misalnya kita nggak tahu cara mengirim 

tugas atau kita lupa, kita baisanya tanya teman atau operator 

warnetnya, jadi insyaallah nggak ada masalah. 
Untuk semester 3 bearti sudah lancar dalam mengoperasikan 

internet ya Bu? 
Seharusnya semester 3 sudah bisa mbak, tapi kan kita memang 

sudah berkeluarga , selain itu kita juga punya tugas mengajar 

sehingga nggak bisa terpusat sekali dan waktu yang ada pun masih 

terasa kurang. Ya memang sudah ada yang bisa, ada yang baru 

sedikit-sedikit, kita kan orangtua mbak. 
Untuk pihak dinas  sendiri apakah menyediakan kases 

internet gratis untuk mahasisw a PJJ? 
Itu tadi mbak, harusnya kan lewat ICT ya mbak, tapi dinas itu 

tidak ada Cuma mereka membantu misalnya waktu kita masuk,  

jadi mereka mempermudah lah mbak. Kan kita sekolah bukan 

untuk keperluan kita pribadi mbak. Mungkin kalau boleh kita 

sombong ya mbak, mungkin untuk meningkatkan mutu, 

walaupum kita disini kurang fokus harus meninggalkan keluarga, 

suami dan anak. Tetapi paling tidak ada ilmu yang bisa kita 

sampaikan pada anak didik kita.  
Seberapa sering ibu berinteraksi dengan dosen melalui 

internet? 
Biasanya kita berinteraksi kalau ada tugas online, kita biasanya 

berhubungan dengan dosen kadang soal yang diberikan  kurang 

jelas, ini maksudnya apa, apa yang harus saya kerjakan ya lewat 

chatting itu, kalu kebetulan dosennya lagi online. Selain itu lewa 

HP juga bisa misalanya SMS atau telfon. 
Fasilitas internet yang sering dimanfaatkan untuk PJJ apa 

Bu? 
Web, email dan chatting 
Terus untuk kesulitannya sendiri dalam memanfaatkan 
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internet untuk PJJ ini apa Bu? 
Mengoperasikannya mbak, internet kan merupakan barang baru 

buat kita mbak, kita kan orang dulu, mengoperasikannya kan 

belum lancar namanya manusia kan perlu belajar, sudah bisa ini, 

belum bisa itu, tapi kita selalu berusaha kok mbak. Barang baru 

mbak, kita nggak sombong semester 3 terus sudah bisa . Dosenpun 

masih barang baru, dulu waktu kita masih semester 1, dosen 

responnya lambat juga kita maklumi, karena internet kan barang 

baru. 
Ibu tahunya ada tugas inisiasi darimana? 
Untuk tahu tugas inisiasi, makanya kita harus rajin-rajin ke 

warnet. 
Apakah dalam program PJJ ini ada pelatihan semacam 

pelatihan komputer atau internet? 
Kami mendengar dulu bahwa dulu sebelum masuk diberi pelatihan 

internet selama 1 bulan, setelah itu semua lewat internet, tapi 

nyatanya tidak seperti itu, kita disini dilatih Cuma 1 hari, jelas 

dengan  1 hari sangat kurang bagi kami, pada waktu itu kami 

sangat gealapan mbak. Setela semester 2 kita baru tahu kalau tiap 

1 semester kita disini satu bulan. Tapi setelah kita minta pada 

waktu semester  2 sudah ada pelajaran komputer.  
Sepertinya sudah cukup terima kasih ya Bu atas waktu dan 

informasinya 
Sama-sama mbak. 
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MAHASISWA IV  

 

Pertemuan  : III 

Pengambilan data : I 

Hari / tanggal  : Selasa / 15 Juli 2008 

Waktu   : 09.55-10.20 

Tempat  : Asrama PJJ Kelud 
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Apa yang ibu ketahui tentang internet? 
Menurut pemahaman kami internet merupakan jaringan 

komunikasi internasional yang disalurkan dengan komputer atau 

merupakan ya semacam seperti sarang laba-laba, jaringan 

komunikasi internasional dengan sarana komputer 
Kemampuan dalam mengakses internetnya bagaimana bu? 
Pada umumnya teman-teman saya masih belum bisa mbak malah 

ada yang pegang mouse saja belum bisa, tapi kalau saya sendiri 

sudah bisa mengoperasikan internet, karena sudah terbiasa ya 

mbak, karena di sekolah saya juga mengurusi surat menyurat jadi 

ya sudah bisa. 
Untuk aksesnya sendiri didaerah ibu bagaimana? 
Kalau untuk akses internet masih jarang mbak, ada tapi jauh. Jarak 

antara rumah dan warnet itu jauh. 
Terus solusi ibu agar bisa mengakses internet bagaimana?  
Dirumah kan ada komputer mbak, jadi saya menghubungkan 

komputer dengan jaringan telepon, itupun saya tahu caranya dari 

anak saya mbak. Anak saya kan sudah besar-besar sudah selesai 

kuliah semua.  
Untuk pihak sini apakah menyediakan layanan internet gratis 

bu?  
Sudah ada mbak fasilitas gratis, di SMK Bawang, disitu ada ICT 

center sebagai pusat kegiatan PJJ ini, tapi kita lebih sering ke 

warnet mbak, soalnya ya itu tadi jarak rumah ke ICT cukup jauh  
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kira-kira 30 km. 
Sebenarnya motivasi ibu sendiri mengikuti PJJ ini apa? 
Motivasinya apa ya, agar bisa S1 mungkin  ya mbak, sekarang kan 

guru SD harus S1, mungkin biar nggak ketinggalan. 

Apakah menurut ibu internet membawa dampak yang 

positif terhadap proses pembelajaran jarak jauh? 

Oh sangat, sangat positif, kita merasakan sekali perubahan yang 

signifikan dari diri kita sendiri mahasiswa terutama di lapangan 

kerja dan kita terapkan pada anak-anak, tapi juga ada dampak 

negatif. Kita sudah pada usai yah, tiba-tiba kita membuka situs-

situs yang tidak kehendaki tiba-tiba muncul gambar-gambar yang 

tidak kita inginkan. 
Bagaimana menurut penilaian ibu terhadap pembelajaran 

berbasis internet? 
Cukup efektif, mengurangi kesenjangan waktu, tempat apalagi 

jarak jauh, kita kan tidak tergantung dengan dosen.  
Terus feedback dari dosennya sendiri bagaimana bu? 
Feedback dari dosen cukup bagus dan lancar. Setiap kali ada 

mahsiswa mengirim pasti diberi balasan, tapi kami maklum mbak, 

dosen juga sibuk, jadi kadang memberi feedbacknya juga lama. 
Sejauh ini bagaimana pelaksanaan pembelajaran berbasis 

internet? 
Pelaksanaanya dosen mengirim tugas dan kita mendownload 

kemudian kita pelajari selama beberapa hari kemudian kita 

kerjakan tugas itu dirumah dan disimpan ke flasdisk  baru kita 

kirim lagi lewat email, kemudian dosen memberikan masukan 

kembali. 
Menurut ibu apakah dosen maupun mahasiswa mahir dalam 

mengakses internet? 
Ya ini relatif ada yang sudah lancar, ada juga yang seperti saya 

masih belajar, belum dikatakan mahir tapi sudah berjalan, sambil 

belajar sambil berjalan. 
Media lain yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran 
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jarak jauh selain internet? 
Ya ada, media diskusi temen-temen, modul juga lengkap, 

kemudian kita juga disekolah ada komputer, CD kemudian bahan 

ajar lain. 
Keuntungan dalam pembelajaran jarak jauh ini? 
Sangat efektif dan efisien karena kita orang kerja yah, tidak setiap 

hari harus datang kekampus. Misalnya dalam 1 semester kita 

menerima 5 tugas, itu jelas-jelas kita bisa mengatur sendiri 

sementara kia punya kesibukan lain.  
Interkasi antara dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan 

pembelajaran jarak jauh melalui apa? 
Dengan HP dan dengan email, kalau kita mau kirim tugas dan juga 

mereka membalas lagi. 
Adakah proses monitoringnya? 
Ada, 1 semester 2 kali, tutor kunjung kesana dan kita mengajukan 

kesulitan-kesulitan apa yang kita hadapi disana. 
Sepertinya sudah cukup ibu, terima kasih atas informasi dan 

waktunya. 
Sama-sama mbak. 
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MAHASISWA V  

 

Pertemuan  : III 

Pengambilan data : I 

Hari / tanggal  : Selasa / 15 Juli 2008 

Waktu   : 10.30-11.05 

Tempat  : Asrama PJJ Kelud 
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Apa motivasi ibu mengikuti program ini? 
Motivasinya apa ya. Karena sesuai aturan ya mbak, dulu 

saya sekolah SPG ya mbak, karena  saya orang desa, orang 

desa kan punya anggapan kalau sekolah kan harus kerja. 

Dulu selepas SPG kan bisa mengajar, karena orang desa, ah 

ambil yang itu. Ternyata lulus SPG harus menyesuaikan 

D2, setelah D2 ada aturan lagi S1, ya menyesuaikanlah 

mbak agar sesuai dengan aturan yang berlaku. 
Jadi untuk S1 itu ya bu? Sertifikasi? 
Ya itu mungkin nantinya, tapi pada awalnya sesuai dengan 

aturan yang berlaku untuk guru SD sekarang minimal kan 

S1. 
PJJ ini kan menggunakan internet ya bu, untuk ibu 

sendiri apakah sudah bisa mengoperasikan internet? 
Pada awalnya saya belum pernah mengenal komputer, jadi 

itu karena belum.., istilahnya belum pernah megang, jadi itu 

hal yang baru bagi kami. Pertama memang gragaplah 

istilahnya. Karena sekarang sudah terbiasa, setiap ada tugas 

kan harus dipaksakan, karena dipaksakan kan harus belajar, 

walaupun tadinya gragap, alhamdulillah sekarang sudah 

bisa mengakses, baik mendownload, maupun mengirim 

email. 
Prosedurnya masuk PJJ ini bagaimana bu? 
Kalau dulu kami belum PJJ ya mbak, kami itu yang 
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angkatan pertama masih KKG. Kemudian baru semester 2 

ganti program. Awalnya untuk kami seleksi ketat mbakkan 

hanya 2 kabupaten Batang dan Jepara. Untuk kabupaten 

Batang orang seratus berapa gitu, diambil 40 orang, 

perbandingannya 1:3, karena untuk kabupaten Batang kan 

bebas siapa saja boleh mendaftar asal memenuhi syarat 

yaitu lulusan dari 5 perguruan tinggi (UNNES, UKSW, 

UNS, Satyadarma, IKIP), sehingga yang masuk hanya yang 

dari lulusan itu, yang dari UT nggak boleh. Dan melalui 

seleksi ketat dulu yang waktu kami. 
Untuk medianya, media yang digunakan untuk 

pembelajaran apa ibu? 
Waktu face to face ada labtop dan LCD, yang OHP sudah 

jarang. Tadinya kami seperti itu kan hal baru, entah apa 

itu,karena sekarang kami sudah terbiasa buka internet jadi 

sudah tahu. Kan materinya sekarang ada komputer, jadi itu 

bukan barang baru lagi. 
Untuk PJJ sendiri medianya apa bu? 
Waktu online hanya internet, kemudian ada tutor kunjung. 

Kan begini disini dihitung 8 kali pertemuan, kemudian 

selanjutnya 5 kali tugas, kemudian ada 2 kali tutor kunjung 

memantau maksudnya, bagaimana kita mengirim tugas 

apakah lancar atau tidak. Jadi  ada pantauan, tidak begitu 

kita kembali ke daerah begitu “cul” istilahnya tidak lepas. 

Jadi ada 2 kali dari UNNES datang ke sana. 
Pada awal mengikuti program ini apakah mahasiswa 

harus bisa mengoperasikan internet? 
Yo iya. Jelas itu mbak, itu kan fasilitas utama, bagaimana 

kita bisa mengoperasikan, bagaiman kita bisa mengirim 

tugas, jika kita tidak bisa menggunakan. Walaupun 

pertamanya kita ya istilahnya kita belajar dari tukangnya 

yang jaga, awalnya memang seperti itu, tapi karena 

kebiasaan kita jadi bisa mandiri. 
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Tapi kan tidak menjadi syarat mutlak untuk program 

ini kan bu? 
Tadinya kan kita belum tahu apa-apa, jadi jadi bukan syarat 

mutlak. 
Pada awal ibu mengikuti program ini ada pelatihan apa 

tidak? 
Ya awalnya ada untuk membuat email itu, karena 

tuntutannya harus bisa. Walaupun instant , itu hanya sehari, 

makanya waktu pulang dari sini, saya itu tadinya gimana itu 

nanti sampai disana, akhirnya saya tanya sana sini ya 

akhirnya bisa. 
Kalau pelatihan yang sehari itu buat ibu cukup atau 

tidak? 
Wah ya sangat kurang. Pada awalnya saya sendiri pribadi 

belum pernah pegang komputer mbak, apalagi kok internet, 

tadinya ya nggak mudeng. 
Untuk ibu sendiri seberapa sering mengakses internet 
Tergantung kebutuhan ya mbak, biasanya kalau ada jadwal 

tutorial online, saya datang ke warnet melihat sudah ada 

tugas dari dosen apa belum,kemudian kita mendownload 

tugas, download artikel-artikel dan mengirim email untuk 

dosen atau sesama mahasiswa kita bisa sampai 1 jam 

kadang 2 jam kadang cukup ½ jam untuk sekali ke warnet. 
Kalau untuk materinya sendiri lebih banyak 

disampaikan lewat apa bu? 
Ya itu tadi web. 
Apakah pihak dinas menyediakan fasilitas internet? 
Ndak. Kita di Kabupaten kan ada yang pusat itu, kita 

ditempatkan di situ, tepatnya di SMK. Jadi dipusatkan misal 

ada tutor kunjung juga ke situ. Karena sudah ijin dari dinas 

dan kepala SMK, jadi setiap ada tutor kunjung ya di situ. 
Tapi misal ibu mengirim tugas, adakah misalnya 

fasilitas untuk akses internet gratis atau ke warnet?  
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ya harus ke warnet. Kalau yang untuk mengirim tugas 

mandiri itu ya terserah, karena kabupatean Batang yan ikut 

disini ada 11 kecamatan, padahal yang jadi pusatnya kan di 

kabupaten, sementara saya sendiri kan jauh dari pusat, 

maka saya mencari internet yang terdekat. 
Untuk akses internetnya sendiri bagaimana bu? 
Sudah mudah. 
Ibu kan sudah semester 4 apakah masih kesulitan 

dalam mengoperasikan internet? 
Insyaallah sudah lancar tidak seperti dulu. 
Dosennya sendiri bagaimana bu? 
kalau tugas kan langsung dari Jakarta mbak, dosen kan 

hanya menerima hasil dari mahasiswa. Ya kadang memang 

terlambat, mungkin membukanya tidak bersamaan 

waktunya. Jadi ada keterlambatan feedback, kadang kita 

sudah mengirim 3 kali inisiasi baru ada feedback. Tapi ada 

jug ayang rutin setiap kali ada tugas, ada email langsung 

ngasih feedback. 
Kesulitan secara umum apa bu? 
Karena kami rata-rata sudah berkeluarga mbak, jadi ya 

masalahnya bagaimana dengan keluarga itu membagi 

waktu, apalagi yang punya anak kecil. Sebenarnya 

konsentrasi itu yang bisa dibagi. 
Tapi  pertemuan seperti ini nggak sering kan bu? 
Ya setiap libur, anak-anak SD libur kita ke sini. Tapi 

lamanya itu mbak, sebulan mbak. 
Lama bisa dibilang lama tapi menurut ibu, apakah 

cukup untuk mendalami materi? 
Kalau pendalaman materi ya kurang, karena kalau disini 

kan hanya intinya saja, poin-poinnya saja untuk selanjutnya 

ya kita mempelajari sendiri. 
Sejauh ini bagaimana pelaksanaan pembelajaran 

berbasis internet? 
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Cukup efektif, dan sangat bermanfaat bagi kami 
Sepertinya sudah cukup ibu, terima kasih atas 

waktunya. 
Sama-sama. 
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MAHASISWA VI  

Pertemuan  : IV 

Pengambilan data : I 

Hari / tanggal  : Kamis / 17 Juli 2008 

Waktu   : 15.25-15.50 

Tempat  : Asrama PJJ Kelud 
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Pada awal mengikuti perkuliahan ini apakah bapak 

sudah dapat menoperasikan internet? 
Pada awalnya belum bisa mengoperasikan internet hanya 

sekedar tahu, komputer juga belum bisa, punya mbak tapi 

nggak bisa mengoperasikannya. 
Seberapa sering bapak mengakses internet? 
Kalau saya sendiri ke internetnya seminggu antara 2-3 kali, 

tergantung dari jadwal online, kalau jadwal online ada ya ke 

internet, untuk cari tahu ada email dari dosen atau nggak. 
Terus darimana bapak tahu kalau sudah ada tugas dari 

dosen? 
ya nggak bisa tahu, jadwal inisiasi sudah disertakan waktu 

kita pulang dari sini (residensial). Walaupun kadang kala 

pada tanggalnya belum ada tugas yang masuk. 
Untuk penyampaian materinya bagaimana bapak? 
Untuk materi diawali dengan face to face selama 3-4 minggu, 

untuk onlinenya tugas-tugas. Di UNNES ini kita face to face 

sama dosen sampai 1 modul selesai. Cuma untuk lebih 

jelasnya kita baca di rumah sambil mengerjakan tugas dari 

dosen. 
Lebih mudah dipahami yang mana Pak face to face atau 

yang online? 
Dua-duanya mudah dipahami. Face to face adalah keterangan 

awal kita mendapatkan ilmu, sedangkan untuk tugas online 

berarti kita menjajagi diri kita sejauh mana kita 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 



 

J 

 

 

 

 

 

P 

J 

 

P 

 

J 

 

 

 

 

 

 

 

P 

 

J 

 

 

 

 

P 

J 

 

 

memahamiapa yang disampaikan dosen, walaupun untuk 

kejelasannya kita harus baca-baca buku. 
Media yang digunakan apa Pak? 
Untuk face to face biasanya menggunakan LCD, komputer, 

OHP, dan media penunjang internet. 
Di daerah bapak apakah akses internetnya masih sulit 

atau sudah mudah? 
untuk akses internet di Brebes sudah banyak, walau tidak 

perkecamatan, tetapi sudah mencukupi. Kalau daerah saya 

sendiri belum ada mbak, tetapi saya dekat dengan ICT center 

yang ditunjuk jadi saya pergi ke situ. Di ICT center 

disediakan untuk kami berkumpul, walaupun kadang kala 

tidak bisa kumpul karena ada halangan, tapi itu memang 

sudah dipusatklan di ICT center. 
Menurut bapak bagaimana pelaksanaan pembelajaran 

ini? 
Kalau menurut saya pelaksanaan face to face positif, sudah 

sesuai dengan jadwal, dalam artian dosen dan mahasiswa 

antusias untuk belajar. Tetapi kendalanya kalau dirumah 

harus pandai-pandai bagi waktu karena banyak pekerjaan. 
Feedback dari dosennya sendiri bagaimana Pak? 
Feedback dari dosen sementara cukup bagus, kebanyakan 

memberi balasan untuk kami, walaupun kadangkala ada 1,2 

yang tidak seluruhnya dibalas. 
Proses pembelajarannya bagaimana pak? 
Proses pembelajaran ada face to face yang diakhiri dengan 

tes, online. 
Kendala waktu pembelajarannya apa pak? 
Untuk face to face nggak ada kendala, hanya 1,2 dosen yang 

kadang-kadang sibuk jadi kita hanya diberi tugas. Selama ini 

dosennya bagu datang tepat waktu. Untuk onlinenya  kami 

untuk smester 2 kemarin nggak ada kendala, semua berjalan 

lancar, dosen memberikan tugas untuk inisiasi sesuai jadwal. 
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Kalau misalnya untuk pengoperasian internetnya sendiri 

bagaimana? 
Ya itu sebenarnya kendala juga bagi mahasiswa yang belum 

bisa namun kami juga datang secara berkelompok , jadi kami 

yang belum hafal benar, bisa dibantu oleh yang sudah mahir. 

Sebenarnya kendala itu ada selama manusia masih hidup, tapi 

kami bisa mengatasinya dengan kerja kelompok. Selain itu 

juga karena usia kitasudah kanjut, jadi dalam mengakses 

belajar internet agak kesulitan, tetapi sekarang kan sudah 

terbiasa dan sudah lancar. 
Kayaknya sudah cukup bapak, terima kasih atas 

waktunya 
Ya, sama-sama mbak. 
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MAHASISWA VII  

 

Pertemuan  : IV 

Pengambilan data : I 

Hari / tanggal  : Kamis / 17 Juli 2008 

Waktu   : 15.57-16.35 

Tempat  : Asrama PJJ Kelud 
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Pada awal mengikuti program ini apakah bapak sudah 

dapat mengoperasikan internet? 
Awalnya sama sekali belum bisa mbak. Menyentuh komputer 

pun belum pernah mbak, tapi setelah mengenal internet, jadi 

keterusan mbak, buka situs-situ yang ada. Itu yang bikin saya 

jadi hobi dengan internet mbak. 
Berarti sekarang sudah lancar ya pak? 
Ya alhamdulillah sudah mbak.kan sekarang hampir tiap hari 

saya membuka internet. Selain itu di runmah juga ada labtop 

dan HP, tinggal disambung kan sudah bisa internetan mbak. 
Dimana bapak biasanya mengakses internet? 
Ya kebetulan karena saya sudah menghubungkan laptop saya 

dengan HP, maka saya melakukan internet di rumah. 
Untuk bapak sendiri seberapa sering mengakses internet? 
Kalau untuk tugas hampir 3 hari sekali, tapi kalau nggak ada 

tugas ya 1 hari bisa dua kali. 
Feedback dari dosennya bagaimana pak? 
Untuk dosennya ada yang begitu saya kirim langsung 

memberi feedback, tapi adapula yang setelah kita mengirim 4 

kali baru diberi feedback, mungkin karena kesibukan ya 

mbak. Tapi kalau beliau langsung kasih feedback saya 

langsung senang mbak. 
Untuk materi pelajarannya bapak lebih memahami yang 

lewat face to face atau online? 
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Karena lewat face to face materi yang disampaikan terlalu 

banyak, akhirnya disini (sambil menunjuk kepala) agak eror 

gitu, tapi kalau belajar sendiri di rumahagak tenang. Jadi 

lebih banyak paham di rumah, tapi ya tidak bisa tanya 

langsung pada dosen. Jadi kita menyampaikan permasalahan 

lewat umpan balik itu melalui internet. 
Dari berbagai banyak layanan dalam internet yang sering 

bapak gunakan apa? 
Hanya chatting yang belum saya gunakan, karena belum 

pinter, kecuali email-emailan itu saya sering mbak. 
Kalau face to face ini kan 1 bulan ya pak, menurut bapak 

sudah cukup atau belumkah untuk memahami materi? 
Bagi kami yang sudah orang tua mungkin sudah, tapi kalau 

masih muda mungkin kurang ya, karena kita banyak 

tanggungan ya mbak, walaupun orangnya di sini tapi 

pikirannya masih di rumah. Jadi ya cukuplah. 
Untuk pemahaman materinya bagaimana pak? 
Walaupun tidak 50 % atau 25% masuk. Yang paling masuk 

materinya matematika tidak bikin ngantuk. 
Pertama kali masuk sini tidak diwajibkan bisa internet ya 

pak? 
Ya pertama kan nggak ngerti, setelah sampai di sini terus 

digembleng di Puskom, setelah itu baru tahu PJJ ICT harus 

bisa inetrnet. Waktu disana ditanyakan komputer, ya kami 

jawab bisa, agar bisa menjadi mahasiswa PJJ. 
Untuk materi pelajarannya bagaimana pak?   
Materi pelajarannya, yang basicnya dari SMA langsung D2, 

ini seperti pelajaran matematika no problem mbak, tapi kami 

yang dari SPG basicnya, itu matematika kan hanya lewat saja 

gitu, jadi ya agak pusing juga. 
Bagaimana menurut penilaian bapak terhadap 

pembelajaran berbasis internet? 
Cukup efektif, mengurangi kesenjangan waktu, tempat 
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apalagi jarak jauh, kita kan tidak tergantung dengan dosen 
 Menurut bapak apakah internet membawa dampak yang 

positf terhadap perkuliahan jarak jauh? 
Oh,..iya jelas membawa dampak positif karena kita tidak 

dibatasi ruang dan waktu. Saya pun sering mengumpulkan 

tugas-tugas jam 2 malam nggak masalah. 
Sejauh ini bagaimana pelaksanaan pembelajaran 

berbasis internet? 
Cukup baik, cukup lancar nanti setelah perkuliahan tatap 

muka seperti ini kemudian kami ditempat masing-masing kita 

menunggu nanti ada inisiasi biasanya 1 mata kuliah dalam 1 

semester ada 5 inisiasi kemudian kami mengerjakan tugas 

kemudian kami mengirim jawabanya lewat email setelah itu 

ada respon dari dosen apa yang kurang, dan memberikan 

masukan dari dosen 
Menurut bapak apakah dosen maupun mahasiswa mahir 

dalam mengakses internet? 
Ya ini relatif ada yang sudah lancar, ada juga yang seperti 

saya masih belajar, belum dikatakan mahir tapi sudah 

berjalan, sambil belajar sambil berjalan. 
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