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MOTTO 
 
 
 
o Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila telah selesai 

(dari satu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). (Q.S. al-

Insyirah 6-7) 

 

o Mengenang dan mengingat masa lalu, kemudian bersedih atas kegagalan di 

dalamnya merupakan tindakan bodoh. Itu sama artinya dengan membunuh 

semangat, memupuskan tekad, dan mengubur masa depan yang belum terjadi 

(Dr. ’Aidh Al Qarni)  

 

o Berbuat untuk ummat, bekal amal untuk akhirat (Deni Hardianto)  
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ABSTRAK 
 

Deni Hardianto, S810907007. Pelaksanaan Pembelajaran Program Pendidikan 
Jarak Jauh (PJJ) S-1 PGSD Berbasis ICT Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 
Negeri Yogyakarta. Tesis: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, 2009. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pelaksanaan program PJJ S-
1 PGSD berbasis ICT di Jurusan PPSD FIP UNY, yang dilihat dari (a) persiapan 
pembelajaran (b) proses pembelajaran dan (c) evaluasi pembelajaran, (2) Faktor-
faktor yang menghambat optimalisasi program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT (3) 
Dampak pelaksanaan pembelajaran terhadap program PJJ kemandirian belajar 
mahasiswa. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif jenis studi kasus 
tunggal terpancang (embedded case study research) berusaha menggali sebanyak 
mungkin fakta sesuai dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data dengan 
wawancara, observasi dan dokumentasi melibatkan pengelola program, tutor dan 
mahasiswa program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT FIP UNY. Teknik analisis data 
menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Keabsahan data diperoleh 
dengan perpanjangan waktu penelitian, ketekunan pengamatan, keterlibatan terus 
menerus, triangulasi, memberchek dan review informan kunci. Triangulasi yang 
digunakan meliputi triangulasi data, metode dan waktu. 

Dari penelitian ditemukan bahwa; (1) Pelaksanaan pembelajaran pada 
program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT dilakukan melalui beberapa tahap yaitu (a) 
kegiatan pembekalan program, (b) tutorial tatap muka, (c) kegiatan belajar 
mandiri yang meliputi kegiatan tutorial on-line, kegiatan praktek/praktikum, 
tutorial kunjung, serta (d) evaluasi belajar yang dilaksanakan dalam bentuk tes 
formatif, tugas mandiri partisipasi tutorial dan Ujian Akhir Semester (UAS). (2) 
faktor penghambat pelaksanaan pembelajaran program PJJ S-1 PGSD berbasis 
ICT FIP UNY meliputi: (a) aktivitas ganda mahasiswa, (b) peran ganda dosen, (c) 
budaya ICT literacy rendah, (d) keterbatasan akses internet, (e) motivasi belajar 
dan berprestasi mahasiswa rendah, dan (f) dukungan sarana belajar yang terbatas. 
(3) pelaksanaan pembelajaran pada program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT 
teridikasi tidak banyak berdampak pada pembentukan kemandirian belajar 
mahasiswa, hal ini dapat dilihat (a) kemampuan mengelola belajar seperti 
pengaturan waktu, strategi, dan tempat untuk melakukan aktivitas belajarnya 
seperti membaca, meringkas, membuat catatan dan belum tertata, terencana dan 
terprogram dengan baik, (b) Dimensi tanggung jawab berarti mahasiswa mampu 
menilai aktivitas, mengatasi kesulitan, dan mengukur kemampuan yang diperoleh 
dari belajar. Indikasi tugas yang di copy paste mencerminkan tanggung jawab 
belajar yang masih rendah, dan (c) dimensi pemanfaatan berbagai sumber belajar 
berarti mahasiswa dapat menggunakan berbagai sumber belajar sangat terbatas. 

 
Kata kunci: Pembelajaran, Pendidikan Jarak Jauh, berbasis ICT. 

 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 26 

ABSTRACT 
 
 

Deni Hardianto, S810907007. ICT base Distance Learning Program 
Implementation (PJJ) S-1 PGSD of Education Science Faculty of Yogyakarta 
state university. Thesis: Sebelas Maret University  Post Graduate Program, 
Surakarta, 2009. 
 

The research is aim to describe; (1) The ICT base of distance learning 
program implementation (PJJ S-1 PGSD) of  PPSD FIP UNY from some aspects 
such are; (a) instructional planning (b) instructional process and (c) iinstructional 
evaluation, (2) The constraint factors that is faced to achieve most favorable 
program implementation of PJJ S-1 PGSD, (3) The instructional impact of the 
program to the students self motivated learning.  

The research method is descriptive qualitative of embedded case study 
research in order to gather relevan data. Data collection technique is interview, 
observation, and documentation. The informant is the program management, the 
tutor and the students of  PJJ S-1 PGSD. The data is analysis with interactive 
model of Miles and Huberman. Data validity is obtained by conducted extensive 
research, persistent of observation, prolong full participation, memberchek, key 
informant review, and triangulation (method, data and time). 

The research finding is; (1) There are some paces of instructional program 
implementation of PJJ S-1 PGSD  that are (a) training program (preparation), (b) 
in house tutorial, (c) self assignment by on-line, practice, and field visit, and (d) 
evaluation in the form of formative test, self assignment, amount of tutorial 
participation, and final examination (UAS). (2) The constraint factors of PJJ S-1 
PGSD program implementation are: (a) dual role of the students, (b) dual role of 
lecture, (c) low students ICT literacy, (d) limited access to the internet, (e) 
students low in self motivation and achievement, and (f) limited of learning 
facilities. (3) instructional learning  process of PJJ S-1 PGSD have no sufficient 
impact to the students self motivated learning, which d by; (a) limited capability 
of self regulation in learning such as time management, learning strategy, and 
important critical learning activities as reading, summarizing, note taking is not 
well programming, (b) low learning responsibility of the students in self 
evaluation, reflection, problem solving, and regulating learning process, and (c) 
limited learning resources utilization of the students. 

 
 
Key word: Instructional, Distance Learning, ICT Based  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen (UUGD) merupakan salah satu langkah positif untuk 

membawa pendidikan Indonesia ke arah yang bermutu dan merata. 

Diberlakukannya UUGD tersebut telah memacu upaya-upaya meningkatkan 

kualitas pendidikan Indonesia, misalnya melalui peningkatan kualitas sumber 

daya manusia (SDM) khususnya pendidik, komitmen merealisasikan anggaran 

pendidikan sampai 20%, peningkatan sarana prasarana pendidikan, sertifikasi 

guru dan dosen, serta beragam upaya lainnya.  

Merujuk kepada UUGD tersebut ada beberapa hal yang perlu mendapat 

perhatian, khususnya bagi para pendidik. Dalam pasal 2 ayat 1 dinyatakan secara 

jelas bahwa guru merupakan tenaga profesional dengan penjelasan pada pasal 4 

yang menyatakan bahwa kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi 

untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk 

meningkatkan mutu pendidikan nasional. Konsekuensi dari pasal tersebut adalah 

guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat 

jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional (pasal 8). Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program 

diploma empat (pasal 9). Adapun kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
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8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi 

profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi (pasal 10).  

 Kondisi ini mendorong para guru pada jenjang pendidikan anak usia dini, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berupaya meningkatkan kualifikasi 

akademik maupun kompetensinya. Sementara keadaan saat ini masih jauh dari 

standar yang dipersyaratkan oleh undang-undang tersebut. Sebagai contoh, dari 

sisi kualifikasi akademik kenyataannya masih banyak guru dari berbagai jenjang 

(khususnya jenjang pendidikan dasar) yang belum memenuhi persyaratan minimal 

kualifikasi akademik S1 atau D4. Sebagian besar masih berpendidikan setingkat 

D2 bahkan masih banyak yang berpendidikan setingkat Sekolah Pendidikan Guru 

(SPG).   

Berdasarkan data Ditjen PMPTK tahun 2006, bahwa secara nasional 

(2.245.952 guru) yang berkualifikasi minimal S-1 atau D-4 adalah sebesar 

837.460 (37,3%), dan sisanya 1.408.492 (62,7%) adalah guru yang belum 

memiliki kualifikasi akademik minimal yang diamanatkan oleh undang-undang. 

Untuk memenuhi tuntutan UUGD tersebut, guru yang belum memiliki kualifikasi 

akademik S-1/D-4 harus berupaya memenuhi standar kualifikasi untuk mencapai 

salah satu kompetensi yang dipersyaratkan. Pemerintah telah mencoba melakukan 

berbagai terobosan untuk meningkatkan kualitas akademik para guru dengan 

memberikan kesempatan melanjutkan studi melalui beragam program sebagai 

upaya yang dilakukan untuk menjawab tantangan bagi guru yang belum memiliki 

kualifikasi S-1 atau D-4. Kondisi ini mendorong para guru untuk segera berbenah 

meningkatkan kualifikasi akademiknya dengan mengikuti studi lanjut, baik 
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melalui program reguler maupun non reguler. Hal tersebut telah tercermin dari 

adanya peningkatan jumlah guru yang mengikuti program-program kelanjutan 

studi dalam berbagai model yang ditawarkan pemerintah. 

Khususnya para guru SD kualifikasi akademik harus merefleksikan 

kemampuan yang dipersyaratkan bagi guru untuk melaksanakan tugas sebagai 

pendidik pada jenjang, jenis, dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang 

menjadi kewenangannya. Banyak model peningkatan kualifikasi akademik yang 

bisa dipilih oleh guru yang ingin meningkatkan kualifikasinya tanpa mengganggu 

tugas pokoknya. Namun demikian, seorang guru dalam memilih model kelanjutan 

studi  harus mempertimbangkan beberapa hal yang berkenaan dengan kemampuan 

akademik, kesiapan mental, kondisi masing-masing tanpa melupakan tanggung 

jawabnya sebagai guru. Beberapa model-model peningkatan kualifikasi akademik 

yang diprogramkan dan dicanangkan oleh pemerintah dan dapat dipilih untuk 

meningkatkan kualifikasi guru antara lain (1) Model Tugas Belajar, (2) Model Ijin 

Belajar, (3) Model Akreditasi, (4) Model Belajar Jarak Jauh (BJJ), (5) Model 

Berkala, (6) Model Berdasarkan Peta Kewilayahan, (7) Pendidikan Jarak Jauh 

(PJJ) Berbasis ICT, dan (8) Peningkatan Kualifikasi Akademik (PKA) Guru 

Berbasis KKG.  

Salah satu model yang ditawarkan pemerintah melalui kerjasama 

Departemen Pendidikan Nasional (DEPDIKNAS) dengan Southeast Asian 

Ministers of Education Organization Regional Open Learning Centre 

(SEAMOLEC) adalah program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) berbasis ICT. Sebagai 

konsekwensinya pemerintah telah menunjuk beberapa universitas yang tergabung 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 30 

dalam konsorsium penyelenggara Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) S-1 PGSD 

berbasis ICT diantaranya UPI Bandung, UNY Yogyakarta,  UMM Malang, 

UNSRI Palembang, Universitas Atma Jaya Jakarta, Universitas Tanjungpura 

Pontianak, Universitas Negeri Makasar, UM Malang, Universitas Nusa Cendana 

Kupang, dan Universitas Cendrawasih Papua. Namun pada kelanjutannya 

pemerintah memperluas dan menambah 13 Universitas yang ditunjuk dan 

diizinkan untuk menyelenggragan program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT.  Khusus 

Universitas Negeri Yogyakarta yang tergabung dalam konsorsium mulai 

menyelenggarakan Program PJJ S-1 PGSD sejak tahun 2006 di bawah Fakultas 

Ilmu Pendidikan (FIP) Jurusan Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar 

(PPSD). 

Program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT FIP UNY adalah program 

pendidikan jarak jauh dengan proses belajar yang dilakukan secara tatap muka 

langsung (synchronous) dan jarak jauh (asynchronous). Dalam pelaksanaannya 

perkuliahan didahului dengan pertemuan tatap muka (synchronous) atau disebut 

dengan perkulihan resedensial. Pertemuan perkulihan resedensial dilaksanakan di 

awal semester, mata kuliah yang di resedensialkan adalah mata kuliah yang akan 

ditempuh oleh mahasiswa tiap semesternya. Hal ini sebagaimana yang 

diungkapkan Bambang Saptono ketua program PJJ S1 PGSD berbasis ICT;  

“Mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan terlebih dahulu harus 
mengikuti masa resedensial di awal semester, mata kuliah 
resedensial adalah mata kuliah yang akan ditempuh oleh mahasiswa 
program PJJ pada semester tersebut, khusus untuk mahasiswa 
semester satu ada pembekalan dan pengenalan program 
pembelajaran mandiri dan tutorial online (dialog, 17/10/2008),  
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Setelah masa resedensial selesai perkuliahan dilanjutkan dengan dengan 

pembelajaran jarak jauh (asynchronous) yang mana mahasiswa dan dosen selaku 

tutor PJJ dapat melakukan proses belajar tanpa harus berada dalam ruang dan 

waktu yang sama. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Eka Septi sekretaris 

Program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT “Setelah masa resedensial berakhir 

perkuliahan dilanjutkan melalui jarak jauh, komunikasi antara tutor dan 

mahasiswa dilakukan melalui jaringan komputer atau internet” (pernyataan, 17 

Oktober 2008). Pelaksanaan program PJJ S-1 PGSD menggunakan bahan ajar 

mandiri berupa modul, namun demikian sebagian besar materi pendidikan dapat 

diperoleh melalui perangkat teknologi informasi dan komunikasi dengan 

mengakses internet, mengikuti video conference, serta dapat menerima pertanyaan 

dan tugas melalui e-learning. Sebagai upaya untuk membantu komunikasi antara 

tutor dan mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran program PJJ S-1 PGSD 

digunakan pembelajaran berbasis elektronik atau e-learning dengan model LMS 

(Learning Manegement System). E-learning menjadi satu wadah sumber belajar 

dan sebagai media berkomunikasi bagi tutor dan mahasiswa untuk 

melangsungkan proses perkuliahan. 

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) selama ini hanya 

menyelenggarakan pendidikan tatap muka, dengan adanya program PJJ menuntut 

adanya perubahan paradigma baik dari institusi perguruan tinggi maupuan dari 

mahasiswanya. Bagi perguruan tinggi, perubahan paradigma berkaitan dengan 

konsep pembelajaran, peran dosen, delivery system, dan sarana pendukung. 

Sementara bagi mahasiswa perubahan paradigma itu diantaranya pembentukan 
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persepsi dan kebiasaan belajar dari pola belajar tatap muka menjadi kegiatan 

belajar berdemensi teknologi, belajar terkontrol dan terbimbing secara langsung 

oleh dosen menjadi kegiatan belajar yang sepenuhnya ditentukan oleh dirinya 

sendiri (otonom dan independent), perilaku belajar yang kerap didominasi oleh 

budaya mendengar menjadi belajar yang didominasi oleh kegiatan membaca dan 

mengakses sendiri informasi dari berbagai sumber, serta proses pembelajaran 

yang secara berkelompok dalam komunitas kelas menjadi individual dimana 

mahasiswa dituntut untuk belajar secara mandiri.  

Perubahan paradigma dalam pengelolaan dan belajar akan mempengaruhi 

pada pelaksanaan serta keberhasilan pembelajaran pada program PJJ S-1 PGSD, 

namun beberapa penelitian menunjukan program pendidikan jarak jauh cenderung 

kurang berhasil dalam pelaksanaannya seperti yang dikemukakan oleh Howard, 

Schenk & Goal (2004) yang tertulis dalam naskah akademik konsorsium program 

PJJ S-1 PGSD (2006) menyebutkan ketidak-berhasilan mahasiswa dalam studi di 

program PJJ disebabkan oleh beberapa hal diantaranya (1) adanya anggapan 

mudah lulus dan memperoleh sertifikat atau ijasah, (2) kurang motivasi karena 

tidak ada dosen atau petugas yang mengontrol dan menjawab pertanyaan secara 

langsung dan cepat jika mahasiswa mempunyai masalah, (3) tidak terbiasa belajar 

mandiri secara terprogram, (4) merasa tidak memiliki cukup waktu untuk 

membaca bahan ajar, mengerjakan tugas-tugas, mengikuti tutorial dan 

mempersapkan ujian, (5) kesulitan dalam memahami bahan ajar dan (6) kesulitan 

menggunakan media pembelajaran elektronik.     
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Adanya pergesaran paradigma diatas memberikan dampak yang luas pada 

persiapan, proses, evaluasi pembelajaran, dan preferensi belajar mahasiswa serta 

faktor penghamabat dan pendukung pelaksanaan program PJJ S-1 PGSD berbasis 

ICT. Dari hasil pengamatan awal menunjukan bahwa penguasaan ICT yang 

menjadi komponen utama dalam pelaksanaan program PJJ S-1 PGSD belum 

dikuasai sepenuhnya baik dari dosen sebagai tutor pengampu mata kuliah maupun 

dari mahasiswa. Hal ini sebagaimana di samapikan oleh Ariyawan Agung 

Nugroho selaku tutor peningkatan penguasaan ICT program PJJ S-1 PGSD 

“Sebagaian besar mahasiswa PJJ belum memiliki penguasaan yang baik terhadap 

ICT” (dialog lepas, 11 Agustus 2008). 

Mendasarkan pada pemaparan diatas ada banyak masalah dan keunikan-

keunikan yang menarik peneliti untuk mengetahui lebih jauh dan mendalam 

tentang program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT melalui kegitan research. Berkaitan 

dengan pelaksanaan program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT, peneliti ingin 

mengetahui lebih mendalam dan terfokus dengan mempertimbangkan realitas 

permasalahan dan kebutuhan. Penelitian ini dibatasi hanya pada program PJJ S-1 

PGSD FIP UNY Yogyakarta. Situasi sosial dipilih dilingkungan FIP UNY karena 

beberapa pertimbangan yaitu; (1) FIP UNY menjadi salah satu kampus yang 

ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program PJJ S-1 PGSD 

berbasis ICT dan tergabung dalam konsorsium program PJJ S-1 PGSD, (2) 

pelaksanaan program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT dilaksanakan dengan proses 

synchronous dan asynchronous, (3) kampus FIP UNY dengan mahasiswa 

program PJJ memiliki jarak secara georgafis dimana komunikasi pembelajaran 
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antara dosen selaku tutor dan mahasiswa dilakukan melalui bantuan ICT 

(internet), (4). FIP UNY memiliki kualifikasi SDM yang cukup dan sarana-

prasarana pendukung yang memadai serta (5) Aktifitas pembelajaran pada 

program PJJ S-1 PGSD FIP UNY yang tidak bersifat vokasional. Sebagai situasi 

sosial FIP UNY memenuhi syarat karena memiliki unsur tempat (place), pelaku 

(actor) yang melaksanakan serta kegiatan (activity) yang unik dan menarik untuk 

dikaji lebih lanjut.  

Secara khusus penelitian diarahkan kepada pelaksanaan program PJJ S-1 

PGSD berbasis ICT dan sejauhmana program PJJ ini berdampak terhadap 

kemandirian belajar mahasiswa, fokus penelitian secara sistematis disajikan 

sebagai berikut: (1) Pelaksanaan program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT di Jurusan 

PPSD FIP UNY, dilihat dari (a) persiapan pembelajaran (b) proses pembelajaran 

dan (c) evaluasi pembelajaran, (2) Faktor-faktor yang menghambat optimalisasi 

program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT di Jurusan PPSD FIP UNY dan (3) Dampak 

pelaksanaan program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT terhadap kemandirian belajar 

mahasiswa. 

Dipilihnya Program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT ini karena beberapa 

alasan yaitu: (1) Merupakan kelas khusus yang diprogramkan oleh pemerintah 

untuk meningkatkan kualifikasi akademik guru SD, (2) Merupakan perintisan 

perkuliahan yang menerapkan pembelajaran berbasis ICT khususnya komputer 

jaringan (internet), (3) Peserta didik merupakan guru-guru yang sedang mengajar 

sekaligus ditugasi untuk kuliah. Selain dari itu, keunikan-keunikan pada 

pelaksanaan program PJJ S-1 PGSD khususnya pada pelaksanaan program 
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pembelajaran yang dimulai dari persiapan pembelajaran, proses pembelajaran, 

evaluasi pembelajaran, kendala dan hambatan pelaksanaan pembelajaran serta 

preferensi belajar mandiri mahasiswa PJJ S-1 PGSD semakin menguatkan 

ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian pada program ini. Lebih jauh 

peneliti juga ingin melihat sejauhmana dampaknya terhadap kemandirian belajar 

mahasiswa. Mengingat pogram ini baru dilaksanakan bagi institusi UNY maupun 

bagi mahasiswa. Terlebih lagi pelaksanaan program ini dilakukan dengan bantuan 

ICT yang berbeda dengan pendidikan konvensional yang berlansung selama ini. 

Harapannya dengan penelitian ini dapat tersedia informasi yang komperhensif dan 

ilmiah untuk menjadi bahan perbandingan dan kajian mendalam pada pelaksanaan 

program PJJ S-1 PGSD. Dari penelitian ini juga dapat mendukung optimalisasi 

pelaksanaan pembelajaran pada program PJJ S-1 PGSD.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang telah 

ditetapkan maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran program PJJ S-1 PGSD berbasis 

ICT di Jurusan PPSD FIP UNY, dilihat dari (a) persiapan pembelajaran (b) 

proses pembelajaran dan (c) evaluasi pembelajaran?  

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat optimalisasi program PJJ S-1 PGSD 

berbasis ICT di Jurusan PPSD FIP UNY?  

3. Sejauhmana pelaksanaan pembelajaran program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT 

berdampak pada kemandirian belajar bagi mahasiswa?  

C. Tujuan Penelitian 
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Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengetahui gambaran pelaksanaan 

program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT di jurusan PPSD FIP UNY. Secara khusus 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan: 

1. Pelaksanaan program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT di Jurusan PPSD FIP UNY, 

yang dilihat dari (a) persiapan pembelajaran (b) proses pembelajaran dan (c) 

evaluasi pembelajaran.  

2. Faktor-faktor yang menghambat optimalisasi program PJJ S-1 PGSD berbasis 

ICT di Jurusan PPSD FIP UNY. 

3. Dampak pelaksanaan pembelajaran program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT 

terhadap kemandirian belajar mahasiswa. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas 

pendidikan di Indonesia terutama peningkatan kualitas program PJJ S-1 PGSD 

berbasis ICT yang baru diselenggrakan dengan sistem konsorsium, namun lebih 

khusus penelitian ini akan langsung dirasakan manfaatnya bagi; pertama, dosen 

selaku tutor pengampu mata kuliah yaitu (a) dapat dijadikan sebagai bahan kajian, 

refleksi dan evaluasi dalam usaha peningkatan kualitas proses pembelajaran 

program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT. (b) membantu dosen selaku tutor mata 

kuliah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam 

optimalisasi pembelajaran dan menjadi pertimbangan dalam perencanaan 

pembelajaran program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT. (c) mendorong dosen selaku 

tutor pengampu mata kuliah untuk membiasakan bersikap reflektif terhadap 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 37 

proses pembelajaran yang dilakukan dan melakukan perbaikan 

berkesinambungan.  

Kedua, bagi Jurusan PPSD FIP UNY secara kelembagaan penelitian ini 

dapat dijadikan (a) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi jurusan PPSD 

FIP UNY dalam merumuskan kebijakan untuk peningkatan kualitas dan 

pengembangan program program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT, (b) memberikan 

gambaran pelaksanaan pembelajaran yang bisa menjadi acuan untuk 

meningkatkan standar kompetensi dalam mata kuliah yang ada di program PJJ S-1 

PGSD berbasis ICT. (c) memberikan gambaran penerapan strategi, metode dan 

media yang digunakan dalam pembelajaran baik pembelajaran langsung tatap 

muka (synchronous) maupun jarak jauh tidak langsung (asynchronous) yang bisa 

menjadi acuan untuk meningkatkan standar kompetensi pada mata kuliah yang 

ada di program S-1 PGSD PJJ berbasis ICT.  

Ketiga, bagi pengambil kebijakan (Dikti), penelitian ini dapat dijadikan  

kajian dan sebagai bahan pertimbangan serta masukan dalam merumuskan 

kebijakan menyangkut program peningkatan kualifikasi guru pada program PJJ S-

1 PGSD berbasis ICT. 

Keempat, bagi mahasiswa penelitian ini dapat (a) memberikan gambaran 

secara utuh atas pelaksanaan program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT sehingga 

mahasiswa memahami hakikat pelaksanaan program pendidikan sebagai salah 

satu upaya peningkatan kualitas pendidikan, (b) dapat menyadarkan mahasiswa 

akan pentingnya peranan dan keterlibatan diri dalam proses pembelajaran agar 

mencapai standar kompetensi yang ditetapkan secara efektif.    
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 
A. Tinauan Pustaka 

1. Tinjauan Tentang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) 

a. Pengertian dan Konsep Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) 

Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) adalah pendidikan terbuka dengan program 

belajar yang terstruktur relatif ketat dan pola pembelajaran yang berlangsung 

tanpa tatap muka atau keterpisahan antara pendidik (tutor) dengan peserta didik 

(Yusufhadi Miyarso, 2004:304). Disebut dengan istilah pendidikan terbuka karena 

PJJ membuka kesempatan kepada siapa saja yang memiliki keinginan untuk 

belajar secara mandiri (self study), sedangkan keterpisahan dapat diartikan 

keterpisahan secara fisik (letak geografis) atau keterpisahan non-fisik yaitu berupa 

keadaan yang memaksa seseorang yang dekat dengan institusi pendidikan namun 

tidak dapat mengikuti pendidikan secara reguler (pengantar PJJ, 2006:5). Oemar 

Hamalik (1993:48) mendefinisikan pembelajaran jarak jauh adalah suatu 

keseluruhan proses pendidikan yang diselenggrakan dalam bentuk pengajaran 

jarak jauh (dapat berbantuan modul) dalam satuan waktu tertentu dengan 
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bimbingan dan pembinaan tenaga profesional (tutor) yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas ketenagaan dalam bidang tertentu.  

Moore (1973) dalam pengantar PJJ (2006:4) mengungkapkan bahwa 

pendidikan jarak jauh adalah suatu metode pembelajaran dimana interaksi 

pendidik dan peserta didik terjadi secara terpisah dari proses belajar, sehingga 

komunikasi antara pendidik dan peserta didik harus difasilitasi melalui bahan 

cetak, media elektronik, dan media-media lainnya. Ketersediaan bahan ajar dan 

media menjadi komponen yang sangat penting dalam penyelenggraan pendidikan 

jarak jauh. Dalam perkembangannya Moore dan Kearsly (1996:2) mendefinisikan 

pendidikan jarak jauh sebagai berikut; 

Distance education is planned learning that normally occurs in a 
different pleace from teaching and as a result requires special 
techniques of course design, special instructional techniques, special 
methods of communication by electronic and other technology, as 
well as special organizational and administrativee arrangements. 
(Pendidikan jarak jauh adalah belajar yang direncanakan, yang 
biasanya terjadi di tempat lain di luar tempat mengajar, oleh karena 
itu untuk mendukung pembelajaran diperlukan teknik-teknik khusus 
desain mata ajar, teknik-teknik khusus pembelajaran, metodologi 
khusus komunikasi melalui berbagai media, dan penataan organisiasi 
serta administrasi yang khusus pula.  
 
Sebagian para ahli ada yang menyebut istilah PJJ dengan kata 

“pendidikan” jarak jauh dan kata “pembelajaran” jarak jauh. Menurut Yusufhadi 

Miyarso (2004:377) pendidikan lebih luas daripada pembelajaran. Pemakaian 

istilah pendidikan atau pembelajaran dalam program PJJ tidak mengurangi makna 

secara konsep. Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat diartikan bahwa 

pada dasarnya pendidikan jarak jauh merupakan jenis pendidikan antara pendidik 

dan peserta didik memiliki jarak atau keterpisahan baik fisik maupun non-fisik, 
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sehingga pendidikan tidak dapat dilangsungkan secara tatap muka. Maka dari itu 

penyampaian pesan dari pendidik kepada peserta didik harus dilakukan melalui 

media. Media tersebut dapat berupa media cetak, radio, telivisi, telepon, komputer 

atau media lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan. Program 

pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam jangka waktu satuan tertentu. 

Jumlah dan alokasi waktu yang disediakan disesuaikan dengan banyaknya materi 

yang akan dipelajari baik dalam modul atau media yang tersedia, sepanjang 

pelaksanaan pembelajaran dilakukan bimbingan oleh pendidik atau tutor. Program 

PJJ sangat bergantung pada media pembelajaran karena itu proses pemilihan 

media pembelajaran yang tepat sangat menentukan keberhasilan dalam program 

PJJ.  

Media yang banyak digunakan pada pendidikan jarak jauh biasanya berupa 

media cetak dalam bentuk pengajaran modular. Sistem pengajaran modular adalah 

sistem penyampaian yang dipilih dalam rangka pengembangan sistem pendidikan 

yang lebih efisien dan efektif dalam kegiatan pembelajaran. Modul merupakan 

bahan ajar yang dirancang khusus untuk belajar mandiri. Namun seiring 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pembelajaran jarak jauh 

mengalami pergeseran, saat ini PJJ tidak hanya menggantungkan pada pengajaran 

modular akan tapi PJJ dapat diselenggrakan dengan menggunakan bantuan 

perangkat teknologi yang memungkinkan proses pembelajaran dapat terjadi lebih 

efektif, efisien dengan berbagai variasi metode penyampaian dan kemasan media. 

sebagaimana ditulis dalam sebuah citus internet;  

“New technologies have made distance learning an increasingly 
popular option for institutions and students alike. The Internet, e-mail, 
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video conferencing, and other interactive systems allow schools to 
experiment with unique modes of teaching and learning, use resources 
that do not reside on their own campuses, and attract faculty and 
students who are far from campus or cannot travel to campus very 
often”. 
(http://www.mba.com/mba/FindYourProgram/ChooseAProgramType/D
istancelearning.htm) 
 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan terjadinya 

interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik seperti melalaui e-mail, 

fasilitas chatting, video conference, short massage sent (SMS), telpon dan lain-

lain, sehingga pembelajaran jarak jauh yang dipahami selama ini mengalami 

pergeseran, menurut Dabbagh & Ritland (2005:12) definisi pendidikan jarak jauh 

perlu direvisi sebagaima diungkapkan bahwa;    

Distance Learning as the deliberate organization and coordination of 
distributed forms of interaction and learning activites to achive a 
shared goal. The following five attributes applay to this definition: (1) 
globalization and learning as a social process are inherent and enabled 
through telecommications technology, (2) the concept of a learning 
group is fundamental to achieving and sustaining learning, (3) the 
concept of distance is relatively unimportant or blurred and is not 
limited to the physical separation of the learner and the instructor, (4) 
teaching and learning events (or course events) are distributed across 
time and place, occurring synchronously and/or asynchronously 
through different media, (5) learners are engaged in multiple forms of 
interaction: learner-learner, learner-group, learner-content, and 
learner-instructor.  
 

Perubahan dalam pengertian telah membawa paradigma baru dalam 

pengelolan pendidikan jarak jauh, yaitu PJJ saat ini dapat dilaksanakan dengan 

berbasis pada perangkat ICT dan pembelajarannya menggunakan modus ganda 

yaitu; (1) dilaksanakan secara langsung (synchronous) artinya pada saat pendidik 

memberikan pengajarannya, peserta didik dapat langsung mendengarkannya dan 

(2) dilaksankan dengan cara tidak langsung (asynchronous) seperti melalui media 
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audio/video record, CD-ROM dan lain-lain. Dengan memanfaatkan ICT 

dimungkinkan peserta didik berkomunikasi langsung dengan pendidik, bahkan 

dengan fasilitas webcam atau videoconfrence pendidik dan peserta didik dapat 

bertatap muka secara langsung walaupun dipisahkan oleh jarak geografis. 

Sri Anitah (2008:111) mendefinisikan belajar jarak jauh secara formal 

yaitu; (1) terpisah secara pisik antara pendidik dan peserta didik, (2) program 

pembelajaran yang terorganisasi, (3) lebih banyak belajar mandiri, (4) peserta 

didik dapat belajar dimana saja, (5) menggunakan media telekounikasi, dan (6) 

komunikasi berlangsung dua arah. 

Dari berbagai penjelasan tentang definisi PJJ dapat disimpulkan bahwa 

Pendidikan jarak jauh adalah program pendidikan antara pendidik dan peserta 

didik terpisah oleh jarak geografis, sehingga komunikasi antara pendidik dan 

peserta didik harus difasilitasi melalui berbagai jenis media baik bahan cetak 

dan/atau media elektronik (ICT). Seiring perkembangan ICT, komunikasi antara 

pendidik dan peserta didik pada program PJJ dapat dilakukan secara langsung 

(synchronous) maupun tidak langsung (asynchronous). Pelaksanaan program 

pendidikan jarak jauh saat ini tidak dapat dipisahkan dari keberadaan teknologi 

informasi (ICT). ICT menjadi komponen utama dalam pelaksanaan program PJJ 

yang lebih baik, lebih efektif dan efisien.  

b. Karateristik Pendidikan Jarak Jauh 

Pendidikan jarak jauh merupakan salah satu pilihan program yang 

dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu 

pengelolaan dan karateristik tentu berbeda dengan pendidikan tatap muka. Oemar 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 43 

Hamalik (1993:49) menyebutkan karateristik pendidikan Jarak Jauh (PJJ) 

merupakan suatu keseluruhan proses pendidikan yang bersifat terpadu, yang 

meliputi komponen masukan (input), proses, dan keluaran (output). Komponen 

masukan (input) merupakan semua aspek yang menjadi daya dukung pelaksanaan 

program PJJ, menurut Oemar Hamalik (1993:50) terdiri atas: (1) populasi sasaran, 

yakni tenaga administrasi, tenaga pengelola dan tutor yang memiliki kemampuan 

tertentu, (2) peserta didik yang memiliki pengalaman kerja, motivasi belajar yang 

tinggi dan entry behaviour, (3) sumber material berupa sarana, perlengkapan, dan 

kemudahan belajar, (4) sumber dana (pembiayaan) yang tersedia, dan (5) sumber 

informasi ketenagaan. Komponen proses terdiri atas kurikulum, bahan 

pembelajaran, media instruksional, bimbingan tutorial, dan strategi penilaian. 

Muatan komponen keluaran (output) terdiri atas kemampuan dan keterampilan, 

sikap, loyalitas, disiplin, dan pengalaman tertentu yang dihasilkan atau 

dikembangkan melalui program pendidikan jarak jauh.  

Keegan dalam pengantar PJJ (2006:7) menyebutkan beberapa karateristik 

sistem pendidikan jarak jauh, pertama; terpisahnya pendidik dan peserta didik 

yang membedakan pendidikan jarak jauh dengan pendidikan tatap muka, kedua; 

ada pengaruh dari organisasi pendidikan yang membedakannya dengan belajar 

mandiri dirumah (home study), ketiga; penggunaan beragam media-cetak, audio, 

video, komputer, atau multimedia antara pendidik dan peserta didik dalam suatu 

interaksi pembelajaran, keempat; penyediaan komunikasi dua arah, kelima; 

dimungkinkan sesekali terjadi pertemuan tatap muka individu maupun kelompok, 

keenam proses pendididikan yang memiliki bentuk menuju proses industri, yang 
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dimaksud dengan proses industri adalah pengelolaan bahan ajar yang diperbanyak 

dalam skala besar dan proses pembuatannya dikontrol kualitasnya, kemudian 

distribusi bahan ajar dilakukan seperti distribusi barang.  

Sementara Soekartawi (2007:36) menybutkan karateristik program 
pendidikan jarak jauh sebagi berikut: 

1. sistem pendidikan yang pelaksanaanya memisahkan antara pendidik dan 
peserta didik. 

2. penyampaian materi pembelajaran disampaikan melalui media, baik media 
cetak maupun media elektronik. 

3. bahan ajar-nya bersifat “mandiri” (self-explanatory) dan PJJ yang 
menggunakan jasa ICT khususnya komputer, bahan ajar-nya disajikan di 
komputer. 

4. ada komunikasi dua arah, baik yang disampaikan secara langsung 
(syncronous, real time) maupun tidak langsung (asynchronous, delayed 
time). 

5. sistem pembelajaran dilakukan secara sistemik (terstruktur), teratur dalam 
kurun waktu tertentu, dapat juga dilakukan pertemuan tatap muka antara 
pendidik dan peserta didik, baik dalam forum dikusi, tutorial ataupun 
pertemuan tatap muka (residential class).  

6. paradigma baru dalam pendidikan jarak jauh adalah pendidik berperan 
sebagai fasilitator dan peserta didik berperan sebagai peserta dalam 
pembelajaran. Pendidik dituntut untuk menciptakan teknik mengajar yang 
baik, menyajikan bahan ajar yang menarik, sementara peserta didik di 
tuntut untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran.    

 
Dari uraian diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

jarak jauh merupakan suatu keseluruhan proses pendidikan yang utuh yang 

memperhatikan semua komponen mulai dari masukan (input), proses dan keluaran 

(output). Karateristik program PJJ yaitu pengelolaanya didasarkan pada 

keterpisahan antara peserta didik dan pendidik dalam ruang dan waktu baik secara 

fisik maupun non-fisik, materi pembelajaran disampaikan melalui media dapat 

berupa bahan ajar atau modul yang membelajarkan peserta didik secara mandiri 

(self learning), bahan belajar mandiri yang dirancang khusus dan diproduksi 

secara sistematis, adanya pertemuan pendidik dan peserta didik yang tidak terus 
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menerus (non-contiguous), pengelolaan pendidikan dan pembelajaran dilakukan 

dengan memanfatkan beragam media khusunya ICT dan sistem pembelajaran 

dilaksanakan secara terstruktur dan teratur. 

c. Prinsip Pendidikan Jarak Jauh 

Pendidikan jarak jauh diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip 

kebebasan, kemandirian, keluwesan, keterkinian, kesesuaian, mobilitas dan 

efisiensi. (Yusufhadi Miyarso, 2004;305) Pendidikan jarak jauh dirancang sebagai 

suatu sistem pendidikan yang bebas diikuti oleh siapa saja yang memiliki 

karateristik dan kemauan belajar yang tinggi. Namun beberapa program PJJ ada 

yang dirancang khusus untuk kalangan tertentu, program PJJ S-1 PGSD termasuk 

salah satu program yang dirancang khusus untuk kalangan tertentu yaitu pendidik 

sekolah dasar yang sedang mengajar di sekolahnya masing-masing namun belum 

memenuhi kualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan dalam undang-

undang. Dalam pengantar PJJ (2006:8) prinsip yang menjadi landasan dalam 

pendidikan jarak jauh, yakni: (1) kemandirian, (2) keluwesan, (3) keterkinian, (4) 

kesesuaian, (5) mobilitas. Kelima prinsip tersebut menjadi pedoman bagi 

penyelengraan dan pengelolaan program PJJ.   

Prinsip kemandirian dalam sistem pendidikan jarak jauh diwujudkan 

dengan adanya kurikulum atau program pendidikan yang memungkinkan untuk 

dapat dipelajari secara mandiri (independent learning), belajar perorangan 

ataupun pada sekelompok sebaya, dengan sedikit mungkin bantuan dari tutor. 

Setiap peserta didik dapat memilih program dengan kurikulum khusus sesuai 

pilihannya sendiri, dan mendayagunakan sumber belajar yang tersedia atau yang 
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secara sengaja dikembangkan. Penyelesaian program belajar menurut Yusufhadi 

Miyarso (2004; 306) dapat ditentukan sesuai keinginan peserta didik sendiri. 

Bahkan bahan belajar dapat disediakan berupa paket-paket pembelajaran yang 

didukung dengan program bimbingan atau tutorial dan ujian yang dilakukan 

menggunakan pendekatan belajar tuntas (mastery learning). Dalam 

penyelenggraan program PJJ S-1 PGSD ini waktu penyelesaian program belajar 

telah ditentukan oleh pengelolah program, peserta didik tetap memiliki target 

waktu perkuliahan yang dilakspesertaan dalam satuan semester dengan evaluasi 

perkulihan pada akhir semester.   

Prinsip keluwesan diwujudkan dengan dimungkinkannya peserta didik 

untuk memulai, mengakses sumber belajar, mengatur jadawal dan kegiatan 

belajar, mengikuti ujian atau penilaian kemajuan belajar, dan mengakhiri 

pendidikanya diluar ketentuan batasan waktu dan tahun ajaran. Menurut 

Yusufhadi Miyarso (2004; 306) program pendidikan dan atau pembelajaran dapat 

diambil dan diselesaikan dengan lintas jalur lembaga pendidikan (multi-entry-

multy-exit system). Peserta didik yang cukup cerdas dan mampu belajar cepat 

dimungkinkan untuk dapat menyelesaikan program belajar lebih cepat namun 

yang lambat dalam belajar diberi kemungkinan penyelesaian dalam waktu yang 

lebih panjang. Pada program PJJ S-1 PGSD keluwesan belajar peserta didik 

ditunjukan dengan peserta didik dapat memulai belajar dengan mengakses sumber 

belajar dan mengatur kegiatan belajar. Sementara untuk penilaian kemajuan 

belajar dan peserta didik tidak diberikan keluwesan karena program ini dibatasi 

waktu.  
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Prinsip keterkinian (immediacy) diwujudkan dengan tersedianya program 

pembelajaran dan sumber belajar pada saat diperlukan. Ketersediaan perangkat 

teknologi komunikasi dan informasi sangat mendukung program ini. Kecepatan 

memperoleh informasi yang terbaru melalui teknologi merupakan suatu peluang 

untuk dapat bertahan dan berkembang dalam persaingan bebas. Program PJJ di 

era saat ini seharusnya telah didukung oleh perangkat teknologi komunikasi dan 

informasi yang memadai khususnya internet, peserta didik dapat mengakses 

informasi terbaru dengan bantuan perangkat ICT.  

Prinsip kesesuaian diwujudkan dengan adanya program belajar yang 

terkait langsung dengan kebutuhan pribadi maupun tuntutan lapangan kerja atau 

kemajemukan masyarakat. Prinsip kesesuaian ini harus pula menghagai 

pengalaman yang telah diperoleh dengan diterapkannya penilaian berbasis 

pengalaman (assessement of prior learning).  

Prinsip mobilitas diwujudkan dengan adanya kesempatan untuk berpindah 

lokasi, jenis, jalur dan jenjang pendidikan yang setara atau melanjutkan pada 

jenjang yang lebih tinggi setelah memenuhi persyaratan kompetensi yang 

diperlukan. Prinsip selanjutnya adalah prinsip efisiensi yang diwujudkan dengan 

pendayagunaan berbagai macam sumber daya dan teknologi yang tersedia dengan 

seoptimal mungkin. Sumber daya yang dimaksudkan adalah sumber daya 

manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sumber daya manusia 

meliputi tutor, nara sumber, tenaga ahli yang dapat dijadikan acuan oleh peserta 

didik untuk belajar. Sumber daya alam juga dapat dioptimalkan untuk belajar oleh 

peserta didik, segala sesuatu yang terdapat dialam yang dapat membantu peserta 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 48 

didik bisa dioptimalkan untuk belajar. Sedangakan sumber daya buatan dapat 

berupa media-media pembelajaran yang sifatnya dirancang dan diprogram seperti 

radio, komputer, gambar, CD-ROM dan sejenisnya. Saat ini dengan 

perkembangan ICT yang semakin canggih memungkinkan pengelolaan dan 

penyelenggraan program PJJ menjadi lebih efisien.    

 

d. Kurikulum Program Pendidikan Jarak Jauh 

1) Pengertian umum kurikulum  

Kata ”curriculum” semula dipergunakan dalam istilah olah raga berasal dari 

bahasa Yunani ”curir”, artinya pelari dan ”curere” atau artinya tempat berpacu.   

Maknanya curriculum adalah jarak yang harus ditempuh pelari untuk sampai 

finish yang ditetapkan (curriculae dalam bahasa Latin). Istilah ini kemudian 

dipergunakan dalam dunia pendidikan dengan pengertian awal sebagai mata 

pelajaran  yang harus dipelajari peserta didik untuk memperoleh ijazah. 

Pengertian ini mengandung dua unsur pokok yaitu; (1) mata pelajaran (subject 

matter) dan (2) tujuan utama pendidikan  atau kurikulum.  

Oemar Hamalik (2003:16) mengemukakan tafsiran-tafsiran mengenai 

kurikulum, yaitu; (1). Kurikulum  memuat isi dan materi pelajaran ditafsirkan 

sebagai sejumlah mata ajaran yang harus ditempuh  dan dipelajari oleh peserta 

didik  untuk memperoleh sejumlah pengetahuan, (2). Kurikulum sebagai rencana 

pembelajaran sebagai suatu program pendidikan yang disediakan untuk 

membelajarkan peserta didik, (3).  Kurikulum sebagai serangkaian pengalaman 

belajar.  
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Pandangan berikutnya kurikulum dimaknai sebagai sebuah program belajar 

bagi peserta didik. Batasan ini lebih menekankan kurikulum sebagai rencana 

belajar yang disusun secara logis dan sistematis oleh pihak institusi (organisiasi 

pendidikan) untuk membantu pengembangan pribadi peserta didik menuju tujuan 

pendidikan. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional memberikan penekanana kurikulum sebagai suatu program dengan 

menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelengggraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu 

(Bab I, Pasal 1 butir 9). Artinya tafsiran mengenai kurikulum bisa dalam arti 

sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit kurikulum dianggap sebagai 

sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh peserta didik, dalam pengertian luas 

kurikulum adalah seluruh pengalaman yang sengaja disediakan institusi 

(organisasi pendidikan) bagi peserta didiknya untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Berikut ini disampaikan beberapa pendapat ahli mengenai kurikulum.  

Kurikulum menurut Colin Marsh (1996: 52) dinyatakan: ”curriculum 

defined as content is an interesting emphasis and brings into question another 

term, namely the syllabus”. Jadi kurikulum disebut juga dengan silabus. 

Selanjutnya dikatakan bahwa silabus umumnya merupakan pernyataan ringkas 

mengenai isi pelajaran atau kandungan yang akan diajarkan. Menurut Kelough & 

Kelough yang dikutip Paul R. Burden, et.al. silabus diartikan sebagai pernyataan 

tertulis mengenai isi, prosedur dan perlengkapan-perlengkapan dari program 

pelatihan tertentu (1996: 42). Menurut Finch dan Crunkilton (1979: 07) kurikulum 
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adalah sejumlah kegiatan dan pengalaman belajar yang dialami peserta didik  di 

bawah pengarahan dan tanggungjawab institusi (organisasi pendidikan). Olivia 

mengartikan kurikulum sebagai: 

”Curriculum  is an organized program of studies learning experiences, the 
successful completion of which is considered  necessary to achieve  
specified educational goals corresponding to different  levels of knowledge 
and qualifications” (1992:09).  
(Suatu program terorganisir yang berisi pengalaman belajar untuk 
mencapai tujuan yang pencapaiannya menurut level pengetahuan dan 
kualifikasi tertentu di bawah panduan sekolah).   
 

Harris, Hobart dan Lundberg dikutip Pujiriyanto (2007:18) mendefinisikan 

kurikulum sebagai program mata pelajaran dan pengalaman belajar terorganisir 

yang perlu dilaksanakan dan dipertimbangkan untuk mencapai tujuan-tujuan 

khusus yang berbeda-beda (1995: 119). Sukmadinata (1995: 27) secara lebih 

komprehensif menjelaskan bahwa ada 3 konsep mengenai kurikulum yaitu: 

pertama, sebagai subtansi bahwa kurikulum sebagai suatu rencana kegiatan 

belajar para peserta didik di sekolah atau sebagai tujuan yang ingin dicapai. 

Kurikulum juga menunjuk kepada dokumen yang berisi rumusan tujuan, bahan 

ajar, proses pembelajaran, jadwal dan evaluasi. Kurikulum dapat juga 

digambarkan sebagai dokumen tertulis hasil persetujuan bersama penyusun 

kurikulum dan pemegang kebijakan, pendidik dengan masyarakat. Kedua, 

kurikulum sebagai suatu sistem artinya merupakan bagian dari sistem 

persekolahan, sistem pendidikan bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem 

kurikulum mencakup struktur personalia, dan prosedur kerja bagaimana 

menyusun, melakspesertaan, mengevaluasi dan menyempurnakannya. Hasil dari 

sistem kurikulum adalah tersusunnya suatu kurikulum dan fungsi sistem 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 51 

kurikulum adalah bagaimana memelihara kurikulum agar tetap dinamis. Ketiga,  

kurikulum sebagai bidang studi bertujuan mengembangkan ilmu tentang 

kurikulum. Melalui studi kepustakaan dan berbagai kegiatan penelitian dan 

percobaan merencpesertaan hal-hal baru yang dapat memperkaya dan 

memperkuat bidang studi.  

Menurut Oemar Hamalik terlepas dari perbedaan pandangan, kurikulum 

adalah alat yang amat penting dalam rangka merealisasikan dan mencapai tujuan 

pendidikan. Kurikulum harus dibatasi direncanakan sehingga pengaruhnya 

terhadap peserta didik benar-benar dapat diamati dan diukur hasilnya (2004: 280).  

Mendasarkan banyak terminologi mengenai kurikulum bisa disimpulkan  

bahwa kurikulum sebetulnya bisa diklasifikasikan menjadi 2 yaitu sebagai 

program, rencana ataupun harapan (ideal) dan sebagai pengalaman belajar, hasil 

belajar, batasan isi, kegiatan, sistem penilaian dan pengelolaan lingkungan  belajar 

(actual). Kurikulum bersifat ideal biasanya dituangkan ke dalam Garis-garis 

Besar Program Pengajaran (GBPP), silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

dan bentuk perencanaan lain. Bersifat actual kurikulum merupakan perwujudan  

dari yang direncpesertaan dalam bentuk pengalaman belajar yaitu berupa kegiatan 

nyata pembelajaran. Kurikulum yang tepat dengan beban yang tidak terlalu 

banyak dan tidak terlalu sedikit tetapi sesuai dengan kondisi akan dapat 

mendukung pengembangan kompetensi peserta didik. Perencanaan dan 

pengembangan kurikulum baik kelembagaan maupun individual sangat penting 

bagi kemajuan proses belajar mengajar. Kemampuan pendidik dalam 

pengembangan silabus yang relevan, konsisten dan valid sangat menentukan 
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format pembelajaran dan pengembangan aktifitas belajar yang kreatif dan 

produktif termasuk pemilihan strategi pembelajaran.  

Mendasarkan beberapa pengertian di atas maka kurikulum program PJJ 

diartikan dalam arti sempit sebagai pernyataan ringkas isi mata kuliah yang akan 

disampaikan (kurikulum sebagai produk) berupa seperangkat rencana tertulis dan 

pengaturan isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan 

penilaian sebagai pedoman dalam proses belajar mengajar sedang dalam arti luas 

bisa diartikan sebagai seluruh pengalaman belajar (sebagai proses) yang 

disediakan sebagai perwujudan secara menyeluruh melalui kegiatan dan 

pengalaman belajar guna memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk 

belajar untuk mendukung pencapaian kompetensi pendidik sekolah dasar.  

2) Komponen kurikulum program PJJ 

Kurikulum sebagai kesatuan memiliki komponen yang saling berkaitan 

(saling mempengaruhi, ketergantungan dan berinterelasi) satu sama lain. 

Kurikulum merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan sebagai suatu sistem. 

Komponen-komponen tersebut menurut Oemar Hamalik (2004: 24-30) meliputi; 

Pertama, komponen tujuan kurikulum setiap satuan pendidikan harus mengacu ke 

arah pencapaian tujuan pendidikan nasional. Setiap mata pelajaran mempunyai 

tujuan sendiri yang berbeda dengan  mata pelajaran lainnya sebagai penjabaran 

dari tujuan di atasnya bisa berupa tujuan kurikuler (bidang studi), tujuan 

institusional dan tujuan nasional.   

Kedua, komponen materi kurikulum hakikatnya merupakan isi dari 

kurikulum. Isi kurikulum merupakan susunan dan bahan kajian dan pelajaran 
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mencapai penyelenggaraan satuan pendidikan  yang bersangkutan dalam rangka 

mencapai  tujuan pendidikan nasional (Bab I, Pasal 39 UUSPN 2003). Isi 

kurikulum dikembangkan dan disusun berdasarkan prinsip-prinsip: (1) materi 

berupa bahan pembelajaran yang terdiri dari  bahan kajian atau topik-topik 

pelajaran yang dapat dikaji oleh peserta didik dalam proses belajar dan 

pembelajaran. (2) materi kurikulum mengacu kepada pencapain tujuan masing-

masing satuan pendidikan. Perbedaan ruang lingkup dan urutan bahan  pelajaran 

disebabkan oleh perbedaan tujuan satuan pendidikan tersebut. (3) Materi 

kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sebagai target 

tertinggi. 

Ketiga, komponen metode adalah cara yang dipergunakan untuk 

menyampaikan materi pelajaran dalam mencapai tujuan kurikulum yang 

dilakspesertaan menurut prosedur tertentu. Keaktifan peserta didik belajar 

mendapat tekanan utama agar dosen bisa bertindak sebagai fasilitator dan 

pembimbing bagi peserta didik. Metode menempati fungsi yang penting dalam 

kurikulum, karena memuat tugas-tugas yang harus dikerjakan peserta didik dan 

pendidik sehingga penyusunannya berdasarkan analisis tugas yang mengacu 

kepada  tujuan kurikulum dan berdasar perilaku awal peserta didik.  

Keempat, kompnenen organisasi kurikulum menyangkut masalah pengaturan 

isi yang setiap institusi pendidikan bisa memiliki ciri sendiri-sendiri. Organisasi 

kurikulum bisa berupa: (1) mata pelajaran terpisah-pisah dengan tiap mata 

pelaajaran disampaikan sendiri-sendiri. (2) mata pelajaran berkorelasi dengan cara 

menyampaikan pokok-pokok yang berkorelasi untuk memudahkan peserta didik 
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memahami pelajaran. (3) bidang studi (broadfield); beberapa mata pelajaran 

sejenis dan memiliki ciri sama dikorelasikan  atau difungsikan dalam satu bidang 

pengajaran. (4) program berpusat pada peserta (childcentered program); menitik 

beratkan kurikulum  pada kegiatan-kegiatan peserta didik, buka pada mata 

pelajaran.. (5) Core program;  menggunakan unit masalah yang diambil dari suatu 

mata pelajaran tertentu dan beberapa mata pelajaran lainnya diarahkan  pada 

kegiatan belajar dalam rangka memecahkan masalah dari unit masalah yang 

dipilih. (6) Eclectic program; program yang mencari keseimbangan antara 

organisasi kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran dan peserta didik.  

Kelima, komponen evaluasi berperanan penting untuk memperoleh 

informasi akurat mengenai penyelenggaraan pembelajaran dan keberhasilan 

peserta didik belajar karena kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan 

belajar mengajar. 

Sementara Rosjidan (2001) dikutip Pujiriyanto (2007:22) mengemukakan 

komponen kurikulum meliputi; (1) tujuan; tujuan merupakan merupakan hal yang 

ingin dicapai dari kurikulum tersebut. (2) isi materi; pembicaraan isi materi 

menyangkut pertanyaan apa kandungan isi dari kurikulum, apakah semua 

berbentuk pengetahuan, isi mana yang harus tercakup (ruang lingkup), kriteria 

yang diergunakan untuk memilih isi, bagaimana isi atau materi akan 

dipresentasikan dan kriteria apa yang diperguunakan untuk menentukan urutan isi. 

(3) kegiatan belajar atau pengalaman belajar; merupakan ragam pengalaman 

belajar yang akan dilakukan dan dialamai peserta didik yang bergantung kepada 

jenis isi materi yang dipelajari. Komponen kegiatan memberikan petunjuk 
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bagaimana kurikulum dilakspesertaan. (4) evaluasi; merupakan bagian integral 

dalam pengembangan. Perbaikan dan perubahan kurikulum senantiasa diawali 

dengan kegiatan penilaian. Pengembangan kurikulum merupakan tindaklanjut dari 

hasil penilaian. Lebih lanjut dikemukakan 3 peran evaluasi yaitu peran evaluasi 

dalam kurikulum (evaluasi hasil belajar), evaluasi terhadap kurikulum (evaluasi 

komponen) dan evaluasi proses perbaikan kurikulum (kesenjangan antara kondisi 

ideal dokumen dengan kenyataan pelaksanaan)   

Dari pendapat tersebut disimpulkan pada dasarnya sama bahwa setiap 

kurikulum intinya memiliki komponen-komponen tujuan, isi materi, kegiatan 

belajar (metode dan organisasinya) dan evaluasi. Tujuan menjadi penentu bagi 

penetapan komponen-komponen berikutnya, memberi arah dan corak kegiatan, 

menjadi indikator keberhasilan dan pegangan dalam setiap usaha dan tindakan 

pengelola pendidikan. Kurikulum program PJJ juga memuat komponen-

komponen tersebut yaitu memiliki tujuan, materi, kegiatan pembelajaran yang 

disampaikan secara sychronous dan asynchronous, serta evaluasi. Menurut naskah 

akademik Program PJJ S-1 PGSD (2006: 10-14) komponen kurikulum memuat 

adanya tujuan, kompetensi lulusan, isi dan evaluasi.  

3) Model-model disain kurikulum 

Model disain kurikulum adalah rancangan, pola atau model kurikulum 

menurut visi dan misi sekolah (Wina Sanjaya, 2006: 37). Menurut Mc. Neil 

seperti dikutip Wina Sanjaya (2006: 37) membagi disain kurikulum menjadi 

empat model, yaitu model kurikulum humanistik, kurikulum rekonstruksi sosial, 

kurikulum teknologi dan kurikulum subyek akademis. Sementara Evelyn J. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 56 

Sowell (2000: 43) membagi model disain kurikulum menjadi 5 macam, yaitu 

model disain rasionalisasi akademis yang bertujuan mengembangkan kognitif dan 

kecerdasan, model disain rekonstruksi sosial yang bertujuan mempersiapkan 

peserta didik menghadapi perubahan ketidak pastian-perubahan dunia dan  

perubahan masyarakat, model disain aktualisasi diri yang bertujuan 

mengembangkan potensi individu secara maksimal, model disain pengembangan 

proses kognitif bertujuan mengembangkan proses intelektual dan model disain 

teknologi bertujuan menciptakan belajar sistematis dan efisien. Sementara Wina 

Sanjaya (2006: 38-49) menyebutkan beberapa macam desain kurikulum;  

Pertama, model disain kurikulum berorientasi displin ilmu (subyek 

akademis) yang berpusat kepada pengetahuan dengan penekanan untuk 

pengembangan intelektual peserta didik. Materi kurikulum dipelajari melalui mata 

pelajaran. Selain menguasai materi pelajaran sesuai disiplin ilmu peserta didik  

juga dilatih proses berpikirnya melalui proses penelitian ilmiah dalam disipin ilmu 

tersebut. Implementasinya banyak menggunakan metode ekspositori dan inquiri. 

Model disain ini memuat tiga bentuk organisasi kurikulum yaitu kurikulum 

disusun dalam bentuk mata pelajaran terpisah (subject centered curriculum), mata 

pelajaran yang memiliki kedekatan atau sejenis dikelompokkan (correlated 

curriculum) dan kurikulum terpadu dipelajari melalui unit masalah yang diambil 

dari suatu mata pelajaran tertentu dan beberapa mata pelajaran lainnya diarahkan  

pada kegiatan belajar dalam rangka memecahkan masalah dari unit masalah yang 

dipilih (integrated curriculum). Oemar Hamalik (2004: 29) menyebut integrated 

curriculum sebagai core program.  
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Kedua, disain kurikulum berorientasi kepada masyarakat; didasarkan atas 

asumsi bahwa sekolah ada untuk melayani kebutuhan masyarakat. Model disain 

ini memiliki 3 perspektif disain yaitu perspektif statusquo yang mengarah kepada 

pelestarian nilai-nilai budaya atau warisan budaya masyarakat, perspektif reformis 

yang mengarah peran pendidikan sebagai aegn perubahan masyarakat dan 

peningkatan kualitas masyarakat dan perspektif masa depan yang menekankan 

proses mengembangkan hubungan kurikulum  dengan kehidupan sosial, politik 

dan ekonomi masyarakat sehingga lebih berorientasi sosial. 

Ketiga, Disain kurikulum berorientasi pada peserta didik; didasari asumsi 

bahwa pendidikan bertujuan membantu peserta didik sehingga peserta didik 

menjadi sumber isi kurikulum sesuai tingkat perkembangannya. Disain ini 

memiliki 2 perspektif, yaitu; (a). perspektif kehidupan peserta di masyarakat  yang 

menekankan pentingnya isi kurikulum bersumber dari pengalaman kehidupan 

peserta didik dalam bermasyakarat, dan (b). Perspektif psikologi yang 

berpandangan bahwa kurikulum tidak hanya mengembangkan aspek intelektual 

tetapi seluruh kepribadian secara utuh. Proses pendidikan mengarah upaya 

pengembangan pribadi secara dinamis dengan menyediakan beragam pengalaman 

belajar. Inti tujuannya adalah aktualisasi diri  peserta didik. Perspektif ini banyak 

dianut oleh aliran humanistik.  

Keempat, Model disain kurikulum teknologis; memfokuskan diri kepada 

efektifitas program, metode dan bahan-bahan yang dianggap dapat mencapai 

tujuan. Disain ini menekankan kepada pencapaian tujuan yang mudah diukur, 

aktifitas dan tes serta pengembangan bahan bahan-bahan ajar. Teknologi 
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mempengaruhi kurikulum melalui dua sisi, yaitu sisi penerapan hasil teknologi 

dan sisi penerapan suatu teknologi sebagai suatu sistem atau teori. Sisi pertama 

menekankan pentingnya perencanaan secara sistematis dalam usaha meningkatkan 

ekfektifitas dan efisiensi tujuan. Sisi kedua mengarah kepada penerapan 

(penggunaan dan pemanfaatan) hasil teknologi  sebagai alat, guna meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan (2006: 38-49).    

  Mendasarkan beberapa model disain kurikulum maka bisa disimpulkan 

bahwa pada dasarnya konsep kurikulum yang dikemukakan memiliki kesamaan-

kesamaan. Sebuah lembaga atau institusi pendidikan bisa jadi memiliki sebuah 

model disain kurikulum yang unik tidak saja mengambil salah satu dari model 

namun bisa dipengaruhi oleh model disain kurikulum lainnya. Desain kurikulum 

program PJJ berbasis ICT lebih cendrung mengarah pada desain kurikulum 

teknologis  dimana efektifitas program, metode dan bahan-bahan yang dianggap 

dapat mencapai tujuan sangat dominan dalam proses pembelajaran. Sebagaimana 

pula terungkap dalam pengantar PJJ (2006:30) dimana sarana yang digunakan 

dalam proses pembelajaran sangat menekankan pada penggunaan teknologis. 

Selain dari penekanan pada penggunaan perangkat teknologi, program PJJ juga 

menekankan kepada pencapaian tujuan yang mudah diukur, dengan aktifitas dan 

tes serta pengembangan bahan bahan-bahan ajar.  

 

2. Tinjauan tentang Information Comunication and Technology (ICT) 

a. Pengertian ICT 
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ICT (Information Communication and Technology) atau dalam terjemahan 

bahasa Indonesia disebut Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sementara 

Yusufhadi Miyarso (2004: 481) menyebut dengan istilah teknologi komunikasi 

dan informasi. Pada dasarnya kata teknologi informasi dan komunikasi terdiri dari 

dua makna yaitu “teknologi informasi” dan “teknologi komunikasi”. Informasi 

adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi 

penerimanya. Komunikasi adalah proses  pengiriman informasi kepada seseorang 

atau lembaga lain, biasanya menggunakan bahasa. (http://en.wikipedia.org/wiki/ 

Communication). 

Teknologi informasi menurut Wililiams dan Sawyer yang dikutip Abdul 

Kadir (2003:2) adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) 

dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara dan 

video. Menurut kamus Oxford (1995), teknologi informasi adalah studi atau 

penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, 

menganalisa, dan mendistribusikan informasi baik dalam bentuk kata-kata, 

bilangan dan gambar. Sedangkan teknologi komunikasi adalah teknologi yang 

berhubungan dengan komunikasi jarak jauh. Termasuk dalam kategori teknologi 

ini adalah telepon, radio, dan telivisi (Abdul Kadir & Terra Ch. Triwahyuni, 

2005:3).   

Dalam perkembangannya penggunaan istilah teknologi informasi dan 

komunikasi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebagaimana diungkapkan oleh 

Martin dalam Abdul Kadir (2003:13) mendefinisikan teknologi tidak hanya 

terbatas pada perangkat komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang 
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digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga 

mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim informasi. Lebih lanjut Abdul 

Kadir & Terra Ch. Triwahyuni (2005:2) mengungkapkan teknologi informasi 

adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi.    

Dari penjelasan diatas disimpulkan pada dasarnya ICT (information 

communication and technoloy) atau diartikan teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK) adalah peralatan elektronik yang digunakan untuk memproses segala 

macam bentuk informasi (kata, data, suara, gambar ataupun video) yang kemudian 

dapat dikirim atau disebarluaskan.  

b. Komponen-komponen ICT 

 Komponen utama ICT adalah teknologi komputer dan teknologi 

komunikasi, komponen tersebut dapat dirinci lagi kedalam 6 kelompok yaitu; 1) 

teknologi masukan, 2) teknologi keluaran, 3) teknologi perangkat lunak, 4) 

teknologi penyimpan, 5) teknologi mesin pemroses, dan 6) teknologi 

telekomunikasi (Abdul Kadir & Terra Ch. Triwahyuni 2005; 5). 

Teknologi masukan atau peralatan input adalah alat-alat yang dapat 

digunakan untuk memasukan data ke dalam komputer (Jogiyanto Hartono, 2000; 

123). Beberapa contoh peralatan yang dapat digunakan untuk memasukan data, 

seperti data berbentuk teks atau berbentuk image (gambar), suara, video (gambar 

bergerak dan suara) dan penunjuk (pointer). Beberapa peralatan masukan yang 

umumnya digunakan adalah; keyboard (papan ketik), mouse, scanner, input 

Multimedia, bar code, joystick, touch screen. 
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Mesin pemroses (processing machine) didalam kotak komputer terdapat 

dua bagian perangkat mesin pemroses, yaitu Central Processing Unit (CPU) dan 

Main Memory (memori induk). Processor atau CPU merupakan jantung sistem 

komputer, tapi walaupun demikian processor ini tidak akan memberikan manfaat 

tanpa komponen-komponen pendukung lainnya. Processor dengan komponen 

pendukung lainnya saling terintegrasi membentuk suatu sistem komputer, 

komponen sistem ini biasa disebut menjadi komputer. Sebagai sebuah bagian 

yang sangat berperan pada komputer, CPU memiliki 3 fungsi utama yaitu; 1) 

melaksanakan perintah-perintah yang diberikan oleh software. 2) merespon 

sinyal-sinyal yang dari perangkat-perangkat input. 3) melakukan perhitungan-

perhitungan matematika dan logika. 

Peralatan output merupakan peralatan-peralatan yang digunakan untuk 

melihat atau memperoleh informasi hasil pengolahan data. Ada beberapa macam 

peralatan output yang dapat digunakan, diantaranya adalah layar monitor, printer, 

LCD dan speaker. Peralatan komunikasi adalah peralatan-peralatan yang dapat 

digunakan untuk mengkomunikasikan data dari satu lokasi ke lokasi. Beberapa 

jenis peralatan komunikasi, diantaranya adalah sebagai berikut: network card, 

berbagai macam HUB, Fiber Optik, berbagai macam Modem (Internal, External, 

PCMIA), pemancar dan penerima satelit.  

Dalam banyak kasus, informasi yang telah diproses akan disimpan dalam 

format yang terbaca oleh komputer. Untuk itu diperlukan suatu media yang dapat 

menyimpan data tersebut. Komputer memiliki dua alternatif untuk menyimpan 

data yaitu pada memori dan pada media. Oleh karena memori komputer untuk 
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menyimpan data sangat terbatas, maka kita sangat memerlukan media penyimpan 

data walaupun komputer dimatikan. Berdasarkan jenisnya terdapat dua macam 

media penyimapan seperti dalam tabel berikut, pertama; media magnetik 

contohnya harddisk dan floppydisk (disket), kedua; Media optik conyohnya CD-

ROM, CD-R, CD-RW dan DVD serta, ketiga; Media USB contohnya flashdisk 

Drive. Media penyimpan tersebut memiliki kapasitas yang berbeda-beda 

tergantung pada jenis dan kualitasnya. Misalnya kapasitas harddisk mampu 

menyimpan data  rata-rata 40 Gbyte sampai 120, sedangkan flasdisk mampu 

menyimpan data dengan kapasitas lebih kecil antara 128 MB samapai pada 4 MB, 

namun ukuran tersebut terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi 

informasi, sementara disket saat ini sudah mulai ditinggalkan karena kapasitasnya 

terlalu kecil.  

c. Pemanfaatan ICT dalam Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)  

Kemajuan ICT telah memberikan pengaruh luas pada metodologi 

pembelajran dan sistem pengelolaan pendidikan diantaranya adalah sistem 

pendidikan jarak jauh. Dengan perkembangan teknologi lahir istilah baru yang 

sering dipakai oleh para ahli untuk menjelaskan tentang pendidikan jarak jauh. 

Soekartawi (2007: 33) menerangkan beberapa istilah yang sering dipakai untuk 

untuk memberi nama pendidikan jarak jauh yang menggunakan jasa internet 

diantaranya virtual learning, on-line learning, web besed learning dan e-learning. 

Sistem pendidikan jarak jauh berbasis ICT adalah suatu pertemuan antara tiga 

perkembangan teknologi dan tadisi (William Horton: 2000) menyebutkan dengan 

istilah; distance learning, computer-conveyed education, dan teknologi internet 
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(internet technology). Dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang, teknologi 

yang pada awalnya masih terpisah dapat dijadikan satu kesatuan untuk 

menemukan pemecahan masalah yang lebih komprehensif. Dalam implementasi 

pembelajaran pendidik dapat memasukan materi-materi dalam bentuk teks, audio, 

animasi atau video ke dalam jaringan internet untuk dimanfaatkan sebagai bahan 

ajar atau sumber belajar.  

1) Pendidikan jarak jauh berbasis ICT 

Dalam program pendidikan jarak jauh berbasis ICT terdapat beberapa 

komponen untuk mendukung berlangsungnya pembelajaran. Dalam pengantar PJJ 

(2006:21) disebutkan bahwa komponen program PJJ diantaranya; mahasiswa, 

kampus, fasilitataor, staf pendukung, dan administrator. Berikut adalah deskripsi 

singkat mengenai peran-peran kunci utama dalam pembelajaran jarak jauh; (a) 

mahasiswa (student), peran utama dari mahasiswa adalah belajar. Dalam proses 

pembelajaran jarak jauh diperlukan keadaan yang baik, motivasi, perencanaan, 

dan kemampuan untuk menganalisa materi perkuliahan, tugas, dan tes yang 

diberikan seorang tutor kepada mahasiswa. Kemampuan berinteraksi antara dosen 

dengan mahasiswa sangat bergantung pada hubungan teknis (technical link) yang 

menjembatani batasan antara kelas yang terpisah dengan partisipasi mahasiswa. 

(b) Kampus (faculty), kesuksesan dari sistem pembelajarasn jarak jauh ini sangat 

ditentukan oleh kampus. Pada sistem PJJ, tanggung jawab seorang tutor adalah 

memberikan materi kursus dan memberikan keperluan yang dibutuhkan 

mahasiswa. Dalam PJJ hal yang harus dikuasai oleh tutor adalah penyesuaian 

kemampuan mengajar secara jarak jauh. Seorang tutor harus mampu membuat 
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sistem pemahaman yang mudah, mengadaptasikan cara mengajar antara sistem 

kelas tradisional dengan teknologi dari sistem pembelajaran jarak jauh. 

Sebagai jembatan antara pendidik dan peserta didik diperlukan sarana 

yang mendukung komunikasi maka komponen berikutnya yaitu (c) fasilitator,  

fasilitator sebagai jembatan antara peserta didik dengan pengajar. Agar efektif 

maka fasilitator harus mampu menganalisa kebutuhan-kebutuhan antara peserta 

didik dengan pengajar. (d) Staf pendukung (support staff), secara individual 

bagian ini tidak begitu menonjol, tetapi pada sistem pembelajaran jarak jauh 

secara luas, fungsi dari support service sangat menentukan dari kesuksesan 

distance learning, yang antara lain adalah dalam sistem pendaftaran peserta didik 

(registration), penggandaan dan penyebaran materi, pengaturan jadwal 

(schedulling),  pemrosesan laporan penilaian (grades), pengaturan hal teknis, dan 

lain sebagainya. (e) Administrator, fungsi administrator sangat berpengaruh pada 

perencanaan awal sistem pembelajaran jarak jauh, administrator juga berperan 

sebagai consensus builder, pengambil keputusan (decision maker) dan refrence. 

Administrator bekerja secara personal dan memastikan resource dan teknologi 

yang ada dapat bekerja secara baik dan efektif, serta selalu bertanggung jawab 

dalam maintenance system. 

2) Pembelajaran elektronik (e-learning) 

Electronic learning disingkat menjadi e-learning atau pembelajaran 

elektronik dapat menjadi salah satu alternatif cara untuk mengatasi masalah 

pendidikan, sebagai para alhi memiliki menggunakan istilah yang berbeda-beda 

tentang e-learning, namun pada prinsipnya e-learning adalah pembelajaran yang 
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menggunakan jasa elektronika sebagai alat bantunya. Kata ini terdiri dari dua 

bagian, yaitu ‘e’ yang merupakan singkatan dari ‘electronica’ dan ‘learning’ yang 

berarti ‘pembelajaran’. Jadi e-learning berarti pembelajaran dengan menggunakan 

jasa bantuan perangkat elektronika khususnya komputer (Soekartawi, 2007:22). 

Sementara itu UNESCO (Soekartawi, 2007) mendefinisikan e-learning sebagai 

berikut: e-learning is learning through available in the computers. Thus, e-

learning or on-line learning is always connected to a computer or having 

information available through the use of computer.   

Lebih lanjut Soekartawi 2007:25 menjelaskan e-learning sebagai berikut: 

E-Learning is a generic term for all technologically supported 
learning using an array of teaching and learning tools as phone 
bridging, audio and videotapes, teleconferencing, satellite 
transmissions, and the more recognized web-based training or 
computer aided instruction also commonly referred to as online 
courses.  
 
Dengan demikian maka e-learning adalah pembelajaran yang 

pelaksanaannya didukung oleh jasa teknologi seperti telepon, audio, videotape, 

transmisi satellite atau komputer. Beberapa hal yang mendorong e-learning 

menjadi salah satu pilihan untuk penyelesaian masalah pendidikan karena 

pesatnya perkembangan fasilitas teknologi informasi. Teknologi pendukung e-

learning adalah komputer sehingga lahir computer based learning (CBL) yaitu 

pembelajaran yang sepenuhnya menggunakan komputer; dan computer assisted 

learning (CAL) yaitu pembelajaran yang menggunakan alat bantu utama 

komputer. Smaldino (2005:181) menyatakan on-line learning juga biasa disebut 

e-learning merupakan pembelajaran yang disajikan secara elektronik dengan 

menggunakan komputer dan media berbasis komputer.  
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Dalam perjalanannya perkembangan teknologi untuk pembelajaran terus 

berkembang dengan lahirnya konsep technology based learning yang pada 

prinsipnya terdiri dari Audio Information Technologies (radio, audio tape, voice 

mail telephone) dan Video Information Technologies (misalnya: video tape, video 

text, video messaging). Sedangkan technology based web-learning pada dasarnya 

adalah Data Information Technologies (misalnya: bulletin board, Internet, e-mail, 

tele-collaboration).  Pada pelaksanaan pembelajaran sering dijumpai kombinasi 

dari teknologi (audio/data, video/data, audio/video). Teknologi ini juga sering di 

pakai pada pendidikan jarak jauh (distance education). Dabbagh dan Ritland 

(2005:22) mengungkapkan bahwa belajar on-line merupakan lingkungan belajar 

terbuka dan tersebar luas, yang menggunakan alat-alat pedagogis, dimungkinkan 

menggunakan internet dan teknologi berbasis web, untuk memfasilitasi belajar 

dan pembentukan pengetahuan melalui kegiatan dan interaksi yang bermakna.  

Web-Based Instruction (WBI)
Supported through the use of

web-based authoring tools and 
course management system

On-line Learning
Learning Technologies and delivery models:

virtual clasrooms, knowledge networks,
asynchronous learning networks, WBI

Distance Learning
pedagogical models or construcs;

distributed learning;open,or fleksibel,
lerning; knowledge-building communities

 

Gambar 01: Distance learning, on-line learning dan web-based learning 
((Dabbagh & Ritland) 
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Cara penyampaian atau cara pemberian (delivery system) dari e-learning, 

dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: one way communication (komunikasi satu 

arah); dan two way communication (komunikasi dua arah). Komunikasi atau 

interaksi antara pendidik dan peserta didik memang sebaiknya melalui sistem dua 

arah. Dalam e-learning, sistem dua arah ini juga bisa diklasifikasikan menjadi 

dua, yaitu, pertama; dilaksankan melalui cara langsung (synchronous). Artinya 

pada saat pendidik memberikan pelajaran, peserta didik dapat langsung 

mendengarkan, kedua; dilaksanakan melalaui cara tidak langsung (asynchronous), 

misalnya pesan dari instruktur direkam dahulu sebelum digunakan. 

Karateristik pembelajaran elektronik (e-learning) menurut Soekartawi 

(2005:27) yang diterapkan dalam pendidikan jarak jauh diantaranya, (1) 

memanfaatkan jasa teknologi elektronik, (2) memanfaatkan keunggulan komputer 

(digital media dan computer networks), (3) menggunakan bahan ajar bersifat 

mandiri (self learning materials) disimpan dikomputer sehingga dapat diakses 

oleh pendidik dan peserta didik, (4) memanfaatkan jadual pembelajaran, 

kurikulum, hasil kemajuan belajar dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi 

pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer; dan (5) kominikasi yang sangat 

cepat.  

 Pemanfaatan e-learning tidak terlepas dari jasa internet. Karena teknik 

pembelajaran yang tersedia di internet begitu lengkap, maka hal ini akan 

mempengaruhi terhadap tugas pendidik dalam proses pembelajaran. Dahulu, 

proses belajar mengajar didominasi oleh peran pendidik, karena itu disebut the era 

of teacher. Dewasa ini proses belajar dan mengajar, banyak didominasi oleh peran 
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pendidik dan buku (the era of teacher and book) dan pada masa mendatang proses 

belajar dan mengajar akan didominasi oleh peran pendidik, buku dan teknologi 

(the era of teacher, book and technology). 

 Informasi sudah merupakan ‘komoditi’ sebagai layaknya barang ekonomi 

yang lain. Peran informasi menjadi kian besar dan nyata dalam dunia modern 

seperti sekarang ini. Hal ini bisa dimengerti karena masyarakat sekarang menuju 

pada era masyarakat informasi (information age) atau masyarakat ilmu 

pengetahuan (knowledge society). Oleh karena itu tidak mengherankan kalau ada 

pendidikan tinggi yang menawarkan jurusan informasi atau teknologi informasi, 

maka pendidikan tinggi tersebut berkembang menjadi pesat. 

Dari berbagai pengalaman dan juga dari berbagai informasi yang tersedia 

diliteratur, memberikan petunjuk tentang manfaat penggunaan internet, khususnya 

dalam pendidikan jarak jauh (Soekartawi, 2007) antara lain (1) tersedianya 

fasilitas e-moderating di mana pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi 

secara mudah melalui fasilitas internet secara regular atau kapan saja kegiatan 

berkomunikasi itu dilakukan dengan tanpa dibatasi oleh jarak, tempat dan waktu. 

(2) pendidik dan peserta didik dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk 

belajar yang terstruktur dan terjadual melalui internet, sehingga keduanya bisa 

saling menilai sampai berapa jauh bahan ajar dipelajari, (3) peserta didik dapat 

belajar atau mereview bahan ajar setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan 

mengingat bahan ajar tersimpan di komputer. (4) peserta didik memerlukan 

tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya dan dapat 

melakukan akses di internet secara lebih mudah. (5) baik pendidik maupun peserta 
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didik dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah 

peserta yang banyak, sehingga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang 

lebih luas. (6) berubahnya peran peserta didik dari yang biasanya pasif menjadi 

aktif, (7) relatif lebih efisien, misalnya bagi peserta didik yang tinggal jauh dari 

pendidikan tinggi konvensional atau bagi peserta didik yang sibuk bekerja. 

3) Tinjauan tentang pembelajaran 

a) Hakikat pembelajaran  

Kata “pembelajaran” berasal dari kata ‘belajar”. Dalam pembelajran 

identik dengan keterpaduan atara proses belajar dan mengajar. Belajar menurut 

Sardiman (1986: 20) adalah perubahan tingkah laku atau penampilan dengan 

serangkaian kegiatan seperti membaca, mendengarkan, meniru dan lain 

sebagainya, sementara Saiful Bahri dkk (1996: 11) mengartikan bahwa belajar 

adalah proses perubahan prilaku berkat pengalaman dan latihan. Belajar adalah 

suatu proses perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi 

antara individu dan individu dengan lingkungannya (Usman, 1995: 5). Sedangkan 

Winkel (1986: 36) mengartikan belajar adalah suatu aktivitas mental/psikis, yang 

berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungannya, yang menghasilkan 

perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai 

sikap. Perubahan itu bersikap secara relatif, konstan dan berbekas. Jadi belajar 

adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguasai pengetahuan, kebiasaan, 

kemampuan, keterampilan dan sikap melalui hubungan timbal balik antara proses 

belajar dengan lingkungannya. Selanjutnya Soejanto (1997: 21) menyatakan 

bahwa belajar adalah segenap rangkaian aktivitas yang dilakukan secara sadar 
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oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan dalam dirinya berupa penambahan 

pengetahuan yang menyangkut banyak aspek, baik karena kematangan maupun 

karena latihan. Perubahan ini memang dapat diamati dan berlaku dalam waktu 

relatif lama. Perubahan yang relatif lama tersebut disertai dengan berbagai usaha, 

sehingga Hudoyo (1990: 13) mengatakan bahwa belajar itu merupakan suatu 

usaha yang berupa kegiatan hingga terjadinya perubahan tingkah laku yang relatif 

lama atau tetap. 

 Pengertian mengajar adalah penyerahan kebudayaan berupa pengalaman-

pengalaman kecakapan kepada anak didik atau usaha mewariskan nilai-nilai 

kebudayaan kepada generasi muda/penerus, sejalan dengan pendapat  De Quelyu 

dan Gazali dalam Abdurrahman (1990: 73) mengatakan bahwa mengajar adalah 

menanamkan pengetahuan pada seseorang dengan cara paling singkat dan tepat . 

 Usman (1995: 6) menyatakan mengajar merupakan suatu perbuatan yang 

memerlukan tanggung jawab yang cukup berat, karena berhasilnya pendidikan 

pada peserta didik sangat bergantung pada pertanggungjawaban pendidik dalam 

melaksanakan tugasnya. Mengajar pada prinsipnya membimbing peserta didik 

dalam kegiatan belajar mengajar atau mengandung pengertian bahwa mengajar 

merupakan suatu usaha mengorganisasi lingkungan dalam hubungannya dengan 

anak didik dan bahan pengajaran yang  menimbulkan proses belajar (Usman, 

1995: 6). Sejalan dengan itu, Oemar Hamalik (2001: 8) menyatakan bahwa 

mengajar adalah usaha pendidik untuk mengorganisasi lingkungan sehingga 

menciptakan kondisi belajar bagi peserta didik. Pengertian ini mengandung makna 

bahwa pendidik dituntut untuk dapat berperan sebagai organisator kegiatan belajar 
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peserta didik dan juga hendaknya mampu memanfaatkan lingkungan, baik yang 

ada di kelas maupun yang ada di luar kelas yang menunjang kegiatan belajar 

mengajar. Menurut Rusyan (1989: 27) bahwa mengajar bukan upaya pendidik 

menyampaikan bahan pelajaran, melainkan bagaimana peserta didik dapat 

mempelajari bahan pelajaran sesuai tujuan. 

 Dari pengertian belajar dan mengajar yang telah dikemukakan oleh para 

ahli, dapat dikatakan bahwa proses belajar adalah suatu proses yang mengandung 

serangkaian perbuatan pendidik dan peserta didik atas dasar hubungan timbal 

balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. 

Interaksi atau hubungan timbal balik antara pendidik dan peserta didik itu 

merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar mengajar. Interaksi 

dalam peristiwa belajar mengajar mempunyai arti yang lebih luas, tidak sekedar 

hubungan antara pendidik dengan peserta didik, tetapi berupa interaksi edukatif. 

Dalam hal ini bukan hanya penyampaian pesan berupa materi pelajaran, 

melainkan penanaman sikap dan nilai pada diri peserta didik yang sedang belajar. 

 Dalam proses belajar mengajar, keberhasilan pendidik dalam pengajaran 

ditentukan oleh prestasi atau hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik. Oleh 

karena itu, pendidikan mempunyai peranan penting dan diharapkan dapat 

membimbing peserta didik menguasai ilmu dan keterampilan yang berguna serta 

memiliki sifat positif. 

Pembelajaran adalah proses interaksi belajar biasanya antara pendidik dan 

peserta didik atau peserta didik dengan sumber belajar. konsep pembelajaran 

menurut Corey (1986: 195) dalam Saiful Sagala (2006:61) adalah suatu proses 
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dimana lingkungan seseorang secara disengaja, dikelola untuk memungkinkan 

turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau 

menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Pembelajaran mengandung arti 

setiap kegiatan yang dirancang untuk membantu seseorang mempelajari sesuatu 

kemampuan atau nilai yang baru.  

Dimiyati dan Mudjino (1999:297) mengartikan bahwa pembelajaran 

adalah kegiatan pendidik secara terprogram dalam desain pembelajaran, untuk 

membuat peserta didik belajar secara aktif yang menekaankan pada penyedian 

sumber belajar. UUSPN no 20 tahun 2003 menyatakan pembelajaran adalah 

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. 

b) Hakikat Pembelajaran Program PJJ  

Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, menyebutkan program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dapat 

diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dengan berbagai 

bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta 

penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan 

(Pasal 31, ayat 1 dan 3). Pasal tersebut yang dijadikan dasar bagi penyelenggra 

program PJJ untuk melakspesertaan pembelajaran dalam berbagai bentuk dan 

modus. Salah satu bentuk dan modus yang biasa di laksanakan dalam program PJJ 

adalah tutorial. Oemar Hamalik (1993:158) menyampaikan bahwa tutorial adalah 

adalah bimbingan pembelajaran dalam bentuk pemberian bimbingan, bantuan, 

petunjuk, arahan, dan motivasi agar para peserta didik belajar secara efisien dan 
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efektif. Tutorial merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang memungkinkan 

peserta didik menguasai kemampuan yang ditetapkan dalam standar nasional 

jenjang serta program pendidikan yang dimaksud. Dengan demikian, 

pembelajaran dalam program PJJ harus dirancang dengan sungguh-sungguh 

sehingga layanan belajar/fasilitasi bagi peserta didik mampu membelajarkan 

secara mandiri.  

Hakikat pembelajaran program PJJ adalah belajar mandiri sehingga proses 

pembelajaran dalam PJJ terjadi interaksi antara peserta didik dengan sumber 

belajar. Oleh karena peserta didik terpisah dengan pendidik, terjadi atau tidaknya 

interaksi tersebut lebih banyak tergantung pada inisiatif peserta didik sendiri. 

Peserta didik memiliki otonomi penuh atas proses belajarnya. Peserta didik 

menjadi penentu utama terjadinya proses pembelajaran, dan peserta didik yang 

mengetahui kemampuan yang harus dikuasai. Peserta didik adalah orang paling 

tahu kapan harus belajar, kapan harus bertemu peserta didik yang lain, kapan 

harus berkonsultasi dengan tutor, dan sebagainya.  

Dalam program PJJ peserta didik dituntut untuk menjadi pembelajar 

mandiri atau sering disebut sebagai ”independent learner”, yang merupakan 

aspek utama dalam pembelajaran di PJJ. Selain pembelajaran mandiri interaksi 

dilaksankan dengan tutor dalam kegiatan tatap muka dengan peserta didik agar 

bisa mengungkapkan kesulitan atau pertanyaan lain selama mereka belajar. Untuk 

seperangkat bahan ajar dan pedoman yang memberi arah peserta didik dalam 

proses belajarnya harus disediakan. Simpson (2000) dalam pengantar PJJ (2006: 
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20) menyebut tutorial sebagai bantuan belajar, pada dasarnya bantuan belajar 

terdiri dari bantuan belajar yang bersifat akademik dan nonakademik.  

Dari uraian di atas, pembelajaran di PJJ merupakan pembelajaran yang 

berlangsung secara jarak jauh karena terpisahnya pendidik dan peserta didik yang 

mempersyaratkan kemandirian peserta didik, serta didukung oleh layanan belajar 

seperti tutorial yang memadai. Tiga aspek utama dalam definisi tersebut adalah 

keterpisahan pendidik dan peserta didik, kemandirian, dan layanan belajar atau 

tutorial. Dengan bertolak pada hakekat program PJJ diatas, seseorang hanya dapat 

dikatakan mengikuti pembelajaran jarak jauh, jika dalam proses pembelajarannya 

ketiga aspek di bawah ini terpenuhi.  

Aspek pertama, keterpisahan antara pendidik dan peserta didik muncul 

karena sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 31, Ayat (2), PJJ memang 

melayani kelompok rnasyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara 

tatap muka atau reguler. Peserta didik tersebar di seluruh pelosok tanah air, 

mempunyai keterbatasan waktu dan jarak, serta usia yang sangat bervariasi.  

Aspek yang kedua, yaitu kemandirian yang merupakan syarat yang mesti 

dipenuhi oleh peserta didik program PJJ. Namun pada kenyataannya, kadar 

kemampuan belajar mandiri ini sangat bervariasi karena dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Menurut Sugilar (2000) dalam pengantar PJJ (2006:20), makin tinggi 

kendali peserta didik atas pembeiajaran yang sedang dijalaninya, dan dengan 

sendirinya kesiapannya untuk belajar mandiri makin tinggi pula. Keterampilan 

belajar (learning skills), yang merupakan modal dalam belajar mandiri, sikap dan 

persepsi peserta didik terhadap belajar yang terkait dengan pendekatan belajar, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 75 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Light & Cox (2001) dalam pengantar PJJ 

(2006:20), serta berbagai kondisi eksternal ikut berpengaruh terhadap kesiapan 

peserta didik untuk belajar mandiri. 

Aspek ketiga, yaitu tutorial, berkaitan dengan tingkat kemandirian peserta 

didik. Tutorial atau seperti yang disebut oleh Simpson (2000) dalam pengantar PJJ 

(2006:21) sebagai bantuan belajar, baik yang bersifat akademik maupun 

nonakademik berperan besar dalam proses pembelajaran di PJJ. Sebagaimana 

dikatakan oleh Garison (1993) yang dikutip dalam pengantar PJJ (2006:22), 

kemandirian dicapai melalui interaksi, bukan isolasi. Hal ini berarti, peserta didik 

program PJJ tidak boleh dibiarkan sendiri, tapi harus disentuh dengan berbagai 

tutorial yang akan membuat termotivasi dan terbebas dari kesepian.  

c)  Belajar Mandiri 

Dalam sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), proses pembelajaran sangat 

menekankan kepada kemandirian belajar peserta didik. Haris Mudjiman (2008:7) 

mengungkapkan yang dimaksud dengan belajar mandiri adalah kegiatan belajar 

aktif, yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai suatu kompetensi guna 

mengatasi suatu masalah, dan dibangun dengan bekal pengetahuan atau 

kompetensi yang telah dimiliki. Wedemeyer (1973) dalam Deni (2008:168) 

menjelaskan bahwa belajar mandiri adalah cara belajar yang memberikan derajat 

kebebasan, tanggung jawab dan kewenangan yang lebih besar kepada pembelajar 

dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan belajarnya.  

Dalam belajar mandiri, peserta didik perlu mengetahui (1) tujuan atau hasil 

belajar yang ingin dicapai, (2) mata ajar tema, topik atau isu yang akan di pelajari, 
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(3) sumber-sumber belajar dan metode yang akan digunakan dan (4) bagaimana 

serta dalam hal apa keberhasilan belajar akan diuji (dinilai). Pengertian senada 

juga disampaikan oleh Knowles (1975), belajar mandiri adalah suatu proses 

dimana individu mengambil inisiatif dengan atau tanpa bantuan orang lain untuk, 

(1) mendiagnosa kebutuhan belajarnya sendiri, (2) merumuskan/ menentukan 

belajarnya sendiri, (3) mengidentifikasi sumber-sumber belajar, (4) memilih dan 

melakspesertaan strategi belajarnya sendiri, (5) mengevaluasi hasil belajarnya 

sendiri. Sedangkan Haris Mudjiman (2008:9) menyusun anatomi konsep belajar 

mandiri terdiri dari kepemilikan kompetensi tertentu sebagai tujuan belajar; 

belajar aktif sebagai strategi belajar untuk mencapai tujuan; motivasi belajar 

sebagai prasyarat berlangsungnya kegiatan belajar; dan paradigma konstrutivistik 

sebagai landasan konsep. 

Konstrutivisme

Motivasi
Belajar

Belajar Aktif

Kompetensi

 

Gambar 02: Anatomi konsep belajar mandiri  
Haris Mudjiman (2008:10) 

 
Dari beberapa pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam 

pendidikan dengan sisitem belajar mandiri, peserta didik diberikan kemandirian 
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(baik kelompok maupun individu) dalam menentukan, (1) tujuan belajarnya (apa 

yang harus docapai), (2) apa saja yang harus dipelajari dan dari mana sember 

belajarnya (materi dan sumber belajarnya), (3) Bagaimana mencapainya (strategi 

belajar) dan (4) kapan serta bagaimana keberhasilan belajarnya diukur 

(dievaluasi). 

Belajar mandiri juga tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang diskrit, 

tetapi merupakan sesuatu yang kontinum. Inti dari konsep belajar mandiri terletak 

pada otonomi belajarnya. hal ini dapat di artikan semakin besar derajat otonomi 

dan kemandirian (peran kendali, inisiatif atau pengambilan keputusan) diberikan 

oleh suatu lembaga pendidikan (tenaga pendidik) kepada peserta didik dalam 

menentukan komponen diatas, maka semakin tinggi derajat sistem belajar mandiri 

yang diberikan oleh suatu lembaga pendidikan tersebut. 

Moore (1997) yang di kutip oleh Keegan (1990) menyatakan derajat 

kemandirian belajar yang di berikan kepada peserta didik dapat dilihat dari tiga 

aspek, (1) kemandirian dalam menentukan tujuan, apakah penentuan tujuan 

belajar ditentukan oleh pendidik atau peserta didik, (2) kemandirian dalam 

menentukan metode belajar dan media serta (3) kemandirian dalam mengevaliasi 

hasil belajar.  

d) Modus pembelajaran PJJ 

Program pendidikan jarak jauh berbasis ICT mengisyaratkan antara 

pendidik dan peserta didik tidak bertemu layaknya pendidikan tatap muka, maka 

proses pembelajaran dapat melalui belajar mandiri dan tutorial. Berdasarkan 

modus penyelenggaraannya, tutorial dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, 
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yaitu jarak jauh dan tatap muka. Sesuai dengan ciri pendidikan jarak jauh, yaitu 

keterpisahan pendidik dan peserta didik serta komunikasi melalui multimedia, 

maka tutorial yang lebih mendominasi adalah tutorial jarak jauh. Hal ini terjadi 

karena berbagai alasan, di antaranya adanya anggapan bahwa belajar jarak jauh 

adalah belajar melalui media, sehingga komunikasi dengan multimedia cenderung 

diasosiasikan sebagai komunikasi jarak jauh. Meskipun pada komunikasi jarak 

dekat, dan bahkan tatap muka juga dapat menggunakan multimedia. Berikut ini 

akan diuraikan sekilas lintas deskripsi kedua modus tutorial tersebut.  

Pertama; Tutorial tatap muka (synchronous). Pertemuan tatap muka 

diperlukan khususnya bagi proses belajar yang terkait dengan pembentukan 

kompetensi tertentu, dan terlebih lagi jika ditinjau dari hai-hal yang bersifat 

manusiawi. Namun menurut Suparman yang dikutip dalm pengantar program PJJ 

(2006: 21) Pertemuan tatap muka bukan merupakan tantangan dalam program PJJ. 

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu ingin berinteraksi dengan 

sesamanya, tanpa interaksi manusia akan mengalami kesepian. Peserta didik 

program PJJ tampaknya seperti terisolasi, oleh karena itu, adanya interaksi secara 

langsung akan merupakan sesuatu yang istimewa. Hal ini tidak hanya diperlukan 

untuk hal-hal yang bersifat sosial, tetapi juga untuk kegiatan akademik. Dalam 

menggapai berbagai konsep, seseorang memerlukan teman diskusi atau 

memerlukan teman yang dapat memberikan konfirmasi tentang kemantapan 

konsep yang dikuasainya. Dengan perkembangan teknologi tutorial tatap muka 

dapat dilakukan via internet atau vedioconfrence. Tutorial tatap muka termaktup 

dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 31, 
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penjelasan Ayat (3) yang menyatakan bahwa pendidikan jarak jauh mencakup 

pengorganisasian tunggal (modus tunggal), atau bersama tatap muka (modus 

ganda).  

Jenis kegiatan yang dilakukan dalam PJJ yaitu, tutorial tatap muka dapat 

dibedakan menjadi dua bagian besar, yaitu tutorial yang bersifat pengkajian 

substansi, serta tutorial yang lebih bersifat latihan dan penghayatan. Kedua jenis 

tutorial ini dapat dilakukan dengan layanan individual dan kelompok. Berikut ini 

akan diuraikan secara singkat kedua kelompok tutorial tersebut.  

Kedua; Tutorial pengkajian substansi. Tutorial tatap muka jenis ini 

difokuskan pada kemampuan peserta didik untuk menguasai substansi materi mata 

kuliah yang lebih bersifat kognitif, termasuk yang bersifat keterarnpilan kognitif 

atau yang disebut oleh Gagne (1985) yang dikutip dalam pengantar PJJ (2006:22) 

sebagai keterampilan intelektual. Kegiatan tutorial yang fokusnya pengkajian 

lebih banyak diisi dengan diskusi atau kerja kelompok untuk menerapkan konsep 

tertentu. Pengkajian dapat dilakukan secara luas, mulai dari mendengarkan 

informasi tambahan dari tutor atau nara sumber lain sampai melakukan eksplorasi, 

kegiatan seperti mencari bukti-bukti baru tentang perkembangan satu konsep atau 

meneliti dampak dari penerapan satu konsep. Semua ini dapat dilakukan baik 

dalam kelompok maupun secara individual. Oleh karena tutorial tatap muka tidak 

terlalu sering dilakukan, pertemuan tatap muka sebaiknya dimanfaatkan untuk 

menyepakati cara kerja, membahas laporan atau hasil diskusi, serta merancang 

kegiatan berikutnya. Sebaliknya, kegiatan seperti melakukan eksplorasi dapat 

dilakukan di luar pertemuan tatap muka dengan panduan yang jelas. 
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Untuk memotivasi peserta didik mengikuti kegiatan ini dan memberi 

peluang kepada peserta didik untuk menunjukkan kemampuannya, perlu 

dipikirkan satu cara yang dapat mengakomodasi kebutuhan tersebut. Pemberian 

tugas-tugas yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan 

prestasi yang terbaik, barangkali merupakan satu cara yang dapat dilakukan. 

Penilaian terhadap tugas-tugas tersebut diperhitungkan dalam penentuan nilai 

akhir. Dengan cara ini, proses belajar akan menjadi lebih bermakna karena 

penilaian terhadap penguasaan peserta didik tidak hanya ditentukan oleh ujian 

akhir, tetapi juga oleh prestasi yang dicapai selama proses pembelajaran 

berlangsung. Di samping itu, peserta didik akan termotivasi mengerjakan tugas-

tugas yang diberikan, dan dengan cara ini akan tumbuh semacam keyakinan 

bahwa ia memang benar-benar sedang belajar.  

Ketiga; Tutorial latihan dan penghayatan. Pada pengantar PJJ (2006:23) 

disebutkan bahwa tutorial latihan dan penghayatan difokuskan pada pembentukan 

keterampilan serta sikap dan nilai. Oleh karena itu, tutorial ini dapat berbentuk: 

praktikum, praktek mengerjakan sesuatu dalam situasi buatan (simulasi), atau 

mengerjakan sesuatu dalam situasi yang sebenarnya. Mata kuliah yang 

memerlukan kegiatan seperti ini misalnya llmu Pengetahuan Alam, Komputer, 

Pendidikan Jasmani, Seni Drama, Tari, dan Musik, serta Program Pengalaman 

Lapangan (PPL), baik berupa melakukan penyuluhan, maupun latihan mengajar. 

Dalam kaitan ini, peran instruktur dan supervisor sangat penting. Tanpa kehadiran 

supervisor, tutorial ini tidak mungkin dilaksanakan.  
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Terkait dengan esensi kegiatan ini, maka tempat praktek berupa ruangan 

dan fasilitasnya harus disediakan. Laboratorium dengan alat-alatnya, ruang latihan 

dengan alat-alat musik dan seni lainnya, lapangan olah raga dan alat-alat olah raga 

yang diperlukan, ruang komputer dan perangkat komputernya, ruang kelas dengan 

peserta didik yang sebenarnya, merupakan contoh dari ruang dan fasilitas yang 

diperlukan. Jumlah ruang dan fasilitas yang diperlukan disesuaikan dengan jumlah 

peserta didik yang mengikuti kegiatan ini, atau ruang dan fasilitas dapat dijadwal 

penggunaannya.  

Kegiatan utama dalam tutorial jenis ini adalah latihan dan penghayatan, 

yang dilakukan secara sistematis. Artinya, setiap latihan/penghayatan diikuti 

dengan diskusi untuk mengkaji kekuatan dan kelemahan peserta dalam 

melaksanakan latihan tersebut. Dengan cara ini, kesalahan yang sama tidak akan 

diulangi pada latihan berikutnya. Oleh karena itu, perancangan latihan dan 

penghayatan harus dilakukan secara cermat, sehingga balikan yang didapat dari 

setiap tahap dapat dimanfaatkan pada tahap berikutnya. Penampilan peserta didik 

selama kegiatan latihan/penghayatan dinilai secara utuh dan berkesinambungan, 

sehingga pada akhir latihan atau pertemuan terakhir peserta didik akan 

mendapatkan nilai praktek yang pada umurnnya merupakan porsi terbesar dalam 

menentukan nilai peserta didik untuk mata kuliah tersebut.  

Di samping kedua jenis tutorial tatap muka diatas ada juga tutorial 

konseling. Pada dasarnya, konseling merupakan konsultasi antara peserta didik 

dan konselor (yang dapat diperankan oleh dosen) untuk memecahkan berbagai 

masalah. Konseling ini dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka (individual dan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 82 

kelompok). Dalam program PJJ berbasis ICT, konseling dapat dilakukan melalui 

jarak jauh melalui koresponden, telepon, dan on-line (pengantar PJJ, 2006:23). 

Bagi mahasiswa, konseling merupakan bantuan yang sangat bermakna, tidak saja 

dalam menghadapi masalah akademik, tetapi juga masalah nonakademik.  

Keempat; Tutorial jarak jauh (asynchronous). Tutorial jarak jauh memang 

merupakan ciri khas program PJJ. Seiring dengan pertumbuhan teknologi tutorial 

jarak jauh dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi tersebut. Oleh karena itu, 

tidak mengherankan jika dalam pembahasan tentang generasi kelima PJJ, Taylor 

(2003) dalam pengantar PJJ (2006: 24) mengungkapkan perkembangan komponen 

teknologi tutorial jarak jauh dari generasi ke generasi, tanpa menyentuh 

kemungkinan adanya pertemuan tatap muka. Memang yang menjadi pokok 

pembahasan adalah perkembangan teknologi dalam perkembangan pelayanan PJJ. 

Dengan perspektif seperti itu, perkembangan pendidikan jarak jauh dari generasi 

satu sampai generasi lima digambarkan bergerak dari: model korespondensi ke 

model multimedia ke model belajar tele/jarak jauh (tele-learning) ke model 

belajar fleksibel sampai ke model belajar fleksibel berintelegensi. Lebih jauh 

dikatakan bahwa implementasi teknologi pada generasi yang kelima tidak saja 

mampu menghemat biaya dan mentransfer pendidikan jarak jauh tetapi juga 

mentransfer pengaiaman para peserta didik yang belajar di kampus.  

Pada generasi pertama, tutorial jarak jauh dimulai dari model koresponden 

yang mengandalkan bahan ajar cetak, baik dalam bentuk materi pokok maupun 

berbagai panduan/pedoman yang dapat mengarahkan peserta didik dalam proses 

belajarnya. Komunikasi antara pendidik dan peserta didik dilakukan melalui surat-
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menyurat, peserta didik hanya dapat bertanya melalui surat. Dengan kemajuan 

teknologi, PJJ generasi kedua melengkapi bahan ajar cetak dengan multimedia, 

seperti kaset audio, video, Pembelajaran Berbantuan Komputer (PBK), serta video 

interaktif. Melalui cara ini, peserta didik dapat mendengar suara pendidik atau 

melihat wajahnya, namun tidak ada komunikasi langsung. Mahasiswa dapat 

memanfaatkan multimedia tersebut sesuai dengan waktu, tempat, dan kecepatan 

yang diinginkan.  

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, generasi ketiga PJJ 

mulai dengan "model belajar tele", yang memungkinkan peserta didik dan peserta 

didik berdialog, bahkan bertatap muka secara jarak jauh. Melalui konferensi 

teleaudio, para peserta didik dapat berdiskusi secara jarak jauh baik dengan teman 

maupun dengan pendidiknya; sedangkan melalui konferensi video, mahasiswa 

dapat bertatap muka secara jarak jauh. Selain itu, ke dalam generasi ketiga ini juga 

termasuk siaran TV dan radio. Namun perlu diingat bahwa semua teknologi ini 

tidak mempunyai fleksibilitas dari segi waktu, tempat, dan kecepatan. Untuk 

mengikuti konferensi teleaudio dan konferensi video, para peserta harus berada di 

tempat tertentu pada waktu yang telah ditetapkan. Sementara itu, untuk mengikuti 

siaran TV dan radio, peserta harus siap pada waktu tertentu dan di tempat-tempat 

yang memang dapat menangkap siaran TV dan radio tersebut.  

Selanjutnya, program PJJ generasi keempat mulai memanfaatkan akses 

berbasis internet terhadap sumber web, serta komunikasi bermediasi komputer. 

Dengan cara ini, peserta didik dapat mengakses berbagai tutorial (bahan ajar dan 

informasi lain) dari berbagai tempat sesuai dengan waktu yang diinginkan peserta 
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didik. Pada saat ini PJJ generasi kelima, dapat memanfaatkan ketiga fasilitas pada 

generasi keempat, dilengkapi dengan komunikasi bermediasi komputer, 

menggunakan sistem balikan otomatis, serta akses portal kampus terhadap proses 

dan sumber lembaga (Taylor, 2003). Dengan demikian, pada saat ini, PJJ dapat 

memanfaatkan tutorial jarak jauh, mulai dari yang tercetak melalui koresponden, 

sampai internet yang dilengkapi dengan akses portal kampus terhadap proses dan 

sumber lembaga.  

Berangkat dari ciri-ciri setiap generasi PJJ seperti yang diuraikan di atas, jenis-

jenis tutorial jarak jauh dapat dikelompokkan dan dideskripsikan sebagai berikut:  

a) Tutorial secara tertulis yang disampaikan melalui korespondensi, bahan ajar 

cetak beserta berbagai panduan yang telah disiapkan disampaikan kepada 

peserta didik. Bahan ajar yang pada umumnya berbentuk modul memang 

dirancang secara khusus sehingga memungkinkan peserta didik mengatur cara 

dan kecepatan belajarnya, serta menilai pencapaiannya secara bertahap. 

Peserta didik mempelajari panduan dan bahan ajar tersebut, mengerjakan 

tugas-tugas yang diberikan, termasuk mengerjakan praktikum dan 

menghubungi supervisor jika dipersyaratkan, dan jika diminta mengirimkan 

tugas-tugas atau laporan ke alamat yang sudah ditetapkan. Pertanyaan dari 

peserta didik dan respon dari pendidik disampaikan melalui korespondensi.  

b) Tutorial melalui multi media, bahan ajar cetak yang disediakan bagi peserta 

didik dilengkapi dengan multi media, seperti kaset audio, kaset video, 

Pembelajaran Berbantuan Komputer (PBK), atau media lainnya. Media 

tersebut dapat dimanfaatkan oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, 
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sehingga mempunyai fleksibilitas dalam hal waktu, tempat, dan kecepatan. 

Melalui berbagai media tersebut, tutorial berupa penjelasan yang lebih akurat, 

pemecahan berbagai masalah, petunjuk mengerjakan tugas tertentu, atau 

peragaan satu keterampilan yang sedang dipelajari, dapat dihayati oleh peserta 

didik. Namun interaksi antara peserta didik dan pendidik belum dimungkinkan 

melalui multimedia ini.  

c) Tutorial secara tersiar, baik melalui radio maupun televisi (TV), Tutorial 

dalam berbagai bentuk seperti penjelasan materi tertentu, pengumuman 

berbagai kegiatan, pembahasan tugas, atau kiat-kiat belajar tertentu disiarkan 

melalui radio dan TV. Berdasarkan tayangan tersebut, peserta didik dapat 

mengajukan pertanyaan, baik melalui telepon maupun secara tertulis untuk 

dijawab atau dibahas pada siaran berikutnya. Layanan secara tersiar diberikan 

kepada kelompok peserta didik yang tidak mungkin mengikuti secara penuh 

tutorial tatap muka yang diwajibkan. Pada perkembangan selanjutnya, 

interaksi langsung mestinya dapat dilakukan, baik dalam tutorial yang 

disiarkan lewat radio maupun TV.  

d) Tutorial melalui telepon, layanan ini memberi kesempatan kepada peserta 

didik untuk melakukan kontak dengan para pendidik/dosen melalui telepon, 

sesuai dengan kesepakatan. Dalam hubungan telepon tersebut dapat dibahas 

berbagai masalah dalam pembelajaran, baik yang berhubungan dengan 

substansi maupun yang berkaitan dengan administrasi akademik atau 

kejelasan panduan belajar. Secara lebih luas layanan melalui telepon ini dapat 

dimanfaatkan sebagai "konferensi teleaudio", yang melibatkan sekelompok 
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peserta didik yang ingin berdialog dengan dosen/pendidiknya. Biaya telepon 

yang cukup mahal dapat menjadi kendala, hal itu dapat diatasi dengan 

menanggung biaya secara bersama-sama sehingga tidak memberatkan peserta 

didik.  

e) Tutorial on-line, Tutorial online mempersyaratkan peserta didik melek 

komputer, di samping mempunyai akses ke internet. Oleh karena itu, tutorial 

on-line hanya dapat dimanfaatkan oleh peserta didik yang memenuhi syarat 

tersebut. Tanpa kedua persyaratan tersebut, tutorial online tidak dapat 

dimanfaatkan oleh peserta didik. Kelebihan dari tutorial jenis ini adalah 

layanan yang dapat diberikan mencakup layanan akademik dan nonakademik. 

Melalui internet yang berbasis web, para peserta didik dapat mengakses 

berbagai layanan yang disediakan oleh penyelenggara PJJ, seperti mengecek 

nilai, mengikuti tutorial, perolehan feedback, mendapatkan materi suplemen, 

serta inforrnasi terbaru yang berkaitan dengan kalender akademik, peristiwa 

penting, atau kegiatan kepeserta didikan. Perlu dicatat bahwa dalam hal-hal 

tertentu, belajar secara online mampu menumbuhkan rasa ingin 

tahu/menantang peserta didik untuk menemukan berbagai informasi, jika 

peserta didik mempunyai kemampuan dan akses yang memadai.  

Dari semua uraian di atas, dapat disimak bahwa pada dasarnya, tutorial 

jarak jauh dapat dilakukan dengan berbagai cara, dari yang paling sederhana 

sampai yang paling canggih. Cara mana pun yang digunakan, esensi pembelajaran 

harus selalu tercermin dalam bentuk fasilitasi dan pemberian motivasi. Oleh 

karena itu, dalam setiap jenis tutorial, langkah-langkah atau urutan penyajian 
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harus selalu diperhatikan karena aspek-aspek tersebut memang merupakan 

peristiwa pembelajaran yang terkait dengan tahap-tahap belajar, sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Gagne (1985) yang dikutif dalam pengantar PJJ 

(2006:20). Langkah-langkah tersebut akan memungkinkan peserta didik 

merasakan kedekatan dengan dosennya, meskipun tutorial tersebut terpisah oleh 

jarak yang jauh.  

e) Media Pembelajaran dalam Program PJJ 

(1)  Pengertian media  

Media memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran. Kata media 

berasal dari bahasa Latin merupakan bentuk jamak dari medium secara harafiah 

berarti perantara atau pengantar. Bovee dalam pengantar PJJ (2006: 29) 

menyebutkan media adalah sebuah alat yang memiliki fungsi menyampaikan 

pesan. Sharon E. Smaldino, et.al (1994: 02) menyatakan media sebagai sarana 

komunikasi dan sumber informasi. Romiszowski dalam Oemar Hamalik (2004: 

202) mengartikan media sebagai pengantar pesan dari sumber (orang maupun 

benda) kepada penerima pesan (pebelajar). Santoso S. Hamidjojo dalam Ahmad 

Rohani (1997: 02) memberikan batasan media sebagai bentuk perantara yang 

digunakan oleh manusia untuk menampilkan atau menyebarluaskan ide, gagasan 

atau pendapat  sehingga sampai kepada penerima yang dituju.  

Media pendidikan menurut Umar Suwito (1994: 03) diartikan sebagai 

sarana pendidikan yang dipergunakan sebagai perantara dalam proses belajar 

mengajar sebagai upaya untuk meningkatkan  efektifitas dan efisiensi pencapaian 

tujuan pendidikan. Pendapat ini menenkankan media sebagai sarana untuk 
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menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima sehingga merangsang 

perhatian, perasaan, pikiran, minat peserta didik sehingga proses belajar bisa 

terjadi.  

Menurut Azhar Arsyad (2002: 6-7)  media sebagai alat komunikasi untuk 

mengefektifkan proses belajar mengajar memiliki ciri: 

1). Media pendidikan yang dewasa ini memiliki pengertian fisik  yang dikenal 
dengan hardware sesuatu benda yang dapat dilihat, diraba dan didengar 
dengan panca indera. 

2). Media pendidikan memiliki pengertian non fisik yang dikenal dengan 
software, yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam hardware sebagai isi 
yang akan disampaikan kepada peserta didik.  

3). Media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar baik di 
dalam maupun di luar kelas. 

4). Media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi pendidik 
dan peserta didik dalam proses belajar mengajar 

5). Media pendidikan dapat dipergunakan secara massa (radio, televisi)  
kelompok besar dan kelompok kecil  (misal film, slide, video, OHP) atau 
perorangan (modul, komputer, tape, kaset, video recorder) dan 

6). Sikap, perbuatan organisasi, strategi dan manajemen  yang berhubungan 
dengan penerapan suatu ilmu. 

 
Berdasarkan pendapat tentang pengertian media pendidikan dapat diambil 

pengertian media pendidikan hakikatnya adalah media yang dipergunakan dalam 

proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Media pendidikan 

merupakan media komunikasi pendidikan karena pendidikan juga merupakan 

proses komunikasi. Media pendidikan yang dipergunakan dalam rangka 

komunikasi dan interaksi pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran 

dapat dikatakan sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran secara khusus 

dipergunakan  dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan atau kompetensi 

tertentu yang dirumuskan.   
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Konsep media sangat erat hubungannnya dengan alat  peraga, alat bantu 

pendidik (teaching aids), audio visual aids (AVA),  atau alat bantu belajar. 

Menurut Aristo Rahardi (2003: 10) semua istilah tersebut pada dasarnya bisa 

dimasukkan ke dalam konsep media, karena merupakan perkembangan lanjut dari 

konsep-konsep tersebut. Alat peraga merupakan alat yang dipergunakan untuk 

memperagakan fakta, konsep, prinsip atau prosedur tertentu agar  lebih nyata dan 

menarik. Alat bantu belajar dipergunakan untuk mempermudah tugas pendidik 

dalam mengajar. AVA penekananya pada  peralatan audio dan visual. Alat bantu 

belajar lebih menekankan pada pihak yang belajar. Istilah tersebut bisa dirangkum  

dalam istilah media pembelajaran. Konsep lain yang erat hubungannya dengan 

media pembelajaran adalah sumber belajar (learning resources). Sumber belajar  

memiliki cakupan lebih luas daripada media pembelajaran. Menurut Nana 

Sudjana dan Ahmad Rivai (2003: 77) sumber belajar secara luas diartikan  sebagai 

segala daya  yang dimanfaatkan untuk kepentingan proses belajar mengajar baik 

langsung maupun tidak langsung.  Jadi sumber belajar lebih luas dari media 

pembelajaran. 

Sharon E, Smaldino, et.al.,  (2005: 09) menyatakan media yang menyajikan 

pesan-pesan terkait dengan tujuan pembelajaran disebut dengan media 

pembelajaran. Gagne dan Brigs secara implisit (1979: 19) menyatakan media 

pembelajaran meliputi alat yang secara fisik dipergunakan untuk menyampaikan 

isi materi pembelajaran terdiri antara lain; buku, tape recorder, kaset, video 

kamera, video recorder, film, slide,  foto, gambar, grafik, televisi dan komputer.  

Media dapat menjadi komponen sumber belajar atau wahana fisik yang 
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mengandung  materi instruksional yang dapat merangsang peserta didik untuk 

belajar. Pengertian ini mengandung pengertian bahwa media merupakan 

komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi 

instruksional di lingkungan peserta didik yang dapat menarik perhatian peserta 

didik untuk belajar.  

Berdasarkan beberapa pengertian media pendidikan tersebut maka bisa 

diperoleh gambaran sebagai pedoman bahwa; (1) Media pendidikan adalah media 

yang dipergunakan dalam proses pendidikan  untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Media pendidikan juga merupakan media komunikasi, karena pendidikan adalah 

proses komunikasi. Media yang dipergunakan dalam rangka komunikasi dan 

interaksi pendidik peserta didik dalam proses pembelajaran dapat dikatakan 

sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang 

dapat menyalurkan pesan dan informasi, serta mengandung materi instruksional 

dalam proses pembelajaran sehingga dapat merangsang peserta didik untuk 

belajar. (2) Sumber belajar memiliki cakupan lebih luas dari media pembelajaran 

bisa berupa pesan, bahan, orang, alat, teknik dan lingkungan. Apa yang 

dinamakan media sebenarnya bahan dan alat belajar di mana  bahan seringkali 

disebut software dan alat disebut hardware. (3) Alat peraga merupakan alat atau 

benda yang dipergunakan untuk memperagakan fakta, konsep, prinsip, prosedur 

tertentu agar lebih nyata atau kongkrit. (5) Alat bantu belajar dipergunakan untuk 

mempermudah tugas pendidik dalam mengajar. AVA penekanannya pada audio 

dan visual, sedang alat bantu belajar penekanannya lebih pada pihak yang belajar.  
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Pada penelitian ini media pembelajaran diartikan segala sesuatu yang 

dapat menyalurkan pesan dan informasi, memiliki kandungan materi 

pembelajaran  dalam proses pembelajaran yang dipergunakan untuk merangsang  

peserta didik belajar untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pencapaian 

kompetensi yang dirumuskan. Media pembelajaran pada penelitian ini segala jenis 

media pembelajaran yang berbasis teknologi, sehingga buku cetak tidak termasuk 

dalam kelompok media namun dikatagorikan perbukuan atau modul.  

(2) Jenis dan Klasifikasi Media 

Heinich, Molenda, dan Russel dalam pengantar PJJ (2006:34) 

menyebutkan klasifikasi dan jenis-jenis media pembelajaran dalam beberapa 

bagian yaitu:  

a) Media yang tidak diproyeksikan  

Media yang tidak diproyeksikan terdiri dari beberapa jenis yaitu: benda 

nyata (realia), replika, model, multimedia kit, simulator, bahan cetakan (printed 

materials), foto, gambar, chart, poster, dan grafik. Berdasarkan bentuknya, jenis 

media ini dapat diklasifikasikan ke dalam media dua dimensi dan tiga dimensi. 

Bahan cetakan seperti gambar, chart, poster, foto, dan grafik tergolong sebagai 

media dua dimensi. Sedangkan realia, replika, model, dan simulator dapat 

digolongkan sebagai media tiga dimensi.  

Setiap jenis media mempunyai karakteristik yang spesifik jika digunakan 

dalam aktivitas pembelajaran. Media dua dimensi dapat berbentuk gambar yang 

mempresentasikan suatu objek dan prosedur yang dapat dipelajari untuk 

menguasai suatu pengetahuan dan keterampilan tertentu. Sementara itu, media 
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tiga dimensi yang dapat berbentuk media murah dan sederhana sampai jenis 

media yang mahal dan canggih, memberi kemungkinan bagi peserta didik untuk 

memperoleh pengalaman belajar yang bersifat langsung yang berkaitan dengan 

pengetahuan dan keterampilan yang sedang dipelajari.  

Simulator dan bahan serta perlengkapan yang terdapat di labolatorium 

tergolong ke dalam jenis media tiga dimensi. Dengan menggunakan jenis media 

ini, peserta didik mempelajari pengetahuan dan prosedur tertentu yang perlu 

dipelajari dalam suatu mata kuliah. 

b) Media yang diproyeksikan  

Media yang diproyeksikan adalah jenis media yang penggunaannya 

diproyeksikan ke layar. Jenis media yang tergolong ke dalam media yang 

diproyeksikan adalah Overhead Transparansi, film slide, dan gambar proyeksi 

komputer (Computer Image Projection).  

Pada umumnya jenis media ini digunakan untuk membantu dalam 

presentasi pembelajaran. Penggunaan media overhead transparasi dan film slide 

mampu menayangkan teks dan gambar untuk memperjelas konsep yang diajarkan.  

Jenis media ini mampu menayangkan hampir semua jenis pengetahuan dan 

konsep melalui kombinasi tayangan teks dan gambar. Media overhead 

transparansi dan film slide dapat digunakan dalam proses belajar mengajar baik 

untuk kelompok sedang maupun besar. Perkembangan teknologi proyektor saat 

ini telah memungkinkan dosen atau presenter mempresentasikan output komputer, 

baik berupa teks, gambar, maupun kombinasi keduanya. Jika digunakan dalam 

proses pembelajaran maka hal ini diharapkan dapat menambah kualitas 
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pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Media dan teknologi 

gambar proyeksi komputer masih jarang digunakan karena harga proyektor LCD 

yang masih sangat mahal.  

 

c) Media audio  

Media audio adalah bahan suara (audio) yang direkam dalam format fisik 

tertentu. Secara fisik jenis media yang tergolong sebagai media audio adalah kaset 

audio dan disk audio. Jenis media ini pada dasarnya dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran yang berkaitan dengan bunyi, suara, serta bahasa.  

d) Media video  

Media video adalah gambar bergerak yang direkam dalam format kaset 

video, Video Cassette Disc (VCD), dan Digital Versatile Disc (DVD). Jenis media 

ini dapat digunakan untuk mengajarkan hampir semua topik perkuliahan. Namun 

demikian dalam penggunaannya kita perlu mengetahui karakteristik yang spesifik 

dari media ini yaitu kemampuannya dalam menayangkan objek bergerak (moving 

objects) dan proses yang spesifik. Pada jurusan Biologi, misalnya medium video 

dapat digunakan untuk memperlihatkan bagaimana suatu objek atau spesies 

tumbuh dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Medium video dapat 

digunakan untuk memperjelas pemahaman peserta didik dalam dosenan konsep 

gerak dan momentum jika diintegrasikan dalam topik spesifik dalam mata kuliah 

fisika.  

e). Komputer  
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Komputer merupakan jenis media yang secara virtual dapat menyediakan 

respon yang segera terhadap hasil belajar yang dilakukan oleh peserta didik. Lebih 

dari itu, komputer mempunyai kemampuan menyimpan dan memanipulasi 

informasi sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan teknologi yang pesat saat ini 

telah memungkinkan komputer memuat dan menayangkan beragam bentuk media 

di dalamnya. Dalam hal ini Heinich, Molenda, dan Russel (1996) mengemukakan 

bahwa:  

“…it has ability to control and integrate a wide variety of media-still pictures, 
graphics and moving image, as well as printed information. The komputer can 
also record, analyze, and react to student responses that are typed on a 
keyboard or selected with a mouse.” (hal. 228)  

 

Saat ini teknologi komputer tidak lagi hanya digunakan sebagai sarana 

komputasi dan pengolahan kata (word processor) tetapi juga sebagai sarana 

belajar multi media yang memungkinkan peserta didik membuat desain dan 

rekayasa suatu konsep dan ilmu pengetahuan. Sajian multimedia berbasis 

komputer dapat diartikan sebagai teknologi yang mengoptimalkan peran komputer 

sebagai sarana untuk menampilkan dan merekayasa teks, grafik, dan suara dalam 

sebuah tampilan yang terintegrasi. Dengan tampilan yang dapat 

mengkombinasikan berbagai unsur penyampaian informasi dan pesan, komputer 

dapat dirancang dan digunakan sebagai media teknologi yang efektif untuk 

mempelajari dan mengajarkan materi perkuliahan yang relevan misalnya 

rancangan grafis dan animasi.  

Kemajuan media komputer memberikan beberapa kelebihan untuk 

kegiatan produksi audio visual. Pada tahun-tahun belakangan ini komputer 
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mendapat perhatian besar karena kemampuannya yang dapat digunakan dalam 

bidang kegiatan pembelajaran, ditambah dengan teknologi jaringan dan internet, 

komputer seakan menjadi primadona dalam kegiatan pembelajaran. Bentuk-

bentuk interaksi yang dapat diaplikasikan dengan menggunakan komputer antara 

lain (Heinich, et.al 1996):  

a) Praktik dan latihan (drill and practice)  

Program yang berbentuk praktik dan latihan umumnya digunakan bila peserta 

didik diasumsikan telah mempelajari konsep, prinsip, dan prosedur sebagai 

materi pembelajaran. Tujuan dari bentuk program ini adalah melatih 

kecakapan dan keterampilan, dan biasanya menyajikan sejumlah soal atau 

kasus yang memerlukan respon peserta didik dengan disertai umpan balik. 

Selain memberikan umpan balik, program ini umumnya juga menyajikan 

pengukuhan terhadap jawaban yang benar.  

b) Tutorial  

Pola pembelajaran pada interaksi yang berbentuk tutorial ini biasanya 

dirancang secara bercabang. Peserta didik dapat diberi kesempatan untuk 

memilih topik-topik pembelajaran yang ingin dipelajari dalam suatu subjek 

pelajaran tertentu diikuti dengan latihan pemecahan soal dan kasus. Namun 

secara umum, penyajian informasi atau materi dapat dikelompokkan menjadi 

4 (empat) tipe penyajian,yaitu: informasi verbal, konsep, aturan prinsip, dan 

keterampilan.  

c) Permainan (games)  
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Permainan (games) selalu menarik dan menyenangkan untuk diikuti, demikian 

pula halnya dengan program komputer yang mengemas informasi dalam 

bentuk permainan. Program yang berisi permainan dapat memberi motivasi 

bagi peserta didik untukmempelajari informasi yang ada di dalamnya. Hal ini 

sangat berkaitan erat dengan essensi bentuk permainan yang selalu 

menampilkan masalah menantang yang perlu dicari solusinya oleh pemakai. 

Contoh permainan pembelajaran dengan media komputer adalah: word zip, 

puzzle, tropix (water word).  

d) Simulasi (simulation)  

Program simulasi berupaya melibatkan peserta didik dalam persoalan yang 

mirip dengan situasi yang sebenarnya namun tanpa resiko yang nyata. Melalui 

program simulasi peserta didik diajak untuk mengambil keputusan yang tepat 

dari beberapa alternatif solusi yang ada. Setiap keputusan yang diambil akan 

memberi dampak tertentu. Program pembelajaran yang dirancang melalui 

interaksi ini pada dasarnya berupaya melibatkan pengguna dalam persoalan 

yang mirip dengan situasi yang sebenarnya, namun tanpa resiko nyata. Dalam 

interaksi seperti ini, sipengguna diajak untuk membuat keputusan yang tepat 

dari beberapa tawaran solusi yang ada, karena setiap keputusan yang diambil 

memberikan dampak tertentu. Sejumlah program komputer juga telah berhasil 

mewujudkan simulasi dalam mata pelajaran kimia, matematika, dan fisika. 

Simulasi pada pelajaran kimia telah memungkinkan peserta didik melakukan 

percobaan tanpa resiko terkena langsung bahan kimia beracun, sedangkan 
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pada pelajaran fisika peserta didik dapat mengamati gerak lintas peluru yang 

ditembakkan dengan kecepatan dan sudut elevasi tertentu.  

e) Penemuan (discovery)  

Dalam program berbentuk penemuan, program komputer mampu 

menayangkan masalah yang harus dipecahkan oleh peserta didik dengan 

percobaan yang bersifat trial and error (coba-coba dan salah). Peserta harus 

terus mencoba sampai berhasil menemukan solusi yang diperlukan untuk 

memecahkan masalah. Dengan cara ini mereka juga diharapkan dapat lebih 

memahami prosedur yang ditempuh untuk memecahkan suatu masalah dan 

mampu mengingatnya lebih lama. Menurut metode ini, bentuk sajian 

pembelajaran terutama sangat cocok diterapkan pada bidang studi yang 

bersifat eksak, namun, dimungkinkan pula untuk ilmu-ilmu lain yang bersifat 

non eksak.  

f) Pemecahan masalah (problem solving)  

Program ini dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan cara yang 

ditempuh peserta didik dalam memberikan respon. Pada cara yang pertama 

peserta didik merumuskan sendiri solusi masalah yang ditampilkan lewat 

computer dan memasukkan program ke dalamnya. Sedangkan cara yang 

kedua, komputer menyediakan jawaban yang mewakili respon peserta didik 

terhadap masalah yang ditayangkan komputer.  

Program interaktif berbentuk pemecahan masalah sangat tepat digunakan 

dalam matakuliah sains dan teknologi, walaupun tidak tertutup kemungkinan 

untuk diterapkan pada mata kuliah nonesakta.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 98 

e) Multimedia berbasis komputer  

Multimedia berbasis komputer dapat pula dimanfaatkan sebagai sarana dalam 

melakukan simulasi untuk melatih keterampilan dan kompetensi tertentu. 

Misalnya, tampilan multimedia dalam bentuk animasi yang memungkinkan 

peserta didik lebih paham dalam pembelajaran.  

Perkembangan teknologi komputer saat ini telah membentuk suatu jaringan 

(network) yang dapat memberikemungkinan peserta didik untuk berinteraksi 

dengan suber belajar secara luas. Jaringan komputer berupa internet dan web 

telah membuka akses bagi setiap orang untuk memperoleh informasi dan ilmu 

pengetahuan terkini dalam bidang akademik tertentu. Diskusi dan interaksi 

keilmuaan dapat terselenggara melalui tersedianya fasilitas internet dan web.  

Penggunaan internet dan web tidak hanya dapat memberikan kontribusi yang 

positif terhadap kegiatan akademik peserta didik tapi juga bagi dosen. Internet 

dan web dapat memberi kemungkinan bagi dosen untuk menggali informasi 

dan ilmu pengetahuan yang mutakhir kepada peserta didik. Hal ini tentu saja 

menurut kemampuan dosen itu sendiri untuk selalu giat dalam mengakses 

website dalam bidang sesuai dengan keahliannya. Hal ini sejalan dengan 

definisi mengenai media dan teknologi pembelajaran dalam arti luas yang 

mencakup perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan 

sumber daya manusia (humanware) yang dapat digunakan untuk memperkaya 

pengalaman belajar peserta didik. Anderson dikutip Aristo Rahardi (2003: 10) 

mengelompokkan media menjadi 10 golongan, yaitu: 

1) Media audio, misal kaset audio, siaran radio, telpon dan CD Media 
pembelajaran   
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2) Media cetak, misal buku pelajaran, modul, brosur, diktat, leaflet dan 
sebagainya 

3) Audio cetak misalnya kaset audio yang dilengkapi dengan bahan tertulis 
4) Proyeksi visual diam, misal Overhead Projector dengan menggunakan 

transparansi, film bingkai slide; 
5) Proyeksi audio visual diam yaitu fim bingkai (slide) bersuara; 
6) Visual diam, yaitu film bisu tanpa suara; 
7) Audio visual gerak, yaitu: film gerak bersuara   video, VCD, dan televisi; 
8) Obyek fisik, yaitu benda nyata, model, specimen  
9) Manusia dan lingkungan, misalnya pendidik, pustakawan, petani, 

pedagang, laboran dan sebagainya dan  
10) Komputer, yaitu pembelajaran berbasis komputer  

 
   Menurut Scels dan Glasgow dalam Azhar Arsyad (2002: 33)  

pengelompokan berbagai jenis media, dibagi ke dalam dua katagori luas, yaitu 

media tradisional, dan media teknologi  mutakhir.  

1). Pilihan media tradisional meliputi; 

(a). Visual diam yang diproyeksikan misalnya proyeksi opaque atau tak 
tembus pandang, slides,  proyeksi overhead dan filmstrip. 

(b). Visual yang tidak diproyeksikan  seperti gambar, poster, foto, grafik , 
diagram dan chart.  

(c). Audio misalnya rekaman piringan dan kaset.  
(d). Penyajian multimedia misalnya slide plus suara dan multi image.  
(e). Visual dinamis yang diproyeksikan seperti film, televisi dan video.  
(f). Cetak misalnya buku, teks, modul, teks terprogram,  handout  dan 

workbook.  
(g). Permainan seperti teka teki, simulasi, permainan kartu dan  
(h). Realis (model, contoh,  peta dan boneka).  

 

2). Pilihan media teknologi mutakhir meliputi; 

(a). Media berbasis telekomunikasi misalnya teleconference, pembelajaran 

jarak jauh 

(b)  Media berbasis mikroprosesor misalnya permainan komputer, sistem tutor 

intelejen, interaktif, compact disk.  
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Sharon E. Smaldino et.al., (2005:207) membuat klasifikasi media 

pembelajaran tradisional secara lebih rinci sebagai berikut: 

1). Pusat belajar (learning center); lingkungan belajar yang didisain khusus untuk 

mengembangkan belajar individu maupun kelompok kecil diletakkan pada 

suatu tempat. 

2). Modul pembelajaran (instructional modul); unit-unit materi disajikan untuk 

belajar mandiri, individu maupun kelompok tanpa kehadiran pendidik. 

3). Benda tiruan (manipulative); adalah benda yang dapat dilihat dan disentuh 

untuk belajar terdiri dari 3 jenis meliputi; benda nyata (real objects), model 3 

dimensi,dan mock ups. 

4). Benda tiruan dilengkapi program komputer (computer programs and 

manipulatives) sebagai satu paket.   

5). Bahan-bahan tercetak (printed materials); termasuk buku teks, buku fiksi dan 

non fiksi, booklet, pamflet, manual, lembar kerja dan sebagainya. 

6). Bahan-bahan suplemen murah dan atau gratis; merupakan bahan pelengkap 

pengajaran atau sumber untuk topik tertentu bisa diperoleh seperti games, 

pamflet, bahan multimedia, brosur, kaset audio, kaset video, program 

komputer (freeware maupun shareware) bisa diperoleh dari dari donatur 

maupun pusat sumber belajar yang bisa diakses bersama.  

7). Papan pajang (display surfaces);  merupakan tempat yang dipergunakan untuk 

memajang foto, gambar, grafik, poster dan sebagainya baik dalam bentuk 

papan pajang sederhana digantung sampai papan permanen seperti papan tulis 

(blackboard/chalkboard) termasuk whiteboard, papan buletin termasuk papan 
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pengumuman atau berita, papan bentangan kain (clothboards) biasa 

dibentangkan di atas bahan kaku seperti plywood, karton tebal atau masonit 

(masonite). 

(a). Papan magnetik; serupa fungsinya dengan clothboards, obyek yang 

divisualkan dilekatkan dengan magnet lalu diletakkan pada papan 

berbahan metal.  

(b).  Flipcharts; kertas lebar yang dibentangkan biasa untuk menuliskan bagan 

skematis atau memvisualkan urut-urutan tertentu. Peneliti biasa menyebut 

dengan kertas plano.  

8). Pameran (exhibits);  kumpulan  beragam benda dan visual yang dirancang 

secara terintegrasi untuk tujuan pembelajaran tertentu terdiri dari 3 jenis yaitu  

field trip, media pajang (display), dan diorama. 

9). Tampilan tidak diproyeksikan (nonprojected visuals) biasa dipergunakan 

untuk menyajikan orang, tempat atau benda meliputi; gambar diam (still 

pictures), gambar lukisan (drawings) termasuk di dalamnya sketsa dan 

diagram, bagan (chart), grafik (graphs) dan poster.  

10). Tampilan terproyeksikan (projected visuals); bentuk media yang menyajikan 

gambar diam diperbesar pada suatu layar bisa menggunakan kamera video 

disorotkan pada teks, gambar, grafik maupun disimpan secara elektronik 

dalam bentuk digital (CD- ROM, foto dalam CD, kamera digital, DVD dan 

scanner) dan analog (CD-ROM,  videodisk, dan DVD).  

11). Overhead Projection (OHP); dipergunakan untuk memproyeksikan pesan 

menggunakan transparansi. 
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12). Slide; film foto ukuran kecil yang disajikan berurutan satu per satu. 

13). Gambar digital (digital images); bisa disajikan melalui komputer atau televisi 

dan bisa diatur, disimpan dalam bentuk digital (CD-ROM, foto dalam CD, 

kamera digital, flashdisk, DVD-ROM dan CD).  

Selain di atas ada media-media lain seperti audio yang bisa disimpan dalam 

kaset maupun compact disk. Media video yang bisa berupa kaset video VHS, 

video digital, DVD (digital videodisc), dan video melalui internet  (streaming 

video). Pada dasarnya media tradisional dan media mutakhir masih memiliki 

keunggulan masing-masing. Sharon E. Smaldino et. al., (2005: 306) memberikan 

gambaran bahwa dalam perkembangannya berbagai variasi media sudah sangat 

sulit dibedakan seiring digunakannya komputer. Media pembelajaran mengalami 

perkembangan sebagai suatu tahapan yang bisa digambarkan sebagai berikut:  

Pada bagian lain Smaldino (2005: 9-10) mengatakan ada 6 bentuk dasar 

media yaitu; 1). Teks berupa huruf-huruf maupun angka  yang disajikan dalam 

format seperti buku, poster, tulisan di papan tulis, layar komputer dan sebagainya, 

2). Audio meliputi segala sesuatu yang dapat didengar seperti suara orang, musik, 

suaraa mekanis, gangguan dan sebagainya, 3). Visual yang biasanya dipergunakan 

untuk mempertinggi mutu pengajaran seperti diagram atau poster,  gambar di 

papan tulis,  foto, grafik, buku, kartun dan sebagainya, 4). Media gerak yang 

menunjukkan gerakan seperti video,  animasi dan sebagainya, 5). Tiruan berupa 

media tiga dimensi yang bisa  disentuh dan dipegang dan 6). Orang bisa berupa 

pendidik, peserta didik, maupun ahli materi. 
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Sharon E. Smaldino, et.al., (2005: 141-147) menyatakan beberapa bentuk 

media yang berbasis teknologi mutakhir mempengaruhi kombinasi format media 

pembelajaran yang biasanya terkait dengan komputer sehingga mampu 

menyajikan teks, gambar, suara dan video yang sering diistilahkan dengan 

multimedia. Bahkan multimedia sekarang merupakan suatu sistem yang 

mengintegrasikan beragam format media yang saling melengkapi sehingga 

menjadi lebih potensial dari posisi sebelum terintegrasi. Contoh multimedia dalam 

pendidikan seperti audiotapes, videotapes, CD-ROMs, DVD, dan virtual reality. 

Jenis-jenis multimedia yang ada saat ini seperti multimedia kits, hypermedia, 

interactive media, virtual reality dan expert system.  Selanjutnya dikatakan pula 

pada halaman 159 salah satu manfaat terbesar dari teknologi elektronik modern 

adalah kemampuannya untuk mengajar tanpa kehadiran langsung pendidik yang 

memungkinkan digunakan secara luwes baik dari segi waktu dan tempat sebagai 

media komunikasi pembelajaran seperti munculnya pendidikan jarak jauh, audio 

teleconference, audiographic teleconference, layanan televisi pembelajaran 

(instructional television fixed service), CCTV dan compressed video. Cara 

pengelompokkan media memang belum ada yang mencakup semua aspek 

pembelajaran namun para ahli hanya bertujuan membantu para pengguna media 

agar lebih mudah mempelajari serta menggunakannya. Khususnya pendidik akan 

lebih mudah mengenali dan memahami media sehingga dapat memilih dan 

memanfaatkannya dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi mutu 

pembelajaran.   
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Menurut peneliti antara media tradisional dan media mutakhir sulit 

dibedakan secara diskrit karena kehadiran komputer mampu mengintegrasikan 

konvergensi format media ke dalam satu bentuk penyajian multimedia terpadu. 

Bentuk–bentuk sistem pembelajaran mutakhir mampu disajikan tanpa kehadiran 

pendidik secara fisik seperti web base learning, agen pendidikan (paedagogical 

agent), telecommuting, telework, just in time training, performance support 

system, dan artificial intellegence.    

 

(3)  Fungsi dan Kegunaan Media 

Dalam pembelajaran penggunaan media dapat memfasilitasi belajar, 

karena itu perencanaan dan penggunaan media penting diperhatikan. Media 

pembelajaran dapat dipergunakan untuk meningkatkan pengajaran dan 

menyajikan pengalaman dari yang kongkret sampai dengan yang abstrak sebagai 

suatu kontinum. Kerucut pengalaman Edgar Dale merupakan salah satu konsep 

yang menggambarkan tingkat kekongkretan dari berbagai jenis media. Media 

pembelajaran dapat dipergunakan untuk memotivasi dan menarik minat, 

menyajikan informasi serta menyajikan pengajaran. Media pembelajaran di 

antaranya meliputi bahan-bahan audiovisual, bahan tercetak, televisi, video, 

diagram dan sebagainya yang berfungsi membantu pembelajaran. Media 

membawa pesan dari sumber kepada penerima, memfasilitasi belajar dan 

mengembangkan belajar. Sudarsono Sudirdjo dan Eveline Siregar (2004: 7-13) 

menyebutkan dua fungsi pokok media  pendidikan yaitu; 1).  Fungsi AVA (Audio 

Visual Aids atau Teaching Aids)  memberikan pengalaman kongkrit kepada 
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peserta didik, dan 2). Fungsi komunikasi berperan sebagai perantara atau berada 

di antara dua hal yaitu sumber (source) dan penerima (receiver). Pesan diletakkan 

dalam format media tertentu sehingga komunikator tidak perlu lagi berhadapan 

dalam menyampaikan pesan. Selain 2 fungsi pokok ada beberapa fungsi lain  

kegunaan media komunikasi dalam pembelajaran yaitu; 1). Memberikan 

pengetahuan tentang tujuan belajar, 2). Memotivasi peserta didik, 3).  Menyajikan 

informasi, 4). Merangsang diskusi, 5). Mengarahkan kegiatan peserta didik, 6). 

Melakspesertaan latihan dan ulangan, 7). Menguatkan belajar, dan 8).   

Memberikan pengalaman simulasi.  

Nana Sudjana dan Ahmad Rivai (2002: 02) mengemukakan manfaat dari 

media pembelajaran dalam proses belajar mengajar adalah: 

1). Pengajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik sehingga dapat 
menumbuhkan motivasi belajar; 

2). Bahan belajar lebih jelas maknanya sehingga mudah dipahami oleh peserta 
didik dan memungkinan menguasai materi dalam mencapai tujuan pengajaran; 

3). Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal 
melalui penuturan kata-kata oleh pendidik sehingga peserta didik tidak merasa 
bosan dan 

4). Peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 
mendengarkan uraian pendidik, tetapi melakukan aktifitas lain seperti 
demonstrasi, bermain peran, mengamati dan sebagainya.  

 
Kemp dan Smeille dikutip Paul R. Burden, et.al, (1996: 137) mengatakan 

bahwa media pembelajaran memberikan kontribusi atau hasil dalam proses 

pembelajaran sebagai berikut: 1). Materi atau topik dapat lebih cermat dipilih dan 

diorganisasikan, 2). Penyajian pengajaran lebih bisa distandarisasi, 3). Pengajaran 

menjadi lebih menarik, 4). Belajar  menjadi lebih interaktif, 5). Penggunaan waktu 

bisa  menjadi lebih efisien, 6). Kualitas belajar dapat ditingkatkan, 7). Pengajaran 

dapat dilakukan ketika diperlukan atau dibutuhkan , 8). Sikap positif peserta didik 
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terhadap apa yang dipelajari dan proses belajar bisa dikembangkan dan 9). Peran 

pendidik lebih bisa berkembang. 

Pada intinya media pembelajaran memberikan keuntungan dan sumbangan 

positif dalam proses pembelajaran karena bisa memotivasi peserta didik, 

menyebabkan kegiatan pembelajaran bervariasi, mengaktifkan peserta didik, 

memudahkan pemahaman dan penyampaian materi serta mendukung efektifitas 

dan efisiensi pencapaian tujuan pembelajaran. Kemp dan Dayton dalam Aristo 

Rahardi (2003: 15) melengkapi   pendapat  bahwa media pembelajaran dapat 

meningkatkan kualitas hasil belajar, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, 

efisiensi waktu  dan tenaga, penyampaian pelajaran dapat diseragamkan dan 

merubah peran pendidik ke arah lebih positif dan produktif.  

(4) Pemilihan dan Penggunaan Media dalam PJJ 

Secara umum ada dua bentuk umum penggunaan teknologi dan media 

dalam pembelajaran sebagai pendukung pendidik dalam di kelas (berpusat 

pendidik) dan bisa dipergunakan tanpa harus ada kehadiran pendidik (berpusat 

peserta didik). Media yang bisa dipergunakan mandiri biasanya dilengkapi dengan 

tujuan, petunjuk, bahan dan evaluasi (Sharon E. Smaldino, 2005: 12).  Gagne, 

Briggs & Wager, (1992: 205-222) pada bab XI dalam bukunya Principles of 

Instructional Design mengisyaratkan bahwa media pembelajaran dipilih oleh 

pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Media pembelajaran 

dipercaya dapat meningkatkan efisiensi dalam pembelajaran dan mengembangkan 

sikap positif peserta didik terhadap pembelajaran.  Implikasinya, media 
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pembelajaran  harus berkualitas dapat juga dipilih atau dirancang, diproduksi dan 

dipergunakan sebagai bagian integral dari sistem pembelajaran. 

Ada dua hal penting yang menonjol dalam metodologi pembelajaran yaitu 

metode pembelajaran dan media pembelajaran. Kedudukan media pembelajaran 

sebagai alat bantu mengajar sebagai bagian dari komponen metodologi merupakan 

suatu lingkungan belajar yang diatur pendidik. Dalam pembelajaran peran 

pendidik sangat vital dalam  menciptakan situasi komunikasi efektif, 

mengorganisasikan lingkungan belajar dan pengalaman belajar sehingga 

mendekatkan kepada efisiensi dan efektifitas pencapaian kompetensi. Media 

pembelajaran merupakan bagian penting dari strategi pembelajaran yang harus 

dirancang dan direncpesertaan. Pendidik perlu memperhatikan beberapa hal dalam 

memilih untuk memanfaatkan media pembelajaran agar memberikan hasil 

maksimal.  

Nana Sudjana dan Ahmad Rivai (2002:5) menyarankan bahwa dalam 

memilih media untuk pembelajaran  sebaiknya memperhatikan kriteria-kriteria 

berikut; (1) ketepatannya dengan tujuan pembelajaran, (2) dukungan terhadap isi 

bahan pelajaran, (3) kemudahan memperoleh media, (4) ketrampilan pendidik 

dalam menggunakan, (5) tersedianya waktu untuk menggunakannya dan (6) 

sesuai dengan taraf berpikir peserta didik.  

Pendapat di atas dapat diuraikan lebih lanjut bahwa pemilihan media perlu 

memperhatikan beberapa hal. Pertama; ketepatannya dengan tujuan pembelajaran 

atau kompetensi yang sudah ditetapkan. Tujuan tersebut berisikan unsur-unsur 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis yang memungkinkan dipergunakannya 
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media pembelajaran. Kedua; dukungan isi bahan pembelajaran. Bahan 

pembelajaran bisa berisi fakta, konsep, prinsip dan generalisasi sangat 

memerlukan media untuk memperjelas pemahaman dan memudahkan penyajian. 

Ketiga; mudah diperoleh. Artinya pemilihan media memperhatikan ketersediaan 

media, dukungan dana, kepraktisan, kemudahan pembuatan dan kepraktisan 

dalam penggunaan. Keempat; pemilihan dan pemanfaatan media harus 

memperhatikan kemampuan pendidik dalam menggunakannya. Kelima;  

pemilihan dan penggunaan media harus memperhatikan kemungkinan waktu 

penggunaannya. Keenam; media  harus sesuai taraf perkembangan peserta didik 

artinya mudah dipahami dan dimengerti peserta didik.  

Sharon E. Smaldino, et.al., (2005: 49-73) mengajukan sebuah model dalam 

memilih media yang dinamakan ASSURE model. Model ASSURE memberikan 

panduan langkah pemilihan media yaitu; (1) analisis peserta didik, (2) menyatakan 

tujuan penggunaan media, (3) memilih media dan bahan, (4) pemanfaatan bahan-

bahan, (5) meminta partisipasi peserta didik dan (6) evaluasi atau perbaikan.  

Menurut Bates, 1995 dalam pengantar PJJ (2006:41) Sedikitnya ada tujuh 

kriteria yang dapat kita jadikan pedoman dalam memilih media, yaitu: (1) Access 

terhadap media yaitu ketersediaan dan kemudahan memperoleh atau 

menggunakan media. (2) Costs, besaran biaya yang dikeluarkan dengan 

mempertimbangkan keuntungan dari penggunaan media yang dipilih. (3) 

Teaching and learning, media mampu membantu peserta didik dalam proses 

belajar mengajar. (4) Interactivity, adanya komunikasi dua arah. (5) 
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Organisational issues, dukungan dari semua unsur di organisasi. (6) Novelty, 

kemutakhiran media dan (7) Speed, kecepatan media yang akan di gunakan.  

Menurut Sudarsono Sudirdjo dan Eveline Siregar (2004: 05) media 

pembelajaran dipandang sebagai suatu  pilihan bahkan keharusan dalam strategi 

pembelajaran Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam memilih strategi pembelajaran 

memilih kondisi pembelajaran aspek media sangat penting untuk 

dipertimbangkan. Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran merupakan 

bagian dari penerapan strategi pembelajaran. Pendidik harus memiliki 

kemampuan, wawasan, ketrampilan dan profesionalisme dalammemilih dan 

mengunakan media untuk pembelajaran. Sri Anitah (2008:116-118) berbagai 

sistem telekomunikasi yang dapat digunakan sebagai media dalam PJJ diantaranya 

siaran radio, teleconfrensi audio, telivisi, dan teknologi on-line. 

Proses pembelajaran dalam PJJ ada yang melaui modus synchronous dan 

asynchronous. Beberapa perlengkapan teknologi yang menjadi media 

pembelajaran pada modus synchronous menurut) diantaranya; teknologi 

telephone, speakerphone, confrence call, video confrence, internet chat. 

Sementara untuk modus asynchronous seperti telephone, faximile, surat elektronik 

(e-mail), konfrensi elektronik, dan kelas web site (Sri Anitah, 2008:120-125) 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah sarana yang dipergunakan pendidik untuk menyampaikan 

pesan dan memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik dimaksudkan 

untuk mempertinggi mutu pelajaran dan meningkatkan efektifitas pencapaian 

tujuan. Pada program PJJ mengisyaratkan betapa pentingnya peranan media 
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pembelajaran dalam mendukung efisiensi dan efektifitas pembelajaran. 

Penggunaan media pembelajaran berbasis ICT sudah menjadi keharusan karena 

beragam bahan dan sumber pembelajaran bisa dirancang, diproduksi dan 

digunakan dalam format multimedia terpadu berbasis ICT atau berbasis jaringan 

global (WAN). Ada banyak perlatan telekomunikasi yang dapat menjadi media 

pembelajaran untuk dimanfaatkan dan mendukung pembelajaran pada program 

PJJ.  

 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Program Pendidikan jarak Jauh (PJJ) berbasis ICT pernah diteliti oleh 

Mulyo Prabowo, dkk (2007). Penelitian dengan judul “hambatan pelaksanaan 

perkuliahan Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) mahaiswa S-1 PGSD FIP 

UNY” menyimpulkan secara umum bahwa peserta didik program PJJ tidak 

mengalami hambatan yang berarti dalam proses pembelajaran, namun demikian 

ada beberapa kendala yang menjadi penghambat bagi pelaksanaan proses 

pembelajaran, disebutkan beberapa kendala yang sering menghambat diantaranya 

pemanfaatan teleconfrence yang belum maksimal, kerusakan sarana belajar, dan 

pelaksanaan praktek. Sementara beberapa faktor pendukung pelaksanaan 

pembelajaran antara lain; keaktifan mahaiswa mengikuti perkuliahan, pelayanan 

administrasi yang memadai dengan didukung sarana-prasarana, kegiatan tutorial 

yang dapat dilakukan secara on-line dan pemanfaatan komunikasi via-telpon. Dari 

hasil penelitian tersebut diisyaratkan bahwa betapa penting keberadaan sarana 
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prasaran dalam pelaksanan Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) khususnya pada 

program PJJ berbasis ICT.  

Irzan Tahar dan Enceng (2006) melakukan peneitian dengan judul 

“Hubungan kemandirian belajar dan hasil belajar pada pendidikan jarak jauh” 

yang di tuliskan dalam Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh, Volume. 7, 

Nomor 2, September 2006, 91-101. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode survai dalam bentuk korelasional. Analisis korelasi mencakup korelasi 

sederhana dan regresi sederhana. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan positif antara kemandirian belajar peserta didik program 

pendidikan jarak jauh. kemandirian belajar merupakan salah satu prediktor hasil 

belajar. Semakin tinggi kemandirian belajar seseorang peserta didik PJJ, maka 

akan memungkinkannya untuk mencapai hasil belajar yang tinggi.  

Sementara Endang Nugraheni dan Nurmala Pangaribuan (2005) 

melakukan penelitian tentang “gaya belajar dan strategi belajar peserta didik 

pendidikan jarak jauh: studi kasus pada mahaiswa UT”, yang selanjutnya hasil 

penelitian dituliskan dalam Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh, Voume. 7, 

Nomor 1, Maret 2006. Penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode survei yang 

dimaksudkan untuk mengetahui kecenderungan gaya belajar peserta didik 

pendidikan jarak jauh kasus di UT. Dari hasil penelitiannya disimpulkan bahwa 

gaya belajar paling dominan peserta didik PJJ adalah gaya belajar visual. Perilaku 

yang berkaitan dengan gaya belajar direpresentasikan oleh; pola bicara, pola 

mengingat, cara belajar, cara mengerjakan pekerjaan, cara berkomunikasi, dan 

kegiatan yang disukai.  
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Dari temuan penelitian disimpulkan bahwa karakteristik peserta didik PJJ 

antara lain: Pertama; Memiliki pola bicara kecepatan sedang dan tidak cepat 

sebagaimana ciri orang yang bergaya belajar visual. Kedua; Pola mengingat 

kurang konsisten dengan gaya belajar yang mereka miliki. Ketiga; Cara belajar 

responden konsisten dengan gaya belajar dominan yang mengandalkan indera 

visual. Sedangkan konsentrasi mereka terganggu oleh hal-hal yang bersifat 

auditori. Keempat; Informasi tentang bagaimana responden mengerjakan 

pekerjaannya dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana sebaiknya 

memberikan tugas. Peserta didik program PJJ cenderung mengandalkan aspek 

visual dan kinestetik. Kelima; Cara merespons orang lain yang merepresentasikan 

ketrampilan komunikasi memberikan gambaran bahwa responden cenderung 

berperilaku visual dan kinestetik. Keenam; kegiatan yang disukai peserta didik 

adalah kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar, sehingga 

tidak konsisten dengan gaya belajar yang dimiliki. Responden lebih 

mengandalkan aspek indera auditori atau pendengaran dan kinestetik atau gerakan 

fisik, dibandingkan visual. 

Studi tentang strategi belajar menghasilkan temuan sebagai berikut: 

Pertama; Responden mengandalkan referensi seperti modul sebagai bahan belajar 

utama, walaupun tidak semua responden memiliki referensi. Kedua; Dalam 

mempelajari referensi atau bahan ajar, mereka cenderung untuk bekerja secara 

mandiri dan tidak dalam kelompok belajar. Ketiga; Sebagian besar responden 

yang peserta didik UT tidak mengikuti kegiatan tutorial. Keempat; Responden 

tidak teratur dalam belajar, dan lama waktu belajar juga relatif singkat (1 sampai 2 
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jam), pada sore atau malam hari. Hal tersebut diduga akan berdampak negatif 

terhadap pencapaian belajar mereka. Kelima; Cara mempersiapkan ujian masih 

kurang efektif karena hanya mengandalkan membaca modul atau catatan dengan 

waktu yang tidak teratur. Keenam; Lingkungan belajar yang dipilih cenderung 

lingkungan yang informal, dengan suhu dingin sejuk, pada waktu malam hari. 

Sukiniarti (2006) juga melakuakan penelitian dengan tema ”hubungan 

motivasi belajar dengan hasil belajar pada peserta didik di pendidikan jarak jauh” 

yang di tulis dalam  Jurnal Pendidikan, Voume. 7, Nomor 1, Maret 2006, 12–18. 

Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan studi korelasional untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel. Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan, maka dapat ditarik tiga kesimpulan berikut ini. Pertama, terdapat 

hubungan yang positif antara pemahaman peserta didik tentang sistem PJJ dengan 

hasil belajar di UT pada kelompok belajar di UPBJJ Jakarta. Kedua, terdapat 

hubungan yang positif antara motivasi belajar dengan hasil belajar pada PJJ di 

UT. Ketiga, terdapat hubungan yang positif antara pemahaman peserta didik 

tentang sistem PJJ dan motivasi belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar  

pada PJJ di UT. 

 
C. Kerangka Pikir 

Setiap institusi tentunya ingin berhasil dalam melaksankan program 

pembelajarannya atau kurikulum yang telah persiapkan. Pendidik sebagai ujung 

tombak dalam implementasi kurikulum berusaha untuk berhasil mencapai tujuan 

melalui proses pembelajaran yang diampunya. Keberhasilan proses pembelajaran 

dalam mencapai tujuannya tidak hanya ditentukan oleh salah satu atau beberapa 
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faktor saja. Kualitas perencanaan, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 

khusunya preferensi belajar merupakan rangkaian aktifitas dalam proses 

pembelajaran yang saling berpengaruh satu sama lain. Perencanaan yang matang, 

interaksi belajar mengajar yang berkualitas, dan preferensi belajar peserta didik 

yang sesuai bisa mendekatkan kepada keberhasilan dalam mencapai tujuan yang 

ditetapkan, apapun jenis mata kuliahnya. Komunikasi dalam pendidikan jarak jauh 

sebagai sebuah proses memiliki spektrum aktifitas sangat luas yang dalam 

aktifitas inti belajar mengajar sebagai manifestasi nyata dari pelaksanaan 

kurikulum dan skenario pembelajaran oleh dosen selaku tutor.  

Kegiatan belajar mengajar merupakan unsur inti pembelajaran 

mengandung tahapan-tahapan kegiatan yang dilakspesertaan melibatkan interaksi 

berbagai komponen pembelajaran sebagai suatu rangkaian aktifitas dalam belajar 

secara mandiri.belajar mandiri tidak hanya merujuk kepada pola umum atau 

urutan kegiatan pembelajaran namun menyangkut juga cara-cara yang 

dipergunakan sebagai alat mencapai tujuan dengan memberdayakan seluruh 

komponen pembelajaran. Artinya motivasi, cara belajar yang dipakai peserta didik 

agar mudah mencapai tujuan merupakan bagian pelaksanaan dari belajar mandiri. 

Untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan pendidik harus dilakukan 

serangkaian aktifitas pembelajaran dan di dalam setiap tahapan atau langkah 

pendidik selalu dihadapkan kepada pengambilan keputusan untuk menentukan 

cara agar setiap komponen pembelajaran bisa diberdayakan secara maksimal. 

Keputusan-keputusan tersebut meliputi pemilihan, penentuan, dan penggunaan 

untuk memberdayakan setiap komponen agar bisa berinteraksi terlibat mendukung 
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pencapaian tujuan. Manifestasi dari pengambilan keputusan dan cara-cara bisa 

dilihat dalam bentuk kegiatan yang dilakspesertaan selama proses belajar 

mengajar. Artinya pendidik menerapkan prosedur tertentu dalam 

menginteraksikan komponen-komponen pembelajaran (metode, sumber belajar, 

media, pendidik, peserta didik dan lingkungan) sebagai suatu sistem. 

Motivasi yang tepat merupakan bagian dari penerapan strategi yang sangat 

penting. Motivasi sebagai segala daya penggerak dan pendorong seseorang untuk 

mau belajar. Motivasi bagaimanapun memiliki dimensi yang sangat kompleks, 

sehingga strategi dalam memotivasi juga memiliki beragam cara. Dalam belajar 

mandiri peserta didik dapat memilih cara dalam memotivasi diri dalam belajar 

yang bisa memberikan pengalaman belajar bermakna. Hunter menyatakan 

pendidikan profesional harus berubah dari perilaku yang terlalu intuitif (reciped-

based) dan menjadi pengambil keputusan profesional berdasar penelitian dan 

pengalaman (Richard Kindvatters, 1996: 2). Sikap puas dan bertahan pada situasi 

yang ada jelas merupakan hambatan dan kemunduran bagi kemajuan kualitas 

pembelajaran. 

Setiap program pembelajaran memiliki karakteristik sendiri dan sebagai 

program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) berbasis ICT model dan metode yang 

berimplikasi kepada perbedaaan jenis kegiatan dan penerapan strategi 

pembelajaran yang dilakspesertaan. Ketepatan penerapan ICT dalam proses 

pembelajaran akan mempengaruhi efektifitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan 

(standar kompetensi) yang ditetapkan. Untuk mencapai kompetensi yang telah 

ditetapkan dilakspesertaan pula kegiatan belajar mengajar yang terjadi melalui 
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komunikasi digital sebagai bagian implementasi kurikulum. Dosen selaku tutor 

diberikan kewenangan dan otoritas untuk menerapkan strategi pembelajaran 

termasuk di dalamnya menentukan cara-cara pembelajarannya melibatkan 

komponen-komponen pembelajaran yang ada. Pengambilan keputusan penetapan 

strategi pembelajaran sangat didasari oleh pandangan dosen terhadap visi dan 

hakikat program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Dalam kegiatan belajar mengajar 

sebagai wujud nyata pelaksanaan kurikulum dosen selaku tutor tentunya juga akan 

menghadapi beragam kendala yang merupakan keterbatasan dan memiliki otoritas 

pula untuk menemukan cara mengatasi. Suatu hal yang menarik mengkaji 

pelaksanaan pembelajaran PJJ S-1 PGSD di suatu kampus yang menerapkan ICT 

dengan segala dinamika yang ada. Apabila digambarkan maka paradigma 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Program PJJ S-1 
PGSD FIP UNY 

Angkatan
Pelaksanaan 
Pembelajaran

Perencanaan

PBM 
(perkuliahan)

Evaluasi

Pembelajaran
(pelaksanaan perkulihan)

A. Program pembekalan (persiapan perkulihan)
B. Tutorial
    - tutorial tatap muka (resedensial)
    - tutorial on-line
    - tutorial kunjung
C. Media pembelajaran
D. Evaluasi belajar

Kemandirian Belajar Mahasiswa
Program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT FIP UNY 

I II III

Faktor Penghambat Faktor Penghambat

 

 
Gambar 03: Kerangka Pikir Penelitian
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BAB  III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Permasalahan penelitian terkadang ada bersifat kompleks, masih samar, 

dinamis, penuh makna dan holistik. Data pada situasi sosial yang demikian tidak 

mungkin dijaring menggunakan metode penelitian kuantitatif. Cara yang paling 

efektif untuk mendapatkan jawaban yang berguna dan akurat adalah dengan 

menggunakan metode kualitatif. Peneliti yang bermaksud memahami situasi sosial 

secara mendalam, berusaha menemukan pola, hipotesis dan teori dapat 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Anselm Strauss & Juliet Corbin 

(2003:05) mengatakan metode kualitatif dapat dipergunakan untuk mengungkap 

dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikitpun belum diketahui.  

Metode ini juga dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang 

baru sedikit diketahui. Metode kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks 

tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.   

Memperhatikan tujuan, target serta obyek penelitian, maka dipergunakan 

metode penelitian naturalistik kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal 

(embedded case study research). Penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah 

(natural setting), tanpa adanya usaha peneliti memanipulasi, mempengaruhi dan 

mengubah keadaan yang ada.  
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B. Lokasi, Waktu dan Setting Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kampus Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), 

khususnya pada program studi Pendidikan Guru dan Sekolah Dasar (PGSD) UNY 

Yogyakarta karena beberapa pertimbangan; 

1. penyelenggaran pembelajaran program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT. 

2. memiliki fasilitas dan sarana seperti laboratorium komputer untuk mendukung 

program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) berbasis ICT. 

3. merupakan salah satu kampus yang ditunjuk oleh pemerintah untuk 

meningkatkan kualifikasi akademik guru yang tergabung dalam konsorsium. 

4. menjadi salah satu barometer bagi pelakasanaan pembelajaran Program PJJ S1 

PGSD di Indonesia.  

Dari pertimbangan diatas tidak menutup kemungkinan penelitian juga 

dilakukan di luar kampus FIP UNY, dikarenakan pada saat proses perkuliahan 

berlangsung (tutorial on-line dan tutorial kunjung) mahasiswa yang menjadi 

informan berada diluar kampus. Penelitian dilaksanakan efektif selama 12 bulan 

sejak dimulainya penjajagan, penyusunan proposal penelitian sampai dengan 

penyelesaian laporan penelitian ini. Jadwal penelitian secara rinci dipaparkan 

sebagai berikut: 

Tabel 01: Jadwal Penelitian 

1. Grandtour, survei awal ke kampus FIP UNY, 
Dekanat, Dosen secara umum. 

Juni 2008 

2. Validasi diri dengan melakukan studi literatur  Juli-Agustus2008  
3. Grand tour dan menyusun draft proposal  awal Agustus 2008 

Persiapan  

4. Minitour, Dekan, dosen, , kunjungan dan 
pengamatan awal 

Pertengahan Agustus 
2008 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 120 

5. Perbaikan proposal dan seminar September 2008 
Pengumpulan 
data  

6. Observasi, wawancara, dan studi dokumen September 2008 – 
April 2009 

Analisa data  7. Penulisan laporan   Januari-Mei 2009 
Laporan 8. Pembimbingan akhir dan persetujuan 

pertanggungjawaban ilmiah 
Mei-Juni 2009 

Perbaikan 
laporan 

9. Perbaikan laporan  Juni-Juli  2009 

Diseminasi 10. Diseminasi hasil ke beberapa pihak yang 
berkepentingan 

Agustus 2009 

 

Setting penelitian dilaksanakan pada situasi pelaksanaan pembelajaran pada 

Program PJJ S-1 PGSD baik yang dilaksanakan pada masa resedensial, totorial on-

line maupun tutorial kunjung terutama untuk observasi agar mendapatkan gambaran 

jelas tentang konteks yang mendukung fokusnya. Peneliti juga menyebarkan angket 

sebagai data awal untuk memudahkan peneliti mendapatkan informasi awal. 

Aktifitas wawancara menyesuaikan dengan kondisi dan kesiapan para informan 

dilapangan. Pada awal memasuki setting peneliti lebih banyak memfokuskan diri 

untuk menciptakan rapport bersama para informan tetapi tetap bertujuan 

memperoleh data sesuai fokus. Hal ini sengaja dilakukan agar informasi yang 

diperoleh bersifat wajar dan diberikan atas dasar rasa percaya.  

C. Bentuk dan Strategi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Mendasarkan permasalahan, penelitian ini mengutamakan proses dan makna 

maka jenis penelitian kualitatif deskriptif bertujuan menggambarkan apa, 

bagaimana dan mengapa sesuatu itu terjadi. Cara pengungkapan demikian 

diharapkan mampu mengungkap informasi kualitatif yang bisa dideskripsikan 

secara rinci dan mendalam dan lebih berharga daripada sekedar menyajikan hasil 

berupa angka maupun frekwensi. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 

2002: 03) data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan selain bersumber dari 
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orang-orang atau pelaku juga diperoleh dari tangkapan atas peristiwa yang ada di 

lokasi melalui observasi. 

2. Strategi Penelitian 

Strategi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus 

terpancang tunggal (embedded case study research). Menurut Sutopo (2006: 140-

141) tunggal karena permasalahan dan fokus penelitian mengarah kepada satu 

karakteristik, satu sasaran atau satu obyek tertentu, sementara terpancang karena 

fokus penelitian sudah  ditentukan sebelum peneliti masuk ke lapangan.   

Pengumpulan data dilapangan dilakukan tidak berjalan dengan pertanyaan 

tetap namun berkembang mendasarkan data yang diperoleh sebagai pertanyaan 

generatif. Pertanyaan sengaja diarahkan peneliti secara umum untuk memahami  

konteks dari berbagai sudut pandang dan semakin lama mengarah kepada fokus, 

secara simultan meningkatkan kemantapan melalui pembuktian kesimpulan-

kesimpulan sementara dan mencari pola-pola hubungannya. Peneliti lebih 

mengutamakan hubungan kausal dengan analisis bersifat holistik dengan membuka 

diri terhadap kemungkinan munculnya variabel lain yang memiliki hubungan 

interaktif dengan variabel utamanya. Strategi ini atas dasar pendapat Sutopo (2006: 

139) bahwa dalam penelitian kualitatif meskipun fokus penelitian sudah terarah atau 

terpancang namun tetap lentur dan terbuka. Bentuk rumusan masalahnya 

menekankan kepada pertanyaan bagaimana dan mengapa sesuatu itu terjadi, 

mengarah kepada penyajian lengkap mengenai proses hubungan sebab akibat.  

Konsep penelitian studi kasus dijelaskan pula oleh Robert K. Yin (2000: 18) 

sebagai suatu inkuiri empiris yang meneliti fenomena di dalam konteks kehidupan 
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nyata, bilamana batas-batas antara gejala dan konteks tidak nampak secara tegas 

serta memanfaatkan berbagai sumber bukti. Terdapat satu karakteristik yang khusus 

dari penelitian studi kasus di mana pendekatannya bertujuan mempertahankan 

keutuhan (wholeness) dari obyek, artinya data yang terkumpul dari studi kasus 

dikaji dan dipelajari sebagai “keseluruhan” yang terpadu. Keseluruhan oleh 

Vredenbert (1978: 34) disebut sifat wholeness dimaksudkan untuk mengembangkan 

pengetahuan yang mendalam tentang obyek yang bersangkutan, artinya studi kasus 

harus disifatkan sebagai suatu penelitian yang sifatnya eksploratif. Atas dasar ini 

pertanyaan generatif dikembangkan peneliti dengan maksud melakukan eksplorasi 

untuk melihat keterkaitan antara variabel beserta konteksnya secara utuh. 

D. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data adalah sangat penting kedudukannya dalam penelitian kualitatif 

karena menyangkut kesahihan dan ketepatan data untuk analisis lebih lanjut. 

Ketepatan memilih sumber data yang kredibel merupakan faktor penting 

diperolehnya data yang valid. Sumber data atau informan dalam penelitian ini 

ditentukan dan didasarkan atas representasi informasinya karena itu sampel sumber 

data dipilih. Sumber data meliputi sumber data kunci (key informan) dan sumber 

data pendukung yang dipilih berdasarkan topik masalah yang ingin digali datanya. 

Peneliti selama penelitian berusaha memanfaatkan multisumber untuk mendapatkan 

multiperspektif atas permasalahan penelitian. Mendasarkan kepada fokus dan tujuan 

penelitian sampel sumber data yang dipilih dan teknik yang dipergunakan untuk 

mengungkap datanya dapat disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 02: Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data. 

Data Sumber data Teknik 
Data umum berkaitan dengan profil 
kampus, sarana pra-sarana, naskah 
akademik, kurikulum program PJJ, tenaga 
akademik dan administrasi, dan gambaran 
umum lain 

Kajur, ketua program, dokumen, 
tutor dan lokasi  

Wawancara, 
Dokumentasi 
dan Obsevasi. 

Pelaksanaan pembelajaran program PJJ   Dosen tutor, dan mahasiswa dan 
kegiatan perkuliahan 

Wawancara, 
observasi  

Faktor penghambat dan cara mengatasi Dosen dan mahaasiswa, kegiatan 
kegiatan perkuliahan 

Wawancara, 
observasi 

Preferensi belajar mahasiswa 
(kemandirian belajar) 

Dosen tutor dan Mahasiswa 
Program PJJ S-1 PGSD 

Wawancara, 
observasi 

E. Teknik Cuplikan 

Sumber data utama berupa orang dipilih dengan teknik purposive sampling 

didasari tujuan dan anggapan peneliti bahwa sampel sumber data tersebut paling 

banyak mengetahui dan menghayati informasi yang diperlukan, masih 

berkecimpung dalam kegiatan yang diteliti, memiliki waktu, tidak subyektif dan 

layak menjadi narasumber. Informan pendukung lainnya ditentukan berdasarkan 

jenis informasi sesuai kebutuhan informasi di lapangan yang dicari dengan teknik 

snowball sampling. Artinya informan dipilih karena representasi informasinya dan 

peneliti benar-benar sudah memahami posisi dan peran dari informan. Faktor lain 

yang dipertimbangkan adalah aksesibilitas dan karakteristik dari sumber data.  

Sumber data berupa peristiwa atau aktifitas dipilih atas dasar bahwa aktifitas 

tersebut mengandung informasi yang diperlukan seperti aktifitas kegiatan belajar 

mengajar, peristiwa, insiden dan kejadian lain yang mendukung. Beberapa aktifitas 

yang masih samar dan tidak teramati digali dengan memanfaatkan sumber data 

berupa informan. Dokumen dipilih mendasarkan kebutuhan untuk memperkuat 

informasi dari peristiwa yang diamati dan informan. Jadi kedudukan beragam 
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sumber data adalah saling mengisi dan melengkapi sekaligus untuk kepentingan 

peningkatan validitasnya. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian adalah: 

1. Observasi berperan serta (participan observation) dilakukan secara formal 

maupun informal. Secara formal dilakukan pada waktu awal peneliti datang 

melakukan pengamatan kegiatan di kampus namun belum secara formal 

memperoleh ijin. Secara formal dilakukan setelah peneliti memperoleh ijin dari 

pihak kampus secara penuh. Pada pelaksanaan secara insidental peneliti juga 

melakukan pengamatan berperan serta untuk aktifitas tertentu meskipun bersifat 

insidental seperti membantu memfasilitasi pembelajaran, membantu tugas-tugas 

dosen dan laboran. Intinya peneliti banyak meleburkan diri ke dalam aktifitas 

sehari-hari di lapangan bersama informan.   

2. Wawancara disertai banyak dialog lepas dan diikuti wawancara mendalam 

(depth interview). Wawancara dipergunakan untuk menangkap makna mendasar 

melalui interaksi  spesifik.  Peneliti berusaha memahami  bagaimana informan 

berpikir dan berkembang sampai kepada pandangan yang diyakini. Emic 

partisipan terhadap persoalan penelitian yang dikaji merupakan titik sentral 

untuk memahami informasi dan membangun empati. Peneliti  menyediakan 

banyak waktu bergaul secara informal dengan subyek dalam konteks 

kehidupannya. Wawancara didahului wawancara tidak terstandar (dialog lepas) 

dilaksanakan tanpa menyusun suatu daftar pertanyaan ketat yang selanjutnya 

dikembangkan ke dalam 3 teknik yaitu; (a). Wawancara tidak terstruktur 
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(unstructured interview atau passive interview), (b). Wawancara agak terstruktur 

( somewhat structured  interview atau active interview) dan (c). Wawancara 

sambil lalu (casual interview). Wawancara tidak terstruktur kelebihannya bisa 

dilaksanakan secara personal guna memperoleh informasi sebanyak-banyaknya. 

Secara psikologis wawancara ini lebih bebas dan dapat bersifat obrolan atau 

dialog, sehingga tidak melelahkan dan menjemukan informan namun peneliti 

tetap berusaha berada pada alur fokus dan merekam konteksnya. Wawancara 

agak terstruktur dipergunakan atas dasar hasil wawancara tidak terstruktur yang 

telah dikumpulkan dan diarahkan untuk menjawab fokus. Wawancara sambil 

lalu (casual interview)  dikenakan pada informan yang sebelumnya tidak 

diperhitungkan namun berharga untuk memahami dan melihat fokus 

permasalahan secara lebih komprehensif, misalnya terkait dengan variabel-

variabel tambahan untuk mempertajam konteks.  

3. Dokumentasi. Peneliti akan mengumpulkan dan mengkaji beberapa dokumen 

relevan tidak hanya arsip tetapi juga grafik, foto, diagram dan sebagainya yang 

mengandung informasi penting. Peneliti menjamin kebenaran dokumen melalui  

kritik internal dengan mengkaji keaslian dokumen dan kritik eksternal dengan 

membandingkannya dengan dokumen lainnya.  

Peneliti juga akan menggunakan bantuan kamera digital, tape perekam, buku 

lembar catatan observasi lapangan, buku lembar catatan wawancara dan buku 

lembar catatan dokumen. Catatan-catatan ini segera diketik di komputer sambil 

dianalisis dan diinterprestasi sejak awal sampai dengan selesai pengumpulan data.  

G. Analisis Data 
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Teknik analisis yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kualitatif, mengikuti konsep yang disampaikan Miles dan Huberman (1992: 9-

16) tentang model interaktif yang mengklasifikasikan analisis data ke dalam tiga 

langkah secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas 

(menemui kejenuhan data). Aktifitas dalam analisis data meliputi reduksi data (data 

reduction), penyajian data (data display) dan verifikasi atau penyimpulan 

(conclusion drawing/verification).  

Reduksi data (data reduction) dilakukan mulai dari transformasi data kasar, 

memilih dan fokus kepada hal-hal pokok dan penting, melakukan pengabstrakan, 

mencari pola dan tema, memberikan label kepada fenomena; melakukan 

konseptualisasi data dengan memisah-misahkan amatan, kalimat, paragraf dan 

menamai insiden, ide atau peristiwa diskrit dengan sesuatu yang mewakili 

fenomena. Konsep-konsep yang berhubungan dengan fenomena yang sama 

dikelompokkan sebagai katagori (pengkatagorian). Katagori-katagori yang 

ditemukan kemudian diberikan nama baik katagori yang berhubungan dengan 

fenomena, katagori yang merujuk kepada strategi aksi maupun katagori 

konsekwensi aksi. Nama katagori selain menggambarkan fenomena juga dicari 

yang mudah diingat, membangkitkan pembahasan dan pengembangan analisis. 

Kemudian katagori disusun berdasar sifat dan ukuran; sifat dan ukuran dikenali 

secara sistematis untuk membuat kaitan antara sub katagori dan katagorinya pada 

analisis selanjutnya. Peneliti juga membuat matrik data, label-label pada katagori 

dan sub katagori sekedar untuk membantu peneliti dalam melacak informasi yang 

diperlukan serta memudahkan analisis.  
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Penyajian data (data display) sebagai usaha mengorganisasikan data atau 

sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Setelah data direduksi, disusun kemudian ditempatkan 

kembali dengan cara-cara baru dengan membuat kaitan antar katagori maupun 

katagori dengan sub katagorinya melalui model paradigma. Kondisi yang akan 

ditunjukkan melalui paradigma hubungan meliputi kondisi kausal--fenomena--

konteks--kondisi pemengaruh--strategi aksi--konsekwensi. Proses ini merupakan 

proses berpikir induktif dan deduktif namun terfokus sambil mencari sifat-sifat 

tambahan dari suatu katagori. Manifestasi dari hal ini peneliti banyak menggunakan 

coretan skematis dan catatan kaki (jika dengan komputer) untuk menunjukkan 

hubungan katagori dan sub katagori dan menilai model paradigma apakah hubungan 

kasual, konteks, kondisi pemengaruh, strategi aksi atau konsewensi aksi.   

Membuat kesimpulan (conclusion and drawing) dimana peneliti akan 

berupaya menangani kesimpulan-kesimpulan dengan longgar, tetap terbuka dan 

skeptis meskipun kesimpulan telah bisa dijustifikasi. Awal mula belum jelas, 

kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Peneliti 

menjelaskan, menganalisis alur ceritera dan berusaha menemukan katagori inti, 

mengidentifikasi ceritera, mengkonseptualisasikan alur ceritera, dan memilih 

fenomena yang menonjol dengan katagori. Katagori tambahan dikaitkan diseputar 

katagori inti menggunakan model paradigma apakah berupa konteks kondisi 

mengarah fenomena, mengarah konteks, mengarah kepada tindakan atau mengarah 

keadaan konsekwensi (langkah sama seperti mencari hubungan fenomena dengan 

katagori intinya pada contoh sebelumnya). Selanjutnya menentukan sifat dan 
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ukuran inti ceritera dan mengabsahkan hubungan dengan mengungkapkan pola-

polanya, mensistematisasi, menetapkan hubungan, menemukan kombinasi, 

mengelompokkan katagori dan berusaha membumikan teori. 

Ketiga langkah tersebut dilakukan dalam proses yang interaktif berupa siklus. 

Model kegiatan analisis dan interprestasi datanya dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Penyajian
data

Pengumpulan 
data

Reduksi 
data

Penarikan 
kesimpulan 

 

Gambar 04: Komponen-komponen Analisis Data 
Model Interaktif   Miles & Huberman (1992: 20) 

Peneliti mencoba menggunakan teknik dan prosedur sistematis dalam usaha 

mengembangkan teori mendasar (grounded theory) untuk memenuhi kriteria ilmu 

pengetahuan yang baik, yaitu kebermaknaan, kesesuaian antara teori dan observasi, 

dapat digeneralisasi dan diteliti ulang, adanya ketepatan dan ketelitian serta bisa 

dibuktikan.  

 

Langkah analisa data secara interaktif dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui berbagai sumber kemudian 

peneliti langsung melakukan analisis (misalnya dari catatan tulisan tangan, 

rekaman atau kesan amatan) dengan memindahkan di komputer namun dalam 
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prosesnya disertai pemaknaan ulang, pembacaan ulang dengan mencetak, 

terkadang disertai deskripsi khusus baru disusun pengertian secara singkat di 

bawah sebagai refleksi.  

2. Peneliti membuat sajian data mendasarkan data yang diperoleh sebagai suatu 

ceritera sistematis dengan bantuan komputer (menurut outline) sambil membaca 

ulang, menarik kesimpulan dan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan 

generatif  untuk memperkaya data. 

3. Peneliti menarik kesimpulan, dan apabila dirasakan kurang sesuai peneliti 

kembali ke lapangan mencari informasi tambahan sambil mencari katagori 

tambahan baru yang mungkin memperkaya katagori utama 

4. Proses pengumpulan data, reduksi, penyajian serta verifikasi dilakukan secara 

berkesinambungan sampai diperoleh kesimpulan yang mantab.  

5. Proses ini terus dilakukan selama data yang diperoleh masih dirasa meragukan. 

H. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kepercayan data 

penelitian. Menurut Moleong (1993: 45) keabsahan data merupakan unsur yang 

tidak terpisahkan dari tubuh penelitian kualitatif. Ada empat kriteria pemeriksaan 

untuk keabsahan data, yaitu; derajat kepercayaan (credibility), keteralihan 

(transferability), kebergantungan (dependability) dan kepastian (konfirmability). 

1. Kredibilitas 

Uji kredibilitas data penelitian dilakukan dengan cara-cara berikut: 
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a. Perpanjangan penelitian; peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan 

wawancara dan pengamatan dengan sumber data yang pernah ditemui maupun 

yang baru. Peneliti berupaya lebih akrab sehingga saling mempercayai dan tidak 

ada informasi yang disembunyikan narasumber. Proses ini dilakukan peneliti 

secara formal dengan memperpanjang ijin dan secara informal terus 

membangun kedekatan hubungan saling percaya. Tujuan utamanya melakukan 

pengujian data, berubah atau tidak, dan menjamin tidak ada data yang 

disembunyikan.  

b. Meningkatkan ketekunan pengamatan (persistent observation); peneliti 

melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan salah atau tidak, 

berusaha menemukan ciri-ciri tertentu yang memiliki unsur-unsur yang relevan 

dengan persoalan yang sedang diteliti, menjamin kepastian data  terekam beserta 

urutan peristiwanya secara sistematis dan menangkap sesuatu itu apa adanya. 

Peneliti meningkatkan kredibilitas (kepekaan teoritik) dengan membaca 

berbagai literatur teknis maupun non teknis dan dokumen terkait dengan 

temuan. Ketajaman dan keluasan wawasan akan dipergunakan untuk memeriksa 

apakah data yang ditemukan itu benar atau tidak.  

c. Triangulasi; Tringulasi adalah teknik pengabsahan data dengan memanfaatkan 

sesuatu di luar data untuk pengecekan atau pembanding data (Moleong, 1993: 

95). Triangulasi yang digunakan disesuaikan dengan jenis data.  

Triangulasi sumber: dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh melalui 

beberapa sumber (fokusnya pada sumber yang berbeda) untuk dideskripsikan, 

dikatagorikan, menemukan hal yang sama dan berbeda dan yang spesifik untuk 
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dianalisis menjadi kesimpulan. Hasilnya akan dimintakan kesepakatan (member 

chek) langsung dengan informan sumber data terkait.  Triangulasi metode (fokus 

kepada cara yang berbeda) dengan mengecek data sejenis kepada sumber yang 

sama melibatkan dua sampai tiga metode yang dipakai tergantung 

aksesibilitasnya, misalnya mengecek hasil observasi dengan wawancara dan 

beberapa dicek silang dengan dokumentasi. Data-data kemudian dibandingkan, 

dan apabila ditemukan data yang berbeda maka akan didiskusikan lebih lanjut 

kepada sumber data atau pihak lain untuk memastikan data yang dianggap 

benar.  

d. Menggunakan bahan referensi; peneliti menyertakan bukti pendukung 

terjadinya interaksi manusia maupun gambaran keadaan yang diteliti. Foto-foto 

kegiatan, rekaman wawancara dan catatan lapangan hasil observasi disertakan. 

e. Memberchek; selama periode tertentu atau setelah mendapatkan penemuan 

peneliti mengkonfirmasikan dan mendiskusikan data untuk mendapatkan 

kesepakatan. Data bisa dikurangi, ditambah atau dibuang sesuai dengan 

kesepakatan dengan para pemberi data. Peneliti meminta informan utama 

membaca draft laporan atau kadang peneliti mengklarifikasikan temuan sampai 

diperoleh kesepakatan hasil penelitian. 

f. Diskusi teman sejawat (peer briefing); peneliti melakukan diskusi mengenai 

data-data hasil penelitian guna mendapatkan saran dan masukan dengan teman 

sejawat dengan kriteria menguasai metode kualitatif, menaruh minat di bidang 

yang diteliti dan berkomitmen tinggi dalam pengembangan ilmu pada bidang 

tersebut. Teman sejawat diaksud adalah Pujiriyanto, M.Pd dan Ariyawan 
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Agung, ST. Apabila ada pertanyaan teman sejawat yang belum bisa terjawab 

peneliti kembali ke lapangan untuk memperoleh datanya.  

2. Transferabilitas 

Transferabilitas berkenaan dengan dengan sejauhmana hasil penelitian dapat 

diaplikasikan atau digunakan pada situasi lain (Nasution, 2003:118). 

Transferabilitas dicapai dengan memberikan deskripsi rinci cara memperoleh hasil 

penelitian dan menyajikan konteks bagaimana informasi yang diperoleh. Pada 

laporan peneliti tidak hanya menyajikan hasil namun berusaha menggambarkan 

proses bagaimana informasi didapatkan. Harapannya pembaca laporan bisa 

memperoleh gambaran yang jelas pada kondisi apa hasil penelitian ini dapat 

diberlakukan (transferability). 

3. Dependabilitas 

Pencapaian dependabilitas terpenuhi dengan alat utama penelitian yaitu 

peneliti sendiri. Peneliti menelusuri jejak penelitian yang dilakukan dan memeriksa 

terhadap ketelitian sehingga sampai pada keyakinan bahwa apa yang dilakukan 

merupakan sebuah proses penelitian (self audit) dan melakukan aksi refleksi. Selain 

itu peneliti meminta pembimbing (auditor independen) untuk memeriksa proses 

penelitian, taraf kebenaran serta tafsiran datanya. Catatan mentah dan catatan proses 

disertakan untuk diperiksa. Selanjutnya data-data yang diperoleh diinterprestasikan 

kembali dalam bentuk analisa dengan meminjam istilah Max Weber bersifat 

verstehen yaitu secara komprehensif.  

4. Konfirmabilitas 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 133 

Konfirmabilitas berkaitan dengan masalah kebenaran naturalistik yang 

ditunjukkan oleh proses alur pemeriksaan atau audit trail (Licoln dan Guba dalam 

Moleong, 1993: 116).  Peneliti memeriksa hasil penelitian sejauhmana merupakan 

fungsi dari proses penelitian dengan melakukan refleksi metodologi. Peneliti 

meminta program studi dan pembimbing menguji hasil penelitian terkait dengan 

proses yang telah dilakukan.  
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Program PJJ S-1 PGSD Berbasis ICT FIP UNY 

Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) S-1 PGSD berbasis ICT FIP UNY 

mulai dirintis sejak tahun 2006, pembuakaan program mengacu pada Keputusan 

Mendiknas Nomor 107/U/2001 tanggal 2 Juli 2001 tentang penyelenggaraan 

program pendidikan tinggi jarak jauh dan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 

108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001 tentang pedoman pembukaan Program 

Studi dan/atau Jurusan. Dasar hukum lainya yang menjadi acuan dibukanya 

program PJJ S-1 PGSD adalah Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen, peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan serta Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (UUSPN). Dalam UUSPN, pendidikan jarak jauh dijelaskan lebih 

gamblang pada pasal 31 ayat (1) pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada semua 

jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, ayat (2) pendidikan jarak jauh berfungsi 

memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat 

mengikuti pendidikan secara tatap muka atau regular, dan ayat (3) pendidikan jarak 

jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung 

oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan 

sesuai dengan standar nasional pendidikan. UUSPN tersebut menjadi landasarn 

normatif dalam penyelenggraan program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT.   

Pembukaan program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT bertujuan untuk 

meningkatkan kualifikasi akademik guru-guru Sekolah Dasar (SD), sebagaimana 

yang dipersyaratkan oleh UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (pasal 8). 
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Sebagai upaya meningkatkan kualifikasi akademik tersebut direktorat Ketenagaan 

Ditjen DIKTI-DEPDIKNAS menyusun program peningkatan kualifikasi akademik 

bagi guru sekolah dasar yang salah satunya adalah program PJJ berbasis ICT.  

Dalam implementasinya program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT dilakukan 

secara konsorsium dengan melibatkan 10 LPTK pada awalnya yaitu UPI Bandung, 

UNY Yogyakarta, UMM Malang, UNSRI Palembang, Universitas Atma Jaya 

Jakarta, Universitas Tanjungpura Pontianak, Universitas Negeri Makasar, UM 

Malang, Universitas Nusa Cendana Kupang, dan Universitas Cendrawasih Papua. 

Namun selanjutnya program ini dikembangkan menjadi 23 perguruan tinggi 

penyelenggara dan tergabung dalam konsorsium program PJJ S-1 PGSD berbasis 

ICT. Universitas Negeri Yogyakarta yang tergabung dalam konsorsium merintis 

dan mempersiapkan program PJJ S-1 PGSD sejak tahun 2006, penerimaan 

mahasiswa angkatan I dibuka awal tahun 2007. Berada dalam lingkup Fakultas Ilmu 

Pendidikan di bawah pengelolaan jurusan Pendidikan Dasar dan Prasekolah 

(PPSD), sejak awal dibuka program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT FIP UNY diketuai 

oleh bapak Bambang Saptono, M.Si, pada tahun 2008 diketuai oleh Pratiwi, M.Pd. 

dan pada awal tahun 2009 diketuai oleh ibu Vinta Tiara Anggela, M.Ed, M.Si. 

 

1. Lokasi secara umum 

 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) mendapat mandat untuk 

menyelenggrakan Program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT yang tergabung dalam 

konsorsium. UNY terdiri atas 6 fakultas yaitu Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE), Fakultas 
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Bahasa dan Seni, Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) dan 

Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP). Dalam lingkup Fakultas Ilmu Pendidikan UNY 

mempunyai 7 (tujuh) jurusan yaitu: Kurikulum dan Teknologi Pendidikan (KTP), 

Filsafat dan Sosiologi Pendidikan (FSP), Psikologi Pendidikan dan Bimbingan 

(PBB), Administrasi Pendidikan (AP), Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Pendidikan 

Luar Biasa (PLB) dan Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar (PPSD). 

  Jurusan Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar (PPSD) mempunyai 

Program Studi Diploma dua Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak (D-II PGTK), 

program studi S-1 PAUD dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Guru Kelas (PGSD-

GK). Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) S-1 PGSD berada dalam naungan 

program studi PGSD-GK, pelaksanaan program PJJ S-1 PGSD dibawah kendali 

ketua program studi PGSD dibantu pengelola program PJJ S-1 PGSD.  

Fakultas Ilmu Pendidikan beralamatkan ditiga lokasi yaitu di kampus 

Karangmalang Yagyakarta jalan Colombo, kampus UPP 1 (Unit Pelaksana Program 

1)  jalan Kenari NO 5 Yogyakarta  dan kampus UPP 2 (Unit Pelaksana Program 2) 

jalan Bantul No 50, namun terhitung mulai Januari tahun 2009 terjadi perubahan 

sebutan untuk 3 lokasi kampus FIP yaitu kampus FIP Karangmalang Jl. Colombo 

disebut kampus 1 FIP Karangmalang, kampus UPP1 jalan Kenari disebut kampus 2 

FIP UNY dan UPP 2 Jl. Bantul disebut kampus 3 FIP UNY. Sementara sekretariat 

pengelolaan program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT beralamat di kampus 3 FIP jalan 

Bantul No. 50 Yogyakarta. Telp. (0274) 375647, e-mail: 

pgsd_pjj_uny@yahoo.co.id.  
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  Lokasi kampus FIP UNY cukup strategis yang terletak dipusat kota 

Yogyakarta dan perbatasan kabupaten-kota, kampus 1 Karangmalang terletak 

diperbatasan kabupaten Sleman dengan kota Yogyakarta,  kampus 2 jl. Kenari No 5 

terletak di pusat kota Yogyakarta dan kampus 3 jl. Bantul terletak diperbatasan 

kabupaten Bantul dengan kota Yogyakarta. Meski berada di tiga lokasi, kampus FIP 

UNY relatif mudah dijangkau oleh masyarakat dan pihak-pihak yang 

berkepentingan, lokasi kampus yang berada di tiga lokasi dan agak berjauhan 

berjarak antara kampus 1 Karangmalang dan kampus 2 FIP jl Kenari ± 1,5 km dan 

kampus 1 Karangmalang dengan kampus 3 FIP jl. Bantul ± 5 km bukan hambatan 

bagi pengelola program PJJ untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan 

pembelajaran, hal ini juga didasarkan pada pengamatan dan hasil wawancara bahwa 

pelaksanaan koordinasi program PJJ pernah dilaksanakan di kampus 1 maupun di 

kampus 3 (lampiran 2;278)  

 Proses pembelajaran tutorial tatap muka yang diselenggarakan pada masa 

resedensial memungkinkan berlangsung di tiga lokasi1, mendasarkan pada hasil 

pengamatan, resedensial mahaiswa program PJJ pernah diselenggrakan di kampus 3 

jl. Bantul dan di kampus 1 Karangmalang FIP UNY, hal tersebut terungkap dari 

pernyataan ES (lampiran 2;298) dan AG  (dialog, 26 November 2008) bahwa 

perkulihan resedensial perna dilaksanakan di kampus UPP2 dan kampus pusat di 

Karangmalang, pemilihan lokasi sangat dipengaruhi oleh situasi dan ruang kelas 

yang bisa digunakan. Sedangkan pembelajaran jarak jauh dengan metode 

asynchronous, dapat berlangsung dimana saja dan kapan saja, interaksi 

                                                 
1 Kampus 1 Karangmalang jl. Colombo, Kampus 2 jl. Kenari dan kampus 3 jl Bantul 
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pembelajaran antara tutor dan mahasiswa berlangsung melalui tutorial on-line 

dengan bantuan internet (ICT), hal ini diungkapkan ES dalam wawancara 30 

Desember 2008;  

“Inisiasi atau tutorial on-line dapat dilakukan di mana saja baik tutor 
maupun mahasiswa, bisa di rumah, di kampus, atau di warnet ya… terserah 
pada mahasiswa, mahasiswa kirim jawaban inisiasi malam tutor membalas 
sorenya, yang jelas pengelola sudah menetapkan waktu-waktunya”.  

 
Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dengan metode asynchronous pada 

awalnya dilakukan di ICT center yang telah ditunjuk oleh Biro Kerjasama Luar 

Negeri (BKLN). Sebelum dilaksanakan proses pembelajaran, mahasiswa dan 

pengelola program PJJ S-1 PGSD berkoordinasi dengan ICT center yang tergabung 

dalam Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas), dari data dokumentasi untuk 

wilayah Propinsi DIY telah ditentukan beberapa tempat ICT center diantaranya 

SMK 2 Sewon Bantul untuk mahasiswa di wilayah kabupaten Bantul, SMK 2 

Depok Sleman untuk mahasiswa di wilayah kabupaten Sleman, SMK 2 Wonosari 

Gunung Kidul untuk mahasiswa di wilayah kabupaten Gunung Kidul, SMK 

Muhammadiyah 4 Yogyakarta untuk mahasiswa di wilayah kota Yogyakarta dan 

SMK 2 Pengasih Wates serta Kampus UNY Wates untuk mahasiswa di wilayah 

kabupaten Kulonprogo. Seiring dengan perluasan wilayah mahasiswa pada 

angkatan ke-II yang mencakup wilayah Jawa Tengah, ICT Center program PJJ S-1 

PGSD berkembang yaitu SMKN 1 Purbalingga untuk mahasiswa di wilayah 

kabupaten Purbalingga, SMKN 1 Bawang untuk mahasiswa di wilayah 

Banjarnegara dan SMK Batik Perbaik Purworejo untuk mahasiswa di wilayah 

kabupaten Purworejo.  

Tabel 03: Lokasi ICT Center 
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Kabupaten/Kota Lokasi ICT centre 
Bantul SMK 2 Sewon, Bantul 
Sleman SMK 2 Depok, Sleman 
Gunung Kidul SMK 2 Wonosari, Gunung Kidul 
Kota Yogyakarta SMK  Muhammadiyah 4 Yogyakarta 

 SMK 2 Pengasih, Wates, Kulon Progo Kulonprogo 
 UNY Kampus  Wates, Kulon Progo 

Purbalingga SMKN 1 Purbalingga 
Banjarnegara SMKN 1 Bawang 
Purworejo SMK Batik Perbaik Purworejo 

 
Dari data di atas menunjukan bahwa lokasi ICT center berada sekolah 

menengah kejuruan (SMK) masing-masing kabupaten-kota, hanya di kabupaten 

Kulonprogo lokasi ICT center beradi di kampus UNY Wates. Dalam perjalananya 

penggunaan ICT center kurang maksimal bahkan banyak mahasiswa yang tidak 

pernah memanfaatkan ICT center sebagai fasilitas pendukung pelaksanaan 

pembelajaran pada program PJJ S-1 PGSD, banyak kendala yang menyebabkan 

keberadaan ICT center kurang efektif seperti mahasiswa terlalu jauh dengan lokasi 

ICT center, komputer di ICT center sering mengalami trouble, penggunaan 

komputer yang dipakai bergantian dengan siswa SMK dan komunikasi dengan 

pengelola ICT center yang kurang efektif, sering terjadi miss comunication 

(lampiran 2;280). Penggunaan ICT center tidak hanya dipakai oleh mahasiswa PJJ, 

tapi juga oleh siswa yang ada di sekolah-sekolah temapt ICT center tersebut, 

mahasiswa PJJ dapat menggunakan komputer internet di ICT center setelah 

pelaksanaan pembelajaran selesai, yaitu sore hari. mahasiswa PJJ tidak dapat 

menggunakan ICT center setiap saat (lampiran 2;298) 

Mendasakan pada fakta dilapangan keberadaan ICT center terletak di pusat 

kota masing-masing kabupaten/kota yang diasumsikan dapat dijangkau oleh 

mahasiswa yang berada di kabupaten/kota masing-masing, namun dari studi 
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dokumentasi tempat tinggal mahasiswa ditemukan bahwa keberadaan ICT center 

dengan tempat tinggal dan tempat kerja mahasiswa sebagian besar cukup jauh dari 

pusat kota/kabupaten (lampiran 3;331). Data tersebut dikuatkan pula KN 

mahasiswa asal Gunungkidul saat ditanya tentang lokasi ICT center dengan tempat 

tinggal sejauh 20 km (lampiran 2;304). Ketidakefektifan pemilihan lokasi ICT 

center semakin nyata ketika peneliti menemukan fakta dan pengakuan mahasiswa 

bahwa keberadaan warung internet lebih banyak dan lebih dekat dengan tempat 

tinggal mahasiswa daripada lokasi ICT center yang ditentukan (lampiran 2;313).     

Pemilihan lokasi ICT center sebagai pusat pembelajaran dirasakan oleh 

mahasiswa kurang mempertimbangkan aspek geografis, efektifitas dan efisiensi, 

karena untuk wilayah DIY dan sekitrnya keberadaan warnet cukup banyak 

berdasarkan data terdapat lebih dari 270 warnet yang ada di DIY pada tahun 2007 

(KR, 18 Juli 2008). Mahasiswa mengeluhkan keberadaan ICT center yang jauh dan 

penggunaan yang tidak fleksibel (lampiran 2;312), namun demikian pengelola 

program PJJ FIP UNY tidak dapat berbuat banyak sebab pemilihan  lokasi ICT 

center merupakan ketentuan dari pusat. Pengelola juga merasakan bahwa ICT 

center kurang efektif sebab keberasaan warung internet di wilayah Yogyakarta 

cukup banyak. Keberadaan ICT center mungkin akan sangat terasa pada daerah 

yang akses internet masih terbatas.  

Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak 

positif bagi mahasiswa program PJJ untuk mengakses internet secara pribadi yang 

murah dan terjangkau. Dari hasil wawancara dengan mahasiswa, ada beberapa jasa 

telekomunikasi yang dimanfaatkan mahasiswa untuk mendukung perkuliahan on-
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line sepertu jasa telkomnet instan, speedy, atau telpon kartu dengan pulsa GPRS. 

Penggunaan internet pribadi dapat mendukung pelaksanaan tutorial on-line 

(lampiran 2;313) dan memudahkan membuka e-learning dari rumah atau dimana 

saja. Penggunaan internet pribadi sangat membantu dan memudahkan mahasiswa 

melakukan proses pembelajaran di program PJJ, mahasiswa dapat mengakses 

internet kapanpun dimapun tanpa ada pembatasan waktu dan lokasi (lampiran 

2;281).  

Ketika ditanya tentang biaya yang harus dikeluarkan mahasiswa untuk 

mengakses internet pribadi AG menyatakan “biaya internet pribadi tidak terlalu 

mahal dibandingkan dengan biaya ke warnet” (dialog 26 November 2008). 

Pernyataan AG diakui KN bahwa “biaya yang dikeluarkan antara untuk ke warnet 

dengan punya internet sendiri podho wae (sama saja), jika ke warnet mahasiswa 

harus mengeluarkan biaya transportasi, biaya internet, biaya parkir” (wawancara 6 

Januari 2009). Biaya akses internet di tempat umum mungkin lebih murah namun 

jika dikalkulasi dengan biaya lain-lain dapat menjadi mahal.  

Dari pemaparan diatas terungkap bahwa lokasi penyelenggraan 

pembelajaran program PJJ S-1 PGSD terdapat di beberapa tempat. Untuk lokasi 

tutorial tatap muka (resedensial) dilakukan di kampus FIP UNY yang beralamatkan 

di kampus 1 Karangmalang maupun di kampus 3 FIP jl. Bantul, sedangkan untuk 

lokasi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau tutorial on-line antara mahasiswa 

dan tutor yang semula akan dilangsungkan di ICT center, karena kurang efektif 

maka lokasi tutorial on-line diserahkan kepada mahasiswa untuk memilih lokasi 

dan tempat internet dimana saja dan kapan saja asalkan ada koneksi jaringan 
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internet. Penggunaan ICT center kurang efektif untuk wilayah DIY, sebab letak 

georgafis dan jumlah internet di DIY cukup banyak, penggunan internet pribadi 

lebih dianjurkan daripada penggunaan internet komersial (warnet) karena alasan 

fleksibelitas dan kemudahan mendukung pelaksanaan pembelajaran di program PJJ. 

Lokasi pembelajaran yang dapat berpindah-pindah merupakan ciri dan prinsip 

pelaksanaan program PJJ yaitu prinsip mobilitas (Yusufhadi Miyarso, 2004:297).    

2. Struktur pengelola program PJJ 

  Struktur pengelola program PJJ S-1 PGSD FIP UNY berbasis ICT langsung 

dibawah Rektor sebagai penanggung-jawab umum pengelolaan program PJJ S-1 

PGSD dan dibantu oleh Pembantu Rektor (PR) I sebagai penanggung-jawab bidang 

akademik, Pembantu Rektor (PR) II dibidang keuangan dan Pembantu Rektor (PR) 

III dibidang kemahasiswaan. Penggeloaan program selanjutnya diserahkan kepada 

Fakulltas Ilmu Pendidikan dimana Dekan FIP sebagai penanggung-jawab 

pengelolaan ditingkat fakultas dibantu oleh Pembantu Dekan (PD) I untuk bidang 

akademik, Pembantu Dekan (PD) II dibidang keuangan dan Pembantu Dekan (PD) 

III dibidang kemahasiswaan. Selanjutnya untuk operasional pelaksanaan 

didelegasikan kepada ketua jurusan Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar 

(PPSD) bersama dengan ketua ketua program PJJ S-1 PGSD. Ketua program PJJ S-

1 PGSD dibantu oleh pengelola operasional. (sumber; laporan kemajuan program 

PJJ S-1 PGSD berbasis ICT tahun 2007 hal: 9). Struktur pengelolaan program PJJ 

S-1 PGSD berbasis ICT FIP UNY sebagai berikut:  
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Gambar 05: Struktur pengelola program PJJ 

 Struktur program PJJ S-1 PGSD tidak berbeda dengan struktur progam studi 

atau jurusan yang ada di kampus UNY, hanya secara operasional pelaksanaan 

program yang berbeda dengan jusaran/program studi yang ada yaitu proses 

pembelajaran yang tidak sepenuhnya berlangsung di kampus tapi dilakukan dengan 

sistem jarak jauh dan komunikasi yang dibangun antara dosen sebagai tutor dengan 

mahasiswa menggunakan bantuan ICT. Mencermati tentang struktur di atas maka 

pelayanan terhadap mahasiswa program PJJ dan program reguler adalah sama. 

Peneliti mendapatkan informasi bahwa pelayanan terhadap mahasiswa PJJ sama 
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dengan mahasiswa jalur reguler, hanya satu hal yang membedakan yaitu mahasiswa 

PJJ tidak dapat mengakses beasiswa kemahasiswaan karena sudah mendapatkan 

beasiswa khusus dari diknas (lampiran 2;289).  

Senada dengan BS, YSF tutor dan pengambil kebijakan di jurusan PPSD  

mengungkapkan “mahasiswa PJJ itu sama dengan mahasiswa pada umumnya hanya 

sistem belajarnya saja yang berbeda” (dialog, 20 Maret 2009). Ditanya kedudukan 

Seamolec dalam struktur pengelolaan program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT? BS 

mengunggapkan “Seamolec bertindak sebgai support system dan menggordinasikan 

kampus yang tergabung dalam konsorsium program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT, 

sedangkan pengelolaan program sepenuhnya dikelolah oleh UNY” (wawancara 27 

November 2008). Jadi Seamolec membantu kampus dalam hal support system 

seperti pengembangan bahan ajar, pelatihan manajemen pengelolaan dan 

mengkoordinasikan kampus yang tergabung dalam konsorsium, sedangkan 

pengelolaan program PJJ di UNY sepenuhnya diserahkan ke pengelola di UNY 

(lampiran 2;307)    

 Dari gambaran struktur, hasil pengamatan ungkapan BS, ES dan YSF diatas 

dapat disimpulkan bahwa struktur pengelolaan program PJJ S-1 PGSD sama dengan 

pengelolaan program jalur reguler. Penggunaan fasilitas dan perlakuan terhadap 

mahasiswa program PJJ sama dengan mahasiswa pada umumnya namun program 

PJJ mendapat support system dari Seamolec dan pengelolaan dan sistem 

pembelajaran yang membedakan dengan program jalur reguler. 

3. Visi, Misi dan Tujuan Program PJJ S-1 PGSD 
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Program PJJ S-I secara pengelolaan berada dalam jurusan Prasekolah dan 

Sekolah Dasar (PPSD), dalam jurusan PPSD terdapat 2 program studi yaitu S-1 

PGSD dan D-2 PGTK. Mendasarkan pada data dokumen, program studi S-1 PGSD 

memiliki visi yaitu menjadi lembaga pendidikan tenaga kependidikan Sekolah 

Dasar (SD) yang kokoh dan unggul dalam pendidikan moral dan kepribadian anak 

serta dalam pendidikan dasar literasi untuk penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan seni (ipteks). Sementara misi yang ingin diwujudkan oleh jurusan PPSD FIP 

UNY adalah; 

a) Melaksanakan pendidikan untuk menghasilkan pendidik yang memiliki 
keahlian dan profesional dalam pendidikan di Sekolah Dasar.  

b) Melaksanakan penelitian dan pengembangan ipteks dalam pendidikan di 
Sekolah Dasar. 

c) Melaksanakan kegiatan pengabdian yang terkait dengan pendidikan dan 
penelitian di Sekolah Dasar menuju pemilikan keterampilan dalam 
melaksanakan pendidikan profesional bagi anak Sekolah Dasar. 

Tujuan program studi S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) FIP 

UNY sebagai berikut; 

a) Menghasilkan lulusan sebagai pendidik pada Sekolah Dasar yang memiliki 
keahlian dan kecakapan dalam 1) Pendidikan dasar-dasar kepribadian yang 
kokoh pada anak. 2) Pembelajaran kemampuan dasar literasi sebagai alat 
untuk menguasai dan mengembangkan ipteks.3) Pengembangan keahlian 
secara kreatif, produktif, dan mandiri dalam sistem informasi yang ada di 
dalam masyarakat sehingga dapat menampilkan kinerja yang unggul sebagai 
pendidik.  

b) Menghasilkan, mengembangkan dan menerapkan ipteks pada pendidikan 
Sekolah Dasar yang berorientasi pada terwujudnya manusia dan masyarakat 
madani Indonesia. 
Sumber: www.fip.uny.ac.id 
 
Sementara dari data dokumen program PJJ yang tertuang dalam naskah 

akademik ditemukan bahwa tujuan penyelenggaraan program PGSD ditetapkan 

oleh pemerintah pusat, yaitu Direkorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI). 
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Program S-1 PGSD yang diselenggarakan dalam dua bentuk, pertama; Program S-1 

PGSD pra-jabatan dan kedua; Program S-1 PGSD dalam jabatan. Penyelenggaraan 

program S-1 PGSD pra-jabatan dimaksudkan menyiapkan calon guru sekolah dasar 

yang memenuhi standar nasional, sehingga tepat kualifikasi, tepat mutu, tepat 

jumlah, dan tepat persebarannya. Penyelenggaraan program PJJ S-1 PGSD 

termasuk dalam bentuk dalam jabatan yang bertujuan memberikan akses kepada 

guru sekolah dasar untuk meningkatkan kemampuannya agar memenuhi standar 

nasional sehingga tepat kualifikasi dan tepat mutu. Menurut pengakuan BS 

”program S-1 PGSD pra-jabatan diperuntukan khusus lulusan SMA sederajat yang 

berkeinginan menjadi guru SD, sementara  Program PGSD S-1 PGSD dalam 

jabatan khusus bagi guru-guru lulusan D-2 yang belum S-1”. (dialog, 7 Januari 

2009)  

Visi, misi dan tujuan program PJJ S-1 PGSD tidak berbeda dengan program 

PGSD jalur reguler. Penyelenggaraan program PJJ S-1 PGSD include (tergabung) 

dalam jurusan PGSD FIP UNY hanya sistem pembelajaran yang berbeda yaitu 

dilaksanakan tidak sepenuhnya tatap muka tetapi juga dilaknakan secara on line 

(lampiran 2;311). Namun dari hasil wawancara tersirat ungkapan bahwa 

penyelenggaraan program PJJ S-1 PGSD memiliki tujuan khusus yaitu 

meningkatkan kualifikasi akademik guru SD yang belum S-1. Berikut petikan 

dialog dengan BS 7 Januari 2009;  

”Tujuan diselenggrakannya program PJJ utamanya untuk meningkatkan 
kulifikasi guru yang masih D-2 agar segera S-1, karena tuntutan Undang-
undang yang mengharuskan guru SD minimal berijazah S-1/D-4. PJJ 
dimaksudkan mengatasi hal tersebut karena masih banyak guru yang masih 
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D-2 sementara untuk kuliah para guru terbentur pada waktu dan tugas 
mengajar”.   

 

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa visi-misi program PJJ S-1 

PGSD berbasis ICT sama dengan dengan program studi PGSD FIP UNY reguler, 

penyelenggraan perkulihannya yang membedakan dengan program studi PGSD 

reguler. Kualifikasi dan kompetensi lulusan yang diharapkan sama dengan program 

PGSD Guru Kelas kelas reguler (tatap muka), namun secara khusus program PJJ S-

1 PGSD memiliki tujuan yaitu untuk merealisasikan amanat undang-undang 

meningkatkan kualifikasi akademik guru SD yang belum memenuhi syarat S-1 atau 

D4.  

4. Keadaan mahasiswa Program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT 

Program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT merupakan program yang dicanangkan 

oleh pemerintah sebagai usaha untuk meningkatkan kualifikasi akademik guru SD. 

Mendasarkan pada data dokumen dan hasil pengamatan mahasiswa program PJJ S-

1 PGSD adalah para guru SD yang masih aktif mengajar dan masih berstaus lulusan 

D-2. Status mahasiswa yang masih aktif mengajar, diperkuat dengan temuan pada 

biodata yang menjelaskan semua mahasiswa adalah guru yang masih aktif mengajar 

di sekolah masing-masing baik swasta maupun sekolah negeri (lampiran 3;331). 

Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa mahasiswa program PJJ S-1 PGSD 

berbasis ICT adalah para guru SD yang sedang aktif mengajar namun belum 

memenuhi kualifikasi akademik baik guru sekolah dasar swasta maupun guru 

sekolah dasar negeri. Kesimpulan tersebut dikuatkan oleh pernyataan BS bahwa 

“mahasiswa program PJJ S-1 PGSD merupakan guru-guru lulusan D-2 yang berasal 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 148 

dari sekolah swasta maupun negeri yang belum memenuhi kualifikasi akademik 

sebagaimana yang di persyaratkan UU yaitu S-1” (wawancara 27 November 2008).  

Sementara mahasiswa lulusan SMA atau sederajat belum ada yang terdaftar 

menjadi mahasiswa di program PJJ menurut ES “mahasiswa masih diprioritaskan 

lulusan D-2 dan aktif mengajar karena aturan dari pusat juga begitu” (wawancara 30 

Desember 2008). Ditanya apakah mahasiswa PJJ harus guru yang berstatus PNS, 

ES dalam wawancara 30 Desember 2008 menjelaskan “mahasiswa PJJ adalah para 

guru yang aktif mengajar, awalnya mahasiswa PJJ hanya mereka yang PNS namun 

pada angkatan II dan III guru bantu, Guru Tidak Tetap (GTT) dan Guru Tetap 

Yayasan (GTY) juga bisa ikut mendaftar pada program PJJ S-1 PGSD berbasis 

ICT”. 

Semenjak di buka pada awal tahun 2007 peminat program PJJ S-1 PGSD 

berbasis ICT ini cukup tinggi, namun pengelola hanya membatasi jumlah 

mahasiswa maksimal 100 orang. Pembatasan ini dikarenakan subsidi yang 

diberikan pemerintah pusat dalam bentuk beasiswa hanya dibatasi untuk 100 orang 

mahasiswa yang lolos seleksi (lampiran 2;311). Beasiswa direncanakan akan 

diberikan pada mahasiswa angkatan ke I sampai dengan angkatan ke III selanjutnya 

akan dikelola secara swadana (lampiran 2;309).  

Pada angkatan I jumlah pendaftar calon mahasiswa program PJJ S-1 PGSD 

mencapai 552 orang meliputi 5 kabupaten/kota yang ada di DIY, jumlah pendaftar 

perkabupaten terdiri atas; Kabupaten Kulonprogo berjumlah 88 orang namun yang 

diterima 20 orang,  Kabupaten Sleman berjumlah 153 yang diterima 15, Kabupaten 

Bantul berjumlah 184 orang yang diterima 28 orang,  Kabupaten Gunungkidul 
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berjumlah 52 orang yang diterima 18 orang, dan pendaftar berasal dari kota 

Yogyakarta sebanyak 76 orang yang diterima 19 orang. Data mahasiswa angkatan I 

dapat dilihat pada grafik berikut: 
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Gambar 06: grafik  mahasiswa PJJ angkatan I 

Pada angkatan ke-II jumlah pendaftar sebanyak 188 orang dengan sebaran 

daerah meliputi 5 kabupaten/ kota DIY dan 3 kabupaten yang ada di Jawah Tengah 

(Banjarnegara, Purbalingga dan Purworejo). Sebagaimana dapat dilihat pada grafik 

berikut:  
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  Gambar 07: grafik  mahasiswa PJJ angkatan II 
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Pada angkatan ke-II jumlah pendaftar menurun tajam dibandingkan dengan 

angkatan I, penurunan ini disebabkan waktu pendaftaran yang terlalu singkat 

sehingga sosialisai kurang masif ditambah waktu pendaftaran yang tidak lazim yaitu 

pada bulan Januari (lampiran 2;289). Waktu penerimaan mahasiswa pada angkatan 

ke II sangat singkat, informasi kepastian penerimaan mahasiswa yang diterima dari 

Jakarta waktunya terbatas (lampiran 2;300). Sosialisai yang sangat singkat dan 

waktu pendaftaran yang tidak lazim yaitu pada bulan Januari menjadi faktor 

menurunnya pendaftar calon mahasiswa PJJ.     

Pada angkatan ke-III pendaftaran mahasiswa tidak melalui kampus UNY 

namun diserahkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota untuk melakukan seleksi 

penerimaaan mahasiswa baru program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT, daftar 

mahasiswa yang lolos seleksi diserahakan ke pusat (PMPTK) untuk selanjutnya 

nama-nama tersebut diserahkan ke UNY, pengelola PJJ di UNY untuk tahun III 

hanya menerima nama-nama mahasiswa yang telah lolos seleksi oleh dinas melalui 

PMPTK (lampiran 2;289). Sebaran mahasiswa angkatan ke-III dari berbagai daerah 

kabupaten/kota yang ada di DIY sebagai berikut; Kabupaten Kulon Progo 16 orang, 

Kabupaten Sleman 21 orang, Kabupaten Bantul 22 orang, Kabupaten Gunung Kidul 

sebanyak 28  dan Kota Yogyakarta 13 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada grafik berikut: 
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 Gambar 08: grafik mahasiswa PJJ angkatan III 

Seleksi penerimaan dari tiga angkatan mahasiswa PJJ S-1 PGSD, ternyata 

memiliki sistem yang berbeda-beda, pada angkatan I dan II UNY membuka 

langsung pendaftaran calon mahasiswa baru, namun pada angkatan ke II waktunya 

sangat singkat sehingga jumlah pendaftar rendah, sementara pada angkatan ke III 

diserahkan pada dinas pendidikan kabupaten/kota, meskipun diserahkan ke dinas 

calon mahasiswa tetap melalui tahap seleksi tertulis dan seleksi komputer (lampiran 

2;311). Sampai pada penelitian ini dilakukan jumlah mahasiswa program PJJ S-1 

PGSD berbasis ICT berjumlah 300 orang yang terdiri atas 3 angkatan dengan 

masing-masing kabupaten/kota masing-masing; provensi DIY meliputi kota 

Yogyakarta sebanyak 42 orang mahasiswa, kabupaten Bantul  sebanyak 66 orang 

mahasiswa, kabupaten Gunung Kidul sebanyak 71 orang mahasiswa, Kabupaten 

Kulonproga sebanyak 42 orang mahasiswa, dan kabupaten Sleman sebanyak 50 

orang mahasiswa. Sementara mahasiswa yang berasal dari provensi Jawa Tengah 

meliputi Banjarnegara sebanyak 15 orang mahasiswa, kabupaten Purbalingga 

sebanyak 7 orang mahasiswa dan kabupaten Purworejo 7 orang mahasiswa. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilahat pada grafik berikut: 
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Gambar 09: grafik sebaran mahasiswa per kab/kota 

5. Sumber daya pendukung program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT 

Penyelenggaraan program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT memerlukan 

perangkat sumber daya yang khusus. Mendasarkan pada data dokumen dan hasil 

pengamatan komponen sumber daya yang diperlukan untuk membantu kelancaran 

proses pembelajaran pada program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT sebagai berikut: 

Pertama; Sumber daya manusia, staf akademik (tutor) maupun tenaga administrasi, 

yang berperan sebagai; perancang dan pengembang program, pengembang, 

pengolah, pemelihara (updater) dan pendistribusi bahan ajar, penyedia bantuan dan 

dukungan belajar mahasiswa, serta pengelola dan manajemen pembelajaran jarak 

jauh. Dalam naskah akademik penyelenggraan program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT 

UNY (2006:129-134) disebutkan bahwa sumber daya pengembang bahan ajar 

merupakan hasil kerjasama konsorsium program PJJ S-1 PGSD. Kedua; Sarana dan 

fasilitas kerja, yang meliputi ruang dan perlengkapan pengelolaan program, ruang 

dan perlengkapan belajar, perlengkapan praktik dan praktikum, perpustakaan, serta 

komputer jaringan (internet).  

Sumber daya pendukung program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT sebagaimana 

penjelasan diatas, sebagian dimiliki oleh kampus Universitas Negeri Yogyakartya 
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(UNY) dan ada pula sumber daya yang diperoleh melalui konsursium (lampiran 

2;290). Sumber daya pendukung program PJJ S-1 PGSD Universitas Negeri 

Yogyakarta yang dapat didayagunakan dalam penyelenggaraan PJJ meliputi; 

sumber daya manusia dan sarana prasarana, untuk lebih jelasnya akan dipaparkan 

berikut ini; 

a. Sumber Daya Manusia 

Universitas Negeri Yogyakarta memiliki sumber daya manusia yang dapat 

mendukung perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi  program PJJ 

S-1 PGSD berbasis ICT. Sumber daya manusia pendukung program PJJ S-1 PGSD 

berbasis ICT adalah dosen yang berperan sebagai tutor, perancang dan  

pengembangan bahan ajar serta tenaga administrasi yang bertugas membantu secara 

teknis pelaksanaan program pembelajaran. Dosen yang bertugas sebagai perancang 

dan pengembang bahan ajar adalah dosen yang memiliki keahlian dan kompetensi 

dibidangnya. 

Bahan ajar yang dirancang dan dikembangkan berasal dari berbagai 

perguruan tinggi yang tergabung dalam konsursium program PJJ S-1 PGSD, 

masing-masing perguruan tinggi mendapatkan tugas sesuai ketentuan yang 

disepakati. Mendasarkan data dokumen yang tertulis dalam naskah akademik 

(2006:129-132), UNY mendapat tugas untuk merancang dan mengembangkan 3 

mata kuliah dari keseluruhan mata kuliah yang ada, yaitu mata kuliah pendidikan 

anak berkebutuhan khusus, pengemabangan pendidikan IPS dan mata kuliah 

pengembangan bahan belajar SD (lampiran 2;301).  
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Pengambangan bahan ajar mandiri melalui beberapa tahapan yaitu, (1) 

pengembangan kurikulum, (2) pengembangan bahan ajar, yang terdiri dari 

penulisan dan penelaahan rencana mata kuliah (peta kompetensi dan GBPP), (3) 

pengembangan bahan ajar cetak maupun noncetak, yang terdiri dari penulisan dan 

penelaahan bahan ajar (isi, bahasa, desain instruksional), dan (4) pengolahan hasil 

pengembangan bahan ajar menjadi bahan ajar siap pakai serta (5) pendistribusian 

bahan ajar. Semua kegiatan perancangan dan pengembangan bahan ajar 

dikoordinasikan dari pusat dalam hal ini adalah Seamolec.  

 Bahan ajar dikembangkan dalam dua bentuk yaitu berbentuk cetak dan non 

cetak. Bahan ajar cetak seperti buku modul yang telah dilengkapi dengan komponen 

instruksional sedangkan bahan ajar non cetak berbentuk audio, video atau CAI. 

Bahan ajar cetak maupun non cetak yang telah tersusun akan diolah hingga menjadi 

bahan ajar siap untuk digunakan oleh mahasiswa. Sumber daya yang dibutuhkan 

untuk mengambangkan bahan ajar cetak maupun noncetak dapat dilihat dari tabel 

berikut:  

Tabel 04: Sumber daya manusia pengolah bahan ajar 

Pendidikan No Kegiatan 
Jenjang Keahlian 

SDM  

Bahan Ajar Cetak    
Pengembang  
Materi 

S 3 dan  
S 2 

Ahli materi 3 

Pengembang Desain pembelajaran S 2 Media pembelajaran 2 

1. 

Pengembang Teknis: Ilustrator, 
layout, proof reader 

S 1 Desainer, ahli materi,  3 
 

Bahan Ajar Noncetak (Audio, 
video, CAI, e-learning/Web-based 

S 1 Komputer, teknik 
informatika 

 2. 

Reviuwer (ahli materi, ahli 
pembelajaran) 

S 2 da S 3 Ahli materi dan ahli 
pembelajaran 

3 

3 Penulis naskah/ Pendesain 
Program 

S 2 Penulis naskah dan 
materi 

3 

4 Sutradara   3 
5 Cameramen S 1 Kameramen 3 
6 Programmer S 1  Komputer 3 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 155 

 Jumlah   23 
 

Untuk mengembangankan bahan ajar non cetak seperti CAI, e-learning atau 

web-based dibutuhkan teknisi programer yang memiliki kompetensi komputer yang 

baik, sementara untuk mengembangkan bahan ajar non cetak dalam bentuk video 

atau audio dibutuhkan SDM yang mempuni dalam hal per-sutradara-an, teknisi 

kamera dan penulis naskah. Semua SDM yang mengambangkan bahan ajar non 

cetak 3 mata kuliah yang ditugaskan ke UNY berasal dari kampus UNY sendiri, hal 

ini sebagaimana diungkapkan oleh ES dalam wawancara 30 Desember 2008 “SDM 

yang mengambangkan bahan ajar noncetak berasal dari kampus sendiri”.  

Bahan ajar yang telah siap pakai untuk selanjutnya di distribusikan kepada 

tutor dan mahasiswa. Dalam naskah akademik (2006: 104) komponen yang terlibat 

dalam pendistribusian bahan ajar sebagai berikut: (1) Dirjen PMPTK menyerahkan 

bahan ajar kepada universitas. (2) Universitas menangani dan mendistribusikan 

bahan ajar kepada seluruh UPT atau koordinator wilayah. Pada level universitas 

kegiatan ini langsung dikoordinasikan oleh pengelola program PJJ S-1 PGSD FIP 

UNY, selanjutnya (3) UPT atau koordinator wilayah mendistribusikan bahan ajar 

kepada seluruh dosen tutor dan mahasiswa program PJJ S-1 PGSD FIP UNY. 

Mendasarkan pengamatan dan hasil wawancara pendistribusian bahan ajar 

dilakukan secara bertahap berdasarkan mata kuliah yang akan di tempuh oleh 

mahasiswa dalam semester tersebut. Sebagaimana juga diungkapkan oleh ES dalam 

dialog 30 Desember 2008 “bahan ajar yang kita terima dari pusat yakni dari 

PMPTK secara bertahap, sesuai dengan mata kuliah yang akan ditempuh dalam 
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semester tersebut, misalnya pada semester 2 maka kita dapat kiriman dari pusat 

modul-modul semester 2, begitulah seterusnya”.  

Dalam rangka menjaga kesesuaian bahan ajar dengan kebutuhan mahasiswa, 

dan relevansi isi dengan perkembangan ilmu terkini, universitas melakukan evaluasi 

terhadap bahan ajar secara berkala. Hal ini dilakukan oleh dosen tutor pengampu 

mata kuliah. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai bahan untuk perbaikan atau 

penyempurnaan bahan ajar. Dalam naskah akademik (2006: 105) tertulis 

pemutakhiran bahan ajar cetak akan dilakukan 5 tahun sekali, sementara bahan ajar 

non cetak yang berbentuk web-based diperbaharui 2 tahun sekali dan bahan ajar 

audio, video, CAI diperbaharui setiap 5 tahun sekali. Sewaktu penelitian ini 

diadakan program PJJ S-1 PGSD baru memasuki tahun ke 3, sehingga bahan ajar 

cetak belum ada yang dilakukan perbaikan, namun untuk web based sudah 2 kali 

dilakukan perbaikan dan pengembangan.  

Sumber daya manusia yang bertugas membantu mahasiswa dalam proses 

pembelajaran adalah dosen tutor. Semua tutor program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT 

adalah dosen-dosen yang beasal dari Universitas Negeri Yogyakarta, namun tidak 

semua dosen UNY menjadi tutor, dosen yang menjadi tutor ditentukan dan dimohon 

kesediaanya oleh pengelola program berdasarkan kompetensi dan bidang keahlian 

yang dimiliki. Jumlah dosen yang menjadi tutor sangat bergantung pada mata kuliah 

yang ditempuh dalam satuan semester, jika jumlah mata kuliah per-semesternya 

berkisar 6-7 mata kuliah, maka penentuan jumlah tutor mengacu pada jumlah mata 

kuliah tersebut (lampiran 2;300).  
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Dalam naskah akademik program PJJ S-1 PGSD UNY (2006: 101) Jumlah 

dosen pendukung Program PJJ S-1 PGSD sebanyak 85 orang, namun menurut ES 

jumlah tersebut hanya sebagai acuan, jumlah tutor sesungguhnya berbeda setiap 

semester tergantung pada jumlah mata kuliah yang akan ditempuh mahasiswa” 

(dialog 7 Januari 2009). Mendasarkan hasil pengamatan dan data dokumen tutor 

terbagi menjadi tutor pengampu perkulihan tatap muka (resedensial), tutor on-line, 

tutor praktek atau praktikum.  

Jumlah tutor sangat tergantung pada mata kuliah yang ditempuh mahasiswa 

pada semester tersebut, sebagai gambaran untuk perkuliahan resedensial dibutuhkan 

tutor sebanyak 2 orang setiap mata kuliah karena dilakukan secara tatap muka 

dalam ruang kelas besar yang jumlah mahasiswa 50 orang per kelas. Sedangkan 

jumlah tutor yang diperlukan setiap mata kuliah untuk tutorial on-line sebanyak 4 

orang dosen tutor, karena setiap dosen tutor mengampu 25 orang mahasiswa, hal ini 

diakui oleh ES ketika ditanya jumlah mahasiswa peserta tutorial tiap mata kuliah 

“setiap mata kuliah tutorial on-line ada 4 orang dosen tutor, karena dalam satu 

angkatan dibagi menjadi 4 kelompok masing-masing 25 orang, setiap 25 orang 

diampu oleh 1 dosen tutor per-mata kuliah” (dialog 7 Januari 2009). Mendasarkan 

pada pengakuan tersebut dapat disimulasikan jika dalam satu semester ada 10 mata 

kuliah yang akan ditempuh maka dibutuhkan 20 dosen tutor untuk tutorial tatap 

muka dan 40 dosen tutor untuk tutorial on-line pengampu mata kuliah. Namun tidak 

semua mata kuliah diampu oleh 4 orang dosen tutor, ada mata kuliah tertentu yang 

dibutuhkan lebih banyak dosen tutor seperti mata kuliah PPL dibutuhkan 10 orang 

dosen tutor karena setiap 1 orang dosen tutor membimbing 10 orang mahasiswa.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 158 

Untuk mendukung pelaksanaan program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT di 

perlukan juga tenaga teknis administratif. Tugas utama tenaga administratif adalah 

melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan administrasi program PJJ S-1 

PGSD. Semua tenaga administratif berasal dari kampus UNY khususnya tenaga 

administratif yang berasal dari FIP. Jumlah tenaga administratif yang terlibat dalam 

program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT sebanyak 23 orang dengan komposisi 19 

orang berada di kampus pusat Karangmalang dan 4 orang berada di kampus 2 jl. 

Kenari dan kampus 3 jl Bantul, Jenis tugas administratif diantaranya adalah 

administrasi akademik, tata usaha, perlengkapan serta bagian keuangan. Semua 

SDM bagian administratif ini tergabung dengan tenaga administratif kampus FIP 

UNY.  

Selain tutor dan tenaga administratif, penyelenggaraan PJJ memerlukan 

sumber daya manusia khusus yang memiliki keahlian menajamen program PJJ. 

Pengelolaan program S-1 PGSD berbasis ICT Universitas Negeri Yogyakarta 

memanfaatkan sumber daya manusia dalam lingkungan internal yang melibatkan 

stuktural kampus mulai dari rektor samapai pada ketua program yang khusus 

mengelola program. Disamping menagemen khusus pengelolaan program S-1 

PGSD berbasis ICT Universitas Negeri Yogyakarta masih bekerja sama dengan 

DIKTI, PMPTK, dan SEAMOLEC.  
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SDM Program PJJ S-1 
PGSD FIP UNY

Administratif
1. Bag. Pendidikan
2. Bag. TU
3. Bag. Keuangan
4. Bag. perlengkapan

Tutor
1. Tutor resedensial
2. Tutor on-line
3. Tutor praktik/praktikum
4. Tutor PPL
5. Tutor Konseling Pengelola & Pengembang

Bahan ajar Cetak

Bahan ajar non cetak

1. Pengembang materi
2. pengambang desain pembj.
3. teknisi: layout

1. ahli materi
2. penulis naskah/program
3. sutradara
4. programer
5. kemeramen

Manajemen/
pengelola Program

PJJ S-1 PGSD

SEAMOLEC, PMPTK
DIKTI

SDM Internal 
UNY

SDM eksternal 
UNY

 
Gambar 10: Sumber daya manusia program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT 

b. Sarana Pendukung Program PJJ 

Dalam rangka membantu keberhasilan studi mahasiswa Program PJJ S-1 

PGSD berbasis ICT, Universitas Negeri Yogyakarta menyelenggarakan pelbagai 

program layanan seperti residensial, tutorial tatap muka, tutorial on-line, praktik dan 

praktikum, telekonferensi, konseling, surat menyurat elektronik (e-mail), dan 

penilaian hasil belajar. Pelaksanaan program layanan tersebut memerlukan 

dukungan sarana dan prasarana. Proses pembelajaran harus didukung oleh sarana-

prasarana supaya pelaksanaan program dapat berjalan dengan sebagaimana yang 

diharapkan (lampiran 2;308). Berkaitan dengan sarana-prasarana ada yang telah 

tersedia dan merupakan milik universitas, melalui bantun hiba serta ada pula yang 

disediakan melalui kerja sama dengan instansi lain.  
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Sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan 

pembelajaran program PJJ S-1 PGSD seperti komputer, ruangan kerja manajemen 

dan fasilitas pendukung pembelajaran (perangkat vicon, jaringan internet, ruang 

kuliah resedensial). Sarana tersebut di butuhkan untuk mendukung pelaksanaan 

pembelajaran pada program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT. Mendasarkan pada data 

dokumen dan hasil pengamatan sarana prasarana pendukung program PJJ S-1 

PGSD FIP UNY terdapat di kampus 1 Karangmalang jl. Colombo, kampus 2 FIP jl. 

kenari dan kampus 3 jl.Bantul No. 50 Yogyakarta. Sarana dan prasarana kerja dan 

fasilitas belajar mahasiswa yang dapat dimanfaatkan bagi penyelenggraan program 

PJJ S-1 PGSD dapat dilihat dalam tabel berikut:   

Tabel 05: Sarana prasarana pendukung program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT* 

Pusat  UPT No Nama sarana/ prasarana kerja dan 
fasilitas belajar Jumlah Jumlah 

1.  Ruang kerja  (pengelola) 2 4 
2.  Auditorium/aula 2 1 

Ruang dan peralatan tutorial tatap muka: - - 
a. Ruang tutorial (resedensial) 20 4 
b. Peralatan tutorial: - - 

 Video player 3 4 
 Audio player 3 4 
 Komputer 40 40 
 LCD 10 8 

3.  

 OHP 27 12 
Ruang dan perlengkapan ICT  1 - 
a. Ruang lab  6 2 
b. Komputer 80 105 

4.  

c. Internet 42 150 
Laboratorium paraktikum:   - - 
a. IPA dan Matematika 2 - 
b. IPS 2 - 
c. Bahasa 2 - 
d. Terpadu Ke-SD an 2 - 

5.  

e.Microteaching 2 1 
Tempat praktik mengajar:  - - 
a. Ruang Microteaching 4 4 

6.  

b. SD mitra 68 - 
Studio: - - 
a. audio 3 2 

7.  

b. video 3 2 
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Pusat  UPT No Nama sarana/ prasarana kerja dan 
fasilitas belajar Jumlah Jumlah 

8.  Perpustakaan - - 
a. Koleksi buku (khusus PGSD) 946 judul buku - 
b. Koleksi jurnal 4 15 
c. Koleksi audio 35 145 
d. Koleksi video 60 120 

 

e. Koleksi CAI - - 
9.  Bank soal Semua MK - 

Ruang dan perlengkapan teleconference - - 
a. Ruang teleconference 1 - 

10. 

b. Peralatan teleconference 1 - 
11. Ruang penyimpanan dan pendistribusian 

bahan ajar 
4 - 

Tempat ibadah: - - 
a.  Mesjid 1 2 

12. 

b.  Musollah 1 2 
13. Lapangan olah raga 3 - 

Ruang inap mahasiswa - - 14. 
Asrama 2  - 

  
 *(Sumber: Naskah Akademik Program PJJ S-1 PGSD UNY, 2006: 108-109) 
 

Sarana-prasarana kerja dan fasilitas belajar yang digunakan dalam program 

PJJ S-1 PGSD sebenarnya sama dengan fasilitas kampus FIP UNY pada umumnya, 

namun dalam pelaksanaannya program PJJ S-1 PGSD FIP UNY memiliki sarana 

khusus yang berbeda untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran. Sarana khusus 

tersebut adalah peralatan vicon (video confrence), komputer jaringan (internet) dan 

ruangan kelas yang untuk di gunakan pada perkulihan resedensial. 

6. Kurikulum Program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT 

a. Kompetensi Lulusan 

Penetapan kompetensi lulusan mahasiswa program PJJ S1 PGSD berbasis 

ICT tidak berbeda dengan kompetensi lulusan mahasiswa program S-1 PGSD guru 

kelas atau sering disebut PGSD program reguler. Mendasarkan pada naskah 

akademik program PJJ S-1 PGSD UNY (2006:10) disebutkan bahwa kompetensi 

lulusan dikembangkan dengan mengacu pada standar kompetensi guru kelas SD-MI 
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yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2006. 

Kompetensi guru kelas SD-MI dikelompokkan kedalam empat rumpun kompetensi 

(core-competencies), keempat rumpun kompetensi tersebut meliputi (1) pengenalan 

peserta didik secara mendalam, (2) penguasaan bidang studi, (3) penyelenggaraan 

pembelajaran yang mendidik dan (4) pengembangan kemampuan profesional secara 

berkelanjutan. Keempat kompetensi tersebut menjadi dasar pedagogi untuk 

memiliki kompetensi profesional bagi guru SD-MI. Kompetensi lulusan program 

PJJ S-1 PGSD yang mengacu pada standar kompetensi lulusan guru kelas SD-MI 

(lampiran 2;289). 

Dalam tataran implementatif, kompetensi mahasiswa program PJJ S-1 

PGSD mengacu pada SK Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 tentang 

kompetensi lulusan program studi perguruan tinggi yang terdiri dari tiga tataran 

kemampuan yaitu kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi 

lainnya. Mendasarkan pada temuan dalam naskah akademik (2006:11) kompetensi 

utama program PJJ S-1 PGSD terdiri dari perangkat kemampuan yang mutlak 

diperlukan dalam melakukan unjuk kerja keguruan-kependidikan, yang 

memungkinkan guru SD dapat mengambil keputusan-keputusan profesional dalam 

pelaksanaan tugasnya. Kemampuan mengambil keputusan ini merupakan esensi 

yang khusus dan sekaligus wajib dimiliki guru SD saat ini yang dituntut (pernyataan 

ANK, 12 Juni 2008). Sedangkan kompetensi pendukung merupakan perangkat 

kemampuan yang berfungsi untuk meningkatkan kemantapan pelaksanaan layanan 

ahli sesuai dengan jenis dan kewenangannya. Penguasaan kemampuan ini 

mengukuhkan penguasaan kemampuan utama. Sementara untuk kompetensi lainnya 
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merupakan kemampuan tambahan yang dapat melengkapi kompetensi pelaksanaan 

tugas pokok sebagai guru SD. Mendasarkan pada substansi dan tataran kompetensi 

yang tertuang dalam naskah akademik, kompetensi lulusan Program PJJ S1 PGSD 

dapat disajikan sebagai berikut:  

Pertama; pengenalan peserta didik, kompetensi utama dalam pengenalan 

peserta didik meliputi hal yang harus dikuasai oleh mahasiswa diantaranya adalah 

pemahaman seluk beluk dan kondisi awal peserta didik sebagai individu unik, 

termasuk kesulitan yang dihadapi dan kelainan yang disandang, dalam konteks 

sosio-kultural keluarga dan lingkungan masyarakat yang majemuk (multi-kultural), 

dalam perjalanan mental menuju keadaan yang dikehendaki. Sementara kompetensi 

pendukung pengenalan peserta didik adalah pendalaman tentang perbedaan 

individual, baik segi kognitif, emosional, maupun gerak tubuh (bodily kinetic), serta 

kemungkinan kelainan yang disandang, serta pengaruh lingkungan sosial-budaya 

terhadap perkembangan peserta didik, termasuk pembentukan nilai-nilai yang 

relevan. Mendasarkan pada hasil pengamatan pengenalan peserta didik diwujudkan 

dalam mata kuliah perkembangan peseta didik dengan bobot 2 sks yang di berikan 

pada semester 2, pendidikan anak berkebutuhan khusus (2 sks) dan sosiologi 

pendidikan (2 sks) 

Kedua; sebstansi penguasaan bidang studi, kompetensi utama meliputi 

penguasaan substansi kurikuler (pedagogical content knowledge) lima bidang studi2 

yang mencakup pemilihan, penataan, pengemasan, dan representasi materi bidang 

ilmu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Sementara kompetensi 

                                                 
2 matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia dan PPKn 
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pendukung terdiri atas penguasaan substansi dan metodologi dasar lima bidang 

studi (discipline content knowledge) yang menaungi secara keilmuan substansi kuri-

kuler untuk menghindari diterapkannya pendekatan yang mekanistik (cookbook 

approach) dalam pembelajaran. sedangkan kompetensi lainnya terdiri atas 

penguasaan substansi kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung tercapainya tujuan 

utuh pendidikan peserta didik, yang muatan keterampilannya terjangkau oleh 

(calon) guru kelas. Mendasarkan pada pengamatan representasi 5 bidang studi di 

wujudkan dalam mata kuliah kajian bahasa Indonesia SD (3 SKS), pembelajaran 

bahasa Indonesia (3 SKS), pemecahan masalah matematika (3 SKS), 

pengembangan pembelajaran matematika SD (3 SKS) pendidikan IPA (2 SKS), 

pengembangan pembelajaran IPA (2 SKS), Praktikum IPA (2 SKS), Kajian IPS SD 

(3 SKS), pengambangan pendidikan IPS SD (3 SKS) dan pendidikan 

kewarganegaraan SD (2 SKS). 

Ketiga; Pembelajaran yang mendidik, kompetensi utama pada substansi 

pembelajaran yang mendidik meliputi pengelolaan pembelajaran yang berorientasi 

pada kebutuhan peserta didik sebagai rujukan awal, serta pembentukan manusia 

masa depan sebagai rujukan jangka panjang, yang bermuara pada pembentukan ke-

mampuan belajar mandiri dalam konteks kepribadian yang utuh. Sedangkan 

kompetensi pendukungnya adalah  penguasaan strategi pembelajaran secara lebih 

rinci dan utuh yang mengacu kepada pembentukan pemahaman, sikap-nilai, serta 

keterampilan, baik emosional-sosial maupun kognitif dan psikomotorik dan 

kompetensi lainnya adalah pengelolaan kegiatan ekstrakuri-kuler lain yang 

mendukung pembelajaran demi tercapainya tujuan utuh pendidikan. Mendasarkan 
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pada hasil pengamatan dan data dokumen representasi kompetensi pembelajaran 

yang mendidik di wujudkan dalam mata kulaih; asesmen pembelajaran SD (3 SKS), 

strategi pembelajaran (3 SKS), pengemabangan kurikulum SD (3 sks),  belajar dan 

pembelajaran (3 sks), pendidikan multi kultural (2 sks) dan kapita selekta 

pembelajaran (2 sks).  

Keempat; Pengembangan keprofesionalan dengan kompetensi utama 

meliputi kecenderungan mengutamakan kemaslahatan peserta didik dalam setiap 

keputusan dan tindakan, berprakarsa dan bertanggung jawab mengembang-

mutakhirkan kemampuan secara mandiri baik sebagai pekerja profesional maupun 

pribadi, serta mengenali sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan, termasuk yang 

dilakukan melalui kerja sama dengan sejawat dan masyarakat untuk keperluan 

tersebut. Untuk kompetensi pendukung pengembangan keprofesionalan meliputi 

berprakarsa dan bertanggung jawab dengan berbagai cara memperoleh informasi 

untuk memuktahirkan kemampuan secara mandiri, termasuk memanfaatkan 

teknologi informasi dalam konteks pembelajaran, baik sebagai pekerja profesional 

maupun sebagai pribadi. Sedangkan untuk kompetensi lainnya adalah pemanfaatan 

sumber dan sarana belajar yang mutakhir, termasuk dengan penggunaan kemajuan 

teknologi informasi, untuk pertumbuhan profesional dan pengembangan pribadi, 

serta pemahaman dan wawasan tentang berbagai organisasi profesi. Hasil 

pengamatan dan data dokumen representasi kompetensi pengembangan 

keprofesionalan antara lain; komputer dan media pembelajaran SD (2 SKS), PPL (3 

SKS), profesi keguruan (2 sks), dan manajemen berbasis sekolah (2 sks) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 166 

Mendasarkan temuan pada naskah akademik program PJJ S-1 PGSD FIP 

UNY (2006:13) lulusan Program PJJ S-1 PGSD diharapkan memiliki kompetensi 

sebagai berikut; 

1). Memiliki kesadaran dan berperilaku sebagai warga negara berpendidikan 
tinggi yang agamis, demokratis, dan cerdas. 

2). Menguasai disiplin ilmu yang berkaitan dengan substansi dan metodologi 
dasar keilmuan lima bidang studi di SD (Bahasa Indonesia, Matematika, 
IPA, IPS, dan  PPKn). 

3). Mampu mengelola pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan dan 
kemaslahatan peserta didik. 

4). Menguasai konsep-konsep ilmu pendidikan terutama yang berkaitan dengan 
pendidikan di SD. 

5). Mampu menemukan dan memecahkan permasalahan pendidikan serta 
meningkatkan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat SD. 

6). Mampu mengapresiasi IPTEKS sehingga mampu berpikir dan bertindak 
sebagai sarjana pendidikan guru sekolah dasar. 

7). Kemampuan memahami perbedaan individual, baik segi kognitif, dan 
emosional terhadap perkembangan peserta didik.  

8). Penguasaan strategi pembelajaran secara lebih rinci dan utuh yang mengacu 
pada pembentukan pemahaman sikap, nilai serta kerampilan. 

9). Kemampuan berprakarsa dan bertanggung jawab menjajagi berbagai cara 
perolehan informasi untuk mengembang-mutakhirkan kemampuan secara 
mandiri, termasuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 
(Information and Communication Technology/ICT) dalam konteks 
pembelajaran. 

 
b) Struktur Kurikulum Program PJJ S-1 PGSD 

Pengembangan struktur kurikulum program PJJ S-1 PGSD mengacu pada 

standar kompetensi yang telah ditetapkan dari pusat sebagaimana penjelasan di atas. 

Dalam mengembangkan struktur program PJJ S-1 PGSD melalui langkah-langkah 

yang sistematis. Langkah-langkah mengembangkan struktur kurikulum PJJ S-1 

PGSD sebagai berikut: 

(1) Pengembangan materi kurikuler 

Mendasarkan pada data dokumen dan temuan lapangan, materi kurikuler 

yang dikembangkan pada program PJJ S-1 PGSD dengan mempertimbangkan: (a)  
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karakteristik pembelajaran dalam pendidikan di sekolah dasar, (b) ruang kurikuler 

(curriculum space) program pendidikan profesional guru SD jenjang S-1, (c) 

karakteristik ilmu yang menaungi bahan kajian (discipline content knowledge),  dan 

(d) karakteristik pendidikan atan pembelajaran ilmu tersebut (pedagogical content 

knowledge). Semua pengambangan materi kurikuler ditemukan dalam naskah 

akademik (2006:13). BS mengungkapkan “pengembangan materi kurikuler 

semuanya sudah dibuat dan dirumuskan oleh pusat, pengelola tinggal ikut rumusan 

pengembangan kurukulum PJJ S-1 PGSD” (wawancara, 27 November 2008).  

Berdasarkan hasil pengembangan materi kurikuler tersebut, disusunlah 

serangkaian mata kuliah yang diperlukan untuk mendukung pencapaian kompetensi 

yang diharapkan dikuasai mahasiswa. Untuk keperluan tersebut dilakukan langkah-

langkah sebagaimana tertuang dalam naskah akademik program PJJ S-1 PGSD FIP 

UNY (2006:42) sebagai berikut; (a) mengelompokkan pengalaman belajar dan 

materi kurikuler yang sejenis atau menunjukkan keterkaitan yang sangat erat untuk 

dikemas menjadi satu mata kuliah. Materi kurikuler yang dimaksudkan untuk 

mencapai beberapa kompetensi, jika memiliki kesamaan dan kedekatan maka dapat 

dirumuskan dalam satu mata kuliah. (b) memperkirakan waktu tentatif yang 

diperlukan untuk setiap materi kurikuler dengan mempertimbangkan pengalaman 

belajar yang diperlukan. (c) mengkonversi jumlah waktu tentatif tersebut menjadi 

satuan kredit semester (sks). Mendasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam 

naskah akademik yaitu 1 sks sama dengan 170 menit, dengan perincian 50 menit 

untuk tatap muka, 60 menit untuk kegiatan terstruktur, dan 60 menit untuk kegiatan 

mandiri. Ketentuan lain yang dapat dilakukan adalah 1 sks sama dengan 4 jam 
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praktek/praktikum, yang terdiri dari 2 jam praktikum, 1 jam kegiatan terstruktur, 

dan 1 jam kegiatan mandiri atau 6 jam kerja lapangan, yang terdiri dari 4 jam 

kegiatan lapangan, 1 jam kegiatan terstruktur dan 1 jam kegiatan mandiri. Proporsi 

waktu diwujudkan dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya, dan (d) 

menetapkan bobot sks dan nama mata kuliah. 

Khusus untuk program PJJ, dalam pengemasan mata kuliah terdapat 

beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu, (a) setiap mata kuliah berdiri sendiri, 

artinya satu mata kuliah tidak boleh menjadi prasyarat untuk mata kuliah lainnya, 

(b) materi yang menuntut praktik atau praktikum yang dipisahkan dari materi yang 

bersifat teoretis, (c) jumlah sks untuk setiap mata kuliah diupayakan tidak lebih dari 

3 sks. Ditanya apakah ada perbedaan materi kurikuler antar perguruan tinggi yang 

tergabung dalam konsorsium program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT? BS 

mengungkapkan “semua materi kurikuler program  PJJ S-1 PGSD yang tergabung 

dalam konsorsium sama, baik nama mata kuliah, sks-nya, maupun bahan ajar yang 

diterima mahasiswa”. Hal senada juga disampaikan oleh ES “karena program ini 

konsorsium, semua materi kulikuler yang ada di program ini sama, bahkan 

pembuatan bahan ajar dibagi tiap perguruan tinggi yang tergabung dalam 

konsorsium” (wawancara 7 Januari 2009). Untuk lebih meyakinkan peneliti 

melakukan uji perbandingan dengan program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT FKIP 

UNS. Mendasarkan pada temuan peneliti menemukan kesamaan materi kurukuler 

yang digunakan di progrm PJJ S-1 PGSD UNS.  

Mendasarkan pada paparan di atas dapat dijelaskan bahwa materi kurikuler 

pada program PJJ S-1 PGSD FIP UNY merupakan materi yang dikembangkan pada 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 169 

kurikulum yang telah didusun oleh Dikti dan dirumuskan dan dikembangkan oleh 

bidang akademik masing-masing perguruan tinggi yang tergabung dalam 

konsorsium program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT. Materi kurikuler setiap perguruan 

tinggi yang tergabung dalam konsursium program PJJ adalah sama. 

(2) Penetapan Struktur Kurikulum 

Program S-1 PGSD memiliki beban studi ± 144 sks, belum termasuk muatan 

pendidikan profesi (18-20 sks) sebagai persiapan uji sertifikasi. Berdasarkan 

ketentuan tersebut serta hasil pengemasan mata kuliah, disusunlah struktur 

kurikulum Program PJJ S-1 PGSD.  Pada tahap awal, perancangan kurikulum 

program PJJ S-1 PGSD diperuntukkan bagi lulusan Program D-II PGSD dari LPTK 

yang telah mendapat izin penyelenggaraan program dari Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi (DIKTI). Seluruh mata kuliah yang diperoleh dari Program D-II 

PGSD sebelumnya diakui secara penuh dengan bobot keseluruhan sebanyak 80 sks. 

Berdasarkan kurikulum utuh S-1 PGSD dan dengan mempertimbangkan 

kemampuan yang telah dimiliki oleh lulusan D-II PGSD, maka beban studi S1 

PGSD dengan masukan lulusan Program D-II PGSD adalah 82 sks. Berikut ini 

adalah struktur kurikulum utuh program S-1 PGSD berbasis ICT, sebagaimana 

tertuang dalam Naskah Akademik Program PJJ (2006: 92-93); 

Tabel 07: Struktur Kurikulum Program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT* 

Semester No Nama Mata Kuliah SK
S 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 3 3      
5 Pembelajaran bahasa Indonesia di SD 3  3     
6 Pemecahan masalah matematika 3   3    
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7 Pengembangan pembelajaran 
matematika di SD 

3  3     

8 Pendidikan IPA 2 2      
9 Pengembanagn pembelajaran IPA di 

SD 
2  2     

10 Praktikum IPA* 2    2   
11 Kajian IPS SD 3     3  
12 Pengembangan pendidikan IPS SD 3   3    
13 Pengembangan pendidikan 

kewarganegaraan SD 
2  2     

14 Pendidikan Hak Asasi Manusia 2 2      
15 Pendidikan multikultural 2 2      
16 Kapitaselekta 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 pembelajaran di 

SD** 
2  2     

22 Pengemabnagan bahan pembelajaran 
di SD 

2   3    

23 Praktik pemantapan lapangan* 3     3  
24 Asesmen pembelajaran SD 3   3    
25 Profesi keguruan 2     2  
26 Penelitian pendidikan SD 4     4  
27 Manajemen berbasis sekolah 2  2     
28 Statistika pendidikan 2    2   
29 Bahasa Inggris 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 12 19 10 
 

 Mendasarkan pada tabel diatas dapat dipaparkan bahwa sks yang harus 

ditempuh mahasiswa program PJJ adalah 82 sks dengan rancangan waktu kuliah di 

program PJJ S-1 PGSD selama 6 semester dengan paket sks masing-masing 

semester 1 sebanyak 15 sks, semester 2; 14 sks, semester 3; 15 sks, semester 4; 12 

sks, semester 5;19 sks dan semster 6 sebanyak 10 sks.  

 

B. Pelaksanaan Pembelajaran Program PJJ S-1 PGSD Berbasis ICT 
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Pelaksanaan pembelajaran pada program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT 

dilaksankaan dalam beberapa bentuk kegiatan. Kegiatan pembelajaran merupakan 

upaya membantu mahasiswa mempelajari dan memahami materi mata kuliah yang 

ditempuh oleh mahasiswa program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT dalam satu 

semester. Mendasarkan pada naskah akademik dan hasil pengamatan kegiatan 

pembelajaran dalam program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT dilaksanakan dalam dua 

modus yaitu tutorial tatap muka yang disebut dengan istilah perkuliahan resedensial 

dan pembelajaran jarak jauh berbasis ICT atau disebut tutorial on-line.  

Pendidikan jarak jauh merupakan salah satu jenis program pendidikan yang 

proses pembelajarannya tidak dilakukan secara tatap muka langsung dalam ruang 

kelas, tetapi lebih mengutamakan belajar mandiri bagi peserta didik, sebagaimana 

pendapat Moore (1973) dalam pengantar program PJJ (2006:5) Pendidikan jarak 

jauh adalah suatu metode pembelajaran dimana proses pembelajaran terjadi secara 

terpisah antara pendidik dan peserta didik, sehingga komunikasi harus difasilitasi 

melalui bahan cetak atau media elektronik. Hakikat pendidikan jarak jauh sangat 

menekankan pada kegiatan belajar mandiri dimana belajar lebih ditentukan oleh 

kemampuan individu mengatur belajarnya sendiri. Namun demikian mendasarkan 

pada fakta kegiatan pembelajaran pada program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT 

Universitas Negeri Yogyakarta tidak sepenuhnya dilakukan secara mandiri oleh 

mahasiswa, ada beberapa modifikasi yang dikembangkan untuk membantu dan 

memfasilitasi mahasiswa dalam belajar.  

Modifikasi bentuk kegiatan pembelajaran dalam program PJJ S-1 PGSD 

berbasis ICT FIP UNY diantaranya adalah kegiatan tutorial tatap muka yang 
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diadakan pada masa perkuliahan resedensial, kegiatan tutorial on-line atau 

bimbingan belajar berkala berbantuan ICT dalam bentuk tugas inisiasi, pemantauan 

kemajuan belajar melalui tutorial kunjung yang dilakuakan oleh pengelola program 

yang kegiatannya dilaksanakan bersamaan dengan tutorial on-line, pembentukan 

kelompok belajar yang dilakukan oleh mahasiswa, kegiatan praktik dan praktikum 

serta evaluasi belajar yang dilaksanakan secara bersama. Hasil temuan tersebut juga 

tertuang dalam laporan kemajuan program PJJ (2008:15) “kegiatan pembelajaran 

dalam program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT terdiri dari kegiatan belajar mandiri, 

tutorial tatap muka (residensial), dan tutorial on-line, termasuk di dalamnya 

bimbingan praktik dan praktikum, serta bimbingan penyelesaian masa studi”. 

Namun sebelum pelaksanaan pembelajaran berlangsung, khusus bagi mahasiswa 

baru diharuskan mengikuti program pra-resedensial sebagai kegiatan persiapan 

untuk membekali mahasiswa mengikuti pembelajaran pada program PJJ S-1 PGSD 

berbasis ICT, kegiatan pembekalan dilaksankan pada masa resedensial (lampiran 

2;309).  

Temuan dan beberapa hasil wawancara semakin menguatkan bahwa 

pelaksanaan pembelajaran pada program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT dilaksanakan 

dalam beberapa bentuk kegiatan yaitu praresedensial, perkulihan resedensial 

(tutorial tatap muka) dan tutorial on-line. Pada saat pelaksanaan tutorial on-line 

terdapat kegiatan tutorial kunjung yang dilaksanakan dua kali dalam satu semester 

yang bertujuan memantau kemajuan belajar mahasiswa PJJ dan mengevaluasi 

pelaksanaan kegiatan belajar tutorial on-line (lampiran 2;288).  
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Selain tutorial tatap muka, tutorial on-line dan tutorial kunjung, kegiatan 

belajar pada program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT dilakukan juga dalam bentuk 

praktik dan praktikum, tujuan kegiatan praktik dan praktikum adalah agar 

mahasiswa menguasai kompetensi yang bersifat keterampilan atau terapan. 

Kegiatan praktik dan praktikum diperuntukan pada mata kuliah tertentu yang 

menuntut adanya praktik untuk menguasai kompetensi tertentu. Mendasarkan pada 

dokumen panduan praktek dan praktikum program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT 

“kegiatan praktik merupakan kegiatan belajar yang berisi penerapan konsep, 

prosedur, dan keterampilan dalam situasi nyata atau buatan secara terprogram, 

terbimbing, dan mandiri” bentuk kegiatan ini diperuntukan bagi mata kuliah non-

IPA. Sedangkan praktikum merupakan kegiatan belajar dalam bidang studi IPA 

yang berisi kegiatan pengamatan, percobaan, atau pengujian suatu konsep, prinsip 

atau teori yang dilaksanakan di dalam ataupun di luar laboratorium. Untuk mata 

kuliah yang mempersyaratkan praktikum atau praktek, mahasiswa dibimbing 

intensif oleh instruktur/tutor dalam mengerjakan berbagai tugas dan latihan.  

Rangkaian kegiatan belajar setiap semester pada program PJJ S-1 PGSD 

diakhiri dengan kegiatan evaluasi belajar. Kegiatan evaluasi belajar dimaksudkan 

untuk mengevaluasi kompetensi mahasiswa pada mata kuliah yang dipelajari dalam 

satu semester. Mendasarkan pada pengamatan peneliti kegiatan evaluasi belajar 

dilaksanakan secara bersama di kampus FIP UNY dan diikuti oleh semua 

mahasiswa dari semester awal sampai akhir pada waktu yang sama. Evaluasi belajar 

dilaksanakan untuk seluruh mata kuliah baik yang bersifat teori maupun praktik.  
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran pada 

program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT dilakukan melalui beberapa tahap yaitu; (1) 

pembekalan program PJJ S-1 PGSD yang diperuntukan khusus bagi mahasiswa 

baru, (2) tutorial tatap muka pada masa resedensial materi yang diresedensialkan 

adalah semua mata kuliah yang akan ditempuh oleh mahasiswa pada semester 

tersebut, (3) kegiatan belajar mandiri yang didalamnya terdapat kegiatan tutorial on-

line, praktek/ praktikum dan tutorial kunjung serta (4) evaluasi belajar. Proses 

pembelajaran lebih komperhensif akan diuraikan lebih lanjut dan skema dapat 

dilihat pada gambar berikut; 

Tutorial Tatap Muka
(Kuliah Resedensial) Belajar Mandiri

Turorial Kunjung

Tutorial 
(Inisiasi)

On-line Praktek/ praktikum
(mata kuliah praktek)

Pembekalan Program
(Pra-resedensial)

Tugas inisiasi 
dilakukan 5 x
berbantuan ICT
(internet)

Berlaku khusus
mata kuliah 
berpraktek 

Khusus bagi
mahasiswa baru

Semua mata kuliah
yang akan dikuliahkan
pada sem. tersebut Dilaksanakan 2 X

di Diknas kabupaten/kota
masing-masing

 

Gambar 11: Proses Pembelajaran Program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT 

 Berikut penjelasan rangkain kegiatan proses pembelajaran pada program PJJ 

S-1 PGSD; 

 

1. Persiapan Pembelajaran Program PJJ 

Persiapan pembelajaran berupa kegiatan pembekalan program PJJ S-1 

PGSD berbasis ICT yang dimaksudkan untuk memberikan kemampuan dasar bagi 
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mahasiswa mengikuti proses pembelajaran dalam program PJJ S-1 PGSD berbasis 

ICT, setelah dilakukan pengamatan dan wawancara mendalam dengan pengelola 

program PJJ, kegiatan pembekalan program tidak hanya diperuntukan bagi 

mahasiswa tapi dosen yang akan menjadi tutor juga mendapatkan program 

pembekalan program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT, namun bagi dosen tutor hanya 

diberikan pembekalan kemampaun teknis yang dilakukan pada awal pembuakan 

program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT, kegiatan pembekalan program 

diselenggarakan oleh pengelola program pada masa residensial diperuntukan bagi 

mahasiswa semester pertama dan dosen selaku tutor yang mengampu mata kuliah, 

terdapat perbedaan materi pembekalan antara mahasiswa dan dosen, mendasarkan 

pada hasil data dokumen dan wawancara, dosen hanya diberi materi pembekalan 

tentang peningkatan kemampuan ICT, sedangkan mahasiswa dibekali materi 

tentang kemampuan ICT dan beberpa materi pendukung pelaksanaan pembelajaran 

pada program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT.  Berikut pemamparan kegiatan 

pembekalan bagi dosen selaku tutor dan mahasiswa. 

a) Kegiatan Pembekalan Program bagi Tutor 

Mendasarkan pada pengamatan dosen yang akan menjadi tutor pada 

program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT diberi pembekalan pada awal pembukaan 

program, kegiatan pembekalan program dimaksudkan untuk memberikan bekal dan 

kemampuan dalam pelaksanaan pembelajaran. Materi pembekalan untuk tutor 

adalah kemampun teknis ICT (internet). Dosen yang akan menjadi tutor on-line 

diberi pembekalan kemampuan ICT pada awal pembukaan program (lampiran 

2;290). Pada awalnya kegiatan pembelajaran tutorial on-line menggunakan sistem 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 176 

e-mail, karena itu dosen diberi pembekalan materi dan kemampuan teknis tentang 

pemanfaatan e-mail dan cara mengoperasiknnya. Sistem e-mail diterapkan pada 

tutorial on-line dari tahun 2007 sampai akhir 2008, namun terhitung mulai bulan 

Februari 2009 sistem e-mail diganti dengan sistem e-learning. Sebagaimana 

pernyataan AG “tutorial on-line sebelumnya menggunakan sistem e-mail, tapi mulai 

tahun 2009 program PJJ S-1 PGSD akan berganti menggunakan sistem e-learning” 

(wawancara 7 Febuari 2009). Pergantian sistem e-mail ke sistem e-learning 

dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tutorial on-line. 

Sistem e-learning adalah sebuah sistem yang dirancang khusus untuk 

pembelajaran  pada program PJJ, mendasarkan pada pengamatan sistem e-learning 

yang digunakan dalam program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT adalah learning 

management system (LMS) moodle system yang didesain khusus untuk program 

pembelajaran berbasis elektronik. dengan sistem e-learning akan sangat membantu  

baik dosen  maupun mahasiswa khususnya dalam pelaksanaan tutorial on-line 

karena tool-nya dan tampilannya mendukung pelaksanaan pembelajaran (lampiran 

2; 311) 

Dengan adanya pergantian sistem tutorial on-line tersebut maka diadakan 

kembali pembekalan bagi dosen selaku  tutor, yaitu pelatihan e-learning. Kegiatan 

pelatihan e-learning bertujuan memberikan bekal agar dosen selaku tutor dapat 

mengoperasikan sistem e-learning dengan cepat, mudah dan tepat. Peneliti 

melakukakukan pengamatan pada pelaksanaan pelatihan e-learning bagi tutor, yang 

dilaksanakan  pada tanggal 11-13 Februari 2009 bertempat di laboratorium 

komputer FIP UNY (lampiran 3;341). Sebanyak 70 dosen tutor dilatih dengan 
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sistem e-learning yang dibagi menjadi 2 gelombang. Alasan pembagian 2 

gelombang dalam pelatihan e-learning bagi dosen tutor adalah pertama; 

ketersediaan komputer di laboratorium yang hanya berjumlah 40 unit, kedua; dosen 

tua dan dosen muda, hal ini mendasakan pada pengakuan ES gelombang pertama di 

peruntukan bagi dosen muda dan gelombang ke dua diperuntuakan bagi dosen yang 

lebih sepuh” (dialog, 10 Febuari 2009).   

Ditanya mengapa dibagi menjadi 2 gelombang dan pembagian berdasarkan 

usia, ES menjelaskan “dosen muda relatif lebih cepat memahami materi pelatihan 

karena mereka rata-rata punya dasar komputer, sementara dosen sepuh butuh waktu 

yang lebih banyak, ini didasarkan pada pengalaman pelatihan terdahulu waktu kita 

memberikan pelatihan dengan sistem e-mail” (dialog 7 Januari 2009). Dosen yang 

usianya muda relatif tidak terlalu sulit memahami matri pelatihan ICT sebab rata-

rata memiliki basic (dasar) komputer, dosen yang memiliki dasar komputer akan 

lebih mudah untuk mengikuti pelatihan tapi sebaliknya dosen yang belum punya 

dasar komputer akan lebih sulit memahami materi e-learning (lampiran 2;316). 

Ditanya apakah sistem e-learning lebih mudah dipelajari dibandingkan 

dengan sistem e-mail? Sistem e-learning menurut SKR selaku dosen muda lebih 

mudah dipelajari dan sistem e-learning sangat membatu dosen untuk memberikan 

balikan dan hasilnya lebih cepat juga (lampiran 2;332). Begitu juga pengakuan 

UNK “e-learning lebih mudah diterapkan pada PJJ, sistemnya lebih mendukung” 

(dialog 20 Maret 2009). Namun tidak semua dosen yang menjadi tutor program PJJ 

S-1 PGSD berbasis ICT merasakan sistem e-learning lebih mudah dipelajari, salah 
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seorang tutor YSF menyatakan sistem e-learning lebih susah untuk 

diimplementasikan (pernyataan 12 Febuari 2009).  

Apakah pembekalan e-learning efektif dan mampu meningkatkan 

pelaksanaan pembelajaran tutorial on-line? Dalam hal ini AG menyampaikan 

“kalau dosen mengikuti pelatiahan e-learning setidak-tidaknya akan dapat 

melakukan kegiatan pembelajaran tutorial on-line” (wawancara 7 Febuari 2009). 

Sementara UNK mengungkapkan “pelatihan e-learning efektif bagi yang belum 

pernah dilatih, tapi bagi yang sudah pernah dilatih maka sebenarnya tidak terlalu 

susah” (wawancara, 28 Maret 2009). Sistem e-learning dapat meningkatkan 

pelaksanaan pembelajaran pada kegiatan tutorial on-line, dalam sistem e-learning 

telah di lengkapi dengan tools yang memudahkan tutor memanfaatkan internet 

sebagai media pembelajaran.  

Menurut Kearsley (2000:91) seorang tutor harus memiliki pengalaman 

dalam pengajaran secara on-line sehingga akan layak mengajar dengan sistem on-

line, maka calon tutor harus diberikan pelatihan. Program pembekalan didesain 

tidak hanya untuk memberikan pembekalan teknis, karena menurut Dabbagh dan 

Ritland (2005:49) seorang tutor harus memiliki kompetensi (a) komunikasi 

interpersonal dan kemampuan memberikan umpan balik, (b) mampu meningkatkan 

interaksi mahasiswa, (c) memiliki keterampilan administratif dan layanan 

pendukung, (d) memiliki keterampilan bekerja sama, (e) mempunyai pengetahuan 

untuk melakukan analisis kebutuhan, (f) mempunyai pemahaman tentang trend 

teknologi dan dampaknya pada mahasiswa, dan (g) mampu mengembangkan 

perspektif berfikir yang sistematis. Sementara mendasarkan temuan peneliti 
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kegiatan pembekalan bagi tutor pada program PJJ S-1 PGSD berbentuk pelatihan 

peningkatan kemampuan ICT yang pada awalanya menggunakan sistem e-mail, 

sehingga materi pembekalan seputar internet dan e-mail, kemuadian dikembangkan 

sistem e-learning yang menggunakan learning managemen system (LMS) moodle 

system maka tutor kembali dilatih tentang sistem e-learning.  

Dari paparan diatas peneliti berkesimpulan bahwa kegiatan pembekalan bagi 

tutor pada program PJJ S-1 PGSD hanya meningkatkan kemampuan teknis ICT 

saja, belum menyentuh pada kompetensi menyeluruh yang harus dimiliki oleh 

seorang tutor, pembekalan internet dan e-learning dirasakan efektif dan membantu 

para tutor pada aspek kesiapan teknis untuk melakukan kegiatan tutorial on-line, 

namun untuk membuat pembelajaran memiliki nilai pedagogik  masih kurang 

karena kompetensi yang lain terabaikan dalam kegiatan pembelakan program bagi 

tutor.  

b) Kegiatan Pembekalan Program bagi Mahasiswa 

Kegiatan pembekalan program diberikan khusus pada mahasiswa baru. 

Tujuan pembekalan program yang disampaikan diawal semester pertama adalah 

untuk mengenalkan program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT serta untuk membantu 

mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan di program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT. 

Selain untuk memberikan pemahaman awal tentang program PJJ, kegiatan 

pembekalan program juga bertujuan untuk memberikan kesiapan mental pada 

mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran pada program PJJ S-1 PGSD berbasis 

ICT (lampiran 2;300).  
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Kegiatan pembekalan menjadi sangat berarti karena kesuksesan mengikuti  

proses pembelajaran pada program PJJ sangat ditentukan dengan kesiapan 

mahasiswa sebelum pelaksanaan perkuliahan berlangsung. Atas dasar itulah 

pengelola program PJJ mengharuskan mahasiswa PJJ mengikuti kegiatan 

pembekalan program. Sebagaimana dikemukakan oleh AG “semua mahasiswa PJJ 

diharuskan mengikuti kegiatan pembekalan program agar tidak mengalami 

kesulitan secara teknis selama mengikuti perkuliahan” (wawancara 14 Januari 

2009).   

Materi  yang diberikan dalam kegiatan pembekalan program PJJ, dari 

temuan peneliti yang tertuang dalam panduan program PJJ (2006), antara lain; (a) 

sistem administrasi dan akademik Universitas Negeri Yogyakarta, (b) pengenalan 

program PJJ, (c) sistem pembelajaran program PJJ, (d) belajar mandiri, (e) 

keterampilan belajar (skill study), dan (f) keterampilan dasar Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK). Pernyataan serupa diungkapkan oleh ES (wawancara 7 

Januari 2009);  

“Ada beberapa materi yang di berikan kepada mahasiswa dalam kegiatan 
pembekalan program PJJ diantaranya sistem administrasi dan akademik UNY, 
pengenalan apa itu PJJ, bagaimana sistemnya, kan... PJJ itu menuntut 
mahasiswa belajar secara mandiri, jadi ada juga pembekalan belajar mandiri, 
kemudian diberikan keterampilan belajar yang perlu dikuasai mahasiswa serta 
kemampuan penguasaan ICT, khusus pelatihan ICT waktunya lebih lama 
karena kegiatanya praktek.  

 
Ruang lingkup materi pembekalan program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT dapat 

disajikan pada gambar berikut; 
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Materi
Pembekalan 

Program 
PJJ S-1 PGSD 

SIAKAD 
UNY

Pengantar 
Program PJJ

Sistem 
Pembelajaran
Program PJJ

Belajar 
Mandiri

Keterampilan 
belajar (skill study)

Keterampilan 
TIK/ICT

 
Gambar 12: Lingkup materi pembekalan program PPJ S-1 PGSD 

berbasis ICT 
 

 Kegiatan pembekalan program PJJ dilaksankan pada masa resedensial dan 

hanya diberikan kepada mahasiswa baru semester pertama, sedangkan untuk 

semester berikutnya tidak diberikan materi pembekalan program PJJ (lampiran 

2;308). Pernyataan tersebut dikuatkan dari pengamatan pada masa resedensial 

tanggal 12 Januari 2009 samapai 3 Febuari 2009 bahwa peneliti tidak menemukan 

adanya kegiatan pembekalan program pada masa tersebut, KN mahasiswa PJJ 

semester pertama mengungkapkan “mahasiswa hanya mendapatkan pembekalan 

program PJJ disemester awal saja,” (wawancara 6 januari 2009).  

 Program pembekalan belajar dilaksanakan pada masa resedensial selama 20-

23 hari berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pusat3, sebagaimana 

disampikan oleh ES “program pembekalan program PJJ dilaksanakan pada masa 

resedensial” (wawancara 30 Desember 2009). Tempat pelaksanaan kegiatan 

pembekalan program PJJ adalah di kampus FIP Universitas Negeri Yogyakarta baik 

di kampus 3 FIP maupun dikampus Karangmalang (lampiran 2, 301).   

 Dari pengamatan dan data dokumen jadwal pra-resedensial atau pembekalan 

program ditemukan bahwa pembekalan ICT bagi mahasiswa baru merupakan 

                                                 
3 Yang dimaksud dengan Pusat adalah Seamolec selaku fasilitator konsorsium program PJJ 
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materi yang paling lama diajarkan pada masa pembekalan program PJJ, ES 

menyampaikan (dialog 30 Desember 2008) pembekalan peningkatan kemampuan 

ICT menjadi materi yang paling lama diajarkan pada mahasiswa, karena materinya 

bersifat praktek”. Mendasarkan fakta dilapangan dan pengakuan AG bahwa 

pembekalan ICT bagi mahasiswa diberikan selam 6 hari penuh pada angkatan 

ketiga, bahkan untuk angkatan pertama dilaksanakan selama 1 bulan, sementara 

untuk materi pembekalan program yang lain4 diberikan dengan waktu lebih singkat. 

Materi ICT yang diberikan lebih banyak dari materi pembekalan yang lain, karena 

materi pembekalan ICT merupakan kemampuan teknis yang diberikan secara 

praktek dan mahasiswa harus mampu menguasai kompetensi untuk mendukung 

pelaksanaan kegiatan tutorial on-line (lampiran 2;275).  

 Materi pembekalan program PJJ yang disampaikan kepada mahasiswa 

relatif bisa diikuti oleh mahasiswa, karena sebagian besar bersifat informatif, kiat-

kiat dan motivasi belajar di program PJJ. Mendasarkan pada hasil pengamatan 

penjelasan materi pembekalan program PJJ tentang Sistem Administrasi Dan 

Akademik (SIAKAD) UNY merupakan materi yang menjelaskan tentang sistem 

administrasi, registrasi, pengolahan nilai, dan sistem akademik bagi mahasiswa 

program PJJ. Materi pengenalan program PJJ merupakan materi yang menjelaskan 

tentang konsep pendidikan program PJJ, proses pembelajaran dalam PJJ, media 

pembelajaran dalam sistem PJJ dan evaluasi hasil belajar PJJ serta sistem 

pembelajaran program PJJ. Materi belajar mandiri merupakan materi yang 

dimaksudkan untuk memberikan kiat-kiat dan motivasi bagi mahasiswa dalam 

                                                 
4 Materi lain adalah selain pembekalan ICT mis: materi belajar mandiri, pengantar PJJ, sisitem 
akademik (lihat hal 37) 
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belajar secara mandiri. Materi keterampilan belajar (skill study) merupakan materi 

yang membekali keterampilan mahasiswa dalam belajar di program PJJ seperti 

keterampilan membaca, menulis makalah, mencatat dan lain-lain. Dan materi 

keterampilan dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan materi 

yang dimaksudkan untuk membekali mahasiswa tentang TIK, khusus materi TIK 

disampaikan dalam waktu yang lebih lama dibandingkan dengan materi 

pembelkalan program yang lainnya. 

 Alasan utama  mengapa  pembekalan TIK disampaikan dalam waktu yang 

relatif lebih lama dibandingkan dengan materi pembekalan program yang lain. ES 

dan AG menyampaikan bahwa materi pembekalan TIK bersifat teknis sehingga 

butuh praktek. Namun setelah peneliti melakukan pengamatan medalam dan 

didukung dengan hasil wawancara dengan mahasiswa dan beberapa pihak 

menunjukan bahwa penguasaan TIK atau ICT mahasiswa masih relatif rendah 

khususnya untuk penguasaan internet. Hal ini ditunjukan pada waktu pembekalan 

ICT masih banyak mahasiswa yang belum bisa mengoperasikan komputer dan 

internet, bahkan ada mahasiswa yang belum mampu menghidupkan dan mematikan  

komputer, seperti yang terjadi pada BJ mahasiswa kelas B angkatan I semester 

pertama. Hal ini juga dikuatkan oleh AG selaku tutor peningkatan ICT mahasiswa 

dan tutor pada program PJJ sebagaimana hasil wawancara 17 November 2008;   

“Rata-rata mahasiswa belum familier dengan komputer khususnya internet, 
sebenarnya sudah pernah menggunakan komputer tapi belum terbiasa saja 
(agak kaku). Yang kita butuhkan kan mahasiswa bisa internet, jadi materi 
yang diberikan adalah tentang internet dan mayoritas mahasiswa memang 
belum menguasai internet...bahkan ada mahasiswa yang belum punya basic 
sama sekali” 
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 Fenomena serupa juga terjadi pada mahasiswa angkatan ke II dan ke III, 

sebagaimana EL mahasiswa angkatan ke-III asal Sleman yang belum bisa 

mengoporesaikan internet. Kondisis ini juga di perkuat dengan rata-rata usia 

mahasiswa PJJ di atas 30 tahun dan memiliki kesibukan mengajar sehingga jarang 

bersentuhan langsung dengan komputer atau internet. Foktor usia menjadi salah 

satu hambatan bagi tutor ICT untuk menyampaikan materi pada pembekalan ICT, 

hal ini terungkap dari pernytaan AG “peserta pembekalan yang sepuh relatif lebih 

sulit, harus berulang-ulang” (wawancara 14 Januari 2009). Pengakuan AG di 

kuatkan dengan hasil pengamatan pada saat pembekalan e-learning tanggal 11 

Januari 2009, nampak mahasiswa bertanya hal yang sama berulang-ulang dengan 

tutor, munculnya ungkapan “mbok’ jangan cepat-cepat, diulangi pak, sekali lagi pak 

dijelaskan materi yang tadi” mengindikasikan bahwa mahasiswa kesulitan 

memahami penjelasan dari tutor. Dalam dialog dengan KN 6 Januari 2009 muncul 

pernyataan “ya mas...kita itu uda tua, agak kesulitan mempelajari komputer internet, 

beda zaman dengan bocah-bocah (anak-anak) sekarang”.  

 Peneliti mencoba melakukan konfirmasi kepada pengelola program PJJ 

tentang syarat untuk menjadi mahasiswa program PJJ yang harus memiliki 

kemampuan dasar komputer, AG menuturkan dalam dialog 17 November 2008 

“ada syarat untuk bisa diterima menjadi mahasiswa PJJ diantaranya memiliki 

kemampuan awal komputer seperti mengoperasikan komputer office”, namun 

menurut pengakuan BS “seleksi tidak pakai praktek langsung, mahasiswa hanya 

ditanya apakah bisa menggunakan komputer atau tidak,  itu pun hanya sebatas 

komputer dasar seperti mengetik, menghidupkan dan mematikan komputer belum 
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sampai pada pertanyaan penggunaan internet“ (wawancara 27 November 2008). 

Pernytaan AG dan BS mengindikasikan bahwa seleksi penerimaan mahasiswa 

program PJJ tentang kemampuan dasar ICT tidak dilakukan dengan ketat, padahal 

kemampuan ICT merupakan komponen utama dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Namun AG dan BS menyatakan bahwa akan ada pembekalan ICT yang bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan ICT mahasiswa.  

 Mendasarkan pantauan peneliti dan pengakuan mahasiswa program PJJ S-1 

PGSD berbasis ICT dengan adanya pembekalan program PJJ sangat membantu 

mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Mahasiswa memiliki kesiapan 

mental, yang sebelumnya ada yang kurang percaya diri namun setelah mengikuti 

pembeklan program menjadi lebih siap secara psikologis. Mahasiswa juga memiliki 

kesiapan teknis, hal ini ditunjukan dengan kemapuan awal komputer dari belum 

bisa mengoperasikan komputer dan internet dengan adanya program pembekalan 

menjadi lebih siap, hal lain adalah mahasiswa mengetahui mekanisme administratif 

program PJJ.   

 Dari pemaparan diatas dapat dijelaskan bahwa kegiatan pembekalan 

program PJJ yang berisikan materi tentang sistem administrasi dan akademik UNY, 

pengenalan program PJJ, sistem pembelajaran program PJJ, belajar mandiri, 

keterampilan belajar (skill study), dan keterampilan dasar Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan 

kemampuan awal bagi mahasiswa agar memiliki kesiapan mengikuti proses 

pembelajaran, kesiapan tersebut seperti kesiapan mental, kesiapan teknis dan 

kesiapan administratif.  
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Gambar 13: Tujuan pembekalan program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT 

 Seiring dengan temuan penelitian diatas, Dabbagh dan Ritland (2005:39) 

menjelaskan hal yang serupa bahwa kemampaun awal yang harus dimiliki 

mahasiswa untuk mendukung kesusksesan belajar jarak jauh diantaranya (a) 

terbiasa menggunakan teknologi pembelajaran on-line, (b) kemampuan bekerja 

sama, (c) memahami pembelajaran colaboratif dan interaksi yang bermakna, (d) 

mempunyai kontrol diri, (e) memiliki konsep akademik yang kuat, (f) mempuanyai 

pengalaman belajar mandiri. Kegiatan pembekalan bagi mahasiswa yang menjadi 

salah satu rangkain kegiatan yang harus diikuti oleh mahasiswa karena memiliki 

tujuan untuk memberikan kemampuan awal bagi mahasiswa program PJJ, dengan 

memiliki kemampuan awal diharapkan mahasiswa dapat suskses dalam belajar. 

2. Proses Pembelajaran Program PJJ 

Proses pembelajaran dalam program PJJ sering disebut kegiatan tutorial. 

Tutorial adalah proses pemberian bantuan dan bimbingan belajar dari seseorang 

kepada orang lain. Dalam hal ini yang dibimbing adalah mahasiswa dan yang 

memberikan bimbingan adalah dosen yang ditunjuk sebagai tutor. Mendasarkan 

pada data tutorial yang diselenggarakan dalam program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT 

terdiri atas beberapa bentuk yaitu tutorial tatap muka pada masa residensial, tutoial 
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on-line, dan tutor kunjung. Hal ini sebagaimana diungkapkan juga oleh BS “dalam 

program PJJ ini ada beberapa jenis tutorial yaitu tutorial tatap muka, tutorial on-line 

dan tutorial kunjung” (dialog, Januari 2008). Melalui tutorial mahasiswa 

memperoleh pengalaman belajar dan penguasaan terhadap konsep-konsep penting 

pada materi pembelajaran serta kemampuan melakukan praktik dan praktikum, 

sehingga kompetensi mata kuliah dapat dikuasai dengan lebih baik dan 

komperhensif. Rangkaian urutan kegiatan tutorial dapat dilihat pada gambar berikut 

ini;  

 

Gambar 14: kegiatan tutorial program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT 

  Rangkaian kegiatan tutorial sebagaimana dalam gambar diatas 

diselenggrakan selama 1 semester yang dimulai dari tutorial tatap muka (masa 

resedensial), tutorial on-line yang diselenggarakan sebanyak 5 kali tugas inisiasi 

dan tutorial kunjung yang dilaksankan sebanyak 2 kali di sela-sela tutorial on-line 

selanjutnya perkuliahan ditutup dengan ujian akhir semester. Penjelasan lebih lanjut 

tentang kegiatan tutorial dapat diuraikan pada penjelasan berikut ini; 

a. Tutorial tatap muka (resedensial) 
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Tutorial tatap muka adalah bimbingan yang diberikan kepada mahasiswa 

dalam bentuk pertemuan tatap muka antara mahasiswa dan dosen tutor, 

mendasarkan pada pengamatan berkelanjutan kegiatan ini berlangsung pada masa 

perkuliahan residensial dan dilaksanakan di kampus Universitas Negeri Yogyakarta. 

Dari hasil pengamatan dan data dokumen ditemukan bahwa pelaksanaan perkulihan 

resedensial diselenggrakan di kampus 3 FIP jl. Bantul dan di kampus 1 FIP 

Karangmalang, dari temuan peneliti perkulihan resedensial belum pernah 

dilaksanakan di kampus 2 FIP jl. Kenari.  

Residensial belum pernah dilaksanakan di kampus 2 FIP jl. Kenari,  AG 

mengungkapkan “fasilitas di kampus 2 FIP jl. Kenari kurang representatif untuk 

pelaksanaan resedensial,  ruangan kelasnya sempit dan akses internetnya lambat” 

(dialog, 14 Januari 2009). Dari pernyataan AG mengindikasikan bahwa pelaksanaan 

tutorial tatap muka membutuhkan ruangan yang kondusif. Tentang tempat 

pelaksanan perkulihan tatap muka atau resedensial ini ES mengungkapkan bahwa 

“pelaksanaan tutorial tatap muka atau perkulihan resedensial hanya kita 

selenggarakan di kampus 3 jl. Bantul dan kampus Karangmalang karena kalau di 

kampus 2 jl. Kenari tempatnya tidak ada, ruangan-nya sempit ” (wawancara 30 

Desember 2008).  Pernyataan AG dan ES semakin menguatkan bahwa tutorial tatap 

muka hanya bisa diselenggrakan pada ruangan kelas yang kondusif, dan pernyataan 

tersebut juga menjelaskan bahwa ruang kelas di kampus FIP UNY 2 jl. Kenari 

kurang representatif untuk pelaksanaan kegiatan tutorial tatap muka.  

Mendasarkan pada pengamatan, mahasiswa yang mengikuti perkuliahan 

tatap muka pada masa resedensial dalam satu kelas berjumlah 50 orang. Hal inilah 
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yang menjadi pertimbangan utama penentuan kampus yang menjadi pilihan tempat 

untuk perkulihan resedensial. Dari data dokumen FIP UNY menunjukan rata-rata 

ruangan kelas di kampus 2 Jl. Kenari berukuran 6m x 8m atau 48m², ukuran 

tersebut hanya mampu menampung maksimal 40 orang mahasiswa. Mendasarkan 

amatan peneliti ruang yang besar  yang ada di kampus 2 jl. Kenari hanya ada 1 

ruangan yaitu ruangan Aula yang berukuran 8m x 16 m, sementara di kampus UPP 

2 dan kampus Karangmalang ada beberapa ruangan kelas yang berukuran 9m x 9m 

atau 81m² dan 10m x 12m atau 120m² serta 8mx8m atau 64m², ukuran kelas 

tersebut dapat menampung lebih banyak mahasiswa. Jadi pilihan tempat 

penyelenggraan tutorial tatap muka lebih disebabkan oleh kapasitas ruangan yang 

memadai. Jika dilihat secara letak geografi sesungguhnya kampus kampus 2 FIP jl. 

Kenari lebih strategis karena berada di pusat kota dan diantara kampus 

Karangmalang dan kampus 3 FIP jl. Bantul, namun karena fasilitas ruangan yang 

tidak memungkinkan untuk pelaksanaan tutorial tatap muka, maka kampus kampus 

2 FIP jl. Kenari tidak menjadi pilihan untuk menyelenggrakan tutorial tatap muka.  

Jumlah mahasiswa 50 orang setiap kelasnya, sehingga banyak ruangan yang 

tidak dapat digunakan untuk menampung, dalam hal ini AG menuturkan bahwa 

“jumlah mahasiswa 100 orang tiap angkatan kemudian dari jumlah itu dibagi 

menjadi 2 kelas yaitu kelas A dan B masing-masing 50 orang, jumlah itulah yang 

menjadi acuan mahasiswa tiap kelasnya” (wawancara 17 November 2008). Jadi 

alasan jumlah mahsiswa 50 orang setiap kelas lebih disebabkan karena pembagian 

kelas menjadi 2 kelas tiap angkatan yang berjumlah 100 orang. Untuk lebih 

meyakinkan alasan jumlah mahasiswa dalam satu kelas peneliti mengkonfirmasi ke 
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pengelola tentang jumlah mahasiwa dalam satu kelas resedensial yang cukup 

banyak ES dalam (dialog 30 Desember 2009) mengungkapkan;  

“Jadi begini...dalam satu angkatan kan...ada 100 orang mahasiswa nah...itu 
kan dibagi dalam 2 kelas A dan B masing-masing 50 orang, kita bagi kelas 
berdasarkan itu dan kita akan kesulitan mengatur mahasiswa dan tutor jika 
perkulihan resedensial dilaksakan dalam ruangan kecil.” 
 
Dari pernyataan ES tersebut terungkap bahwa ada alasan lain, mengapa 

kelas besar menjadi pilihan dalam pelaksanaan perkuliahan tatap muka yaitu 

kesulitan mengatur tutor dan mahasiswa. Pengelola program mengalami hambatan 

ketika harus menetapkan kelas perkulihan resedensial menjadi kelas yang ideal. Hal 

ini diakui oleh ES “jika harus merubah komposisi mahasiswa dalam satu ruang pada 

kuliah resedensial, saya akan kesulitan masalah administrasi seperti presensi, 

penilaian, dan pengaturan kelas, pembagian mahasiswa dan lain-lain, namun yang 

lebih sulit lagi adalah mencari dosen yang akan menjadi tutor perkulihan 

resedensial” (wawancara 20 November 2008). Mengapa pengelola kesulitan 

mencari dosen selaku tutor untuk perkuliahan resedensial, lebih lanjut ES 

mengungkapkan bahwa;  

”Pengelola kesulitan mencari dosen yang berkompeten untuk mata kuliah 
tertentu, sebenarnya sih...banyak dosennya...tapi sulit di jaga’ke (dimintai 
komitmenya), karena perkulihan resedensial ini kan hanya 4 kali pertemuan 
tiap mata kuliah jadi tidak boleh kosong, pernah ada pengalaman dulu ada 
yang kosong ya...akhirnya pengelola yang kelabakan, nah...pengelola 
mencari orang yang berkompeten dan benar-benar bisa meluangkan 
waktunya itu yang sulit” (wawancara, 20 November 2008).   
 
Dari beberapa pernyataan diatas semakin menguatkan bahwa penentuan 

jumlah mahasiswa sebanyak 50 orang dalam satu kelas dimaksudkan untuk 

memudahkan administrasi bagi pengelola program PJJ dan mengatasi masalah 

tenaga dosen yang akan menjadi tutor pada perkulihan resedensial. Jika jumlah 
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mahasiswa dibagi dalam jumlah yang ideal 30-40 mahasiswa per kelas, maka 

pengelola mengalami hambatan dosen tutor pengampu mata kuliah.   

Mencermati jumlah mahasiswa dalam satu kelas yang lebih dari 40 orang 

termasuk dalam kelompok kelas besar, jumlah mahasiswa yang terlalu banyak 

kurang efektif dalam proses pembelajaran karena suasana kurang nyaman, terasa 

agak sumpek, sebagian ada yang terlihat kurang bersemangat “ngantuk” dan posisi 

tempat duduk yang terlalu berdekatan antar mahasiswa. Hal ini diungkapakan oleh 

EL mahasiswa semester 1 tentang jumlah mahasiswa yang banyak pada perkulihan 

resedensial “jumlah mahasiswa dalam satu kelas terlalau banyak, agak sumpek dan 

panas, ruanganya agak besar, tapi agak rame” (dialog 8 Januari 2009). Jumlah 

mahsiswa yang cukup banyak dalam satu ruang membuat pelaksanaan perkuliahan 

resedensial kurang maksimal sebab membutuhkan energi lebih untuk mengelola 

kelasnya. Ahmad Rohani (2004:127) menjelaskan kondisi ruangan fisik sangat 

mempengaruhi keberhasilan belajar, ruang kelas yang kurang kondusif berdesak-

desakan, gaduh mempunyai pengaruh negatif dalam mencapai tujuan belajar. Oleh 

karena itu untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang maksimal harus 

memperhatikan komposisi ruangan kelas yang ideal. Mendasarkan pada 

pengamatan, pelaksanaan perkulihan tatap muka hanya dilaksanakan di kampus 1 

FIP Karangmalang dan kampus 3 FIP jl Bantul, pemilihan dua tempat tersebut 

didasarkan pada ketersediaan ruangan yang refresentatif untuk mendukung 

perkulihan resedensial dengan jumlah mahasiswa dalam 1 kelasnya sebanyak 50 

orang mahasiswa.  
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Tujuan dilaksanakan tutorial tatap muka adalah untuk memberikan 

pengantar kepada mahasiswa tentang materi mata kuliah yang akan dipelajari pada 

semester tertentu. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh ES dalam wawancara 30 

Desember 2008; 

“Perkulihan resedensial diadakan setiap awal semester, mata kuliah yang 
diresedensialkan adalah mata kuliah yang akan di tempuh oleh mahasiswa 
pada semester tersebut, ya...semacan pengantar perkuliahan agar mahasiswa 
memiliki gambaran umum tentang mata kuliah yang mereka tempuh”. 
 
Mendasarkan pengamatan resedensial berlangsung antara 21 samapai 23 

hari. Hal ini juga dibenarkan oleh AG dalam dialog tanggal 14 Januari 2009 “waktu 

resedensial dilaksanakan selama 21 sampai 23 hari tergantung waktu yang telah 

ditentukan oleh pusat”. Mendasarkan fakta ditemukan bahwa pertemuan mata 

kuliah minimal 4 kali pertemuan setiap 1 mata kuliah, pertemuan berlangsung 

selama 50 menit/SKS, dan perkulihan resedensial diakhiri dengan mahasiswa 

diwajib mengerjakan 1 tugas sebagai salah satu jenis tagihan nilai yang digunakan 

sebagai salah satu instrumen menentukan kelulusan. Pada setiap akhir masa tutorial 

tatap muka, mahasiswa mengikuti tes untuk setiap mata kuliah. ES mengungkapkan 

bahwa setiap mata kuliah ada tes-nya yang menjadi salah satu penentu kelulusan 

bagai mahasiswa program PJJ” (dialog 30 Desember 2009). 

Materi yang diberikan pada masa resedensial adalah materi yang ada dalam 

modul yang akan dipelajari oleh mahasiswa secara mandiri pada masa tutorial on-

line, sebagimana diungkapkan oleh PJ salah satu tutor resedensial “materi yang saya 

berikan dalam resedensial pada mahasiswa adalah materi pada modul mata kuliah 

media dan komputer pembelajaran, tapi saya tambahkan dari sumber-sumber lain” 

(wawancara 9 Desember 2009). Pelaksanaan residensial dimaksudkan untuk 
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memberikan pemahaman secara umum kepada mahasiswa supaya mampu menelaah 

mata kuliah secara utuh, oleh karena itu materi yang disampaikan pada masa 

residensial menuntut para tutor merangkum materi modul dan memberikan 

tambahan pengetahuan dari berbagai sumber, agar gambaran umum dan 

pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah semakin jelas. Hal ini diungkapkan 

lebih lanjut oleh PJ (dialog, 16 Januari 2008) ”materi yang saya resedensialkan 

adalah rangkuman dari keseruluhan modul, sehingga mahasiswa dapat memahami 

mata kuliah secara utuh”. Pernyataan diatas juga diungkapkan oleh AG;  

“Inti resedensial itu mahasiswa memahami mata kuliah secara utuh, kalau 
bisa disampaikan semua materi dalam modul, tapi waktunya terbatas, jadi 
tutor diberikan kreativitas untuk merangkum mata kuliah agar bisa 
tersampaikan ke mahasswa” (wawancara 14 Januari 2009).  
 
Mendasarkan pada pengamatan saat proses pembelajaran, perkuliahan masa 

resedensial berlangsung secara konvensional, metode pembelajaran yang banyak 

diterapkan oleh tutor adalah ceramah dengan bantuan media laptop dan LCD, hal 

ini juga diungkapkan oleh PJ “ceramah paling efektif digunakan untuk 

menyampaikan materi yang banyak tapi waktunya singkat tentunya dengan dibantu 

pakai media laptop dan LCD” (dialog 16 Januari 2009), materi yang harus 

disampaiakan oleh tutor pada saat resedensial cukup banyak, sehingga menuntut 

tutor memiliki strategi agar mahasiswa dapat memahami mata kuliah secara umum, 

sebagaimana diakui juga oleh AG “sebenarnya kalau bisa semua materi yang ada 

dalam modul tersampaikan semua, walaupun hanya garis besar-nya saja”. Namun 

tidak demikian dengan AS dosen tutor resedensial, yang menyampaikan bahwa 

materi yang saya ambil di dalam modul adalah materi pada bab-bab awal saja, tidak 

nyukup (cukup) waktune (waktunya) materinya banyak” (dialog 18 November 
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2009). Hal ini dikuatkan juga oleh pernyataan EL mahasiswa semester 1 asal 

Sleman “materi yang disampaikan saat resedensial ada yang hanya menyampaikan 

pada bab awal-awal saja, ada juga yang merangkum keseluruhan isi modul yang 

disampaikan secara gari besar saja” (wawancara 8 Januari 2009). Dari uraian diatas 

dapat dijelaskan bahwa materi resedensial adalah materi mata kuliah yang 

dirangkum secara umum, yang intinya mengenalkan isi mata kuliah baik 

keseluruhan ataupun sebagian dengan tatap muka dim kemasan materi ditentukan 

oleh dosen tutor resedensial masing-masing.  

Waktu dilaksanakan resedensial pada sore hari yaitu dimulai pada pukul 

14.00 WIB, ditanya mengapa resedensial dilaksanakan di sore hari ES 

mengungkapkan bahwa “semua mahasiswa PJJ adalah guru yang masih aktif 

kuliah, pengelola tidak ingin menggangu tugas mereka dalam mengajar, dengan 

resedensial yang dilaksanakan di sore hari harapannya mahasiswa dapat 

melaksanakan tugas mengajar terlebih dahulu” (wawancara 7 Januari 2009). Hal 

tersebut juga diungkapkan oleh KN “resedensial biasanya dilaksanakan pada waktu 

siang hari, karena pagi hari masih ditugasi ngajar” (dialog 10 Januari 2009). 

Pernyataan tersebut juga ditunjukan dari hasil pengamatan bahwa pelaksanaan 

perkuliahan resedensial dilaksankan mulai pukul 14.00 sampai 17.30 WIB. Semasa 

resedensial berlangsung peneliti menemukan sebagaian besar mahasiswa yang 

mengikuti kuliah resedensial ini masih banyak yang menggunakan pakaian dinas 

PNS atau dinas sekolah, hal ini mengindikasikan bahwa mereka dari sekolah 

mereka masing-masing kemudian langsung menuju kampus untuk mengikuti 

perkuliahan resedensial, pernyataan tersebut  diakui BJ “saya itu langsung dari 
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sekolah kesini (kampus 3 FIP jl. Bantul), kalau pulang kerumah dulu bisa 

terlambat” (dialog 14 Januari 2009). Mahasiswa yang rumahnya jauh dari sekolah 

dan kampus tidak menyempatkan diri pulang kerumah untuk berganti pakaian, EL 

mengungkapkan “tidak semapat gantu baju, dari sekolah pulanggnya siang, rumah 

saya jauh” (dialog 8 Januari 2009). Pelaksanaan kuliah resedensial yang 

dilaksanakan pada siang hari mempertimbangkan tugas mengajar mahasiswa pada 

pagi hari.      

Manfaat utama dari perkuliahan resedensial yang didapatkan mahasiswa 

adalah mahasiswa mendapatkan gambaran umum tentang mata kuliah yang akan 

diikuti oleh pada semester tersebut. Jika dicermati lebih jauh tentang efektifitas dan 

efisiensi pelaksanaan perkulihan resedensial maka perlu mendapatkan evaluasi, 

karena mendasarkan pengamatan mahasiswa kurang bersemangat mengikuti 

perkulihan resedensial, terlihat dari raut muka yang capek, interaksi perkulihan 

kurang aktif dan banyak yang ngantuk. Dari beberapa wawancara dengan 

mahasiswa ada sebagian mahasiswa yang beranggapan bahwa pelaksanaan kuliah 

resedensial kurang efektif karena materi yang disampaikan oleh dosen kadang 

kurang jelas (lampiran 2;314). Mahasiswa kurang memahami materi yang 

disampaikan dalam kuliah resedensial, lebih lanjut EL mengungkapkan bahwa 

“dalam menyampaikan materi, dosen cendrung kurang fokus, kadang tidak sesuai 

dengan apa yang ada di buku modul, mendingan saya baca saja modul dirumah 

lebih jelas” (wawancara, 8 Januari 2009). Hal serupa juga diungkapkan oleh KN 

“saya rasa perkulihan resedensial ini kurang efektif, buang-buang waktu, sejak pagi 

sudah ngajar di sekolah sampai disini (kampus) sudah siang dan ngantuk, jadi apa 
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yang dijelaskan dosen kurang efektif karena kami dah nga konek (nyambung) 

(dialog, 6 Januari 2009). Ungkapan EL dan KN mengindikasikan bahwa pelaksanan 

perkuliahan resedensial kurang efektif karena beberapa alasan; (1) dilaksankan pada 

waktu siang hari setelah selesai mengajar, (2) metode yang digunakan dosen dalam 

mengajar menggunakan motode ceramah dan materi yang disampaikan cukup 

banyak sehingga kurang fokus.  

Sebagian mahasiswa memandang perkuliahan resedensial justeru efektif, 

setidaknya hal ini terungkap dari DR yang lebih memilih perkulihan tatap muka 

daripada belajar mandiri, “saya lebih setuju dengan kuliah yang disampaikan secara 

tatap muka, lebih jelas, saya bisa betanya langsung dengan dosen” (dialog 10 

Januari 2009). Begitu juga BJ mengungkapakan hal yang sama dengan DR 

“resedensial sangat membantu saya memahami materi mata kuliah, saya lebih 

menyukai kuliah resedensial seperti ini” (wawancara 14 Januari 2009). Ketika 

ditanya apa alasan DR dan BJ lebih menyukai perkuliahan tatap muka? DR 

menyatakan “saya itu agak malas membaca dengan perkulihan resedensial sedikit 

membantu untuk memahami materi mata kuliah, kurang marem (matap) nek kuliah 

kok disuruh membaca tok (wawancara 14 Januari 2009).  

Mendasarkan pada pernyataan mahasiswa diatas maka ada dua pendapat 

yang berbeda tentang perkulihan resedensial ini, yaitu pendapat yang menyatakan 

resedensial kurang efektif dan pendapat yang setuju dengan pelaksanaan perkulihan 

resedensial. Peneliti melakukan analisa terhadap dua pendapat berbada dari 

mahasiswa, pernyataan mahasiswa yang menganggap perkulihan resedensial kurang 

efektif diungkapkan oleh EL yang merupakan mahasiswa asal Godean, Sleman, jika 
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dikaji dari sudut jarak antara kampus dan tempat tinggal tidak begitu jauh, bahkan 

EL memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri mengikuti kuliah 

resedensial. Namun mengapa EL beranggapan kurang efektif, pernyataan-nya 

adalah “materi yang disampaikan dosen kurang fokus”, kurang fokus artinya 

materinya terlalu luas dan umum, hal ini sejalan dengan ungkapakan AG “kalau 

bisa semua materi dalam modul disampaikan saat resedensial” (dialog 21 Desember 

2008), dikuatkan oleh PJ “materi yang saya sampaikan adalah rangkuman dari 

modul” (wawancara 16 Januari 2009), dari pernyataan diatas terdapat hubungan 

bahwa materi yang disampaikan pada perkuliahan resedensial adalah materi yang 

masih umum.  

Alasan lain EL mengungkapkan bahwa “lebih baik saya baca modul sendiri” 

ini menunjukan bahwa EL memiliki keinginan membaca yang tinggi dan  tekun, ini 

merupakan indikasi bahwa EL memiliki gaya belajar visual, sebagaimana 

diungkapkan oleh Bobbi De Porter (2003:116) salah satu ciri gaya belajar visual 

adalah “pembaca cepat dan tekun dan lebih suka membaca daripada dibacakan atau 

dijelaskan”. Dalam hal ini peneliti membandingkan dengan pernyataan BJ “saya ini 

susah memahami bacaan, dengan resedensial ini saya terbantu memahami isi 

modul” pernytaan yang kontradiktif, namun jika di cermati lebih jauh BJ memiliki 

gaya belajar auditif sebagaimana dingkapkan oleh Bobbi De Porter (2003:118) 

salah satu ciri belajar auditif adalah belajar lebih suka mendengarkan dan 

mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Artinya mahasiswa yang 

memiliki gaya belajar auditif lebih menyukai apabila perkulihan dilaksanakan 
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secara tatap muka, sementara mahasiswa yang memiliki gaya belajar visual lebih 

menyukai jika perkulihan dilaksanakan dengan mandiri.  

Analisa lebih lanjut adalah pernyataan KN “resedensial ini kurang efektif, 

buang-buang waktu, sejak pagi sudah mengajar di sekolah sampai disini (kampus) 

sudah siang dan ngantuk, apa yang dijelaskan dosen dah nga konek (nyambung)”, 

peneliti ingin tahu lebih jauh mengapa kurang efektif dan kata-kata ‘ngantuk’, 

setelah peneliti lakukan kajian dokumen, KN bertempat tinggal di, Tepus, Gunung 

Kidul yang berjarak ± 30 km dengan kampus, sementara DR bertempat tinggal di 

bantul kota ± 1 km dari kampus. Jika dicermati lebih jauh letak geografis 

mahasiswa program PJJ beragam ada yang dekat dengan kampus dan ada yang jauh 

dari kampus, letak geografis ini tentu akan mempengaruhi mereka dalam mengikuti 

proses perkulihan resedensial. Jika digambarkan dalam tabel berikut;  

Tabel 08: efektifitas pelaksanaan tutorial tatap muka (resedensial) 

Tempat tinggal Gaya Belajar 
Jauh Dekat 

Visual Tidak efektif efektif 
Auditif Efektif Sangat efektif 

 

Mendasarkan pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan tutorial 

tatap muka yang paling efektif adalah dilaksanakan pada tempat yang tidak terlalu 

jauh dengan mahasiswa dengan gaya belajar auditif, tutorial tatap muka sangat tidak 

efektif bagi mahasiwa yang tempat tinggalnya jauh dari kampus dan gaya 

belajarnya visual. Karena itu jarak menjadi dan gaya belajar menjadi faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan tutorial tatap muka, setidak-tidaknya pelaksanaan 

tutorial tatap muka dapat berlangsung dengan efektif yaitu tempat jauh tetapi 
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mahaiswa memiliki gaya belajar auditif atau gaya belajar bukan auditif tapi 

tempatnya dekat hal ini mengurangi dampak lelah pada diri mahasiswa. 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa tutorial tatap muka bertujuan 

untuk membantu mahasiswa memahami mata kuliah secara umum, waktu yang 

disediakan untuk setiap mata kuliah selama 4 kali pertemuan tatap muka, dalam 

penyampaian materi dosen umumnya menggunakan metode ceramah dengan 

bantuan LCD dan laptop sebagi media pembelajaran. Waktu kuliah yang 

dilaksanakan pada sore hari membuat sebagian para guru tidak menyempatkan diri 

untuk pulang ke rumah sehingga banyak dari para guru yang masih menggunakan 

pakaian PNS atau pakaian dinas sekolah. Sebagain mahasiswa memandang bahwa 

resedensial ini kurang efektif namun sebagian yang lain justru merasa terbantu 

dengan adanya resedensial ini. Hal tersebut sangat bergantung pada letak geografis 

dan gaya belajar mahasiswa, pelaksanaan resedensial bagi mahasiswa yang bertipe 

gaya belajar auditif dan jarak yang dekat dengan kampus akan sangat efektif 

memandang kegiatan perkulihan resedensial, sementara bagi mahasiswa yang 

bertipe visual dengan jarak yang jauh akan sangat tidak efektif pelaksanaaanya.   

b. Tutorial On-line 

Proses pembelajaran yang dilaksanakan setelah masa perkuliahan  

resedensial adalah tutorial on-line. Mendasarkan pada pengamatan tutorial on-line 

memiliki karateristik, pertama; memberikan “bantuan belajar” kepada mahasiswa 

untuk memahami materi mata kuliah, hal ini ditunjukan pada saat berlangsung 

tutorial on-line, komunikasi antara mahasiswa dan tutor yang terjadi secara on-line 

dapat dimanfaatkan untuk bertanya, berkonsultasi, menjawab soal inisiasi, atau 
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meminta penjelasan kepada tutor secara langsung melalui internet. Kegiatan inilah 

yang dimaksud dengan bantuan belajar bagi mahasiswa, sebagaimana yang 

diungkapkan oleh HN “dengan adanya tutorial on-line kami sebenarnya dapat 

bertanya kepada tutor tentang mata kuliah melalui e-mail” (wawancara 6 Januari 

2009). Seiring dengan pernyataan HN, SJ selaku tutor mata kuliah pendidikan 

Multikultural mengakui “ada mahasiswa yang sering betanya dan konsultasi lewat 

alamat e-mail” (wawancara 24 Desember 2008). Karateristik kedua; tutorial on-line 

dilaksanakan secara “terpisah” antara tutor dan mahasiswa dalam hal ini 

keterpisahan secara jarak geografis yang mana mahasiswa dan tutor tidak 

berhadapan langsung secara tatap muka dalam satu ruangan, dan karateristik ketiga 

adalah kata“on-line”, yang berarti jaringan langsung yang dapat diakses dan 

dimanfaatkan sewaktu-waktu oleh mahasiswa, dalam hal ini jaringan langsung 

adalah internet. Seiring dengan temuan tersebut Dabbagh dan Ritland (2005:34) 

menyatakan bahwa belajar on-line merupakan lingkungan belajar terbuka dan 

tersebar, yang menggunakan alat-alat pedagogis, menggunakan internet dan 

teknologi berbasis web, untuk memfasilitasi belajar dan pembentukan pengetahuan 

melalui kegiatan yang bermakna. 

Internet atau teknologi berbasis web menjadi sarana utama yang digunakan 

oleh mahasiswa dan tutor untuk melakukan komunikasi dan interaksi pada proses 

pembelajaran tutorial on-line. Menurut Moore dan Kearsley (1996:127) ada tiga 

tipe interaksi dalam PJJ  yaitu (1) interaksi mahasiswa dan materi, (2) interaksi 

mahasiswa dan tutor, (3) interaksi mahasiswa dan mahasiswa. Khusus pada 

pelaksanaan tutorial on-line pada program PJJ interaksi dilakukan melalui 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 201 

pengiriman tugas inisiasi. Tugas-tugas inisiasi dikirimkan oleh mahasiswa melalui 

internet pada alamat e-mail tutor masing-masing mata kuliah, selain dari itu materi 

dapat diakses oleh mahasiswa melalui situs PJJ dan komunikasi antar mahasiswa 

terjadi melalui forum atau chatting. Penggunaan internet atau teknologi berbasis 

web yang menjadi salah satu ciri dan alasan program pendidikan ini disebut 

program PJJ S-1 PGSD disebut berbasis ICT, sebagaimana yang diungkapkan oleh 

BS “program PJJ disebut berbasis ICT karena menggunakan internet sebagai salah 

satu perangkat komunikasi dalam pembelajaran” (dialog 7 Januari 2009). Yang 

membedakan program PJJ S-1 PGSD FIP UNY dengan program PJJ pada 

umumnya adalah penggunaan perangkat ICT dalam proses pembelajaran. Hal ini 

juga yang menjadi alasan semua tugas inisiasi pada masa tutorial on-line harus 

dikirimkan lewat internet dan tidak menerima tugas melalui cara lain, misalnya 

tugas dikirim langsung dalam bentuk hardcopy.  

Jika mencermati jarak geografis alamat tinggal mahasiswa dengan kampus 

UNY, akan ditemukan bahwa sebagian besar alamat tinggal mahasiswa program 

PJJ tidak terlalu jauh dari kampus UNY, yaitu tersebar di 5 kabupaten/kota provensi 

DIY yang relatif masih dapat dijangkau dengan kendaraan pribadi oleh mahasiswa, 

bahkan ada mahasiswa yang berjarak kurang dari 1 km dengan kampus UNY. 

Mendasarkan data dokumentasi beberapa mahasiswa ada yang tinggal cukup jauh 

dari kampus seperti di daerah Gunung Kidul dan sebagian mahasiswa yang berasal 

dari 3 kabupaten di provensi Jawah Tengah khusus mahasiswa angkatan ke-II. Dari 

kajian peneliti, mahasiswa sebenarnya mampu mengirimkan tugas secara langsung 

tanpa melalui internet, sebagaimana ungkapan DR;  
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“Saya kalau mau mengirimkan tugas inisiasi langsung itu bisa lebih cepat 
daripada saya kirim lewat internet, jarak kampus dengan rumah saya dekat, 
justru kalau saya kewarnet malah lebih jauh, tapi kalau saya kirim lewat 
hardcopy nga’ diterima, harus lewat internet” (dialog 14 Januari 2009).  
 
Senada dengan ungkapan DR, KN mahasiswa asal Tepus, Gunung Kidul 

mengungkapkan “kalau boleh memilih saya lebih baik mengirimkan tugas inisiasi 

langsung dalam bentuk hard copy, lewat e-mail susah kadang tidak sampai ke e-

mail yang dituju” (wawancara 6 Januari 2009). Dari paparan diatas jarak geografis 

bukanlah alasan tugas inisiasi harus dikirim secara on-line, bahkan ada mahasiswa 

yang jarak tinggalnya lebih dekat tetap harus mengirimkan tugas lewat web on-line, 

karena program ini adalah program PJJ berbasis ICT yang harapannya ICT 

dijadikan standar dalam proses perkulihan. Hal ini di ungkapkan oleh BS “Jarak 

antara mahasiswa dengan kampus berbeda-beda maka dari itu kita standarkan 

melalui internet, jauh dekat mahasiswa mengirimkan tugas lewat internet” 

(wawancara 27 November 2008).  

Mendasarkan pada data dokumen, mahasiswa program PJJ adalah guru SD 

yang aktif mengajar, maka pilihan pendidikan jarak jauh berbasis ICT 

memungkinkan sebagai solusi untuk mengatasi kesibukan dan keterbatasan yang 

ada pada mahasiswa, dengan program tutorial on-line mahasiswa dapat mengikuti 

dan melakukan komunikasi dimana saja dan kapan saja tanpa harus terpatok waktu, 

mahasiswa dapat melakukan pengiriman tugas pada siang, sore atau malam hari 

tergantung waktu yang dimiliki oleh mahasiswa. Program PJJ dapat menjadi salah 

satu alternatif melanjutkan studi untuk meningkatkan kualifikasi akademik. 

Sebagaimana pernytaan HN “dengan program PJJ berbasis ICT ini dapat 

meningkatkan kualifikasi akademik kami para guru SD yang belum S-1, apalagi 
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sistem pembelajaranya dibantu dengan internet” (dialog 6 Januari 2009). Ungkapan 

dan penjelasan tersebut menerangkan bahwa internet merupakan media yang dapat 

digunakan secara fleksibel baik oleh mahasiswa maupun tutor yang sama-sama 

memiliki kesibukan. 

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa tutorial on-line merupakan 

bantuan belajar yang pelaksanaannya terpisah antara dosen selaku tutor dengan 

mahasiswa secara on-line, sarana yang digunakan adalah internet sebagai media 

untuk melakukan komunikasi antara tutor dan mahasiswa. Dari pengertian tersebut 

tujuan tutorial on-line adalah memberikan bantuan belajar kepada mahasiswa. 

Dalam rancangan awal pelaksanaan tutorial online dilakukan dengan dua metode 

yaitu synchronous dan asynchronous. Namun dalam pelaksanaannya metode 

asynchoronous yang banyak digunakan. Menurut Sri Anitah (2008:123) metode 

asynchoronous adalah pendidik dan peserta didik tidak berinteraksi dalam waktu 

yang sama. Sementara untuk metode synchronous jarang terjadi karena kesulitan 

mencari waktu. Menguatkan temuan tersebut Dabbagh dan Ritland (2005:16) 

mengemukakan 3 komponen belajar on-line yang membantu interaksi bermakna 

yaitu (a) pedagogical models constructs, (b) instructional learning strategies, dan 

(c) on-line learning technologies. 
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On-line Learning

Instructional and Learning Strategies
(e.g.,collaboration, articulation, reflektion
role-playing, exploration, problem solving)

Pedagical Models or
Construct
(e.g., Open or flexibel,
learning; distributed learning;
knowledge-building communites

Learning technologies
(e.g., Asynchronous and asynchronous
communication tools, hypermedia and 
multimedia tools, Web, and course
management system)  

Gambar 15: Tiga komponen model on-line learning 
(Dabbagh dan Ritland) 

 

Pada saat pelaksanaan tutorial on-line, materi atau naskah tutorial 

didownload oleh pengelola dari website http://pjjpgsd.seamolec.org kemudian 

diupload lewat situs website program S-1 PJJ PGSD FIP UNY yaitu 

http://fip.uny.ac.id/pjj. Mahasiswa dapat mendownload soal tugas inisiasi kemudian 

mengerjakannya sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dengan mengirimkan 

lewat e-mail kepada tutor masing-masing. Selama dalam penyelesaian tugas inisiasi 

mahasiswa dapat berkonsultasi dengan tutor lewat e-mail, namun demikian banyak 

mahasiswa yang bertanya dan konsultasi lewat telephone atau short message sent 

(SMS), sebagaimana diungkapkan oleh HN “saya telepon dosen untuk bertanya 

tentang tugas inisiasi sekalian konsultasi, sebab kalau bertanya lewat e-mail 

terkadang tidak dibalas” (wawancara 6 Januari 2009). Mendasarkan pengamatan 

dan wawancara mulai bulan Febuari 2009 download naskah soal dan pelaksanaan 

tutorial on-line tidak lagi menggunakan website http://fip.uny.ac.id/pjj tetapi telah 

beralih ke http://pjjpgsd.fip.uny.ac.id. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh AG 
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“terhitung mulai Febuari 2009 pengelola telah mengganti sitem e-mail dengan 

sistem e-learning yang menggunakan sistem LMS (Learning Managemen System)” 

(wawancara 14 Januari 2009).  

  Selama pelaksanan tutorial on-line mahasiswa dan tutor melakuakan 

tugasnya masing-masing, mendasarkan pada informasi dari para tutor dan pengelola 

program PJJ, sebagaian besar tutor bersifat pasif pada waktu pelaksanaan tutorial 

on-line, yang dimaksud dengan pasif adalah para tutor hanya menunggu tugas yang 

dikirimkan oleh mahasiswa atau memberikan respon jika ada mahasiswa yang 

meminta penjelasan dengan menghubungi lewat telpon atau SMS terlebih dahulu, 

hal ini diakui oleh AS “saya nunggu saja tugas inisiasi dari mahasiswa, kalau sudah 

masuk nanti saya beri balikan” (wawancara 18 November 2008). Kata ‘menunggu’ 

yang diucapkan oleh AS mengindikasikan bahwa tutor bersifat pasif. Hal ini juga 

diungkapkan oleh PJ “saya cek tugas mahasiswa dan memberi balikan jika sudah 

banyak yang masuk”, (dialog 18 November 2008), begitu juga SKR 

mengungkapkan “boro-boro mau aktif, wong m’balesi (membalas) tugas inisiasi 

juga kadang telat” (dialog 9 Januari 2009). Dari pernytaaan AS, PJ, dan SK 

menunjukan bahwa para tutor pada saat tutorial on-line cenderung menunggu atau 

bersifat pasif. Namun  tidak semua tutor pasif pada saat proses tutorial on-line ini 

hal ini diungkapkan oleh  SJ “saya selalu mencoba untuk aktif pada saat tutorial on-

line, jika ada mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas inisiasi saya akan coba 

kirimi balikan atau pemberitahuan melalui e-mail” (wawancara 24 Desember 2008). 

Hal ini dibenarkan oleh mahasiswa sebagaimana diungkapkan oleh EL “sebagain 

besar dosen tidak memberikan balikan saat inisiasi apalagi  mau  mengingatkan 
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mahasiswa yang belum kirim tugas, membalas tugas inisiasi saja jarang” 

(wawancara 8 Januari 2009).   

Dari penjelasan diatas tutorial on-line merupakan kegiatan pembelajaran 

yang dimaksudkan melakukan pemantauan kepada mahasiswa dan upaya 

memotivasi belajar setidak-tidaknya membaca buku modul pada bagian yang di 

iniasikan.  Namun pemaparan diatas menunjukan bahwa pantauan belajar pada saat 

totorial on-line belum berjalan secara maksimal karena tutor cendrung pasif. 

Menurut Sri Anitah (2008:114) tutor dapat melakukan pengawasan dan 

berpartisipasi aktif dalam program pembelajaran harus (a) meningkatkan interaksi, 

(b) menjawab pertanyaan dimanapun, (c) membantu pemecahan masalah dengan 

segera, (d) menyiapkan quis dan lembar kerja untuk latihan, dan (e) bertanggung 

jawab terhadap pengoperasian peralatan. Dari penjelasan inilah peneliti 

berkesimpulan  pelaksanaan tutorial on-line tidak maksimal yang disebabkan tutor  

pasif dan perannya tidak optimal.  

Berdasarkan temuan pada pengantar program PJJ (2006:6-11) beberapa hal 

dilakukan oleh mahasiswa pada waktu tutorial on-line diantaranya, pertama; belajar 

secara mandiri, belajar mandiri adalah proses belajar yang terjadi atas prakarsa 

mahasiswa sendiri. Keberhasilan mahasiswa akan sangat dipengaruhi oleh disiplin, 

kreativitas, dan ketekunan belajar individu. Untuk mencapai keberhasilan dalam 

belajar mandiri, mahasiswa perlu memiliki keterampilan menyusun jadwal belajar, 

mengatur variasi dan kebiasaan belajar, melakukan belajar sistematik, membuat 

catatan harian, berlatih, meninjau hasil belajarnya secara periodik, serta 

mengerjakan tes dan ujian. Oleh karena itu perlu dilakukan pembekalan awal 
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sebelum mahasiswa menjalani pembelajaran, hal ini di ungkapkan oleh ES 

”sebelum mengikuti perkulihan mahasiswa diberi pembekalan terlebih dahulu”, 

setelah diberi pembekalan belajar mandiri, mahasiswa akan mempelajari materi 

secara mandiri” (wawancara 7 Januari 2009), untuk memantau kemajuan 

mahasiswa dituntut untuk mengerjakan tugas-tugas inisiasi selama tutorial 

berlangsung.  

  Selama belajar mandiri mahasiswa mempelajari bahan ajar yang berbentuk 

hybrid, yang dimaksud dengan bahan ajar hybrid adalah berbentuk bahan ajar cetak 

(printed), dan bahan ajar berbasis web, dalam naskah akademik dituliskan bahwa 

ada bahan ajar dalam bentuk audio visual dan multimedia interaktif dalam 

kenyataannya peneliti tidak menemukan adanya bahan ajar berbentuk audio visual 

atau multimedia. Mendasarkan pada panduan program PJJ aktivitas yang dilakukan 

ketika mempelajari bahan ajar cetak dan audio visual meliputi (1) membaca materi 

yang ada pada bahan ajar cetak, dan mendengarkan atau melihat audio visual, 

sampai mencapai pemahaman yang memadai (2) menggarisbawahi pada bahan ajar 

cetak, membuat catatan tentang materi yang penting atau konsep esensial, atau 

merangkum isi materi yang ada pada bahan ajar cetak dan audio visual. (3) 

mencatat masalah dan kesulitan yang dialami pada saat mempelajari materi, baik 

berupa istilah, konsep, formula, gambar atau grafik yang akan didiskusikan pada 

saat tutorial tatap muka atau tutorial on line atau melalui web. (4) menyelesaikan 

tugas-tugas yang ada pada bahan ajar cetak dan audio visual. 

  Selain mempelajari bahan ajar yang berbentuk hybrid mahasiswa juga 

mengerjakan tugas inisiasi, hal yang dilakukan selama mengerjakan tugas inisisi 
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yaitu (1) menyelesaikan tugas tutorial on-line dan dikerjakan secara individual, (2) 

jika dalam mengerjakan tugas tutorial mahasiswa mengalami kesulitan, maka 

mahasiswa mempelajari kembali materi yang bersangkutan secara mandiri, bersama 

mahasiswa lainnya, atau menanyakan kepada dosen melalui on-line atau tutor 

kunjung.  

  Selanjutnya, pada waktu pelaksanaan tutorial on-line mahasiswa juga 

melaksanakan praktik dan praktikum mandiri khusus bagi mata kuliah praktik 

seperti penjaskes dan praktikum IPA, mendasarkan pada panduan program praktik 

dan praktikum dilakukan secara individual atau kelompok sesuai dengan pedoman 

praktik dan praktikum dan jika mengalami kesulitan dalam melaksanakan praktik 

atau praktikum mahasiswa dapat mendiskusikan dengan mahasiswa lain atau tutor. 

Setelah selesai praktikum mahasiswa membuat laporan praktik dan praktikum 

secara individual dan menyerahkan hasilnya kepada tutor. Peneliti menanyakan 

tentang pelaksanaan praktikum pada mahasiswa, mendasarkan pengakuan EL, 

“..untuk mata kuliah praktikum...misalnya IPA saya dan teman-teman 

melaksanakan secara berkelompok berdasarkan panduan yang ada...kalau ada 

kesulita atau ada yang kami kurang  paham  nanya ke tutor, kalau sudah selesai 

kami buat laporan lalau kami kirimkan ke tutor melalui internet” (wawancara 8 

Januari 2009).  

Selama mengikuti tutorial on-line, mahasiswa mendapat 5 (lima) tugas 

tutorial yang disebut tugas mandiri (TM). Keaktifan mahasiswa dalam tutorial 

memiliki kontribusi terhadap nilai tutorial. Sebagaimana diungkapkan oleh KN 

mahasiswa semester 3 “nilai tutorial on-line merupakan salah satu tagihan 
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penilaian, jadi kita harus mengikuti program ini” (wawancara 6 januari 2009). 

Tugas tutorial on-line merupakan salah satu alat evaluasi yang digunakan dosen 

untuk menilai penguasaan kompetensi mahasiswa terhadap semua mata kuliah 

melalui jaringan komputer. Mahasiswa menerima materi dari dosen dalam bentuk 

naskah tutorial yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja jika tersedia fasilitas 

internet. Dari data yang bersumber dari panduan program PJJ S-1 PGSD (2006) 

Pelaksanaan tutorial on-line yang dilaksanakan dengan ketentuan berikut : 

1. Dilaksanakan selama lima bulan dengan lima naskah tutorial. 
2. Masing-masing mahasiswa diberi tugas tutorial sebanyak lima tugas. 
3. Keaktifan mahasiswa dalam tutorial memiliki kontribusi terhadap nilai 

tutorial. 
4. Tugas setiap bulan dikirimkan kemahasiswa/ dimasukan ke situs PJJ FIP 

UNY  pada tanggal yang telah ditentukan oleh pengelola. 
5. Setiap mahasiswa sudah harus mengirimkan tugas ke tutor paling lambat 

satu hari sebelum tugas inisiasi berikutnya dikirim oleh pengelola. 
6. Dosen memberikan balikan kemahasiswa paling lambat 15 hari setelah 

mahasiswa mengirimkan tugas. 
  

Mendasarkan pada pengamatan dan pengakuan tutor pada pelaksanaan 

tutorial on-line banyak mahasiswa yang terlambat mengirimkan tugas, peneliti 

mencoba mencari tahu alasan mahasiswa terlambat mengirimkan tugas inisiasi. Dari 

analisa yang bersumber pada hasil wawancara, peneliti mengidentifikasi 

keterlambatan pengiriman tugas inisisi disebabkan beberapa alasan, pertama; 

tempat untuk megirimkan tugas inisiasi (internet) yang jauh dari alamat tinggal 

mahasiswa atau sekolah. Hal ini sebagaimana pengakuan HN ”jarak internet dengan 

rumah saya jauh sekitar 20 km, jadi kalau kirim tugas inisiasi saya rapel (gabung) 

beberapa inisiasi saya kirim, misalnya inisiasi 1 dan 2 saya kirim bersamaan karena 

itu tadi  jauh.  Kedua; kerusakan jaringan dan sistem komputer, sebagaimana 

pengakuan KN ”saya sudah kirimkan tugasnya lama tapi tutor ternyata belum 
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menerima tugas saya, katanya mungkin error” (wawancara 6 Januari 2009). ketiga; 

kesibukan tugas di sekolah, setidaknya hal ini terungkap dari KN ”kadang-kadang 

tidak sempat kirim tugas inisisi karena di sekolah banyak tugas (wawancara 6 

Januari 2009).  

Menurut Kearsley (2000:75) Kesusksesan mahasiswa program PJJ 

tergantung oleh beberapa faktor yaitu keterampilan belajar untuk belajar, motivasi 

tinggi dalam belajar, memiliki kemampuan berkomunikasi tinggi, dapat berdaptasi 

dengan lingkungan sosial, terikat dengan aktifitas pembelajaran, mengikuti  aturan 

yang ada dan memiliki basik komputer.  Penjelasan Kearsley menunjukan bahwa   

Dari pengakuan mahasiswa banyak dosen yang tidak memberikan balasan 

tepat waktu, sedangkan menurut Kearsley (2000:91) tutor harus memberikan umpan 

balik pada mahasiswa dengan segera dan bermakna. Peneliti mencoba melakukan 

mencari jawaban apa yang menjadi alasan keterlambatan memberikan balikan oleh 

tutor, mendasarkan pada pengakuan dari tutor dan pengamatan peneliti pada 

beberapa tutor terungkap beberapa alasan keterlambatan memberikan balikan atas 

tugas inisiasi mahasiswa, pertama; kesibukan dosen  tutor yang tidak hanya 

menjadi tutor mahasiswa PJJ, tetapi juga harus menjalankan tugas mengajar, 

membimbing dan menguji pada mahasiswa reguler yang jumlah tugasnya jauh lebih 

besar dari mahasiswa program PJJ, sebagaimana pernyataan AS ”saya itu mengajar 

dan membimbingnya banyak, kadang waktu untuk ’membalasi tugas inisiasi 

mahasiswa PJJ tidak ada” (wawancara 18 November 2008). Kedua; fasilitas 

internet, rata-rata dosen tutor memberikan  balikan inisiasi tempatnya di kampus, 

karena di kampus ada fasilitas internet, sementara di rumah dosen  tutor tidak dapat 
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melakukan kegiatan tutorial on-line karena tidak memiliki fasilitas internet. 

Sebagaimana diakui oleh AS dan PJ ”tutor tidak punya internet di rumah karena itu 

tutor bisanya memberikan balikan tugas inisisi di kampus, padahal di kampus waktu 

kita dipakai untuk ngajar, bimbingan dan nguji skripsi” (wawancara 18 November 

2008), ketika ditanya mengapa tidak menggunakan fasilitas internet pribadi dirumah 

AS mengungkapkan ”pakai internet dirumah... malah tambah ribet, tambah 

pengeluaran, berapa honor ngajar di PJJ, cucuk nga’ dengan pemasukan” 

(wawancara 18 November 2008).  

Idealnya tutor memiliki internet pribadi di rumah, untuk mendukung 

pelaksanaan pembelajaran khususnya tutorial on-line, Hal ini diungkapkan oleh PJ 

”Seharusnya para tutor itu diberi fasilitas internet pribadi di rumah, jadi tutor punya 

banyak waktu untuk memeriksa dan memberikan balikan tugas mahasiswa, jika 

tutor mau pasang internet dirumah nga sebanding dengan HR-nya malah bisa 

tombok” (wawancara 18 November 2008). Peneliti mencoba menganalisa 

pernyataan AS dan PJ tentang ’honorarium tutor program PJJ’, karena itu peneliti 

menanyakan dengan beberapa tutor tenang berapa honor tutor PJJ? PJ 

mengungkapakan ”saya mendapatkan honor sebagai tutor PJJ sekitar Rp 600.000,- 

dipotong pph setiap semesternya” (Ungkapan, Desember 2008). Hal senada juga di 

akui oleh UNK ”Kayaknya Rp 600.000,- belum di potong pph” (dialog 28 Maret). 

Jika dibagi dengan banyaknya tugas inisisi dan jumlah mahasiswa maka akan 

didapatkan Rp 600.000,- dibagi 5 kali tugas inisis / 25 jumlah  mahasiswa maka 

akan ditemukan angka Rp 4800,- per tugas inisisi/ mahasiswa. honor tersebut sangat 

tidak cukup untuk seorang tutor memasang internet pribadi dirumah. Peneliti 
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mengindikasikan lemahnya kontrol tutor terhadap tugas mahasiswa disebabkan 

salah satunya karena rendahnya penghargaan yang diberikan kepada tutor. 

Kesimpulan ini juga dikuatkan oleh pernyataan PJ ”mungkin lemahnya kontrol dan 

balikan dari tutor karena penghargaan yang diberikan oleh kampus tidak sebanding 

dengan keringat yang mereka keluarkan” (wawancara 9 Desember 2008).     

Selain dari persoalan yang telah dipaparkan diatas, ditemukan pula 

permasalahan lain yaitu adanya indikasi jawaban tugas inisisi antara mahasiswa 

sama (copy paste). Tugas yang sama terungkap dari dialog lepas dengan EL 15 

Januari 2009 “Banyak mahasiswa yang mengerjakan tugas inisiasi copy paste milik 

temannya”. Adanya indikasi tugas inisiasi yang di copy paste juga diungkapkan 

oleh HN “kalau tugas inisiasi biasanya kami saling tukar agar bisa dicek apakah 

jawaban sudah betul, ya memang ada yang tidak mau susah-susah jawaban teman 

tinggal di copy” (wawancara 6 Januari 2009).  

Peneliti mencoba mengkonfirmasi ke beberapa tutor, apakah ada indikasi 

tugas mahasiswa sama (copy paste)? SKR mengungkapkan “saya menemukan 

beberapa tugas mahasiswa yang sama persis” (dialog Januari 2009), hal senada juga 

disampaikan oleh PJ “banyak tugas mahasiswa sama...paling mereka copy paste 

dari temannya, ada yang nga di edit sama sekali” (wawancara 9 Desember 2008). 

Adanya indikasi copy paste tugas inisiasi semakin kuat pada waktu pelatihan 

pembekalan e-learning mahasiswa tanggal 9 Januari 2009, saat pemateri PJ 

menyinggung tentang tugas copy paste, tampak mahasiswa saling pandang dan 

tertawa geli seolah membenarkan apa yang disampaikan PJ bahkan ada yang 
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langsung menyatakan dengan terang-terang bahwa mereka memang saling copy 

jawaban tugas inisiasi.   

Samapai tahun ke tiga pelaksanaan program PJJ PGSD berbasis ICT, 

pelaksanaan tutorial on-line menggunakan sistem e-mail, namaun sejak Febuari 

2009 interaksi tutorial on-line sudah menggunakan fasilitas e-learning dengan 

sistem LMS (Learning Menagement System). Ini dikemukakan oleh AG “mulai 

Febuari 2009 program PJJ akan menggunakan e-learning dengan sistem LMS 

“Moodle system” (lampiran 2;298).  

c. Tutorial Kunjung 

Tutorial kunjung dilakukan oleh pengelola program PJJ dan sebagian dosen 

tutor pengampu mata kuliah. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, 

tutorial kunjung dilakukan oleh pengelola program PJJ dan tutor mata kuliah yang 

juga terlibat dalam pengelolaan program PJJ S-1 PGSD. Sementara tutor pengampu  

mata kuliah tidak semua melakukan kegiatan tutorial kunjung, hal ini sebagaimana 

diungkapkan oleh SJ “tutorial kunjung hanya dilakukan oleh pengelola, sementara 

para tutor mata kuliah tidak ikut serta dalam tutorial kunjung” (wawancara 24 

November 2008). Hal yang sama dinyatakan pula oleh AG “orang-orang yang ikut 

tutorial kunjung hanya para pengelola program saja, itupun tidak semua, yang selo 

(ada waktu) saja dan kebetulan bertugas” (wawancara 14 Januari 2008). Namun AG 

menjelaskan lebih lanjut “bagi tutor pengampu mata kuliah praktek, khususnya 

penjaskes mereka semestinya ikut dalam rombongan tutorial kunjung, karena pada 

saat tutorial kunjung menurut pedoman juga dilakukan kegiatan pengumpulan tugas 

praktek seperti penjaskes” (wawancara 7 Febuari 2009). Pernyataan SJ dan AG 
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sesuai dengan hasil pengamatan yang peneliti lakukan pada tanggal 2 dan 4 April 

2009 yang mana peneliti ikut dalam rombongan tutorial kunjung. Mendasarkan 

hasil pengamatan orang-orang yang terlibat dalam kegitan tutorial kunjung 

semuanya adalah pengelola program PJJ yang juga berstatus sebagai tutor mata 

kuliah dan seorang tutor penjaskes. Dalam  naskah akademik program PJJ S-1 

PGSD kegiatan praktek dilaksankan  pada waktu tutorial on-line berlangsung dan 

pada saat tutorial  kunjung tugas dalam bentuk produk atau rekaman kegiatan 

diserahkan ke tutor pengampu kegiatan praktek. Dalam naskah akademik 

disebutkan pembimbingan praktikum dilaksanakan pada masa residensial, latihan 

pada pedoman praktikum diberikan sebagai tugas tutorial on-line, dan laporan 

praktikum diserahkan paling lambat pada tutor kunjung. 

Ditanya mengapa tidak semua tutor ikut dalam kegiatan tutorial kunjung? 

AG mengungkapkan dalam wawancara 2 April 2009  

“biaya dan waktunya tidak memungkinkan,...idealnya dalam satu semester 
minimal ada satu kali pertemuan tutor dan mahasiswa, jadi totor benar-benar 
tahu kondisi mahasiswanya beserta permasalahannya...tapi kayaknya 
susah...ya itu pertama biaya, kedua waktunya”.  
 
Biaya dan waktu menjadi alasan utama tutorial kunjung tidak dapat diikuti 

oleh semua tutor mata kuliah, senada dengan AG, ES juga mengungkapkan hal 

yang sama “kalau semua tutor ikut melakukan tutorial kunjung boros dan kurang 

efektif” (dialog 7 Januari 2009), pernyataan AG dan ES ditegaskan oleh SJ “untuk 

efektifitas dan efisiensi tutorial kunjung tidak diikuti oleh semua tutor pengampu 

mata kuliah, hanya di wakili oleh pengelola saja, nanti pengelola yang ikut tutorial 

kunjung yang akan menyampaikan semua permasalahan dan keluhan mahasiswa 

kepada tutor” (wawancara 30 Desember 2009). Pernytaan ES, SJ dan AG 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 215 

menunjukan bahwa efektifitas dan efesiensi menjadi alasan semua tutor tidak ikut 

melakukan kegiatan tutorial kunjung. 

Mendasarkan pada laporan kemajuan program PJJ S-1 PGSD, tutorial 

kunjung dilaksanakan di kabupaten/kota tempat asal mahasiswa masing-masing 

daerah. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh SJ “tutorial kunjung dilaksanakan di 

kabupaten/kota yang ada mahasiswanya, yaitu di Bantul, Sleman, kota Yogya, 

Kulonprogo, Gunungkidul dan Purbalingga” (wawancara 24 November 2008), 

senada dengan AG, SJ juga mengungkapkan “tutorial kunjung dilaksankan 2 kali 

dalam satu semester, tempatnya di kabupaten/kota masing-masing, pada awalnya 

tutorial kunjung dilaksanakan di dinas-dinas kabupaten/kota, tapi sekarang tutorial 

kunjung dilaksanakan di sekolah-sekolah yang ada mahasiswa PJJ dari sekolah 

tersebut” (pernyataan, 2 April 2009). Pernyataan SJ sesuai dengan hasil pengamatan 

pada awal pembukaan program tutorial kunjung dilaksanakan di dinas 

kabupaten/kota yang di DIY dan dinas Purbalingga, namun pada pertemuan tutorial 

kunjung tanggal 28 Maret sampai tanggal 4 April 2009 kegiatan tutorial kunjung 

dilaksanakan di sekolah-sekolah tempat mahasiswa bekerja. 

Alasan tutorial kunjung dilaksanakan di sekolah bukan dipusatkan di dinas 

pendidikan kabupaten/kota. Dalam hal ini SJ mengungkapkan “semestinya tempat 

kegiatan totorial kunjung itu dilaksanakan di sekolah-sekolah yang ada, namun dulu 

dilaksanakan di dinas dimaksudkan untuk menjelaskan dan mensosialisasikan 

program PJJ S-1 PGSD ke dinas pendidikan kabupaten/kota” (pernyataan 2 April 

2009). AG menambahkan dalam wawancara 26 November 2009 “Tempat 

pelaksanaan tutorial kunjung berpindah-pindah, pernah dilaksanakan di kampus, 
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dinas pendidikan dan terakhir disekolah-sekolah tujuannya sekalian sosialisasi 

program PJJ”. tujuan bahwa tutorial kunjung membawa misi sosialisasi juga 

diungkapkan oleh SJ dalam pernyataan 4 April 2009 “tujuan lain dari tutorial 

kunjung dilaksanakan di sekolah adalah untuk mensosialisasikan PJJ ini ke guru-

guru khususnya mereka yang belum S-1 siapa tahu tertarik untuk ikut kuliah di 

program PJJ ini”. Pernyataan SJ yang mengungkapkan misi sosialisasi program PJJ 

pada saat tutorial kunjung dilaksanakan di sekolah-sekolah cukup efektif, 

mendasarkan pada pengamatan peneliti menemukan guru-guru sekolah yang bukan 

mahasiswa program PJJ juga ikut terlibat aktif dalam mempersiapkan pertemuan 

tutorial kunjung, artinya dengan keterlibatan tersebut setidak-tidaknya guru-guru 

SD dapat mengenal lebih dekat dengan program PJJ S-1 PGSD.  

Tutorial kunjung dimaksudkan untuk melakukan kegiatan monitoring dan 

evaluasi kemajuan belajar mahasiswa. Hal tersebut juga dikuatkan oleh hasil 

pengamatan tanggal 2 dan 4 April saat dilaksanakan kegiatan tutorial kunjung di SD 

Suryodiningratan III dan SD Maguwoharjo, para pengelola melakukan monitoring 

pelaksanaan tutorial on-line. Dalam pertemuan tersebut SJ menanyakan kepada 

mahasiswa “apakah ada masalah dalam pembelajaran selama ini?”, bagaimana 

pelaksanaan tutorial on-line?, bagaima pelaksanaan PPL bagi mahasiswa semester 

V? Dan beberapa contoh pertanyaan lainnnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut 

mengindikasikan bahwa pengelola sedang melakukan monitoring pelaksanaan 

pembelajaran. Tujuan tutorial kunjung dalam rangka melakukan monitoring 

terhadap pelaksanaan pembelajaran juga diungkapkan oleh AG dalam dialog 26 

November 2008 “tutorial kunjung sebenarnya untuk memantau pelaksanaan kuliah 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 217 

mahasiswa khususnya pelaksanaan tutorial on-line, apakah  selama  tutorial  on-line 

ada masalah atau lancar-lanca saja, karena kita kan tidak setiap saat bertemu dengan 

mahasiswa”. Dari data dokumen kegiatan tutorial kunjung dilaksanakan dengan  

mengacu pada rambu-rambu sebagai berikut (1) dilaksanakan dua kali dalam setiap 

semester yaitu  pada akhir bulan  kedua dan  keempat pada masa tutorial on-line, (2) 

bersifat pembimbingan yang terkait dengan; pelaksanaan belajar mandiri 

mahasiswa, kesulitan-kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam belajar melalui on-

line, konsultasi tentang kesulitan penyelesaian laporan, memberikan kesempatan 

kepada mahasiswa bertanya/konsultasi tentang pembelajarannya.  

Apa implikasi pelaksanaan tutorial kunjung pada program PJJ S-1 PGSD 

berbasis ICT? SJ mengungkapkan “banyak hal yang bisa diperoleh dari pelaksanaan 

tutorial kunjung, seperti pengelola jadi tahu masalah yang dihadapi mahasiswa 

selama  mengikuti program pembelajaran, yang masalah tersebut tidak terungkap 

sebelumnya” (dialog 30 Desember 2008), AG juga menyatakan hal yang sama 

“dengan tutorial kunjung saya rasa mahasiswa sedikit terbantu karena jika ada 

masalah dapat diketahui solusi dan pemecahannya setidaknya mereka dapat 

bertanya apabila ada masalah tentang ICT misalnya” (dialog 26 November 2009). 

Tentang kegiatan tutorial kunjung mencoba peneliti menanyakan ke mahasiswa, 

apakah  membantu atau tidak dan apa dampaknya bagi mahasiswa?  MG 

mengungkapkan “mahaisiswa sangat terbantu dengan adanya tutorial kunjung ini, 

mahasiswa dapat menyampaikan  unek-unek dan permasalahan  selama proses 

pembelajaran tutorial on-line, setidaknya pengelola dapat menindaklanjuti 

permasalahan yang dihadapi mahasiswa” (wawancara, 2 April 2009). Hal serupa 
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juga disampaikan oleh EL “dengan adanya tutorial kunjung  dapat  menyampaikan 

segala permasalahan yang dihadai selama perkulihan. (wawancara 8 Januari 2009).   

Mendasarkan pada data dokumen laporan program PJJ dan catatatan 

pengelola dalam  pertemuan  tutorial kunjung terdapat beberapa permasalahan yang 

sering dihadapi oleh mahasiswa diantaranya; (1) akses ICT yang lambat, atau ICT 

mengalami masalah serta jarak tempat tinggal mahasiswa dan internet yang jauh, 

(2)  keaktifan mahasiswa dalam  mengirimkan tugas inisiasi yang sering kali 

terlambat, dikarenakan kesibukan dan aktivitas disekolah masing-masing, (3) 

keaktifan tutor dalam memberi balikan, para tutor masih banyak yang belum bisa 

meluangkan waktu untuk memberi balikan pada mahasiswa, dan (4) beberapa soal 

inisiasi yang tidak lengkap. Sementara SJ mengungkapkan permasalahan terbanyak 

yang di hadapi mahasiswa adalah pada penggunaan ICT, entah itu yang bersifat 

kemampuan teknis mahasiswa mengoperasikan komputer maupun akses 

jaringannya yang bermasalah. (wawancara 24 November 2008). Mendasarkan 

laporan progam PJJ dan pernytaan SJ menunjukan bahwa ICT literacy baik tutor 

dan mahasiswa yang masih rendah sehingga pelaksanaan pembelajaran tidak dapat 

berjalan maksimal.  

d) Kegiatan Praktik Pemantapan Lapangan (PPL) 

Praktik Pemantapan Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata kuliah dan 

sarana pembelajaran yang bertujuan untuk melatih serta membekali mahasiswa 

dengan kemampuan mempersiapkan, merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan 

memperbaiki pembelajaran disekolah dasar berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan 
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pendidikan sekolah dasar dan kependidikan-keguruan yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya (laporan kemajuan PJJ tahun 2008). 

Kegiatan pelaksanaan PPL dilakukan dalam dua masa belajar yaitu pada 

masa residensial dan  masa belajar mandiri. Pada saat masa residensial kegiatan 

yang dilakukan adalah kegiatan penyegaran tentang teori belajar dan pembelajaran, 

penyusunan  rencana pembelajaran, mempelajari buku pedoman pelaksanaan PPL 

dan mengidentifikasi tentang tugas-tugas yang harus dilakukan pada saat 

pelaksanaan PPL. Pada masa belajar mandiri, mahasiswa melakukan perbaikan 

pembelajaran di sekolah dibimbing oleh supervisor dan berkonsultasi dengan tutor 

melalui tutorial on-line. Laporan PPL dikumpulkan paling lambat pada masa UAS. 

Pelaksanaan PPL PJJ S-1 PGSD berbasis ICT dilakukan mengacu pada penelitian 

tindkan kelas (PTK), para guru praktek mengajar di sekolah dan berupaya 

menerapkan  satu metode atau media untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas pembelajaran di kelas. Menurut ungkapan BS “pelaksanaan PPL bernuansa 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yaitu ada rancangan pembelajaran, penerapan, 

refleksi dan perbaikan dan seterusnya” (pernyataan, 20 Febuari 2009). Tentang PPL 

bernuasa PTK ini juga diungkapkan oleh mahasiswa semester V saat pelaksanaan 

tutorial kunjung ST “betul mas...PPL kita seperti PTK, ada perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi dan refleksi” (ungkapan 2 April 2009). 

 PPL dilaksanakan pada semester V, pelaksanaan PPL didahului dengan 

mahasiswa dibagi kedalam kelompok yang beranggotakan 10 orang, selanjutnya 

masing-masing mahasiswa menyusun RPP untuk selanjutnya di konsultasikan 

dengan tutor. Setelah RPP disetujui oleh tutor maka PPL dapat dilaksanakan dengan 
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diamati oleh anggota kelompok, setelah pelaksanaan PPL selesai dilakukan refleksi 

dan  langkah  terakhir adalah  menyusun  laporan. Untuk siklus ke dua dilakukan 

dengan cara yang sama. Hal ini diungkapkan oleh MG:  

“Sebelum melaksanakan PPL, mahasiswa menyususn RPP kemudian RPP 
tersebut dikonsultasikan dengan tutor melalui on-line, setelah RPP mendapat 
masukan dari tutor maka mahasiswa melakukan PPL. Selama kegiatan PPL 
berlangsung anggota kelompok mengamati dan diakhir PPL mahasiswa 
melakukan refleksi bersama. Langkah berikutnya adalah menyususn laporan 
untuk diserahkan ke tutor secara on-line”  (wawancara 2 April 2009). 
 
Dari uraian di atas dapat di jelaskan kegiatan PPL merupakan merupakan 

salah satu mata kuliah yang ditempuh di semester V dengan bobot 3 sks, PPL 

dilakukan dalam dua masa belajar yaitu pada masa residensial dan masa belajar 

mandiri. Pada masa residensial kegiatan diadakan penyegaran tentang teori belajar 

dan pembelajaran, penyusunan rencana pembelajaran, mempelajari buku pedoman 

pelaksanaan PPL dan mengidentifikasi tentang tugas-tugas yang harus dilakukan 

pada saat pelaksanaan PPL. Sementara pada masa belajar mandiri, mahasiswa 

melakukan perbaikan pembelajaran di sekolah dibimbing oleh supervisor dan 

berkonsultasi dengan tutor melalui tutorial on-line. PPL PJJ S-1 PGSD FIP UNY 

dilaksakan dengan nuansa PTK yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi dan refelkasi.  

 

3. Penggunaan Media Pembelajaran dalam Program PJJ S-1 PGSD berbasis 

ICT 

Penyenggaraan program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) sangat lekat dengan 

penggunaan  media pembelajaran. Sesuai dengan karakteristik PJJ bahwa sebagian 

besar materi pelajaraan disampaikan melalui bahan ajar mandiri dalam bentuk 
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media pembelajaran, baik media cetak seperti modul maupun non cetak seperti 

audio visual, videoconfrence atau komputer. Penggunaan media dalam program PJJ 

S-1 PGSD menjadi komponen yang sangat dominan sebab media pembelajaran 

sebagai sarana untuk menjembatani komunikasi antara mahasiswa dan tutor.  

Penggunaan media pembalajaran dalam program PJJ S-1 PGSD selain 

menjadi alat komunikasi juga dimaksudkan untuk membantu mahasiswa memahami 

materi mata kuliah yang dipelajari tanpa terbatas oleh ruang dan waktu, artinya 

media pembelajaran dalam  program PJJ dapat dipelajari kapan saja dan dimana 

saja. Media yang digunakan  harapannya dapat membelajarkan secara mandiri. 

Pandangan tersebut dikemukakan oleh AG “penggunaan media pembelajaran dalam 

PJJ harus mendukung  mahasiswa belajar secara mandiri” (wawancara 14 Januari 

2009). Media pembelajaran dalam program PJJ harusnya dapat memacu atau 

memotivasi mahasiswa belajar, dan memiliki nilai interaktif dan komunikatif” 

(lampiran 2; 336). Media pembelajaran dalam sistem PJJ S-1 PGSD memiliki 

karateristik khusus yaitu media yang digunakan sebagai bahan belajar mandiri, ini 

berarti pemilihan media pembelajaran dalam program PJJ mengarah pada media 

yang dipakai dan dapat digunakan untuk belajar secara mandiri. Kemp dan Dayton 

(1985) mengungkapkan bahwa manfaat media pembelajaran diantaranya adalah 

proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif, belajar dapat terjadi 

dimana saja dan kapan saja serta sikap positif peserta didik terhadap proses belajar 

dapat ditingkatkan.  

Media pembelajaran dalam program PJJ S-1 PGSD FIP UNY berbasis ICT 

yang menjadi komponen untuk berkomunikasi antara tutor dengan mahasiswa 
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maupun antar mahasiswa memiliki beragam bentuk dan variasi. Mendasarkan pada 

hasil pengamatan media yang digunakan dalam program PJJ S-1 PGSD berbasis 

ICT antara lain internet dalam bentuk web online dan  modul. Hal ini juga 

diungkapan ES dalam wawancara 7 Januari 2009  

“...media pembelajaran sangat penting dalam PJJ, karena media menjadi 
sarana utama untuk menjembatani komunikasi dan informasi dalam 
pembelajaran,...beberapa media yang digunakan pada program PJJ S-1 
PGSD UNY diantarnya modul, ada CD pembelajaran, web online atau 
internet....namun web online menjadi media yang sangat dominan karena 
memiliki banyak kelebihan”  
 
Berikut ini akan dipaparkan beberapa media pembelajaran yang digunakan 

pada proses pembelajaran program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT. Media berarti cara 

berkomunikasi dari sumber informasi ke penerima. Diartikan media pembelajaran  

ketika yang dikomunikasikan adalah informasi atau pesan untuk tujuan  

pembelajaran. Mendasarkan hasil pengamatan dan informasi dari ES media 

pembelajaran yang paling sering digunakan dalam program PJJ S-1 PGSD berbasis 

ICT adalah internet (web online) dan modul.   
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Gambar 16: media pembelajaran dalam PJJ S-1 PGSD 

 

 

a. Web On-line 

 Web online merupakan sebuah portal jaringan internet yang sengaja didesain 

untuk memberikan dukungan sumber belajar bagi seluruh mata kuliah dalam 

program PJJ S-1 PGSD. Fasilitas yang tersedia dalam web online memungkinkan 

tutor memanfaatkan sebagai media pembelajaran dan sumber belajar secara 

bersamaan. Web online dapat dijadikan sebagai media komunikasi antara tutor dan 

mahasiswa, antar mahasiswa dengan mahasiswa serta mahasiswa dengan sumber 

belajar. Dalam program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT, web online memiliki peran 

yang dominan sebagai upaya mencapai kompetensi perkulihan. Sebagaimana 

ungkapan AG dalam wawancara 14 Januari 2009 menyatakan bahwa “Web online 
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merupakan media komunikasi dalam pembelajaran antara tutor dengan mahasiswa 

maupun antar mahasiswa sendiri” 

 Web online sebagai media pembelajaran baik synchronous maupun 

asynchronous yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana utama untuk membantu 

penyajian atau menyampaikan materi pembelajaran secara langsung yang 

didistribusikan melalui sistem jaringan. Sebagai sumber belajar, dengan cara meng-

upload  bahan-bahan pembelajaran dalam bentuk modul seperti electronic book (e-

book), soal-soal inisiasi maupun informasi program PJJ. Pada intinya web online 

dipergunakan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan pembelajaran secara 

langsung dengan peran sebagai media pembelajaran maupun tidak langsung dengan 

peran sebagai sumber belajar. Smaldino (2005) yang dikutip Sri Anitah (2008:115) 

menyebutkan fungsi sistem telekomunikasi agar pembelajaran efektif; (1) sebagai 

penyajian informasi, (2) sebagai sarana interaksi pendidik-peserta didik, (3) sebagai 

sarana komunikasi peserta didik-peserta didik, (4) dapat diakses sebagai sumber-

sumber belajar. Web on-line PJJ S-1 PGSD FIP UNY dapat difungsikan 

sebagaimana penjelasan tersebut.   

Pada awal penyelenggaraan program, web on-line PJJ S-1 PGSD 

beralamatkan (website) di http://fip.uny.ac.id/pjj. Website tersebut menjadi sarana 

penyampaian informasi dan pelaksanaan proses perkulihan. Tugas-tugas inisiasi, 

informasi program dan bahan ajar dapat di download oleh mahasiswa melalui 

alamat situs tersebut. Sehingga dengan membuka alamat situs tersebut mahasiswa 

akan mendapatkan banyak informasi, sementara untuk pengiriman tugas dan 

komunikasi antar tutor dengan mahasiswa berlangsung melalui alamat e-mail  tutor 
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masing-masing. Komunikasi web on-line dapat berlangsung dimana saja dan kapan 

saja asalkan ada jaringan internet, maka web online dapat digunakan oleh 

mahasiswa. 

Gambaran penggunaan web online terlihat pada waktu pembekalan program 

untuk tutor dan mahsiswa tentang ICT pada awal penyelenggaraan program PJJ  S-1 

PGSD. Para dosen selaku tutor sama-sama mendapatkan pembekalan tentang 

internet,  pembuatan e-mail,  mempelajarai cara menerima dan membuka tugas dari 

mahasiswa melalui alamat e-mail, serta cara membalas tugas kepada mahasiswa. 

Selain dari itu para tutor diajarkan juga cara berkomunikasi dengan orang lain 

melalui internet yang disebut dengan “chatting”. Hal yang  juga terjadi pada 

mahasiswa saat pembekalan ICT, beberapa materi yang dipelajari diantaranya 

tentang  internet, cara membuka alamat situs web online,  membuat e-mail, 

mengirim tugas lewat e-mail (atteachment), cara-cara browshing dan chatting. Hal 

ini juga ditemukan dalam panduan bahan ajar “keterampilan dasar TIK” bagi tutor 

dan mahasiswa “materi dasar TIK diantaranya; pengenalan internet, search engine, 

e-mail (mulai dari cara membuat samapai pada cara menggunakannya) dan 

chatting. Paparan tersebut juga dikuatkan oleh pengakuan AG dalam wawancara 14 

Januari 2009 “dulu materi pembekalan peningkatan kemampuan TIK bagi tutor dan 

mahasiswa yaitu pengenalan komputer, pemanfaatan internet seperti seaching 

maupun browshing, pembuatan e-mail sampai cara mengirim dan menerima tugas 

plus chatting”. Materi e-mail, browshng dan akses materi di internet merupakan 

jenis metode asyncronous, sedangkan materi chatting berorientasi pada metode 

synchronous. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 226 

Pada awal pembukaan program PJJ S-1 PGSD awal tahun 2007 sampai 

akhir tahun 2008 komunikasi dan interaksi antara tutor, mahasiswa  dan pengelola 

berlangsung melalui e-mail, sementara akses bahan ajar dan informasi program 

pembelajaran  melalui web online melalui alamat http://fip.uny.ac.id/pjj. Hal ini 

dirasakan  kurang efektif karena mahasiswa harus membuka dua alamat web on-line 

dalam waktu yang bersamaan yaitu alamat website PJJ dan alamat situs e-mail yang 

sebagian besar alamat e-mail tutor berada di situs www.yahoo.com, belum lagi 

adanya permasalahan keterlambatan pengiriman tugas oleh mahasiswa yang tidak 

dapat dibatasi oleh waktu, sehingga banyak mahasiswa yang mengirimkan tugas 

melewati batas waktu yang telah ditentukan bahkan mendasarkan pengakuan dari 

tutor banyak mahasiswa yang mengumpulkan tugas inisiasi 1 sampai 5 

dikumpulkan di inisiasi 5. Permasalahan lain adalah tugas inisiasi yang tidak masuk 

karena error atau terkena virus sehingga tidak dapat dibuka dan dikoreksi oleh 

tutor. Pada intinya adalah masih banyak terdapat kekurangan pada pelaksanaan 

pembelajaran dengan web online yang menggunakan alamat website 

http://fip.uny.ac.id/pjj dan sistem e-mail, hal inilah dirasa kurang efektif untuk 

penyelenggraan pembelajaran pada program PJJ. AS mengungkapkan “saya itu 

bingung, soal tugas inisiasi itu ada dimana, tiba-tiba mahasiswa kirim jawaban 

tugas inisiasi”, (dialog 18 November 2008), hal serupa juga dialami oleh SKR 

“pakai sistem e-mail ini repot, mahasiswa bisa kirim tugas berkali-kali, 1 inisiasi 

basi dikirim sampai 5 kali bahkan lebih...emailku jadi kebak (penuh)” (dialog 9 

Januari 2009). 
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Atas alasan tersebut pengelola melakukan pengembangan web online yang 

menggunakan sistem khusus dengan desain dan  tools yang khusus pula, pada awal 

tahun 2009 dikembangkanlah web online berbasis LMS (learning managemen 

system) dengan MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment) system.  

Mendasarkan  hasil pengamatan pada awal tahun 2009 desain dan tampilan 

web online program PJJ S-1 PGSD mengalami perubahan sebutan istilah kuliah 

sistem e-mail berubah menjadi kuliah sistem electronik learning (e-learning) yang 

memanfaatkan pengembangan dari Moodle System. E-learning menurut Soekartawi 

(2007: 25) adalah pembelajaran yang pelaksanaannya didukung oleh jasa 

elektronika seperti telepon, audio, video, transmisi satellite atau komputer. Namun 

dalam perkembangannya e-learning lebih populer digunakan untuk pembelajaran 

elektronik yang yang memiliki manajeman khusus seperti LMS (learning 

management system). Menurut Kukuh Setyo Prakoso (2005: 8) LMS merupakan 

aplikasi utama dalam proses pembelajaran on-line yang harus terkoneksi dengan 

internet secara langsung.   

Tampilan muka halaman dari sistem e-mail ke sistem e-learning dapat 

dilahat pada gambar berikut;  
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Gambar 17: tampilan Web on-line sistem e-mail 

 Tampilan halaman web on-line setelah dilakukan perbaikan dengan 

menggunakan e-learning sistem LMS (Learning Managemen System):  

 

Gambar 18: tampilan web on-line sistem e-learning 

Dengan adanya pengembangan web on-line tersebut alamat situsnya berubah 

menjadi http//pjjpgsd.fip.uny.ac.id. Web on-line atau populer dengan sebutan “e-

learning” yang memakai LMS moodle system menjadikan peranan web online lebih 

baik dengan berbagai tools yang tersedia. E-learning dengan LMS moodle system 

memberikan fasilitas yang memungkinkan tutor dan mahasiswa melakukan 

komunikasi pembelajaran lebih efektif. Peranan web online sebagai media 

pembelajaran sekaligus sumber belajar juga bisa terlihat dari fungsinya sebagai 

sarana yang dipergunakan tutor untuk menyampaikan beragam materi atau pesan 

pembelajaran dengan menempatkannya di dalam fasilitas yang ada pada web online, 

misalnya tutor meng up load materi dalam bentuk e-modul yang di dalamnya berisi 

materi mata kuliah atau tugas-tugas inisiasi tambahan yang di up load melalaui situs 
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tersebut. Web online sebagai sumber belajar diakui oleh mahasiswa yang sering 

mengakses materi dari dan melalui e-learning, sebagaimana diungkapkan oleh EL 

dalam wawancara 15 Januari 2009 ”mahasiswa dapat mengakses bahan ajar dan 

sekaligus mengirim tugas inisiasi melalui satu alamat situs, berbeda dengan sistem 

e-mail, mahasiswa membuka alamat web sendiri untuk melihat soal inisiasi 

kemudian mengirimkan lewat e-mail ke alamat dosen masing-masing”.  

Dengan web online, mahasiswa dapat membuka dan membaca langsung, 

mengcopy dan menyimpannya di direktori komputer masing-masing seperti di  

flashdisk, CD maupun bentuk secondary disk lain yang kompatibel. Peranan web 

online juga sebagai media komunikasi antara tutor dengan mahasiswa, mahasiswa 

dengan mahasiswa karena adanya beragam fasilitas yang ada di dalamnya. 

Mahasiswa dapat mengkomunikasikan ide atau gagasan kepada mahasiswa lain 

maupun tutor dan sebaliknya. Peranan lain dari web online dapat berfungsi sebagai 

pengiriman tugas inisiasi. Peneliti sendiri melakukan simulasi langsung dengan 

membuka situs web on-line program PJJ S-1 PGSD FP UNY yang di dalamnya 

terdapat beragam fasilitas seperti materi mata kuliah yang dapat di download, tugas 

inisiasi, pengumuman dan beragam informasi dari pengelola program. Selain dari 

itu terdapat pula fasilitas chatting, forum, kalender perkulihan, dan nama 

matakuliah beserta tutor pengampu, bahkan dengan sitem e-learning mahasiswa 

dapat mengetahui mahasiswa lain yang sedang aktif mengakses web. Sebagaimana 

juga dijelaskan oleh AG ”dalam e-learning terdapat fasilitas..chatting, cari bahan 

ajar, evaluasi tes on line bersifat online, dan forum” (wawancara 7 Febuari 2009). 
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Penjelasan di atas menerangkan bahwa web on-line sebagai media 

pembelajaran berbasis TI bersifat integratif dan interaktif sudah sulit dibedakan 

format, fungsi dan peranannya. Sharon E. Smaldino, et.al., (2005: 306) menyatakan 

bahwa sejak tahun 1980 komputer sudah mulai mampu mengkombinasikan format 

media yang pada tahun 1950 masih bisa dibedakan menjadi satu bentuk yang 

dikenal dengan multimedia. Digitalisasi telah mengarahkan kepada pengembangan 

sistem-sistem baru penyimpanan, pelacakan dan pemindahan yang juga mendorong 

adanya konvergensi beragam format media, dan semua format media ini bisa hadir 

bersamaan melalui web. Peneliti berkesimpulan bahwa web on-line program PJJ S-

1 PGSD merupakan media berbasis teknologi yang integratif, bisa menyajikan 

multimedia, fleksibel dan memiliki peranan dan fungsi yang semakin luas bahkan 

dengan jangkauan global.  

Peneliti mencoba menguak asumsi paedagogis yang melandasi penggunaan 

web online di PJJ S-1 PGSD FIP UNY. Web online sengaja dipilih karena memiliki 

fleksibilitas pemanfaatan yang tinggi, selain dari itu yang dimaksudkan PJJ berbasis 

ICT adalah pembelajaran yang menggunakan internet sebagai media utama dalam 

pembelajaran. Web on-line program PJJ S-1 PGSD telah menyatu fungsinya selain 

menjadi media pembelajaran, media komunikasi sekaligus menjadi sumber belajar 

alternatif bagi mahasiswa yang masig-masing fungsi masih bisa diperluas. Tutor 

dapat menyediakan sumber belajar alternatif yang fleksibel sehingga tutor bisa 

menyampaikan pesan pembelajaran kepada mahasiswa yang bisa diakses kapan saja 

dan dimana saja (lampiran 2; 332).  
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Web on-line sebagai media pembelajaran dan sumber belajar utama 

bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada mahasiswa dalam belajar dan 

melakukan komunikasi pembelajaran. Materi pembelajaran yang dituangkan di 

dalam web on-line dalam proses kompilasi yang sengaja dikemas setelah melalui 

proses pengolahan baik adopsi maupun adaptasi oleh pengelola program PJJ S-1 

PGSD FIP UNY dan tutor on-line.  

Web online sebagai media pembelajaran sekaligus sumber belajar sengaja 

dirancang (by design) dengan tools khusus untuk mendukung pembelajaran serta 

materi-materi yang di-up load dalam web sebagai hasil kompilasi melalui proses 

adopsi maupun adaptasi dari beragam sumber khususnya materi yang berasal dari 

konsursium PJJ PGSD. Bahan atau sumber diadaptasi artinya bahan diakses 

kemudian dimodifikasi dengan menambahkan, mengurangi atau melakukan 

perubahan, disusun ulang kemudian di-upload   ke dalam web on-line disesuaikan 

dengan kebutuhan mahasiswa. Namun sebagian sumber atau bahan yang sifatnya 

diadopsi diambil apa adanya tanpa mengurangi atau menambahi muatan isinya dari 

sumber aslinya yaitu dari pusat (Jakarta).  

Penggunaan web on-line sebagai media pembelajaran memungkinkan tutor 

untuk memutakhirkan pesan atau bahan pembelajaran dengan cepat dan mudah. 

Berdasarkan pengamatan peneliti di dalam web on-line terdapat banyak perubahan 

dan pembaharuan yang dilakukan oleh tutor, bahkan ada sebagian tutor 

mengembangkan tugas khusus yang dikembangkan sendiri oleh tutor pengampu 

mata kuliah, seperti dikemukakan oleh CH yang membuat sendiri tugas inisiasi, 

termasuk menambahkan materi dari sumber-sumber lain (dialog Febuari 2009). 
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Senada dengan pernyataaan CH, SJ mengungkapkan hal yang sama ”saya mencoba 

untuk selalu memberikan tambahan materi ke mahasiswa yang saya informasikan 

melalui internet”. (wawancara  4 Januari 2009). Hasil pengamatan pada e-learning 

salah satu tutor yang berinisiasl MD ditemukan modifikasi tampilan dan bahan ajar 

tambahan yang di up load ke e-learning.  

Apakah ada jaminan materi yang di up-load melalui web sering di up date? 

Dalam hal ini AG menyampaikan ”up date materi sangat tergantung pada tutor mata 

kuliah masing-masing” (wawancara 14 Januari 2009), peneliti mencoba 

menanyakan ke tutor on-line untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan diatas, 

CH mengungkapkan ”saya juga berusaha untuk meng up-date materi mata kuliah”, 

mendasarkan  informasi yang diungkapkan oleh pengelola dan pengakuan sebagian 

tutor belum melakukan up-date berkala atas materi mata kuliah yang ada di web on-

line. Sebagaimana pengakuan YSF ”saya belum pernah meng up-date materi di 

web, yang penting saya jalan dulu saja, apalagi sekarang saya masih sibuk” 

(wawancara, 20 Maret 2009). Peneliti mengamati keseluruhan dari tutor on-line 

pengampu mata kuliah untuk mengetahui seberapa banyak tutor yang melakukan 

pembaharuan (up-date) dan perbaikan materi serta tugas inisiasi, dari hasil 

pengamatan dan analisa peneliti lebih dari 90% tutor on-line tidak melakukan up-

date atas mata kuliah yang diampu.  

Dari ungkapan YSF kendala utama untuk melakukan up-date materi dan 

tugas inisiasi adalah faktor ”kesibukan”. Peneliti mencoba mencari tahu lebih 

mendalam apakah faktor kesibukan yang menjadi penyebab utama materi on-line 

dan tugas inisiasi tidak ter-up date. Mendasarkan pada wawancara dan pengamatan, 
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selain faktor kesibukan untuk meng up date materi dan tugas inisiasi juga ada 

penyebab lain yaitu penguasan skill menggunkan sistem e-learning. Sebagaimana 

pengakuakan YSF ”...terus terang saya lupa caranya memasukkan materi tambahan 

ke e-learning” (wawancara, 20 Maret 2009), hal ini juga di ungkapkan oleh UNK 

”saya lali (lupa), carane (caranya) meng-upload materi ke e-learning” (dialog, 28 

Maret 2009).  

Apakah pembelajaran dapat berlangsung apabila tutor tidak melakukan up 

date materi dan tugas inisiasi?, dalam hal ini ANT salah seorang yang bertugas 

meng-upload tugas inisiasi menyatakan dalam dialog 24 Maret 2009  

”Walaupun tutor tidak melakukan up date materi mata kuliah dan tugas 
inisiasi, perkuliahan tetap jalan terus, untuk mengantisipasi hal tersebut 
pengelola program telah meng up load standar materi dan tugas inisiasi yang 
harus di kerjakan oleh mahasiswa. Apabila tutor tidak meng up date, maka 
proses tutorial on line tetap berlangsung sesuai dengan waktu yang telah 
direncanakan dengan standar tugas inisiasi dari pusat”.  

 
Mendasarkan hal tersebut jelas bahwa penggunaan web on-line sebagai 

media pembelajaran telah menempati peranan yang sangat luas sekaligus menjadi 

sumber belajar alternatif. Penggunaan web on-line sebagai media pembelajaran oleh 

tutor bisa sebagai alat bantu pelengkap penyajian dan media pendukung sistem 

belajar mandiri sebagai sumber belajar serta media penunjang produktifitas belajar 

karena dilengkapi dengan tambahan soal latihan, quiz, evaluasi otomatis, petunjuk 

mengerjakan dan bantuan bahan-bahan atau sumber belajar. Clark & Mayer (2003) 

dalam Sri Anitah (2008:127) mengemukakan pembelajaran yang disampaikan 

dalam bentuk CD ROM, internet atau web on-line berbentuk (1) memasukan materi 

yang relevan dengan tujuan, (2) menggunakan unsur-unsur media seperti teks, 
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gambar, materi atau animasi, (3) menggunakan metode pembelajaran dan 

membangun pengetahuan dan keterampilan baru yang dikaitkan dengan tujuan 

belajar dan kinerja. Web online menjadi media pembelajaran yang bisa 

dipergunakan secara mandiri karena dilengkapi dengan tujuan, petunjuk, bahan dan 

evaluasi. Web online dengan alamat di http//www.pjjpgsd.fip.uny.ac.id hanya dapat 

dibuka dan dimanfaatkan terbatas khusus mahasiswa program PJJ S-1 PGSD dan 

tutor online, karena web online ini terdapat kunci (enrolment key) untuk dapat 

masuk sebagai peserta belajar.  

b.  Modul 

 Modul sebagai bahan ajar mandiri yang berfungsi menjadi media 

pembelajaran pada program PJJ S-1 PGSD. Semua mata kuliah dalam lingkup PJJ 

S-1 PGSD dilengkapi dengan modul sebagai sumber belajar dan media belajar. 

Modul dikembangkan oleh tim khusus yang tergabung dalam konsorsium program 

PJJ S-1 PGSD, mendasarkan pada naskah akademik, UNY mengembangkan modul 

mata kuliah pendidikan berkebutuhan khusus, pendidikan IPS SD dan 

pengembangan bahan belajar SD. Sementara modul untuk mata kuliah yang lain 

dikembangkan oleh kampus lain yang tergabung dalam konsorsium Program PJJ S-

1 PGSD.  

Modul yang termasuk dalam media pembelajaran jenis cetak digunakan oleh 

mahasiswa sebagai sumber belajar untuk membantu mahasiswa memahami materi 

perkulihan dan dimanfaatkan pada waktu pelaksanaan tutorial tatap muka maupun 

tutorial online. Mendasarkan pada hasil wawancara modul menjadi media informasi 

utama yang digunakan oleh mahasiswa dalam belajar, sebagaimana dikemukakan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 235 

oleh EL “kita belajar paling banyak lewat modul..,modul menjadi sumber belajar 

utama...kadang-kadang kita hanya mengandalkan materi dari modul sebagai 

refresensi pokok.” (dialog 15 Januari 2009). Mendasarkan pada penelusuran 

peneliti, modul dikembangkan dalam dua bentuk yaitu hardcopy (modul cetak) dan 

softcopy dalam bentuk file yang dismpan di CD. Hal ini juga di ungkapkan oleh HN 

6 Januari 2009“...angkatan kami mendapatkan modul dalam bentuk softcopy yang 

disimpan di CD, kalau angkatan sebelumnya itu modulnya dicetak”. tentang bentuk 

modul HN mengungkapkan lebih lanjut bahwa “saya lebih suka baca modul dalam 

bentuk cetak, soalnya kalau softcopy, baca susah...harus naik turun trus...kita baru 

bisa baca harus menghidupkan komputer dulu baru bisa di baca, kurang fleksibel”.  

Apa saja komponen  instruksional yang dikembangkan dalam modul PJJ S-1 

PGSD berbasis ICT? Mendasarkan pada pengamatan peneliti terhadap beberapa 

modul ada beberapa komponen dalam modul yang dikembangkan, yaitu; daftar  isi, 

pendahuluan, materi, rangkuman, tes dan kunci jawaban serta daftar pustaka.  

Menurut Oemar Hamlik (1993:151) modul yang baik harus memuat komponen 

modul diantaranya prerekuisit, tujuan, pra assessment, kegiatan (materi), tes akhir 

dan remidial. Jika membandingkan komponen modul program PJJ S-1 PGSD 

dengan komponen modul yang seharusnya maka ditemukan bahwa modul yang 

dikembangkan pada program PJJ sebagian besar tidak memuat komponen 

prerekuisit dan pra assesment. Peneliti mencoba mencari tahu mengapa modul PJJ 

S-1 PGSD tidak memuat dua komponen tersebut, dalam hal ini UNK 

mengemukakan;  

“memang modul yang dikembangkan tidak semuannya memenuhi 
komponen modul, khususnya komponen prerekuisit dan pra assesment 
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karena sebelumnya sudah ada perkulihan tatap muka (resedensial) untuk 
memberikan bekal pada mahasiswa dan melakukan tes formatif yang 
bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal mahasiswa, sama seperti pra 
assesment” (wawancara, 28 Maret 2009). 
 
 Pengembangan modul hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip belajar. 

Oemar Hamlik (1993: 147-148) menyebutkan beberapa prinsip belajar yang harus 

diperhatikan dalam penyusunan modul yaitu prinsip kebutuhan, tujuan, prinsip 

motivasi, prinsip bimbingan, latihan, prinsip entry behaviuor, mudah dan konkrit. 

Modul yang baik dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa, sementara dari 

temuan dilapangan dan berdasarkan hasil wawancara modul PJJ S-1 PGSD kurang 

diminati karena terlalu monoton dan kaku, kata-katanya susah dipahami (lampiran 

2;304). EL juga mengungkapkan keterpaksaannya mempelajari modul karena tugas 

inisisi yang jawabanya ada di modul (wawancara 8 Januari 2009). Menurut 

pengakuan HN modul PJJ kaku, bahasanya sulit dipahami, pernyataan HN tersebut 

juga dikuatkan oleh SNK salah seorang tutor “bahasa yang digunakan dalam modul 

kurang komunikatif, kaku dan kurang menarik”.  

Selain dari bahasa yang kaku dan monoton, kelemahan lain yang dirasakan 

oleh mahasiswa terhadap modul adalah layout yang dianggap kurang menarik, 

minimnya gambar sebagai penguat pesan, dan ada beberapa tulisan yang salah” hal 

ini dikemukakan oleh HN “layout modul kurang menarik, kaku dan isinya hanya 

tulisan, minim gambar-gambar yang menarik untuk menguatkan pesan” 

(wawancara 6 Januari 2009). Terkait dengan pengembangan modul, ES 

mengungkapkan “modul akan terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, 

dalam naskah akademik dituliskan bahwa perbaikan modul dilakukan 5 tahunan. 

Karena pelaksanan program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT belum genap lima tahun 
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maka modul yang di gunakan masih modul awal dan belum pernah dilakukan 

perbaikan” (dialog 7 Januari 2009) 

Dampak modul pada efektifitas pembelajaran program PJJ S-1 PGSD. 

Mendasarkan  pada pengakuan EL di atas bahwa modul menjadi bacaan utama 

mahasiswa, senada dengan EL, HN menyatakan  kerepotan  jika tidak ada modul, 

meskipun kurang menarik modul masih menjadi bahan ajar yang dibawa kemana-

mana, kesekolah dirumah atau dimana saja ada waktu luang” (dialog Desember 

2008). Hal tersebut juga tampak pada hasil pengamatan sewaktu dilakukan kegiatan 

resedensial, nampak sebagain besar mahasiswa membawa buku modul ke kampus, 

hal ini juga terjadi pada saat tutorial kunjung, ujian akhir semester diadakan, disela-

sela jam masuk ujian, dan saat selesai ujian sebagian besar mahasiswa nampak 

serius membaca modul. Peneliti ingin mengetahui lebih jauh, apakah ada sumber 

lain yang gunakan mahasiswa dalam belajar selain modul? BJ mengungkapkan 

tambahan dari internet hasil browshing di google atau di yahoo.com” (dialog 14 

Januari 2009). 

4. Evaluasi Pembelajaran Program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT 

Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk mengukur keberhasilan mahasiswa 

dalam mempelajari mata kuliah, sejauhmana mahasiswa dapat menguasai 

kompetensi atau kemampuan yang menjadi tujuan awal mata kuliah. Mendasarkan 

pada panduan program PJJ S-1 PGSD telah dirancang beberapa jenis evaluasi hasil 

belajar untuk mengukur kemapauan mahasiswa yaitu tes formatif, tugas mandiri 

dan partisipasi tutorial, Ujian Akhir Semester (UAS), Praktek Pengalaman 

Lapangan (PPL) dan Ujian Akhir Program. Beberapa jenis evaluasi belajar tersebut 
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diungkapkan pula oleh ES “evaluasi pembelajaran di PJJ itu ada banyak, mulai dari 

ujian resedensial, tugas tutorial dalam bentuk inisiasi, ujian akhir semester” 

(wawancara 30 Desember 2008). Berikut penjelasan evaluasi pembelajaran pada 

program PJJ S-1 PGSD FIP UNY; 

a. Tes Formatif 

Mendasarkan pada data dan hasil pengamatan tes formatif diberikan pada 

akhir tutorial tatap muka atau perkulihan residensial untuk setiap mata kuliah. Tes 

formatif dimaksudkan untuk mengetahui tingkat penguasaan atau kompetensi yang 

dicapai mahasiswa selama mengikuti tutorial tatap muka. Hal ini sebagaimana juga 

diungkapkan oleh BS “setiap selesai perkuliahan resedensial diadakan tes formatif 

untuk setiap mata kuliah, tes itu dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan 

mahasiswa terhadap materi yang telah diresedensialkan, tes ini pula sebagai awalan 

memberikan kesiapan bagi mahasiswa untuk mengikuti perkulihan tutorial online ” 

(dialog 7 Januari 2009). Pendapat yang sama di kemukakan oleh ES “selain 

mengetahui kemampuan awal mahasiswa, tes formatif sebenarnya dimaksudkan 

pula memberikan kesiapan mahasiswa mengikuti tutorial on line” (pernyataan, 8 

November 2008). Dari ungkapan BS dan ES menunjukan bahwa tes formatif 

bermaksud mengevalusi kompetensi mahasiswa selama  mengikuti perkulihan 

resedensial (tatap muka) dan membekali mahasiswa agar memiliki kesiapan 

mengikuti tutorial online.  

Mekanisme tes formatif dan pembuatan soal,  berdasarkan hasil temuan 

peneliti tes formatif dilaksanakan setelah perkulihan resedensial, sebagaimana hasil 

pengamatan pada akhir bulan Desember saat diadakan tes formatif untuk semua 
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mata kuliah yang diresedensialkan. ES mengungkapkan “tes formatif dilaksankan 

secara bersama-sama, kita sudah tentukan jadwal tes-nya, masing-masing tutor 

tinggal melakukan tes saja sesuai ketentuan jadwal yang telah disusun” (wawancara 

30 Desember 2008). Penjelasan ES juga dikuatkan dari hasil pengamatan tanggal 

ujian tes formatif telah ditetapkan oleh pengelola seperti tes formatif resedensial 

pertengahan tahun 2008 yang dilaksanakan tanggal 19 Juli sampai 25 Juli 2008. 

Siapa yang membuat soal tes formatif, lebih lanjut ES mengungkapkan “soal tes 

formatif diserahkan sepenuhnya kepada dosen yang mengampu  mata kuliah 

resedensial”. Dalam hal ini PJ salah satu tutor resedensial mengakui soal ujian 

resedensial mata kuliah komputer dan media pembelajaran saya buat sendiri (lihat 

lampiran xx, dialog, 9 Desember 2008). Begitu juga dengan SKR  mengungkapkan 

soal ujian resedensial saya buat sendiri (wawancara 9 Januari 2009). Alasan  soal 

dibuat sendiri oleh tutor karena tutor adalah orang yang tahu persis dengan materi 

yang diberikan saat kuliah resedensial (lampiran 2, dialog 7 Januari 2008). 

Dari pemaparan diatas dapat dijelaskan bahwa tes formatif dimaksudkan 

untuk mengukur kemampuan awal mahasiswa sebelum memasuki fase belajar 

mandiri. Sebelum tes formatif dilakukan kuliah resedensial sebagai pengantar mata 

kuliah. Dengan adanya pembekalan mata kuliah selanjutnya diketahui tingkat 

penguasan awal untuk nanti dilihat tingkat kemampuan akhir setelah menempuh 

semua rangkaian proses pembelajaran. Soal tes formatif dikmabangkan oleh tutor 

pengampu masing-masing mata kuliah.    

b. Tugas Mandiri  
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Tugas mandiri merupakan tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa 

secara mandiri. Tugas mandiri sering disebut dengan tugas inisisi. Tugas mandiri 

dimaksudkan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam pencapaian 

kompetensi materi mata kuliah selama satu semester. Tugas mandiri diberikan ke 

mahasiswa dalam bentuk soal-soal, dan soal tersebut dapat diakses mahasiswa 

secara on line. Dalam  rancangannya ada lima (5) tugas mandiri untuk 1 semester 

per  mata kuliah. Sebagaimana tertuang dalam naskah akademik tugas inisiasi 

dilaksanakan selama 5 kali setiap mata kuliah. Tugas mandiri yang dilaksanakan 

sebanyak 5 kali juga peneliti temukan saat pelaksanaan tutorial on line, dimana 

setiap mahasiswa diharuskan mengirim tugas sebanyak 5 kali pada waktu yang 

telah ditentukan. Tugas mandiri hanya diberikan pada mata kuliah yang tidak 

mempersyaratkan praktik, sementara bagi mata kuliah praktik tidak diadakan tugas 

mandiri tapi dilakukan kegiatan praktik sebanyak dua kali, hal ini sebagaimana 

dijelaskan oleh BN (dialog 2 Febuari 2009) dosen mata kuliah berpraktik “saya 

tidak melaksanakan kegiatan tugas belajar mandiri sebanyak 5 kali namuan 

mahasiswa hanya ditugasi untuk memepersiapkan untuk tugas praktik”. Kegiatan 

praktik dilaksanakan pada waktu tutorial kunjung.  

Jawaban setiap tugas mandiri dikumpulkan mahasiswa secara online kepada 

tutor masing-masing mata kuliah paling lambat pada tutorial online berikutnya 

dilaksankan. Tutor diharapkan memberikan balikan hasil jawaban tugas mandiri 

tersebut secara online pula. Dalam tugas mandiri partisipasi mahasiswa dalam 

mengerjakan tugas mendapatkan nilai tambah dari tutor pengampu mata kuliah. Hal 

ini terungkap dari pernytaan PJ “tugas insiasi mahsiswa yang aktif akan 
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mendapatkan nilai lebih, artinya dia kan ada partispasi...aktif untuk mengirim tugas 

tepat waktu”  (wawancara 9 Desember 2008). Pernyataan senada juga dikemukakan 

oleh EBP “saya memberikan nilai plus bagi mahasiswa yang menyelesaikan tugas 

lebih awal...paling tidak mahasiswa sudah berusaha aktif...lha kadang susah wong 

jawaban mahasiswa kadang sama”. (wawancara 11 November 2008). Nilai tugas 

inisiasi menjadi akumulasi nilai tugas mandiri, artinya setiap kali tugas inisisi 

dilakukan penilaian, selanjutnya ditotal dan di bagi 5 kali tugas inisisi. 

Pengembangan soal tugas mandiri,  berdasarkan pada hasil wancara dan 

hasil pengamatan, ditemukan bahwa soal inisiasi disusun dan dikembangkan oleh 

konsorsium, artinya semua soal tugas inisiasi telah ada, pengelola tinggal 

mengupload dan mahasiswa tinggal mengakses di web online. Mendasarakan 

pengamatan pada web online semua soal tugas inisiasi telah diupload ke dalam web 

on line, pengelola tinggal mengaktifkan saja agar  soal tersebut dapat diakses dan di 

buka oleh mahasiswa. Hal ini juga sesuai dengan ungkapan AG “ semua soal tugas 

inisisi kita terima dari Jakarta, kita tinggal mneruskan saja supaya soal tersebut 

dapat diakses oleh mahasiswa. (wawancara 14 Januari 2009).  

Apakah tutor dapat mengembangkan soal tugas inisiasi sendiri? Dalam hal 

ini AG menjelaskan  

“Boleh sekali..., semestinya yang membuat soal untuk pelaksaaan totorial 
online adalah tutor itu sendiri, namun sebagian besar tutor mengalami 
hambatan untuk membuat soal dan mengupload di interent. Makanya 
sementara kita masih menggunakan standar tugas inisisi dari pusat, kita 
seragamkan dulu soalnya, namuan bagi dosen yang ingin membuat soal 
sendiri atau tugas tambahan itu sangat dianjurkan, seharusnya demikian” 
(wawaancra 21 Desember 2008). 
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 Mendasarkan pengamatan peneliti pengembangan soal inisiasi sendiri 

dilakukan oleh tutor CH pada mata kuliah strategi pembelajaran, tutor CH 

menyususn tugas inisiasi yang berbeda dengan tugas inisisi yang disusun oleh pusat. 

Ketika ditanya CH menjelaskan “saya membuat soal sendiri untuk tugas inisisi, ya 

ini selain untuk melihat kompetensi mahasiswa, juga untuk menghindari jawaban 

yang sama dengan teman yang lain” (wawancara Febuari 2009).       

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tugas mandiri yang disebut 

juga tugas inisisi dilaksanakan sebanyak 5 kali, pelaksanaan tugas mandiri 

dilakukan melalui web online yang awalnya menggunakan sistem e-mail namun 

sejak bulan Februari 2009 menggunakan sistem e-learning. Soal tugas mandiri telah 

disusun oleh pusat tetapi dalam implementasinya tutor sangat dianjurkan untuk 

membuat soal sendiri. Perbedaan soal tugas mandiri dapat menghindari budaya 

copy paste.  

c. Ujian Akhir Semester (UAS) 

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

mahasiswa di akhir perkuliahan. UAS dimaksudkan untuk mengukur kemampuan 

mahasiswa dalam pencapaian kompetensi mata kuliah. Bentuk ujian dapat berupa 

uraian, objektif, atau campuran antara uraian dan objektif.  Mendasarkan pada hasil 

pengamatan ujian akhir sebagian ada yang dilaksanakan dengan bentuk obyektif. 

Hal ini juga dibenarkan oleh ES “ujian akhir mahasiswa dilaksankan dalam bentuk 

tes obyektif” (wawancara 7 Janauri 2009). Ujian Akhir Semester  (UAS) 

dilaksanakan pada akhir semester dan tempat pelaksanan UAS di  kampus 

Universitas Negeri Yogyakarta. Tentang tempat pelaksanaan ujian akhir ES 
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mengungkapkan “pelaksanaan Ujian Akhir Semester diadakan di kampus yang 

pelaksanaannya pada akhir semester” (wawancara 7 Januari 2009). Berkaitan 

dengan tempat pelaksanaan ujian akhir peneliti menemukan fakta bahwa 

pelaksanaan UAS memang dilaksankan dikampus UNY sebagaimana pengamatan 

tanggal 20-30 Desember 2008.  

Mengapa pelaksanaan ujian akhir semester tidak dilaksanakan secara online 

atau ditempat mahasiswa berada? Dalam hal ini ES menjelaskan dalam 

wawawancara 30 Desember 2008;  

“Kalau UAS dilaksanakan secara online kita akan kesulitan melakuakan 
monitoring, mengat UAS ini harus dilaksankan serentak dalam waktu dan 
jam yang sama...jadi tidak mungkin dilaksanakan secara online..nanti kalau 
ada yang tidak bisa mengakses internet nanti tidak bisa ikut ujian.... dan 
memang panduan dari jakarta UAS dilaksankan secara langsung tatap 
muka”. 
 
Senada dengan ES, BS juga mengungkapakan “...gimana ngontrolnya kalau 

UAS dilaksanakan secara on-line, memastikan mahasiswa bisa ikut semua kalau 

online kan susah, lagian berdasarkan panduan UAS dilaksanakan langsung tidak 

melalui online” (wawancara 7 Januari 2009).  Sedangkan untuk tempat pelaksanaan 

kampus UNY dipilih karena dianggap tempat yang mudah di jangkau oleh semua 

baik mahasiswa maupun tutor (lampiran 2; 300). 

d. Ujian PPL 

Ujian Program Pengalaman Lapangan (PPL) difokuskan pada asesmen 

kemampuan mahasiswa untuk mengelola pembelajaran melalui aplikasi segala 

pengetahuan dan keterampilan, serta sikap dan nilai yang diperoleh mahasiswa 

melalui berbagai mata kuliah.  Ujian PPL bersifat praktis yaitu praktik mengajar 

berdasarkan  perancangan dan perencanaan  pembelajaran yang berkualitas.  Ujian 
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PPL difokuskan pada kemampuan merancang, melaksanakan, serta meningkatkan 

dan memperbaiki pembelajaran berdasarkan kaidah-kaidah penelitian tindakan 

kelas. Hal ini sebagaimana ungkapan BS “PPL bernuasa penelitian tindakan kelas” 

(pernyataan 7 Januari 2009).  

Mendasarkan pada penjelasan mahasiswa, data dokumentasi ujian PPL 

dilaksanakan pada masa tutorial online, selama proses pembelajaran berlangsung. 

Mekanisme ujian PPL di mulai dari mahasiswa mahasiswa mempersiapkan 

pembelajaran yaitu menyusun RPP selanjutnya RPP dikirim ke tutor untuk 

disempurnakan atau diberi masukan. Setelah RPP jadi maka mahasiswa melakukan 

praktek mengajar selanjutnya dilakukan refleksi bersama antar kelompok. Sewaktu  

mahasiswa melakukan praktek salah satu diantara anggota kelompok PPL me-

record /merekam untuk selanjutnya rekaman praktek mengajar dikirim ke dosen 

tutor pengampu PPL. Mekanisme berlangsung terus dalam beberapa siklus setiap 

mahasiswa.   

e. Ujian Akhir Program 

Ujian akhir program harus ditempuh oleh setiap mahasiswa Program S-1 

PGSD yang telah memenuhi persyaratan administrasi maupun akademik untuk 

meraih gelar kesarjanaannya.  Mendasarkan pada naskah akademik rancangan ujian 

akhir program menuntut mahasiswa untuk mampu menganalisis dan mensintesiskan 

teori dan praktek yang telah dihayatinya selama mengikuti program studi dengan 

memecahkan kasus-kasus pembelajaran di SD. Selain itu, Ujian Akhir Program juga 

mengukur kemampuan berpikir profesional, artinya mahasiswa dituntut untuk 

menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam profesinya sebagai guru. Dalam 
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penelitian ini peneliti belum mampu menjelaskan prosedur dan pelaksanaan Ujian 

akhir program karena belum ada mahasiswa yang telah melaksankannya. Peneliti 

mencoba menanyakan bagaimana gambaran ujian akhir program bagi mahasiswa 

PJJ, BS yang perna menjadi ketua program belum bisa menjelaskan mekanisme 

ujian akhir program karena belum ada arahan dan gambaran dari pusat akan seperti 

apa bentuknya (dialog, 7 Januari  2009). 

 

C. Faktor-faktor Penghambat dan Cara Mengatasi 

Mendasarkan hasil pengamatan dan wawancara di lapangan ditemukan 

beragam faktor yang menjadi penghambat dalam optimalisasi keberhasilan 

pembelajaran pada Program PJJ S-1 PGSD baik yang bersumber dari faktor internal 

maupun eksternal. Beberapa hambatan yang ada lebih merupakan hambatan yang 

dirasakan oleh mahasiswa dan  tutor.  Beberapa faktor penghambat tersebut dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Aktivitas Ganda Mahasiswa dan Tutor 

Pada bagian awal dalam bab ini dijelaskan bahwa pembukaan program PJJ 

S-1 PGSD berbasis ICT ditujukan khusus bagi para guru SD yang masih aktif 

mengajar namun belum memiliki kualifikasi akademik sebagaimana yang 

dipersyaratkan UU yaitu S-1, selama ini keinginan guru untuk melanjutkan studi 

terbentur dengan waktu, biaya, tempat dan pekerjaaan yang tidak dapat 

ditinggalkan. Melalui program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT yang dicanangkan 

pemerintah dengan segala dukungannya menjadi solusi alternatif bagi para guru SD 

untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya dengan tidak meninggalkan tugas 
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pokok sebagai seorang guru. Program PJJ ini ditujukan bagi guru SD yang masih 

aktif mengajar namun belum memenuhi kualifikasi akademik.  

Mahasiswa program PJJ S-1 PGSD adalah guru SD yang masih aktif 

mengajar artinya selain menjadi mahasiswa, mereka juga memerankan diri sebagai 

guru di sekolah masing-masing. Mahasiswa program PJJ harus melakukan aktivitas 

ganda sebagai mahasiswa dan guru. Aktivitas ganda setidaknya dialami oleh EL dan 

BJ mahasiswa semester 1 asal Sleman dan Gunungkidul yang tetap mengajar 

sebagaiman biasa walaupun sedang berstaus sebagai mahasiswa, ungkapan EL 

“kami kalau pagi hari sampai siang pada hari-hari kerja. mengajar seperti biasa” 

(dialog 10 Januari 2009). Pernyataan tersebut menunjukan bahwa tidak ada 

pengurang jam kerja bagi guru yang sedang kuliah. Hal senada juga diungkapkan 

oleh BJ “pagi samapai siang ngajar, malam bikin persiapan ngajar untuk besoknya” 

(wawancara 14 Januari 2009).  

Mencermati aktivitas kuliah dan mengajar yang dialami mahasiswa dapat 

dirasakan cukup berat, ungkapan EL dan BJ yang tetap mengajar sebagaiman 

biasanya dan mereka juga hurus membuat persiapan mengajar untuk esok harinya 

mengindikasikan bahwa kesempatan dan waktu yang dimiliki untuk belajar secara 

mandiri dan menyelesaikan tugas-tugas kuliah sangat terbatas. Peneliti ingin 

mengetahui lebih dalam tentang bagaimana pengaturan waktu untuk belajar 

mandiri, mempersiapkan mengajar, mengerjakan dan  mengirim tugas inisiasi serta 

waktu untuk keluarga. Dari beberpa jawaban mahasiswa, peneliti menemukan 

bahwa mahasiswa mengerjakan tugas rata-rata di kantor (sekolah), sebagaimana 

ungkapan KN “saya kalau ngerjakan tugas dan belajar, saat di kantor, kalau di 
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rumah  angel (susah), banyak yang ngerusuhi (menggangu), hal senada juga di 

ungkapkan oleh EL “mengerjakan tugas dan membaca modul di sekolah, kalau di 

rumah digunakan untuk membuat persiapan mengajar” (wawancara 15 Januari 

2009). Lebih lanjut EL mengungkapkan unek-uneknya dalam dialog Januari 2009 

“Jujur ya...mas, sakjane (sebenarnya) saya berat kuliah sambil ngajar, setiap 
minggu harus mengerjakan tugas inisiasi, paling tidak ada 6 sampai 7 tugas 
inisisi yang harus diselesaikan karena tiap mata kuliah pasti ada tugas 
inisiasi-nya, padahal kita juga harus mengajar...mengajar kan juga butuh 
persiapan..., belum lagi kalau ada tugas tambahan...wah lebih repot lagi. 
Sementara dirumah kita juga harus memperhatikan keluarga”. 
 
Apa yang dialami oleh KN dan EL ternyata juga dirasakan sama oleh HN, 

dalam wawancara 6 Januari 2009 “kuliah di PJJ tidak mudah, tugasnya banyak, 

mahasiswa tidak dapat cuti tugas belajar, mahasiswa di PJJ ini tetap mengajar, 

bahkan dalam acara-acara sekolah tetap dilibatkan, akhirnya kurang fokus”. Dari 

beberapa ungkapan mahasiswa tentang aktivitas yang dijalani mahasiswa dapat 

disimpulkan bahwa mahasiswa merasa berat dengan aktivitas ganda sebagai 

mahasiswa dan guru karena tugas mengajar tidak berkurang sementara tugas kuliah 

cukup banyak. Dalam pantauan peneliti tugas inisiasi setiap mata kuliah ada 5 

tugas, jika ada 7 mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa maka ada 35 tugas 

yang harus dikerjakan oleh mahasiswa dalam satu semester. Belum lagi waktu 

untuk menyusun persiapan mengajar serta waktu untuk keluarga, hal inilah yang 

menjadi alasan manusiawi bahwa mahasiswa merasa berat kuliah di program PJJ S-

1 PGSD berbasi ICT.   

 Aktivitas ganda mahasiswa berdampak pada terbatasnya waktu yang 

dimiliki untuk belajar dan mengerjakan tugas mandiri, mahasiswa dituntut untuk 

cermat membagi dan mengatur waktu untuk kuliah dan mengajar, mendasarkan 
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pada pengakuan EL “kadang saya mengajar tanpa membuat persiapan  terlebih 

dulu...karena harus mengerjakan tugas inisiasi, atau sebaliknya jawaban tugas 

inisiasi saya kerjakan seadanya...yang penting ngumpul tugas” (wawancara 8 

Januari 2009). Dan pengakuan BJ “tugas inisiasi cukup menyita waktu...dan terus 

terang cukup mempengaruhi tugas mengajar saya” (wawancara 14 Januari 2009).  

Implikasi negatif dari aktivitas ganda adalah pekerjaaan/tugas yang dikerjakan apa 

adanya, hal ini terungkap dari dialog lepas dengan EL 8 januari 2009 “banyak 

mahasiswa yang mengerjakan  tugas  lihat punya temannya...ya tinggal copy paste 

aja”. Adanya indikasi tugas inisiasi di copy paste juga diungkapkan oleh HN “kalau 

tugas inisiasi biasanya kami saling tukar untuk bisa dicek apakah  jawaban sudah 

betul, ya memang ada yang tidak mau susah-susah jawaban teman tinggal di copy”.  

Peneliti mencoba mengkonfirmasi ke beberapa tutor, apakah ada indikasi 

tugas mahasiswa sama (copy paste)? SKR mengungkapkan “saya menemukan 

beberapa tugas mahasiswa yang sama persis” (dialog 9 Januari 2009), hal senada 

juga disampaikan oleh PJ “banyak tugas mahasiswa sama (copy paste) dari 

temannya, bahkan ada yang tidak diedit sama sekali” (wawancara 9 Desember 

2008). Indikasi copy paste tugas inisiasi semakin kuat pada waktu pelatihan 

pembekalan e-learning mahasiswa tanggal 9 Januari 2009, saat pemateri (PJ) 

menyinggung tentang tugas copy paste, tampak mahasiswa saling pandang dan 

tertawa geli seolah membenarkan apa yang disampaikan PJ bahkan ada yang 

langsung menyatakan dengan terang-terang bahwa tugas yang dikumpulkan 

merupakan copy jawaban tugas inisiasi.   
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Bagaimana mahasiswa mengatasi masalah aktivitas ganda? Upaya 

mengatasi aktivitas ganda dilakukan dengan cara yang berbeda-beda tergantung 

pada situasi, pengalaman dan motivasi belajar mahasiswa. Sebagian besar 

mahasiswa mengatasi masalah aktivitas ganda dengan melakukan pembagian waktu 

yang ketat, hal seperti ini dilakukan oleh HN:  

“Dalam belajar dan mengajar saya harus disiplin, kalau tidak begitu.. nanti 
kedodoran semua...misalnya selesai mengajar waktu saya gunakan untuk 
mengerjakan tugas kuliah, mencari referensi trus ke warnet liha kalau ada 
informasi, malam hari saya gunakan untuk membuat persiapan mengajar 
besoknya”. (wawancara 6 Jnauari 2009) 
  
Hal senada juga di ungkapkan oleh EL namun lebih menekankan agar 

jangan sampai ada yang dikorbankan: 

“....yang penting keduanya dapat berjalan, janagan sampai ada yang 
dikorbankan...saya siasati dengan memanfaatkan waktu luang dan hari libur 
untuk belajar dan mengerjakan tugas inisiasi, sedangkan hari-hari biasa saya 
tetap fokus pada mengajar, namun jika ada waktu pada jam-jam istirahat 
saya coba untuk mengerjakan satu atau dua soal” (wawancara 15 Januari 
2009). 
  
Upaya sebagian mahasiswa yang lain dalam mengatasi masalah aktivitas 

ganda adalah dengan membentuk kelompok belajar. Hal ini dilakukan pada 

mahasiswa yang tempat tinggalnya berdekatan, sebagaimana ungkapan BJ:  

“Untuk meringankan beban kuliah maupun mengajar, saya dan teman-teman 
biasa ngumpul (bertemu)...membahas tentang tugas inisiasi, berdiskusi 
menjawab soal dan kadang-kadang membuat sistem pembagian 
tugas,..misalnya siapa dapat bagian mata kuliah apa, yang lain mata kuliah 
yang lainnya..nah dengan begitu kita bisa sharring”  (wawancara 14 Januari 
2008) 
 
Berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas ganda 

mahasiswa sedikit banyak memberatkan dan menggangu mahasiwa baik 

kapasitasnya sebagai guru maupun sebagai mahasiswa. Aktivitas ganda menyita 
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banyak waktu, sebab mahasiswa tetap mengajar sebagaimana biasanya disisi lain 

juga harus mengerjakan tugas-tugas kuliah yang sudah di paket, implikasi atas 

waktu yang padat adalah pada tugas kuliah dan tugas mengajar yang apa adanya, 

bahkan implikasi negatif yang terjadi pada sebagain mahasiswa adalah copy paste 

tugas insiasi milik temannya. Beberapa upaya mengatasi aktivitas ganda, sebagian 

mahasiswa melakukan aturan ketat dengan waktu (disiplin waktu) dan sebagaian 

yang lain ada yang membentuk kelompok belajar sehingga terjadi dialog antar 

mahasiswa. 

Sementara tutor juga mengalami peran yang sama yaitu peran ganda, tutor  

PJJ sekaligus dosen reguler (tatap muka). Para tutor harus menjadi dosen 

sebagaimana biasanya untuk mengajar pada kelas tatap muka, di sisi lain dosen juga 

harus memerankan diri sebagai seorang tutor dan membimbing mahasiswa 

pendidkan jarak jauh melalui komunikasi online. Budaya atau ‘mindset’ dosen 

mengajar dan membimbing dengan bantuan ICT sebagian belum terbiasa dan belum 

“menjiwai” sepenuhnya karena para dosen yang bertugas sebagai tutor terbiasa 

dengan pembelajaran langsung tatap muka. Indikasi tersebut peneliti temukan  pada 

sebagian tutor yang ‘terlambat’ membalas tugas dari mahasiswa.  

Dampak aktifitas ganda tutor terhadap pelaksanaan pembelajaran, 

berdasarkan  ungkapan PJ wawancara 18 November 2008 “saya sibuk, kadang tidak 

sempat untuk membalasi tugas inisiasi”, senada dengan ungkapkan AS “susah 

membalas tugas inisiasi mahasiswa PJJ sementara pekerjaan numpuk” (wawancara 

11 November 2008). Pernyataan PJ dan AS yang mengalami hambatan untuk 

membalas tugas inisiasi yang dikirim mahasiswa melalui web on line dikarenakan 
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‘kesibukan’ dosen dengan tugas rutin. Keterlambatan membalas tugas inisiasi juga 

diakui oleh EL “banyak tutor yang tidak membalas tugas yang dikirim oleh 

mahasiswa, mahasiswa tidak mengetahui tugasnya benar atau salah, mendapat nilai 

berapa” (wawancara 15 januari 2009). Dari beberapa pernyataaan tersebut dapat 

dijelaskan bahwa dampak peran ganda dosen selaku tutor terhadap pelaksanaan 

pembelajaran program PJJ adalah monitoring terhadap kemajuan belajar mahasiswa 

yang tidak maksimal.  

Peran ganda dosen  selaku tutor  menyebabkan monitoring pembelajaran 

tidak bisa maksimal.  Usaha mengatasi persoalan tersebut dilakukan oleh pengelola 

program PJJ yaitu dengan melakukan koordinasi setiap awal, pertengahan dan akhir 

semester. Koordinasi setiap semester dilakukan sebanyak 3 kali, hal ini 

dimaksudkan apabila ada masalah yang terjadi pada semester tersebut dapat segera 

teratasi. Dalam koordinasi awal para dosen diberi penjelasan tentang program S-1 

PJJ PGSD, bentuk perkuliahannya, perkenalan dengan mahasiswa, mata kuliah 

yang diampu. Koordinasi kedua dilakukan pada saat tutorial on-line berlangsung 

dengan agenda mengingatkan para tutor atas pelaksanaan tutorial on-line bahkan 

pengelola mengingatkan bagi dosen tutor yang belum memberikan balikan tugas 

inisisi dan belum berkomunikasi dengan mahasiswa. Hal ini sebagaimana diakui 

oleh ES dalam wawancara 30 Desember 2008; 

“Pengelola terus melakukan upaya untuk mengingatkan para dosen agar 
mereka memonitor tugas mahasiswa, kita tahulah....dosen punya kesibukan 
yang boleh dibilang luar biasa tapi setidaknya dengan adanya pertemuan 
antara tutor dan pengelola dapat mengingatkan para dosen tutor agar 
memantau perkembangan tugas mahasiswa, setidaknya memberikan balikan 
atas tugas yang telah di kirim”  
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Upaya lain yang dilakukan oleh pengelola adalah memberikan buku 

panduan perkuliahan S-1 PJJ PGSD dan bahan ajar baik yang berbetuk hard copy 

maupun dalam bentuk file (soft copy). Mengenai hal ini peneliti temukan pada awal 

semester, yang mana para tutor dikumpulkan kemudian diberikan beberapa buku 

panduan, buku modul mata kuliah dan CD pembelajaran. Peneliti menangkap 

maksud pembagian buku panduan pelaksanaan pembelajaran program PJJ adalah 

upaya pengelola memberikan penjelasan yang dikemas dalam bentuk buku panduan 

sebagai penjelas dan petunjuk bagi para dosen tutor dalam pelaksanaan 

pembelajaran dapat membagi dan meluangkan waktunya.  

Koordinasi di pertengahan semester biasanya dilakukan setelah tutor 

kunjung I. Dalam pertemuan ini pengelola bisa mengutarakan permasalahan 

mahasiswa yang dikeluhkan dalam tutor kunjung I maupun hambatan yang 

dirasakan oleh para tutor/ dosen dalam menjalani perkuliahan residensial maupun 

tutorial on line. Setelah ada permasalahan dan masukan dari para mahasiswa dan 

dosen, pengelola mengadakan koordinasi untuk memecahkan masalah dan 

mengatasi/ memperbaiki kendala-kendala yang dikeluhkan mahasiswa dan dosen. 

Dengan pertemuan pengelola dan para tutor menurut pengakuan PJ setidaknya ada 

peningkatan partisipasi tutor untuk membalas tugass inisiasi on line (11 November 

2008). Sebenarnya menurut pendapat AG bukan masalah kesibukan dan aktivitas 

para tutor yang menyebabakan monitoring tutorial on-line tidak lancar tapi lebih 

kepada kemauan para tutor untuk meluangkan waktu” (dialog 7 Maret 2009). Hal 

ini juga di kekemukakan oleh ES, sebagaimana pernyatannya “saya tidak melihat 

kesibukan sebagai faktor para tutor tidak segera membalas tugas inisisi tapi  ini 
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masalah kemauan untuk membalas tugas, tapi mungkin juga masalah  kebiasaan  

para tutor” (dialog 7 Januari 2009). Mendasarkan pengamatan terhadap aktivitas 

dosen selama dikampus khususnya aktivitas dosen yang bertugas sebagai tutor, 

tidak setiap waktu mereka sibuk dengan tugas dan pekerjaaan mengajar tatap muka, 

masih ada beberapa waktu yang dimiliki untuk membuka internet dan membaca 

buku. Sebagaimana pengamatan terhadap PJ, AS, EKB dan UNK masih ada 

beberapa waktu luang yang dimiliki. UNK bahkan memiliki jam mengajar kurang 

dari 6 SKS, artinya masih banyak waktu luang yang dapat dimanfaatkan untuk 

membuka website PJJ dan melakukan monitoring serta membalas tugas inisiasi.     

  Dari paparan diatas peneliti berkesimpulan bahwa peran ganda dosen 

selaku tutor yang menghambat pelaksanaan tutorial on-line sehingga berdampak 

pada  rendahnya monitoring disebabkan karena kesibukan tidaklah sepenuhnya 

benar, justru penyebab rendahnya monitoring belajar lebih dikarenakan pada faktor 

kemauan dan kebiasaan para tutor khususnya perkulihan jarak jauh, memang ada 

faktor ketersediaan saran internet yang terbatas hanya dapat diakses dikampus, 

namun peneliti menemukan itu bukan penyebab utama. Sudah ada beberapa upaya 

mengatasi masalah peran ganda dosen selaku tutor ini diantaranya pertemuan antara 

pengelola dan tutor dengan agenda mengingatkan dan menyampaikan pesan 

mahasiswa agar tugas yang dikirim segera diberi balasan dan tanggapan.        

2. Budaya ICT Literacy 

Sarana komunikasi dan interaksi yang digunakan dalam pelaksanaan tutorial 

on-line antar tutor dan mahasiswa adalah internet. Internet yang merupakan 

interkoneksi antar jaringan komputer yang dapat melakukan pertukaran informasi 
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dan dapat pula digunakan sebagai sarana berkomunikasi. Internet juga disebut 

dengan ICT, karena segala peralatan elektronik yang digunakan untuk memproses 

informasi dalam  kata, data, suara, gambar ataupun video yang kemudian dikirim 

atau disebarluaskan disebut ICT.  

Mendasarkan pada hasil pengamatan dan wawancara komunikasi dan 

interaksi belajar antara tutor dan  mahasiswa yang menggunakan perangkat ICT 

menjadi salah  satu  hambatan pada pelaksanaan pembelajaran. Peneliti mencoba 

mencari akar penyebab penggunaan ICT dalam proses pembelajaran. Dari analisis 

peneliti hambatan penggunaan ICT ditinjau dari paradigma mahasiswa dan tutor 

dalam memanfaatkan ICT sebagai media utama pelaksanaan pembelajaran. 

Mahasiswa PJJ adalah guru-guru SD yang rata-rata sebelumnya jarang bersentuhan 

atau menggunakan internet karena kesibukan di sekolah dan internet bukan suatu 

kebutuhan bagi guru SD. Hal tersebut setidaknya ditunjukan dengan jawaban 

pertanyaan pada yang disebarkan sebelum pelatihan ICT yaitu 90% mahasiswa 

jarang menggunakan  internet sebelum  menjadi mahasiswa program PJJ. 

Sebagaimana pengakuan BJ “sebelum kuliah di PJJ, saya jarang ke internet...ya 

hampir bisa dikatakan tidak pernah” (wawancara 14 Januari 2009). Hal serupa juga 

diungkapkan oleh EL “dulu, jarang lah...ke internet” (wawancara 8 Januari 2009). 

Hal tersebut menggambarkan bahwa mahasiswa program PJJ sebelumnya tidak 

terbiasa bersetuhan dengan internet. Kebiasaan mahasiswa yang jarang bersentuhan 

dengan internet dapat mempengaruhi sikap dan kebiasaan dalam proses 

pembelajaran di program PJJ S-1 PGSD FIP UNY. Jika dikaji lebih jauh kesiapan 
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mahasiswa menggunakan ICT terkesan dipaksakan, karena mereka melakukan 

komunikasi pada waktu tutorial on-line harus melalui internet.  

Dampak  ICT literacy yang masih rendah bagi mahasiswa yang paling besar 

adalah terganggunya pelaksanaan pembelajaran seperti keterlambatan tugas insisasi 

yang dikirim oleh mahasiswa melalui internet kepada tutor on line pengampu mata 

kuliah, tidak adanya komunikasi lewat internet, tidak terbiasa baca lewat layar 

komputer sehingga mahasiswa mencetak atau mem-print out modul atau tugas 

inisisi.  

Keterlambatan pengiriman tugas inisiasi merupakan masalah terbanyak yang 

ditemukan dalam tutorial on line. Dalam satu semester mahasiswa diberi 5 kali 

tugas/ inisiasi. Mendasarkan temuan lapangan banyak mahasiswa yang mengirim 

tugas tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, sebagaimana pengakuan PJ 

“tugas mahasiswa banyak yang terlambat, tidak tepat waktu” (wawancara 11 

November 2008). Hal senada juga dialami oleh AS sebagaimana diungkapkan 

dalam dialog 18 November 2008 “mahasiswa sering terlambat mengirim tugas 

inisiasi, waktunya sudah  habis tapi masih banyak yang kirim tugas”. Ketika 

dikonfirmasi kepada mahasiswa tentang keterlambatan pengiriman tugas inisiasi, 

EL mengungkapkan “...memang banyak mahasiswa yang terlambat dalam  

mengirimkan tugas inisiasi dengan alasannya beragam” (wawancara, 8 Januari 

2009), peneliti mencoba mencari faktor apa yang menyebabkan keterlambatan 

pengiriman tugas inisiasi?. Ketika ditanyakan ulang dengan EL terungkap beberpa 

faktor keterlambatan pengiriman tugas inisiasi sebagaimana dikemukakan “banyak 

hal yang menyebabkan keterlambatan pengiriman tugas seperti kesibukan 
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mahasiswa, tugasnya belum selesai, lupa alamat e-mail, ada juga yang lupa 

password, bahkan ada mahasiswa belum bisa internet harus ditemani oleh anaknya 

atau temannya..ada itu.” (wawancara, 8 Januari 2008). Tidak berbeda jauh dengan 

ungkapan EL, DR menuturkan “terus terang aku sak jane kurang enjoy dengan 

kuliah sistem internet” (wawancara 14 Januari 2009). Ungkapan EL dan DR yang 

menyebutkan ‘lupa password’, ‘lupa alamat e-mail’, ‘kurang enjoy’ semakin 

menguatkan bahwa ICT literacy di kalangan mahasiswa masih rendah.  

Feneomena ICT literacy yaang masih rendah tidak hanya terjadi pada waktu 

masing menggunakan sistem e-mail tetapi ketika sitsem ICT beralih ke e-learning 

masih banyak mahasiswa yang bertanya alamat website, lupa password, dan  

kelupaan user name. Hal ini juga dituliskan oleh KN dalam sebuah tanggapan 

tentang e-learning tanggal  20 Maret 2008 “saya sempat lupa pasword dan lupa 

alamat website e-learning”. Hal ini dibenarkan oleh AG “meskipun sistem sudah 

diganti masih banyak mahasiswa yang lupa dengan alamat web dan lupa password 

masuk meskipun sudah dilatihkan berkali-kali” (wawancara 1 Maret 2009).   

Upaya  yang dilakukan pengelola mengatasi ICT literacy mahasiswa yang 

masih rendah, ES menjelaskan dalam wawancara 30 Desember 2008 ”kita 

menyadari bahwa ICT ini memnag belum membudaya dikalangan 

mahasiswa,..mahasiswa adalah guru-guru SD yang basic ICT kurang, untuk itu kita 

memberikan beberapa pelatihan untuk meningkatkan kemampuan ICT mahasiswa, 

selain itu pengelola juga men-upload semua tugas dan pengiriman tugas lewat 

internet yang dimaksudkan supaya mahasiswa terbiasa dengan internet.” Sejalan 

dengan apa yang diungkapkan oleh ES, AG tutor peningkatan ICT mahasiswa 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 257 

menyatakan hal yang sama “mahasiswa kita latih...agar mereka familier dengan 

internet, dan kita agak  sedikit memaksa mereka untuk membuka alamat website 

PJJ, karena semua tugas, pengumuman dan bahan ajar kita up-load disitu (website)” 

(wawancara 26 November 2008). Penjelasan dan ungkapan ES dan AG diakui oleh 

EL “kuliah di PJJ ini telah “memaksa” saya untuk sering membuka internet....lha 

piye (gimana) semua pengumuman dan tugas kita hanya dapat lihat lewat internet” 

(wawancara 18 januari 2009). 

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa budaya ICT literacy 

mahasiswa masih rendah, hal ini dapat dilihat dari latar belakang mahasiswa yang 

merupakan para guru yang jarang bersentuhan dengan perangkat ICT. Upaya untuk 

mengatasi budaya ICT literacy yang masih rendah dilakukan oleh pengelola dengan 

memprogramkan kegitan pelatihan peningkatan kemampuan ICT serta “memaksa” 

mahasiswa untuk senantiasa bersentuhan dengan internet dengan cara tugas, 

pengumuman dan bahan ajar yang hanya dapat di lihat lewat alamat website PJJ S-1 

PGSD.  

Sementara bagi dosen yang menjadi tutor juga mengalami hal yang sama, 

tutor adalah para dosen yang selam ini juga belum terbiasa menggunakan internet 

sebagai sarana komunikasi pembelajaran. Artinya tutor sebagian besar mengami 

masalah dengan ICT karena belum terbiasa. Indikasi masih rendahnya ICT literacy 

dosen ditemukan pada rendahnya balikan yang di berikan dosen ke mahasiswa dan 

ada beberapa tutor yang mengungkapakan lupa dengan alamat website PJJ. Hal ini 

dibenarkan oleh AG selaku tutor peningkatan kulifikasi ICT dosen “masih banyak 

tutor yang lupa dengan alamat website dan banyak dosen yang tidak memberikan 
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balikan sama sekali terhadap tugas yang dikirim mahasiswa” (wawancara 1 maret 

2009). Selain mengalami hambatan pada ICT literacy tutor juga memiliki peran 

ganda artinya dosen menjalankan tugas pokoknya memfasilitasi proses 

pembelajaran tatap muka pada kelas reguler sekaligus juga menjalankan fungsi 

sebagai tutor online. Peran ganda dialami semua dosen yang menjadi tutor online. 

Dosen yang di tunjuk menjadi tutor online dituntut untuk mengajar dan 

membimbing mahasiswa reguler dengan tatap muka langsung, namun dalam waktu 

yang bersamaan para dosen harus memerankan tugas membimbing dan 

menfasilitasi mahasiswa program PJJ malalui fasilitas internet.   

Tugas utama tutor adalah memberikan bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan 

dan  memotivasi agar mahasiswa dapat belajar secara efektif dan efisien (Oemar 

Hamalik: 1993:158), mencermati peran  tutor sesungguhnya tidak berbeda dengan 

tugas sebagai dosen, yang membedakan hanyalah pada sistem pembelajaranya saja 

ada yang dilaksanakan secara tatap muka dan ada yang dilaksanakan jarak jauh. 

Namun kedua sistem ini berdampak pada proses pembelajaran, manakalah 

dilakukan oleh orang dan waktu yang bersamaan, dari pengamatan peneliti ada 

kecendrungan dosen yang menjadi tutor pada program PJJ  kurang  memberikan 

prioritas pada pembelajaran program PJJ, bahkan ada yang merasa berat dengan 

tugas sebagai tutor. Hal ini sebagaimana di ungkapkan oleh PJ dalam wawancara 16 

Januari 2009; 

”menjadi tutor itu berat..,saya harus mejawab inisiasi yang dikirim 
mahasiswa setiap minggunya, membaca tugas mereka satu-satu, kemudian 
membalas dan memberikan balikan, sementara saya hanya dapat mengerjakan 
tugas tersebut di kampus, karena di rumah saya nga bisa bekerja sebab nga 
ada internet, sementara di kampus waktu kita habih untuk mengajar dan 
membimbing mahasiswa reguler. 
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Apa implikasi dari adanya ICT literacy tutor? Dari pengamatan peneliti dan 

mendasarkan pada wawancara dampak dari ICT literacy diantaranya; 1) Monitoring 

Perkuliahan online lemah. Pelaksanaan tutorial/ perkuliahan on-line semester Juli- 

Desember mengalami banyak kendala diantaranya kesulitan dalam memonitor 

keaktifan para mahasiswa dalam mengerjakan inisiasi ataupun keaktifan para tutor/ 

dosen dalam memberi balikan pada para mahasiswa. Hal ini selalu dikeluhkan para 

mahasiswa maupun dosen pada saat tutor kunjung. Mahasiswa mengeluhkan 

banyak dosen yang belum memberi balikan sedangkan beberapa dosen juga 

mengeluh karena banyak mahasiswa yang dibimbingnya belum mengirimkan tugas.  

Pelaksanaan tutorial on-line semester Januari– Desember 2008 diantisipasi 

dengan pembuatan email baru bagi para dosen  yang  mana paswordnya diketahui 

oleh pengelola sehingga penanggung jawab bisa melihat dari sisi mahasiswa 

maupun tutor yang kurang aktif. Namun pelaksanaan monitoring yang diharapkan 

lancar masih saja ada hambatan karena ada beberapa dosen yang mengganti 

password sehingga pengelola tidak bisa memonitor keaktifan dosen maupun 

mahasiswa. Komunikasi dosen dan mahaiswa rendah. Komunikasi dosen dan 

mahasiswa dapat dilakukan melalui fasilitas chatting, namun dari pengamatan 

peneliti, pengakuan tutor dan mahasiswa chatting belum pernah dilakukan antara 

dosen dan mahasiswa.  

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi ICT literacy adalah dengan 

melakukan pelatihan peningkatan ICT bagi tutor online, pelatihan yang dilakukan 

awal semester dimaksudkan untuk membekali pengetahuan akan keterampilan 

penggunaan ICT dalam perkuliahan. Pelatihan ini diikuti oleh semua tutor online. 
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Usaha lain mengatasi permasalahan ICT literacy adalah pembuatan e-mail dosen, 

permasalahan dalam monitoring pelaksanaan kuliah/ tutorial online selama ini sulit 

dilakukan karena pengelola tidak bisa memonitor secara langsung kelancaran 

tutorial dikarenakan password dari email dosen menjadi kerahasiaan dosen yang 

bersangkutan. Selama ini tutorial online dikirimkan ke email yang sudah dimiliki 

dosen yang digunakan bersamaan dengan email dosen yang sifatnya pribadi, untuk 

mengantisipasi hal tersebut mulai semester ini masing-masing dosen dibuatkan 

email oleh pengelola yang paswordnya tidak boleh diganti sehingga diharapkankan 

pengelola selalu bisa memonitor kelancaran tutorial online.  

Selain pelatihan, pembuatan e-mail pengelola juga mengambangkan website 

untuk memudahkan para tutor mengakases dan memanfaatkan web PJJ, kelancaran 

perkuliahan online sangat tergantung pada keberadaan website 

http://fipuny.ac.id/pjj. Untuk semester ini karena ada masalah dengan pergantian IP 

dan ada masalah dalam jaringan sehingga menyebabkan seringnya website tidak 

bisa dibuka. Pengelola berusaha untuk selalu proaktif melakukan komunikasi 

dengan puskom untuk kelancaran website selain itu pengelola merencanakan  untuk 

membuat domain baru dengan cara berlangganan sendiri. 

Langkah selanjutnya untuk mengatasi hambatan ICT literacy para tutor 

adalah dengan mengambangkan sistem e-learning, dengan sistem e-learning tutor 

tidak diperlukan lagi alamat e-mail dan menginagat password. Sistem e-learning 

baru diterapkan sejak awal tahun 2009, selama penelitian ini berlangsung, belum 

ada evaluasi menyeleuh atas penerapan sistem ini. Namun dari beberapa ungkapan 
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tutor dan mahasiswa sistem ini lebih memudahkan dalam pelaksanaan tutorial on-

line.  

Dari penjelasan diatas dapat peneliti tarik satu kesimpulan bahwa budaya 

ICT literacy sebagian para dosen selaku tutor juga masih rendah, hal ini ditunjukan 

dengan respon tehadap tugas mahasiswa yang dikirimkan lamban, perasaan berat 

bekerja lewat internet dan sebagian tutor yang lupa alamat web dan password. 

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan budaya ICT literacy bagi dosen tutor 

adalah pelatihan ICT, pembuatan alamat e-mail, pengembangan website dari sistem 

e-mail ke sistem e-learning. 

3. Akses Internet 

Akses internet merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembelajaran 

khususnya kegiatan  tutorial on-line. Pelaksanaan pembelajaran pada saat tutorial 

on-line tidak dapat dilakukan apabila tidak ada akses terhadap internet. Selama 

pelaksanaan pembelajaran apakah mahasiswa mengalami hambatan untuk 

mengakses internet? EL menjelaskan ”tidak ada masalah dengan akses internet, 

apalagi di Jogja banyak warnet” senada dengan EL, KN mengungkapkan bahwa 

tidak ada masalah berarti dengan internet” jawaban EL dan HN menunjukan bahwa 

tidak ada hambatan dengan akases internet. Namun berbeda dengan  ungkapan HN 

”saya repot kalau mau akses internet jauh dari rumah...saya susah untuk mengirim 

tugas inisiasi” (wawancara 6 Janauri 2009), senada dengan HN, KJ mengungkapkan 

bahwa ”tempat saya agak sulit nyari internet, maklum di pinggiran...ya kalau mau 

kirim tugas perjalanan ± 30 km dari rumah”. (wawancara 15 Januari 2008). Peneliti 

menemukan dua kondisi yang berbada terhadap akses jaringan internet bagi 
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mahasiswa. Sebagian mahasiswa tidak mengalami hambatan dengan akses internet 

namun sebagian yang lain akses internet menjadi kendala untuk melakukan proses 

pembelajaran. Peneliti mencoba melakukan cek dengan alamat tinggal dan alamat 

sekolah mahasiswa, dari temuan EL dan NN tinggal di daerah Godean dan kota 

Yogyakarta, sementara HN dan BJ beralamat tinggal di Gunung Kidul dan Bantul 

yang akases internetnya masih terbatas. Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa 

akses jaringan internet tidak merata, ada sebagian tidak terhambat khususnya bagi 

mahasiswa yang dekat dengan pusat perkotaan namun sebagian ada yang terhambat 

terhadap akses jaringan khususnya mahasiswa yang berada di daerah pinggirian 

atau pedesaan.  

Dampak yang paling besar dengan akses jaringan internet yang sulit adalah 

pengimana tugas inisiasi yang kurang lancar. Mendasarkan pada hasil wawancara 

dan pengamatan banyak  mahasiswa yang mengalami keterlambatan dalam 

pengiriman tugas inisiasi, bahkan ada mahasiswa yang baru mengirimkan tugas 

inisisasi diluar waktu yang telah ditentukan. Hal itersebut peneliti temukan sewaktu 

AG memberikan kesempatan untuk melihat tugas yang dikirim oleh mahasiswa 

tanggal 20 Januari 2009, dari pengamatan ada 5 orang atau 20% mahasiswa yang 

menempuh mata kuliah Komputer dan media pendidikan yang terlambat 

mengirimkan  tugas inisiasi. Hasil temuan tersebut juga dikuatkan oleh pengakuan 

PJ tutor online ”...selama perjalanan inisiasi ada 5 kali tugas inisisi tapi banyak 

mahasiswa yang terlambat mengirim tugas inisiasi, sebagian lagi dirapel di akhir 

inisisi, bahkan ada yang minta perpanjangan waktu untuk pengiriman tugas inisiasi” 

(wawancara 9 Desember 2008). Keterlambatan pengiriman tugas inisiasi 
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mendasarkan pengakuan HN  lebih di sebabkan karena akses internet yang jauh 

”...internet cukup jauh dari rumah saya jaraknya ± 20 km, makanya tugas inisisi 

biasanya saya rapel...misalnya inisisi 1 dan 2 saya kirim pada waktu inisisi 3 biar 

lebih ngirit” (wawancara 6 Januari 2009).  

Pada saat  wawancara dengan HN terjadi bulan Desember yang sistem ICT 

masih menggunakan sistem e-mail. Salah satu kekurangan sistem e-mail adalah 

tugas mahasiswa dapat dikirim berkali-kali dan tidak ada limit atau batas waktu 

pengiriman. Sejak bulan Febuari sistem e-mail berganti menjadi sistem e-learning 

yang memiliki keunggulan diantaranya dapat mengatur waktu pengiriman dan 

apabila tugas belum dikirim melebihi batas waktu maka mahasiswa tidak dapat 

mengirim tugas susulan. Namun mendasarkan pengamatan pada web online, masih 

ada beberapa mahasiswa yang terlambat mengirimkan tugas inisisi.     

Beberapa cara yang dilakukan mahasiswa untuk mengatasi hambatan akses 

jaringan internet diantaranya pemasangan akses internet pribadi dan pemanfaatan 

Hand Phone (HP) yang memiliki koneksi internet. Hal ini sebagaimana pengakuan  

KN ”saya mencoba memasang internet pribadi...ya itu berlangganan  speedy” 

(wawancara 10 Januari 2009). Senada dengan HN, EL juga menggunakan internet 

pribadi untuk memperlancar proses pembelajaran di program PJJ ”...untuk 

memudahkan dan membantu proses pembelajaran saya menggunakan  jasa speedy”. 

Sementara HN menggunakan akses internet pribadi lewat telpon untuk membantu 

proses pembelajaran ”saya gunakan HP yang terkoneksi dengan internet, ya...untuk 

ngecek tugas, pengumuman atau informasi” (wawancara 6 Januari 2009). 

Penggunaan HP yang terkoneksi dengan internet pernah peneliti temui pada saat 
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tutorial kunjung, salah seorang mahasiswa menggunakan HP yang terkoneksi 

dengan internet. 

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua wilayah 

memiliki akses internet, dareah perkotaan lebih mudah mengakses internet karena 

tersedia jaringan dan fasilitas sementara di wilyah  terpencil, pedesaan akses 

internet mengalami kendala. Akses internet sangat menentukan keberhasilan dalam 

pelaksanaan pembelajran khususnya kegiatan tutorial online, sebagian mahasiswa 

berupaya mengatasi hambatan akses internet dengan membangun jaringan internet 

pribadi seperti menggunakan jasa speedy.          

4. Motivasi belajar dan berprestasi mahasiswa rendah 

Motivasi belajar dan berprestasi mahasiswa artinya keinginan kuat 

mahasiswa untuk belajar dan mempunyai prestasi dalam program PJJ S-1 PGSD 

berbasis ICT. Peneliti mengkategorikan  motivasi belajar dan motivasi berprestasi 

mahasiswa menjadi penghambat pelaksanaan program PJJ S-1 PGSD FIP UNY. 

Hal ini mendasarkan beberapa hasil wawancara, pengamatan dan data dokumen 

menunjukan gejala motivasi belajar dan berprestasi yang rendah. Beberapa indikasi 

tersebut seperti copy paste jawaban tugas inisisi, membaca seadanya saja, ungkapan 

yang penting lulus, yang penting ngumpul tugas dapat dimasukan kedalam kategori 

motivasi belajar dan berprestasi yang rendah.  

Dari beberapa pernyataan sebelumnya maupaun tujuan diselenggrakannya 

program PJJ tersirat bahwa motif mahasiswa kuliah karena adanya desakan UU. 

Jika motif utamanya adalah memenuhi tuntutan UU yaitu meningkatkan kualifikasi 

S-1 maka dapat dipastikan motivasi untuk belajar mandiri akan sulit terwujud.  Dari 
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pantauan peneliti, ditemukan fakta bahwa mahasiswa belajar seadanya saja, dari 

preferensi belajar mahasiswa menunjukan bahwa modul yang dibaca hanya bagian 

tertentu  saja, khususnya rangkuman, soal  latihan dan bagian yang berkaitan 

dengan soal inisiasi. Kemauan mahasiswa untuk mencari literatur tambahan  juga 

sangat terbatas dan kecenderungan terlambat mengirimkan tugas inisiasi. Ungkapan 

EL dalam wawancara 30 Desember 2008 “modul yang saya baca paling bagian 

rangkuman saja, atau yang ada hubungannya dengan soal inisiasi”, merupakan 

bagian kutipan yang wawancara yang mengindikasikan bahwa motivasi belajar dan 

berprestasi mahasiswa rendah. Beberapa indikasi lain seperti tugas dikerjakan apa 

adanya, dan ada kecenrungan sama (copy paste) menjadi indikasi kuat bahwa 

motivasi belajar dan berprestasi memang rendah, di tambah lagi bahwa kontrol 

belajar yang lemah, waktu yang terbatas, dan penggunaan ICT yang mempermudah 

duplikasi (copy paste) serta penggunaan internet yang belum membudaya menjadi 

hambatan terbesar pelaksanaan pembelajaran pada program PJJ S-1 PGSD berbasis 

ICT.  

Upaya mengatasi hambatan motivasi belajar dan berprestasi mahasiswa 

yang rendah,  ditinjau dari sudut pengelola, ada beberpa upaya yang di tempuh 

mengatasi permasalah tersebut, seperti; pembekalan program yang mengenalkan 

sistem belajar di PJJ, motivasi belajar, pemantauan berkalan melalui tutorial 

kunjung dan pengambangan web online. Hal ini sebagaimana pernyataan AG “kita 

sudah memberikan bekal dan persiapan supaya mahasiswa berpretasi dalam belajar, 

demikian juga dengan sistem ICT yang terus kita kembangkan untuk mengatasi dan 

menghindari berbagai kekeurangan seperti budaya copy paste dan keterlambatan 
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pengiriman tugas, serta mekanisme balikan” (wawancara 7 Febuari 2009). Dari 

hasil pengamatan dan pernyataan AG sesungguhnya secara dukungan sistem 

pengeloaan program PJJ telah merancang dan mendesain agar mahasiswa dapat 

belajar dan berprestasi tinggi, namun demikian kenyataan bahwa masih banyak  

mahasiswa yang belum memanfaatkan dengan maksimal dukungan dan fasilitas 

dalam  sistem yang ada sangat bergantung pada individu masing-masing. Motivasi 

belajar dan berprestasi sangat bergantung pada faktor individu, karena memang 

dorongan dari dalam diri lebih dominan dan menentukan  kemauan belajar dan 

keingin berprestasi di program PJJ ini.   

Dari paparan diatas, peneliti berkesimpulan bahwa motivasi belajar dan 

berprsertasi mahasiswa PJJ sebagian  masih rendah. Hal ini dilihat dari tujuan awal 

mahasiswa yang sekedar untuk memenuhi kualifikasi S-1. Indikasi lain dapat dilhat 

dari tugas yang dikerjakan mahasiswa terkesan seadanya,  banyak mahasiswa yang 

terlambat mengunpulkan tugas serta tugas dibuat sama dengan tugas temannya 

(budaya copy paste) merupakan kenyataan yang menunjukan bahwa motivasi 

belajar dan berprestasi mahasiswa masih rendah. Upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan itu semua sudah dilakukan oleh pengelola diantaranya; dengan 

memberikan pembekalan belajar di perguruan tinggi, kiat sukses belajar, bagaimana 

menumbuhkan motivasi belajar dan lain sebagainnya yang di berikan di awal 

semester. Namun motivasi belajar dan berprestasi sangat bergantung  pada faktor 

individu, karena memang dorongan dari dalam diri lebih dominan dan menentukan 

kemauan belajar dan keingin berprestasi.  

5. Dukungan Sarana Belajar 
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Faktor yang berpengaruh dalam kesuksesan pelaksanaan pembelajaran pada 

program PJJ S-1 PGSD adalah ketersediaan sarana pendukung belajar yaitu 

komputer. Komputer menjadi perangkat yang sangat penting dalam mendukung 

keberhasialan pelaksanaan pembelajaran. Pemanfaatan komputer sangat dominan 

untuk mengerjakan tugas kuliah, karena hampir semua tugas mata kuliah di PJJ 

harus di selesaikan dengan diketik di komputer (lampiran 2; 313 ). Mahasiswa yang 

tidak memiliki fasilitas komputer akan mengalami hambatan dalam pelaksanaan 

pembelajaran sebagaimana yang dialami oleh HN (lampiran 2; 315).  

Bagaimana upaya mengatasi masalah kepemilikan komputer? HN mengakui 

bahwa rental komputer adalah tempat yang digunakan untuk mengatasi masalah 

tersebut, sementara EL “saya dulu menggunakan komputer rumah kebeluan di 

rumah ada personal komputer (PC) kalau nggak saya pinjam komputer sekolah” 

(wawancara 8 Januari 2009). Pentingnya kepemilikan komputer diakui oleh ES 

sebagaiman pernyataan dalam wawancara 30 Desember 2008 

“Komputer adalah perangkat vital yang harus dimiliki oleh mahsiswa, 
karena hampir semua proses pembelajaran menggunakan komputer, mulai 
dari membuka bahan ajar..proses tutorial online, mengerjakan tugas 
semuanya harus pakai komputer, makanya pengelola membantu mahasiwa 
untuk memiliki komputer”  
 
Upaya yang dilakukan oleh pengelola adalah memberikan kemudahan 

dengan cara memfasilitasi kredit laptop. Hal ini diakui oleh EL “semua mahasiswa 

PJJ diberi fasilitas untuk kredit laptop” (wawancara 8 Januari 2009). Fakta juga 

menunjukan pada saat kuliah resedensial hampir semua mahasiswa membawa 

laptop.  
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Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa komputer merupakan 

sarana yang sangat penting untuk  mendukung pelaksanaan pembelajaran pada 

program PJJ S-1 PGSD, mahasiswa yang tidak memiliki komputer akan mengalami 

kesulitan mengikuti pembelajaran di program PJJ S-1 PGSD. Salah satu cara 

mengatasi permasalahan tersebut pengelola program mengupayakan dengan 

memberikan fasilitas kredit laptop. 

D. Kemandirian Belajar Mahasiswa  Program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT 

Kemandirian belajar merupakan kesiapan individu yang  mau dan  mampu 

untuk belajar dengan inisiatif sendiri, dengan atau tanpa bantuan pihak lain dalam 

hal penentuan tujuan belajar, metode belajar, dan evaluasi hasil belajar. 

Kemandirian belajar menjadi prinsip kesuksesan dalam belajar di program PJJ, 

sebagaimana dikemukakan Yusufhadi Miyarso (2004:306) yang menyebutkan salah 

satu prinsip kesuksesan belajar di program PJJ adalah kemandirian mahasiswa 

untuk belajar (independent learning). Dalam belajar mandiri, inisiatif merupakan  

indikator yang sangat mendasar. Dalam pengertian yang lebih luas, kemandirian 

belajar mendeskripsikan sebuah proses dimana individu mengambil inisiatif sendiri, 

dengan atau tanpa bantuan orang lain, untuk mendiagnosis kebutuhan belajar, 

memformulasikan tujuan belajar, mengidentifikasi sumber belajar, memilih dan 

menentukan pendekatan strategi belajar, dan melakukan evaluasi hasil belajar yang 

ingin dicapai. Irzan Tahar (2006:94) merumuskan sintesis kemandirian belajar 

dalam tiga dimensi meliputi pengelolan belajar, tanggung jawab belajar dan 

pemanfaatan sumber belajar. 
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Belajar Mandiri

Pengelolaan Belajar

Pemanfaatan 
Sumber Belajar

Tanggung Jawab 
Belajar

 

Gambar 19: Dimensi belajar mandiri 

 Dimensi pengelolaan belajar berarti mahasiswa mampu mengatur strategi, 

waktu, dan tempat untuk melakukan aktivitas belajarnya seperti membaca, 

meringkas, dan membuat catatan. Pengelolaan belajar mahasiswa yang secara 

otonom  menentukan strategi belajar yang digunakan, kapan menggunakan waktu 

belajar, dan di mana melakukan proses pembelajaran  tanpa diperintah oleh orang 

lain. Kemampuan mengelola proses pembelajaran dapat membantu keberhasilan 

mahasiswa dalam belajar. Uraian tersebut memberikan indikasi bahwa individu  

atau mahasiswa yang menerapkan kemandirian belajar akan mengalami perubahan 

dalam kebiasaan belajar, yaitu dengan cara mengatur dan mengorganisasikan 

dirinya sedemikian rupa sehingga dapat menentukan tujuan belajar, kebutuhan 

belajar, dan strategi yang digunakan dalam belajar yang mengarah kepada 

tercapainya tujuan yang telah dirumuskan. Lalu apakah ada perubahan prilaku 

belajar yang dialami mahasiswa program PJJ S-1 PGSD FIP UNY berbasis ICT?  

Mendasarkan temuan penelitian dan wawancara 15 Januari 2009 perubahan prilaku 

yang terjadi pada mahasiswa program PJJ S-1 PGSD diantaranya intensitas belajar 

dan kebiasaan mengakses internet. Artinya ada perubahan kebiasaan belajar yaitu 
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intensitas belajar dan penggunaan internet sebagai sumber belajar dan media 

pembelajaran.  

Relevansi peningkatan  intensitas belajar dan penggunaan internet sebagai 

sumber belajar  untuk mencapai tujuan belajar,  berdasarkan temuan penelitian 

kegiatan belajar dan akses internet lebih berorientasi untuk menjawab tugas insiasi, 

sebagaimana pula dikemukakan oleh EL dalam wawancara 15 Januar1 2009 

“mahasiswa mempelajari modul dan mengakses internet dalam rangka menjawab 

dan mengirimkan soal inisiasi.  

Mendasarkan paparan di atas memang terjadi perubahan prilaku mahasiswa 

khususnya intensitas belajar dan akses internet sebagai sumber belajar, namun jika 

ditelaah lebih dalam perubahan prilaku mahasiswa terkesan formalistik untuk 

penyelesaian tugas inisiasi, prilaku membaca dan peningkatan intensitas akses 

internet tujuan utama adalah untuk menyelesaikan tugas inisiasi yang harus 

dikirimkan lewat internet, bukan kebutuhan untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan atau mencari referensi belajar dalam upaya mencapai tujuan belajar.  

 Pada pelaksanaan pembelajaran program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT 

kebutuhan dan tujuan belajar mahasiswa dalam bentuk mata kuliah telah ditentukan 

oleh pengelola program PJJ, mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa 

sudah dipaket dalam bentuk mata kuliah wajib tempuh setiap semesternya, 

mahasiswa tidak dapat memilih mata kuliah yang ingin ditempuh atau menentukan 

jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang akan diambil. Padahal dalam 

pendidikan jarak jauh salah satu prinsip adalah keluwesan, artinya mahasiswa dapat 

memilih dan menentukan sendiri mata kuliah yang akan di tempuh dan kemampuan 
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SKS yang diambil dalam satu semester. Sebagaimana dikemukakan Yusufhadi 

Miyarso (2004:306) menyebutkan salah satu prinsip PJJ adalah keluwesan. Haris 

Mudjiman (2008:7) juga menjelaskan belajar mandiri sebagai kegiatan belajar aktif, 

yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai kompetensi guna mengatasi 

suatu masalah dan dibagun dengan bekal pengetahuan atau kompetensi yang telah 

dimiliki. Artinya pengelolaan belajar berhubungan erat dengan kesadaran dan motif 

belajar untuk mencapai kompetensi tertentu, tidak ada unsur keterpaksaan dalam 

belajar semua ditentukan oleh mahasiswa itu sendiri, sementara di PJJ S-1 PGSD 

berbasis ICT semua sudah dipaket dan diprogram sedemikian rupa. 

Dimensi tanggung jawab belajar berarti mahasiswa mampu menilai 

aktivitas, mengatasi kesulitan, dan mengukur kemampuan yang diperoleh dari 

belajar. Dalam belajar mandiri mahasiswa dituntut untuk memiliki kesiapan, 

keuletan, dan daya tahan. Sehingga diperlukan motivasi belajar yang tinggi. 

Kesulitan yang dialami dalam belajar harus diatasi sendiri dengan mendiskusikan 

sesama mahasiswa dengan memanfaatkan sumber belajar yang terkait dengan bahan 

ajar dan memperbanyak latihan soal yang dapat meningkatkan pemahaman 

mahasiswa. Disamping itu, mahasiswa harus mengukur kemampuan yang diperoleh 

dari hasil belajar bila hasil belajarnya tidak memuaskan dengan memperbaiki cara 

belajar dan secara rutin mengerjakan latihan soal. Mendasarkan pada temuan 

penelitian dan pelaksanaan pembelajaran khususnya saat tutorial jarak jauh (on-

line) ditemukan jawaban tugas inisiasi mahasiswa banyak yang sama (copy paste).  

Pada awalnya peneliti memaklumi kesamaan jawaban tersebut karena 

pertanyaan dan sumber bahan ajarnya (modul) adalah sama, tetapi setelah ditelusur 
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lebih jauh ada fakta lain yang menunjukan bahwa kesamaan jawaban bukan unsur 

ketidaksengajaan tetapi ada unsur kesengajaan yang dilakukan sebagian mahasiswa, 

bahkan ada beberapa mahasiswa yang mengakui bahwa banyak diantara mahasiswa 

yang mengerjakan tugas inisiasi melihat atau mengcopy tugas milik mahasiswa 

lainnya (lampiran 2; 313). Adanya indikasi tugas inisiasi merupakan copy paste 

juga terungkap dari HN mahasiswa angkatan 3 “mahasiswa biasanya saling koreksi 

jawaban tugas inisiasi. Kebiasaan yang membuka peluang jawaban tugas dapat di 

copy paste oleh mahasiswa lain yang kurang bertanggung jawab.  

Peneliti mencoba mengkonfirmasi ke beberapa tutor, apakah ada indikasi 

tugas mahasiswa yang sama (copy paste)? SKR salah satu tutor mengungkapkan 

“saya menemukan beberapa tugas mahasiswa yang sama persis” (lampiran 2, dialog 

9 Januari 2009). Hal senada juga disampaikan oleh PJ “banyak tugas mahasiswa 

sama nampaknya (copy paste) dari temannya, bahkan ditemukan ada jawaban yang 

belum sempat di edit sama sekali” (lampiran 2 wawancara 9 Desember 2008). 

Indikasi copy paste tugas inisiasi semakin kuat pada waktu diadakan pelatihan 

pembekalan e-learning mahasiswa tanggal 9 Januari 2009, ketika pemateri (bapak 

PJ) menyinggung tentang tugas mahasiswa banyak yang di copy paste, tampak 

mahasiswa saling memandang dan tertawa geli seolah membenarkan apa yang 

disampaikan bapak PJ bahkan ada yang langsung menyatakan bahwa tugas yang 

dikumpulkan merupakan copy jawaban tugas inisiasi milik kakak kelasnya.   

Kualitas jawaban tugas inisiasi yang seharusnya mencerminkan tingkat 

pengetahuan dan wawasan mahasiswa tidak dapat diacu sepenuhnya karena temuan 

beberapa kasus diatas, rendahnya kualitas jawaban dalam pandangan peneliti juga 
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disebabkan soal inisisi yang sama untuk semua tutor pengampu mata kuliah tutorial 

on-line, begitu juga dengan soal inisiasi dari tahun ke tahun juga sama, sehingga 

jawaban inisisi mahasiswa sebelumnya dapat diketahui oleh generasi mahasiswa 

berikutnya. Hal tersebut membuka peluang bagi mahasiwa untuk mengcopy 

jawaban milik kakak kelasnya. Selain itu kemudahan mengcopy jawaban dalam 

bentuk file juga menjadi faktor jawaban tugas inisiasi banyak yang sama. Namun 

lebih dari itu ada jawaban tugas inisiasi yang merupakan copy paste menunjukan 

masih rendahnya tanggung jawab mahasiswa dalam belajar mandiri.  

Dimensi pemanfaatan berbagai sumber belajar berarti mahasiswa dapat 

menggunakan berbagai sumber belajar seperti modul, majalah, kaset audio, VCD, 

Computer Assisted Instructional (CAI), internet, dan tutor. mahasiswa secara 

leluasa dapat menentukan pilihan sumber belajar yang diinginkan. Kebebasan 

mahasiswa dalam memilih berbagai sumber belajar diharapkan dapat memperkaya 

pemahaman terhadap bahan ajar. Pada pelaksanaan pembelajaran program PJJ S-1 

PGSD FIP UNY, pemanfaatan berbagai sumber belajar sangat terbatas, kurang 

beragam dan bervariasi. Hal ini ditunjukan dengan temuan penelitian bahwa 

mahasiswa hanya menggunakan modul sebagai sumber belajar utama dan internet 

sebagai sumber belajar tambahan. Termasuk dalam pemanfaatan sumber belajar 

adalah interaksi mahasiswa dengan tutor sebagai referensi dan sumber untuk belajar 

yang masih rendah. 

Bagaimana interaksi mahasiswa dan tutor mata kuliah terjadi? El 

menjelaskan ”saya jarang sekali berinteraksi dengan tutor secara langsung, mungkin 

boleh dibilang tidak pernah, paling saya kirim tugas inisiasi lewat e-learning lalu 
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beberapa hari kemudian tutor membalas jawaban tersebut” (wawancara, 8 Januari 

2009). senada dengan EL, KN mengungkapkan kalau selama ini belum pernah 

terjadi komunikasi langsung dengan tutor ”selama saya mengikuti tutorial on-line, 

belum pernah saya chatting langsung dengan tutor” (wawancara 10 Januari 2009). 

Pernyataan yang diungkapkan oleh EL dan NN mengundang pertanyaan, 

apakah tidak ada fasilitas pendukung dalam e-learning untuk melakukan interaksi 

langsung dengan tutor? EL menjelaskan ”ada, dalam sistem e-learning itu ada 

fasilitas khusus untuk tutor dan mahasiswa melakukan komunikasi semacam 

ngoblol begitu, tapi belum pernah dipakai” (wawancara 8 januari 2009). Pernyataan 

El tersebut mencoba peneliti crosschek di e-learning PJJ PGSD dan dalam temuan 

peneliti memang ada fasilitas khusus yang dapat digunakan oleh tutor dan 

mahasiswa untuk melakukan chatting”. Lalu apa yang menyebabkan fasilitas 

khusus untuk chatting antara tutor dan mahasiswa mengapa tidak pernah 

dimanfaatkan? Dalam hal ini PJ menjelaskan ”repot kalau mau chatting dengan 

mahasiswa, tutor banyak kesibukan lain, harus mengajar, nguji mahasiswa, ngoreksi 

tugas, belum lagi jika ada tugas tambahan dari jurusan atau fakultas, sementara tutor 

tidak pernah tahu kapan mahasiswa sedang aktif di internet ” (wawancara 16 

Januari 2009). Apa yang diungkapkan oleh PJ juga disampikan oleh AS ”repot 

sekali kalau harus melakkan interaksi langsung dengan mahasiswa, karena kita di 

kantor juga banyak tugas sementara di rumah  kita tidak punya internet pribadi..mas 

harus ke warnet” (dialog Febuari 2009). 

 Mencermati pernyataan EL, NN, AS dan PJ serta dikuatkan dengan hasil 

pengamatan  maka faktor yang menghambat interaksi antara tutor dan mahasiswa 
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adalah waktu khusus yang tidak diluangkan baik oleh baik oleh tutor maupun 

mahasiswa untuk melakukan interaksi melalui chatting. Fasilitas web on line yang 

telah dikembangkan dengan sistem e-learning memungkinkan tutor 

mengkoordinasikan mahasiswa untuk melakukan interaksi langsung dengan 

mahasiswa secara bersama-sama, namun hal ini tidak terjadi karena dua alasan yaitu 

kesibukan dan keterbatasan fasilitas seperti fleksibelitas akses internet.     

 faktor yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat belajar secara maksimal,  

berdasarkan  pada wawancara ada faktor kesempatan dan waktu belajar yang 

terbatas, sebagaimana dikemukakan oleh BJ “kesempatan saya untuk belajar secara 

mandiri di rumah waktunya sangat terbatas, pagi ngajar, sore kadang ada kegiatan 

ekstra dan malam persiapan membuat persiapan untuk mengajar, sehingga 

kesempatan untuk mengerjakan tugas dan membaca modul terbatas” (wawancara 

Desember 2008). Disisi lain ada sebagian mahasiswa yang merasakan kejenuhan 

dengan materi mata kuliah karena sama dengan materi yang pernah diperoleh pada 

waktu kuliah D-2 PGSD, hal ini terungkap dari pernyataan EL yang merasakan 

materi yang dipelajari tidak jauh berbeda dengan apa yang diperoleh saat kuliah di 

D-2, hal ini berdampak pada menurunnya semangat untuk mempelajari modul, 

artinya kemampuan awal mahasiswa yang memiliki dasar ilmu pada waktu kuliah 

D-2 dapat mempengaruhi belajar untuk menambah wawasan dan pengetahuan. .  

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran 

pada program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT tidak banyak berdampak pada 

pembentukan kemandirian belajar mahasiswa, hal ini dapat dilihat (1) kemampuan 

mengelola belajar seperti pengaturan waktu, strategi, dan tempat untuk melakukan 
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aktivitas belajarnya seperti membaca, meringkas, membuat catatan dan belum 

tertata, terencana dan terprogram dengan baik, (2) Dimensi tanggung jawab berarti 

peserta ajar mampu menilai aktivitas, mengatasi kesulitan, dan mengukur 

kemampuan yang diperoleh dari belajar. Ditemukannya indikasi tugas yang di copy 

paste mencerminkan tanggung jawab belajar yang masih rendah. (3) dimensi 

pemanfaatan berbagai sumber belajar berarti mahasiswa dapat menggunakan 

berbagai sumber belajar sangat terbatas. 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil temuan penelitian, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Pembelajaran Program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT 

Pelaksanaan pembelajaran program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT dilakukan 

melalui beberapa tahap kegiatan yaitu; (1) persiapan program PJJ dengan kegiatan 

pembekalan program PJJ S-1 PGSD bagi tutor dan mahasiswa baru, (2) proses 

pembelajaran meliputi tutorial tatap muka pada masa perkulihan resedensial, materi 

yang diresedensialkan adalah semua mata kuliah yang akan ditempuh oleh 

mahasiswa pada semester tersebut, belajar mandiri terdiri atas beberapa jenis 

kegiatan yaitu kegiatan tutorial on-line melalui internet, praktek/ praktikum dan 

tutorial kunjung yang dilaksanakan 2 kali dalam satu semester, serta (3) evaluasi 

belajar.  

Tutorial Tatap Muka
(Kuliah Resedensial) Belajar Mandiri

Turorial Kunjung

Tutorial 
(Inisiasi)

On-line Praktek/ praktikum
(mata kuliah praktek)

Pembekalan Program
(Pra-resedensial)

Tugas inisiasi 
dilakukan 5 x
berbantuan ICT
(internet)

Berlaku khusus
mata kuliah 
berpraktek 

Khusus bagi
mahasiswa baru

Semua mata kuliah
yang akan dikuliahkan
pada sem. tersebut Dilaksanakan 2 X

di Diknas kabupaten/kota
masing-masing
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Kegiatan pembekalan program PJJ bagi tutor dan mahasiswa. Materi 

kegiatan pembekalan bagi tutor berbentuk pelatihan peningkatan kemampuan ICT 

khususnya internet dan e-learning. Sementara materi kegiatan pembekalan program 

PJJ bagi mahasiswa meliputi sistem administrasi dan akademik UNY, pengenalan 

program PJJ, sistem pembelajaran program PJJ, belajar mandiri, keterampilan 

belajar (skill study), dan keterampilan dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK). Kegiatan pembekalan bertujuan meningkatkan kemampuan awal dan 

kesiapan mengikuti proses pembelajaran, kesiapan tersebut meliputi kesiapan 

mental, kesiapan teknis dan kesiapan administratif. Bersamaan dengan kegiatan 

pembekalan diselenggrakan pula kegiatan tutorial tatap muka atau perkulihan 

resedensial yang bertujuan untuk membantu mahasiswa memahami mata kuliah 

secara umum.  

Setelah kegiatan pembekalan program dan tutorial tatap muka pelaksanaan 

pembelajaran dilaksakan secara mandiri oleh mahasiswa. Dalam belajar mandiri 

berlangsung beberapa kegiatan yaitu tutorial on-line yang merupakan bantuan 

belajar melalui internet, kegiatan tutorial kunjung yang bertujuan untuk 

pembimbingan dan pengontrolan pelaksanaan belajar mandiri dan kegiatan 

praktek/praktikum bagi mata kuliah yang mensyrataktan adanya praktek/praktikum  

PPL merupakan salah satu mata kuliah yang ditempuh di semester V dengan 

bobot 3 sks, PPL dilakukan dalam dua masa belajar yaitu pada masa residensial dan 

masa belajar mandiri. Pada masa residensial kegiatan diadakan penyegaran tentang 

teori belajar dan pembelajaran, penyusunan rencana pembelajaran, mempelajari 

buku pedoman pelaksanaan PPL dan mengidentifikasi tentang tugas-tugas yang 
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harus dilakukan pada saat pelaksanaan PPL. Sementara pada masa belajar mandiri, 

mahasiswa melakukan perbaikan pembelajaran di sekolah dibimbing dan 

berkonsultasi dengan tutor melalui ICT. PPL dilaksanakan dengan nuansa PTK 

yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan refelkasi.  

Media yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran web on-line dan 

modul. web online sebagai media pembelajaran menempati peranan yang sangat 

luas sekaligus menjadi sumber belajar alternatif. Penggunaan web on-line sebagai 

media pembelajaran oleh tutor sekaligus sebagai alat bantu pelengkap penyajian dan 

media pendukung sistem belajar mandiri, menjadi sumber belajar mahasiswa serta 

media penunjang produktivitas belajar karena dilengkapi dengan tambahan soal 

latihan, quiz, evaluasi, petunjuk mengerjakan dan bantuan bahan-bahan atau sumber 

belajar. Web online program PJJ dapat diakses melalui situs 

http//www.pjjpgsd.fip.uny.ac.id dan hanya dapat diakses terbatas khusus bagi 

mahasiswa program PJJ S-1 PGSD dan tutor on-line. Selain web online media yang 

digunakan dalam program PJJ adalah modul. Modul sebagai bahan ajar mandiri 

yang berfungsi menjadi media pembelajaran sekaligus sebagai sumber belajar bagi 

mahasiswa program PJJ S-1 PGSD. Semua mata kuliah dalam lingkup PJJ S-1 

PGSD dilengkapi dengan modul sebagai sumber belajar dan media belajar. 

Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk mengukur keberhasilan mahasiswa 

dalam penguasaan kompetensi atau kemampuan yang menjadi tujuan awal mata 

kuliah. Dalam program PJJ S-1 PGSD dirancang beberapa jenis evaluasi hasil 

belajar untuk mengukur kemapauan mahasiswa yaitu tes formatif, tugas mandiri 
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dan partisipasi tutorial, Ujian Akhir Semester (UAS), Praktek Pengalaman 

Lapangan (PPL) dan Ujian Akhir Program. 

2. Faktor penghambat  

Beberapa faktor penghambat pelaksanaan pembelajaran program PJJ S-1 

PGSD berbasis ICT FIP UNY dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

3. Aktivitas ganda mahasiswa; aktivitas ganda mahasiswa banyak memberatkan 

dan menggangu mahasiwa baik kapasitasnya sebagai guru maupun sebagai 

mahasiswa. Aktivitas ganda menyita banyak waktu, sebeb mahasiswa tetap 

mengajar sebagaimana biasanya disisi lain juga harus mengerjakan tugas-tugas 

kuliah yang sudah “dipaket”, implikasi atas waktu yang padat adalah pada tugas 

kuliah dan tugas mengajar yang tidak makasimal, bahkan implikasi negatif pada 

sebagian mahasiswa melakukan copy paste tugas insiasi milik temannya. 

Sebagian mahasiswa berupaya mengatasi aktivitas ganda ini dengan melakukan 

aturan ketat dengan waktu (disiplin waktu) dan sebagaian yang lain ada yang 

membentuk kelompok belajar. 

4. Peran ganda dosen yang tetap menjalankan tugas pada perkuliahan 

konvensional (mengajar, meneliti, menguji dan pengabdian) dan  dalam waktu 

bersamaan menjadi tutor program PJJ berbasis ICT berdampak pada rendahnya 

monitoring terhadap mahasiswa PJJ.  

5. Budaya ICT literacy mahasiswa dan tutor terindikasi masih rendah, hal ini 

ditunjukan dengan tugas on-line yang lamban direspon oleh tutor maupun 

mahasiswa, perasaan berat bekerja lewat internet dan sebagian mahasiswa 

maupun tutor sering lupa dengan alamat web on-line atau password. Upaya 
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untuk mengatasi keterbatasan dan kebiasaan menggunakan perangkat ICT 

dilakukan pengelola dengan mengadakan program pelatihan peningkatan 

kemampuan ICT serta “memaksa” mahasiswa untuk senantiasa bersentuhan 

dengan internet melalui cara pemberian tugas, informasi dan bahan ajar hanya 

dapat diakses lewat internet. 

6. Keterbatasan akses internet pada wilayah tertentu menjadi kendala pelaksanaan 

pembelajaran, namun sebagian mahasiswa berupaya mengatasi hambatan akses 

internet dengan memanfaatkan jasa internet pribadi, sementara untuk tutor 

sebagian besar mengakses internet hanya dilakukan di kampus karena di rumah 

tidak memiliki internet pribadi.    

7. Motivasi belajar dan berprestasi mahasiswa rendah; indikasi dapat dilhat dari 

tugas yang dikerjakan mahasiswa terkesan seadanya, bahkan sebagian 

mahasiswa yang terlambat mengumpulkan tugas serta tugas yang di copy paste 

merupakan kenyataan yang menunjukan bahwa motivasi belajar dan berprestasi 

mahasiswa masih rendah. Upaya yang dilakuakan untuk meningkatkan motivasi 

belajar dan berprestasi diantanya dengan memberikan pembekalan belajar.  

8. Dukungan sarana belajar; keterbatasan sarana belajar sangat menghambat 

pelaksanaan pembelajaran pada program PJJ S-1 PGSD FIP UNY, sarana yang 

paling dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran 

adalah komputer atau labtop, karena hampir sebagian besar tugas harus 

dikerjakan dengan komputerais. 

3. Kemandirian Belajar Mahasiswa Program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 282 

Tiga dimensi kemandirian belajar meliputi pengelolan belajar, tanggung 

jawab belajar dan pemanfaatan sumber belajar. 

Belajar Mandiri

Pengelolaan Belajar

Pemanfaatan 
Sumber Belajar

Tanggung Jawab 
Belajar

 

 Dimensi pengelolaan belajar berarti mahasiswa mampu mengatur strategi, 

waktu, dan tempat untuk melakukan aktivitas belajarnya. Indikasi pengelolaan 

belajar adalah mahasiswa mengalami perubahan dalam kebiasaan belajar, yaitu 

dengan cara mengatur dan mengorganisasikan tujuan, kebutuhan, dan strategi 

belajar yang mengarah kepada pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Pada 

pelaksanaan pembelajaran program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT ditemukan 

perubahan prilaku mahasiswa yaitu peningkatan intensitas belajar dan akses internet 

sebagai sumber dan media belajar, namun perubahan prilaku mahasiswa terkesan 

‘formalistik’ untuk penyelesaian tugas inisiasi, bukan kebutuhan untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan atau mencari referensi belajar dalam upaya mencapai 

tujuan belajar.  

Dimensi tanggung jawab belajar berarti mahasiswa mampu menilai 

aktivitas, mengatasi kesulitan, dan mengukur kemampuan yang diperoleh dari 

belajar. Temuan penelitian pada pelaksanaan pembelajaran tutorial on-line 

terindikasi jawaban tugas inisiasi mahasiswa sama (copy paste). Indikasi jawaban 
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tugas inisiasi copy paste menunjukan masih rendahnya tanggung jawab mahasiswa 

dalam belajar mandiri.  

Dimensi pemanfaatan berbagai sumber belajar berarti mahasiswa dapat 

menggunakan berbagai sumber belajar seperti modul, majalah, kaset audio, VCD, 

Computer Assested Instructional (CAI), internet, dan tutor. Pada pelaksanaan 

pembelajaran program PJJ S-1 PGSD FIP UNY, pemanfaatan berbagai sumber 

belajar sangat terbatas, kurang beragam dan bervariasi. Interaksi langsung 

mahasiswa dan tutor melalui fasilitas chatting, forum atau surat elektronik (e-mail) 

juga jarang dilakukan hal ini menunjukan bahwa pemanfaatan berbagai sumber 

belajar oleh mahasiswa sangat terbatas.    

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran 

pada program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT tidak banyak berdampak pada 

pembentukan kemandirian belajar mahasiswa, hal ini dapat dilihat (1) kemampuan 

mengelola belajar seperti pengaturan waktu, strategi, dan tempat untuk melakukan 

aktivitas belajarnya seperti membaca, meringkas, membuat catatan dan belum 

tertata, terencana dan terprogram dengan baik, (2) Dimensi tanggung jawab berarti 

mahasiswa mampu menilai aktivitas, mengatasi kesulitan, dan mengukur 

kemampuan yang diperoleh dari belajar. Indikasi tugas yang di copy paste 

mencerminkan tanggung jawab belajar yang masih rendah, dan (3) dimensi 

pemanfaatan berbagai sumber belajar berarti mahasiswa dapat menggunakan 

berbagai sumber belajar sangat terbatas. 

 

B. Implikasi 
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Dari beragam temuan-temuan penelitian maka disampaikan beberapa 

implikasi sebagai berikut: 

1. Program PJJ harus memperhatikan kemampuan awal, motivasi dan kondisi 

mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki kemampuan ICT litercay sebaikanya 

diprioritaskan dalam program PJJ, motivasi mengikuti perkulihan perlu dikaji 

lebih jauh. Kondisi dan keadaan mahasiswa termasuk letak geografis menjadi 

pertimbangan dalam mengiuti perkuliah di PJJ. 

2. Sebagai program yang relatif baru upaya-upaya mencari bentuk, modus dan 

metode pembelajaran ditemukan model dan strateginya. 

3. Kegiatan pembekalan program PJJ sebaiknya memperhatikan tingkat efektifitas 

dan efisiensi. 

4. Pelaksanaan kegiatan tutorial on-line harus dilakukan dengan monitoring yang 

ketat, sistem yang dilengkapi dengan toools yang memberikan kemudahan bagi 

mahasiswa   

5. Tutorial kunjung menjadi kurang efektif untuk memecahkan permasalahan yang 

di hadapi mahasiswa sebab tutor mata kuliah tidak terlibat dalam kegiatan 

tutorial kunjung.. 

6. Evaluasi pembelajaran hendaknya dilakukan lebih ketat dan terukur, evaluasi 

pelaksanaan tutorial on-line sebaiknya memperhatikan fleksibelitas soal 

evaluasi.  

7. Mahasiswa memeliki tingkat aktivitas yang tinggi dan berbeda-beda, sebab itu 

sistem paket pada pelaksanaan pembelajaran program PJJ sedikit memberatkan 

bagi mahasiswa yang memiliki aktivitas yang padat pada semester tertentu. 
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8. Pelaksanaan pembelajaran sebaiknya dilakukan komunikasi melalui forum 

chatting atu forum melalaui e-learning. 

9. Kemandirian belajar sangat penting dimiliki oleh mahasiswa.  

10. ICT literacy tutor dan mahasiswa masih rendah pada pelaksanaan program PJJ 

S-1 PGSD, padahal dalam program PJJ yang tidak sekedar melek komputer 

(computer literacy) namun melek teknologi informasi (IT literacy) meliputi 

kompetensi aplikasi teknologi kontemporer (temporary IT skill), penguasaan 

konsep dasar (foundational concept) dan kemampuan intelektual (intellectual 

capability).  

  

C. Saran-saran 

Mendasarkan pada hasil penelitian sebagaimana tersebut diatas maka dapat 

direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Seleksi mahasiswa program PJJ S-1 PGSD sebaiknya dilaksanakan pretes untuk 

mengetahui kemampuan awal ICT literacy calon mahasiswa, motivasi belajar, 

dan aksestabilitas ICT di daerah asal calon mahasiswa. 

2. Pelaksanaan tutorial tatap muka (resedensial) sebaiknya dapat dirancang dengan 

optimal, dengan strategi dan metode pembelajaran yang memperhatikan gaya 

belajar dan letak geografis mahasiswa.  

3. Monitoring pelaksanaan tutorial on-line harus dilakukan secara ketat oleh 

pengelola program dengan membentuk tim khusus yang memantau pelaksanaan 

tutorial on-line.  
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4. Soal tugas inisiasi sebaiknya dikembangkan oleh tutor mata kuliah masing-

masing hal ini dapat menghindari jawaban yang sama (copy paste).  

5. Sebainya system paket dalam program PJJ tidak diterapkan, mata kulih 

hendaknya dapat dipilih secara fleksibel sesuai dengan kemampuan mahasiswa. 

6. Tutorial kunjung sebaiknya dilaksanakan dengan melibatkan tutor dengan 

sistem keterwakilan mata kuliah, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

dan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi mahasiswa. 

7. Tutor sebaiknya sebaiknya merespon dengan segera tugas inisiasi yang dikirim 

oleh mahasiswa, akan lebih baik lagi jika tutor mengembangkan tugas inisisi 

sendiri dan banyak melakukan upaya motivasi yang diarahkan melalui usaha 

membangkitkan rasa ingin tahu mahasiswa.  

8. Untuk meningkatkan budaya ICT literacy, temporary IT skill, foundational 

concept, intellectual capability perlu diupayakan pelatihan ICT bagi dosen tutor 

secara berkelanjutan. 
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KISI-KISI PEDOMAN PENGUMPULAN DATA 

 
E. TUJUAN PENELITIAN 
 

1. Mengetahui pelaksanaan program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT di Jurusan 
PPSD FIP UNY, yang dilihat dari (a) persiapan pembelajaran (b) proses 
pembelajaran dan (c) evaluasi pembelajaran.  

2. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat optimalisasi program PJJ S-1 
PGSD berbasis ICT di Jurusan PPSD FIP UNY 

3. Mengetahui dampak pelaksanaan pembelajaran program PJJ S-1 PGSD 
berbasis ICT terhadap Kemandirian belajar?  

  
F. KISI-KISI PENGUMPULAN DATA 

 
No Data diperlukan Sub Data Teknik Sumber data 

lokasi secara 
umum 

Wawancara & 
Dokumentasi 
& Observasi 

Dokumen, ka. 
program 
 

struktur 
pengelola 
program PJJ 

Wawancara & 
Dokumentasi 

Ka.program 
dan dokumen 

visi-misi dan 
tujuan program 

Wawancara & 
Dokumentasi 

Ka.program 
dan dokumen 

keadaan 
mahasiswa 
program PJJ S-
1 PGSD 

Wawancara & 
Dokumentasi 

Sekretaris 
program, 
dokumen 

Sumber daya 
pengelola 
program PJJ S-
1 PGSD 

Wawancara & 
Dokumentasi 

dokumen 

sarana 
prasarana 
pendukung 

Wawancara & 
Dokumentasi 

dokumen 

1 Gambaran umum PJJ S-1 
PGSD berbasis ICT FIP 
UNY 

kurikulum 
program PJJ 

Wawancara & 
Dokumentasi 

Ka. Program, 
dokumen 

2 Pelaksanaan  
pembelajaran program 
PJJ S-1 PGSD berbasis 
ICT 

program 
pembekalan 
(pra 
resedensial) 

Wawancara & 
Dokumentasi 
& Observasi 
 
 
 

Tutor, 
pengelola 
program, tutor 
ICT dan  
mahasiswa 
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Pelaksanaan 
tutorial 

Wawancara & 
Observasi 

Tutor, 
pengelola 
program, dan  
mahasiswa 

Penggunaan 
media dalam 
program PJJ S-
1 PGSD 
berbasis ICT 

Wawancara & 
Observasi 

Tutor, 
pengelola 
program, tutor 
ICT dan  
mahasiswa 

 evaluasi 
pembelajaran 

Wawancara & 
Dokumentasi 
& Observasi 

Tutor, 
pengelola 
program, dan  
mahasiswa 

3 Faktor penghambat dan 
upaya mengatasinya 

Faktor 
penghambat 
dan upaya 
mengatasinya 

Wawancara 
dan Observasi 

Tutor, 
pengelola 
program, dan  
mahasiswa 

4 Dampak pelaksanaan 
pembelajaran terhadap 
Kemandirian belajar 

Dampak 
pelaksanaan 
pembelajaran 
terhadap 
Kemandirian 
belajar 

Wawancara 
dan Observasi 

Tutor, 
pengelola 
program, dan  
mahasiswa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEDOMAN WAWANCARA 
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PROGRAM PJJ S-1 PGSD FIP UNY 

 
 

Pedoman Wawancara 
Untuk Pengelola Resedensial  

 
Informan       : 
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Hari/Tanggal       : 
Tempat                : 
Keg/fenomena     : 
 

Pertanyaan Jawaban 
1. Dimana diadakan resedensial?  
2. Berapa lama kegiatan resedensial dilakukan? 
3. Materi apa saja yang diresedensialkan?  
4. Mengapa perlu dilakuakan resedensial? 
5. Siapa saja yang dilibatkan dalam kegiatan resedensial? 
6. Kegiatan apa saja yang dilakukan selama resedensial? 
7. Resedensial ini sifatnya apa bagi mahasiswa, wajib atau 

apa? 
8. Kalau materi pembekalan ICT, belajar mandiri itu 

diberikan kapan? 
9. Apa bedanya resedensial/tutorial tatap muka/ syncronous? 

 
 

 

Pedoman Wawancara 
Untuk Tutor Resedensial Pengampu Mata Kuliah 

 
Informan       : 
Hari/Tanggal       : 
Tempat                : 
Keg/fenomena     : 
 

Pertanyaan Jawaban 
 

1. Materi apa saja yang diajarkan dalam resedensial?  
2. Apakah setiap mengajar bapak/ibu membuat rencana 

pembelajaran resedensial? 
3. Bagaimana cara bapak/ibu menentukan tujuan 

pembelajaran resedensial? 
4. Bagaimana cara bapak/ibu menentukan metode 

pembelajaran resedensial? 
5. Mengapa bapak menggunkan metode tersebut? 
6. Media apa yang bapak/ibu gunakan dalam pembelajaran 

resedensial? 
7. Mengapa bapak/ibu menggunakan media tersebut? 
8. Bagaimana motivasi mahasiswa selama mengikuti 

resedensial? 
9. Apakah bapak/ibu mengalami hambatan dalam 

pelaksanaan pembelajaran resedensial? 
 
 

 

Pedoman Wawancara 
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Untuk Mahasiswa Resedensial (Tutorial Tatap Muka)  
 
Informan       : 
Hari/Tanggal       : 
Tempat                : 
Keg/fenomena     : 
 

Pertanyaan Jawaban 
1. Materi apa saja yang diajarkan dalam resedensial?  
2. Bagaimana menurut anda metode dan media yang 

digunakan dalam masa resedensial ini? 
3. Menurut anda efektif/tidak resedensial ini? 
4. Jika ada pilihan belajar anda memilih inisiasi atau 

resedensial? 
5. Apakah anda merasa ada manfaat dengan resedensial ini? 
6. Waktu yang disediakan cukup nga? 
7. apakah anda mengalami hambatan dalam mengikuti 

resedensial ini? 
8. apa saran anda untuk resedensial ini? 

 
 

 

Pedoman Wawancara 
Untuk Tutor Pengelola Inisiasi (Tutorial Online) 

 
 
Informan       : 
Hari/Tanggal       : 
Tempat                : 
Keg/fenomena     : 

Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana menurut bapak perjalanan tutorial selama ini? 

Apakah cukup efektif atau masih banyak kendala-kendala 
yang dihadapi? 

2. Kendala apa saja itu pak? 
3. Jika dilihat dari sisi tutor apa yang menjadi hambatan 

mereka?  
4. Jika dilihat dari sisi mahasiswa apa pula yang menjadi 

kendala mereka? 
5. Langkah apa yang mencoba di tempuh untuk mengatasi 

itu semua? 
6. Selama bapak menlakukan tutorial kunjung temuan apa 

yang paling banyak bapak temui ketika wawancara 
dengan mahasiswa. 

7. Seharusnya pelaksanaan tutorial on-line itu seperti apa 
pak? 

8. Bagaimana pandangan bapak terhadap kebiasaan belajar 
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mahasiswa?, mis: motivasi belajar, gaya belajar mhs, 
akses terhadap sumber belajar?   

 
 

Pedoman Wawancara 
Untuk Tutor On-line Pengampu Mata Kuliah 

 
Informan       : 
Hari/Tanggal       : 
Tempat                : 
Keg/fenomena     : 
 

Pertanyaan Jawaban 
1. apakah bapak/ibu rutin mengontrol inisiasi mahasiswa 

melalui internet? 
2. apakah bapak ibu rutin mengcek materi inisiasi melalui 

website?  
3. dimana bapak/ibu membalas tugas inisiasi? 
4. apa yang bapak/ibu lakukan jika tugas inisiasi mahasiswa 

telah dikirim melalui internet? 
5. apakah bapak/ibu merespon dengan segera jika tugas 

inisiasi telah bapak/ibu terima? 
6. apa yang bapak/ibu lakukan jika tugas inisiasi terlambat 

dikirim? 
7. apa yang bapak/ibu lakukan jika jawaban tugas inisiasi 

dari mahasiswa kurang tepat?  
8. bagaimana komunikasi antara bapak/ibu selaku tutor 

dengan mahasiswa?, dan menggunakan perangkat apa 
saja? 

9. bagaimana cara bapak/ibu menilai tugas inisiasi yang 
dikirim mahasiswa melalui internet? 

10. apakah bapak/ibu memberikan balikan atas hasil evaluasi 
tersebut? 

11. apa yang menjadi hambatan bapak/ibu dalam pelaksanaan 
inisiasi? 

12. apakah bapak/ibu merasa terbebani dengan menjadi tutor 
program PJJ? 

 
 

 

Pedoman Wawancara 
Untuk Mahasiswa Pada Waktu Inisiasi 

 
Informan       : 
Hari/Tanggal       : 
Tempat                : 
Keg/fenomena     : 
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Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah anda selalu mengikuti kegiatan inisiasi? 
2. Apakah anda selalu mendapat balikan inisiasi? 
3. Balikannnya seperti apa? 
4. Apakah anda mengalami hambatan saat melakukan 

inisiasi, misal: masalah internet? 
5. Dimana anda sering melakukan balikan inisiasi, 

(warnet/rumah)? 
6. Berapa tugas inisiasi yang anda kerjakan tiap 

semesternya? 
7. Bagaimana dengan tugas kantor anda? 
8. Apakah anda sering bertanya ke tutor, tentang materi 

perkuliahan? 
9. Mengapa anda tidak bertanya ke tutor? 
10. Apakah anda merasa puas dengan inisiasi? 

 
 
 
 
 

 

Pedoman Wawancara 
Untuk Mahasiswa Pada Waktu Inisiasi 

 
Informan       : 
Hari/Tanggal       : 
Tempat                : 
Keg/fenomena     : 
 

Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana metode yang anda gunakan untuk belajar?  
2. media apa yang anda gunakan untuk mempermudah 

belajar? 
3. berapa alokasi waktu yang anda luangkan untuk 

mempelajari materi perkuliahan? 
4. dimana anda banyak menghabiskan waktu untuk belajar? 
5. bagaimana anda mengatur waktu antara tugas kuliah dan 

tugas kantor? 
6. jika di kantor apakah anda menyempatkan untuk 

mempelajari modul/menjawab tugas inisiasi? 
7. apakan anda merasa ada hambatan psikologis dengan 

teman-teman di kantor? 
8. bagaimana cara anda mengatasi jika ada kesulitan dalam 

belajar? 
9. apakah anda sering berdiskusi dengan teman tentang 

materi perkuliahan? 
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10. apakah anda mempunyai kelompok belajar? Anggotanya? 
11. apakah anda sering bertanya dengn tutor? 
12. apakah anda memanfaatkan sumber belajar selain modul? 
13. apakah anda menyempatkan diri menjadi referensi lain 

selain modul? 
14. apakah anda membaca keseluruhan modul? 
15. apa hambatan yang anda alami dalam belajar? 
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CATATAN LAPANGAN 001 
 
Motode Pengmpulan Data  : Observasi (f001)    
Hari/ tanggal           : 2 Juli 2008   
Waktu           : 12.00- 15.30 
Tempat           : Lab. Komputer Kampus 3 FIP UNY 
Keg/fenomena                     : Pengamatan sarana pendukung (Lab. Komputer) dan 
                                              Pelaksanaan pembekalan ICT  
 
Deskripsi Data 
Observasi difokuskan pada sarana dan fasilitas komputer pendukung program PJJ. 
Peneliti memasuki laboratorium komputer kampus 3 pada pukul 12.30 dan 
mengamati fasilitas serta sarana pendukung yang digunakan untuk kegiatan 
pelatihan peningkatan kemampuan ICT bagi mahasiswa dan dosen tutor, 
komputer yang ada di laboratorium kampus 3 berjumlah 25 unit dengan jenis 
layar datar. Selain itu ada 1 unit komputer yang ada di depan kelas yang 
digunakan untuk dosen. Tempat duduk berjejer 4 meja komputer tiap satu baris 
menghadap selatan. Setting ruang laboratorium komputer didesain dua arah 
berhadapan antara dosen dan mahasiswa. Dari pantauan peneliti semua komputer 
terkoneksi dengan internet. Ruang laboratorium komputer juga dilengkapi 2 unit 
Air Conditioner (AC) dan 2 kipas angin untuk pendingin ruangan.  
Pada pukul 13.00 mahasiswa memasuki laboratorium komputer dan menempati 
tempat duduk tersedia. Mahasiswa berjumlah 50 orang sehingga 1 komputer di 
pakai untuk 2 orang, bapak Aryawan Agung menginformasikan kepada 
mahasiswa bahwa 1 unit komputer untuk 2 orang mahasiswa, mahasiswa 
langsung menempati tempat duduk dan menghidupkan komputer sementara bapak 
Ariyawan Agung mempersiapkan perlengkapan memasang LCD dan 
menghidupkan labtop. Dosen tidak menggunakan komputer yang tersedia namun 
menggunakan labtop pribadinya. 
Setelah selesai mempersiapkan perlengkapan bapak Aryawan Agung baru 
membuka perkuliahan, kemudian mengajukan beberapa pertanyaan tentang 
pengenalan internet. Bapak Ariyawan Agung bertanya apakah ada diantara 
mahasiswa yang belum perna ke warnet? Ada beberapa mahasiswa yang 
mengacungkan jari, kemudian bapak Aryawan Agung bertanya siapa yang sudah 
memiliki alamat e-mail? “hampir sebagian besar mahasiswa mengajunkan 
jarinya”. Bapak Ariyawan Agung kemudian mulai menjelaskan tentang materi 
internet mulai dari pengertian, manfaat dan cara penggunaan, selain itu juga 
menjelaskan e-mail harus dimiliki oleh semua mahasiswa karena sarana utama 
berkomunikasi antara tutor dan mahasiswa. Setelah selesai memberikan pengantar 
bapak Aryawan Agung memulai praktek.  
Pada saat pelaksanaan praktek banyak mahasiswa yang mengalami kebingungan 
sehingga harus bertanya ke bapak Aryawan Agung, untuk menjelaskan secara 
mendalam. Penggunaan 1 unit komputer untuk 2 orang mahasiswa sedikit 
menyulitkan karena hanya 1 orang mahasiswa saja yang praktek sedangkan 
mahasiswa satunya hanya memperhatikan. 
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Interpretasi Data:  
1. Sebagian besar mahasiswa belum memiliki basic tentang internet, hal ini 

di tunjukan dengan alamat e-mail mahasiswa sebelum kuliah di PJJ hanya 
beberapa orang saja yang sudah memiliki Internet selama ini hanya 
dijadikan sebagai sumber informasi mencari bahan oleh mahasiswa, 
sementara untuk penggunaan sebagai media komunikasi belum banyak 
yang menggunakan. 

2. Sarana yang digunakan untuk pelaksanaan pembekalan ICT terbatas, 
sehingga pelaksanaan pembekalan kurang maksimal. Seharusnya setiap 
mahasiswa mengoperasikan 1 unit komputer.  

3. Strategi yang digunakan dalam pelatihan lebih menekankan pada praktek 
langsung dengan sedikit penjelasan teori. 

 
 
 
 

CATATAN LAPANGAN 002 
 
Metode pengumpulan data  : Observasi (f002)    
Hari/ tanggal            : Kamis 3 Juli 2008    
Waktu            : 13.00 
Tempat            : Lab. Komputer kampus 3 
Keg/fenomena          : Pengamatan pembekalan peningkatan kemampuan  
                                               ICT mahasiswa. 
 
Deskripsi Data 
Peneliti memasuki ruangan laboratorium komputer pada pukul 13.15 bersama 
bapak Ariyawan Agung, nampak mahasiswa sudah berada di dalam ruangan dan 
sudah mencoba mengoperasikan internet. Peneliti sempat bertanya kepada 
mahasiswa yang sudah mengoperasikan komputer ”la...bapak sudah biasa 
menggunakan internet, bisa buka alamat situs google”? Salah satu mahasiswa EL 
menjawab ”kalau sekedar membuka google atau yahoo, saya suda biasa tapi kalau 
e-mail, cahtting itu belum pernah”!.  
Bapak Ariyawan Agung membuka perkulihan dan mulai melanjutkan materi 
pembekalan, kali ini mahasiswa langsung diajak praktek membuat e-mail. Bapak 
Ariyawan Agung menjelaskan langkah-langkah membuat e-mail, pengisian data 
samapai mahasiswa sukses mempunyai alamat e-mail. Mahasiswa yang berhasil 
log in nampak senang ”we..iso aku, sa iki aku n’duwe e-mail” ungkapan salah 
satu mahasiswa. Bapak Aryawan Agung menjelaskan bahwa e-mail harus dimiliki 
oleh semua mahasiwa PJJ karena e-mail adalah sarana komunikasi bagi 
mahasiswa untuk mengumpulkan tugas inisisi dan berkonsultasi dengan tutor. 
Mahasiswa yang suskses memiliki alamat e-mail ditandai dengan keberhasilan 
mengirimkan tugas ke alamat e-mail milik bapak Ariyawan Agung.  
Selama pengamatan pada pelatihan ICT hari ketiga ini sebagian mahasiswa 
berhasil memiliki alamat e-mail, ada beberapa yang gagal karena pengisiasn data 
yang belum lengkap. Salah satu mahasiswa berujar ”ternyata membuat e-mail 
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tidak sulit ”meng koyo ngeneh toh!”. mahasiswa terlihat senang dengan 
keberhasilan membuat e-mail.  
 
Interpretasi Data:  
Mahasiwa dapat dengan mudah menyerap materi praktek dari dosen, hal ini 
ditunjukan dengan waktu yang singkat dan sebagian materi sudah dapat dipahami 
dengan cepat. Bapak Aryawan Agung menerapkan metode praktice dalam 
pelatihan ini yaitu dengan praktek langsung, metode ini cukup efektif untuk 
memberikan tambahan kemampuan teknis bagi mahasiswa. Mahasiswa yang 
berhasil memahami materi praktik bertambah motivasi belajar. Mahasiswa tidak 
mengalami hambatan berarti dalam pendaftaran e-mail, browshing, chatting. Rasa 
khwatir mahasiswa terhadap kesulitan memahami dan menggunakan ICT tidak 
terbukti.   
 
 
 
 

CATATAN LAPANGAN 003 
 
Metode Pengumpulan Data  : Observasi    
Hari/ tanggal             : Jumat 4 Juli 2008   
Waktu             : 16.00-15.30 
Tempat             : Ruang kelas UUP 2 
Keg             : Pelaksanaan kuliah resedensial 
 
Deskripsi Data 
Observasi ini difokuskan khusus pada pelaksanaan perkulihan resedensial. Peneliti 
memasuki ruangan pada pukul 16.00 pada mata kuliah Komputer dan media 
pembelajaran. Tutor pengampu mata kuliah ini adalah bapak Pujiriyanto, M.Pd. 
ketika peneliti memasuki ruangan mahasiswa sudah berada di dalam ruang kelas, 
dan bapak Pujiriyanto sedang mempersiapkan media pembelajaran (labtop dan 
LCD).   
Ruang kelas disetting dua arah, dengan jumlah mahasiswa yang hadir sebanyak 44 
orang dari 50 orang. Dari pengamatan peneliti para mahasiswa sebagian besar 
masih menggunakan seragam dinas sekolah. Peneliti sempat bertanya kepada 
mahasiswa HN ”mengapa masih pakai pakaian dinas? ”saya belum sempat 
pulang...dari sekolah langsung kesini”.  
Setelah selesai mempersiapkan media bapak Pujiriyanto membuka perkulihan 
dengan salam, selanjutnya memberikan apersepsi awal pada mahasiswa dengan 
bertanya sekilas tentang pengertian data, informasi, teknologi informasi dan 
beberapa pertanyaan mengenai komputer?, suasana kelas menjadi hidup, terjadi 
komunikasi dua arah antara mahasiswa dan tutor…dengan berbagai respon dari 
mahasiswa atas pertanyaan dari tutor. Setelah selesai melakukan apersepsi, bapak 
Pujiriyanto melanjutkan dengan memberikan penjelasan materi tentang komputer 
dan media pembelajaran. Ketika bapak Pujiriyanto menjelaskan beberapa materi 
teori nampak mahasiswa banyak yang mulai ngantuk, hal ini bisa dimaklumi 
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karena pelaksanaan kuliah resedensial samapai sore hari sedangkan di waktu pagi 
hari mahasiswa mengajar seperti biasanya. Peneliti sempat bertanya tentang 
pelaksanaan kuliah resedensial pada mahasiswa? KN menuturkan “capek betul 
pak, pagi ngajar siang sampai sore kuliah “ngantuk” 
 
Interpretasi Data  

1. Pelaksanaan perkulihan resedensial diikuti sebagian mahasiswa dalam 
kondisi yang kurang prima karena pada pagi hari mahasiswa menunaikan 
tugas rutin mengajar di sekolah. Hal tersebut menyebabkan perkulihan 
resedensial kurang maksimal. 

2. Motode yang digunakan dalam perkulihan reseedensial sebaiknya bukan 
ceramah, karena kondisi mahasiswa sesungguhnya dalam keadaan yang 
kurang prima, jika menggunakan metode yang tidak mampu mengaktifkan 
mahasiswa maka materi kumungkinan tidak dapat dipahami oleh 
mahasiswa. 

 
 

 
 

CATATAN LAPANGAN 004 
 

Metode Pengumpulan Data  : Wawancara                                       
Hari/ Tanggal                        : 25 Agustus 2008             
Tempat                                  : Kampus Karangmalang, ruang Jurusan KTP 
Topik                                     : Pembekalan ICT bagi mahasiswa program PJJ 
 
Peneliti melakukan wawancara dengan Pak Ariyawan Agung tentang kegiatan 
pembekalan program PJJ khususnya pembekalan ICT, wawancara dilakukan 
kampus Karangmalang diruangan jurusan KTP FIP UNY, saat wawancara Pak 
AG sedang mengetik di labtop pribadinya. 
 
P: Sewaktu berlangsung pelatihan ICT khususnya bagi mahasiswa 

ada persiapan nga’ katakanlah seperti RPP? 
AG: ”Ya ada pak, tapi tidak se-spesifik RPP, yang baku dan kaku, saya 

selama ini mengacu pada penggunaan dan kebutuhan mahasiswa. 
PJJ itu kan! proses pembelajarannya menggunakan ICT yang 
sementara ini pakai e-mail, ya...pedomannya itu mahasiswa 
mampu mengoperasikan internet khususnya e-mail. 

P: Apa ada analisis kebutuhan sebelum pelatihan ICT berlangsung? 
AG: “Jadi gini pak! Pelatihan berjalan sesuai target, jika ada yang 

menjadi kebutuhan mahasiswa itu yang menjadi materi dan kita 
bahas, namun kita tidak melihat mahasiswa perlu apa atau butuh 
apa! mahasiswa kan sangat beragam kemampuannya mulai dari 
yang tidak tahu samapai yang mampu, jadi kita berangkatnya dari 
yang tidak mampu khan.., 

P: Selama pelatihan pernah menemui mahasiswa yang belum bisa 
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komputer sama sekali... 
AG: Banyak...pak! 
P: Materi apa yang paling banyak belum dikuasai mahasiswa? 
AG: ”Rata-rata mahasiswa belum familier dengan komputer, 

sebenarnya mereka sudah bisa menggunakan komputer tapi belum 
terbiasa saja. 
Yang kita inginkan mahasiswa bisa internet, jadi kita berikan 
materi tentang internet dan mayoritas mahasiswa memang belum 
menguasai internet”. 

P: Pak! Berapa lama pertemuan dalam pelatihan ini?  
AG: ”Pada awal untuk angkatan 1 dulu itu pernah sebulan, namun yang 

terakhir ini dipadatkan menjadi sekitar satu mingguan” 
P: Kenapa waktunya jadi berkurang? 
AG: ”Ya... nampaknya untuk efektifitas & efisiensi, kan laboratorium 

bakan untuk mahasiswa PJJ saja, tapi lab. Komputer yang dipakai 
untuk pelatihan juga di gunakan oleh mahasiswa yang lain. 

P: Dengan waktu yang sesingkat itu, apakah mahasiswa sudah bisa 
menguasai internet? 

AG: Ya,..sebagian ada yang bisa namun banyak juga yang baru bisa 
setengh-setengah...ya antara bisa dan tidak..(sambil ketawa)...kalau 
pas pelatihan bisa, tapi selesai pelatihan jadi lupa. 

P: ”Ada tretament khusus tidak bagi mahasiswa yang belum 
menguasai program selama latihan? 

AG: ”Ya... tidak ada treatmen khusus namun saya membuka waktu 
seluas-luasnya bagai mahasiswa untuk menghubungi kita (free) 
kapanpun dan dimanapun” 

P: Ada tambahan waktu nga, jika mahasiswa masih banyak yang 
belum cakap menggunakan internet? 

AG: ”Wah itu belum ada aturan dari atas, tapi sejauh ini kita melakukan 
pelatihan sesuai dengan waktu yang telah di jadwalkan..kalau 
memang masih ada mahasiswa yang belum bisa atau lupa 
mengoperasikan internet katakanlah lupa password kita siap 
bantu”. 

P: Secara umum apa sebenarnya tujuan pelatihan ICT ini? 
AG: ”Pelatihan ICT ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan 

mahasiswa supaya proses pembelajaran tidak terhambat, karena 
pelaksanaan tutorial semuanya dilakukan melalui internet, 
makanya mahasiswa ada ”keharusan” menguasai interne”t. 

P: Yang termasuk materi internet apa saja, ada tidak tambahan materi 
pelatihan selain internet?  

AG: ”kita sangat dasar yah..mulai dari pengenalan komputer dasar 
hadrware & software, biasalah itu.., tapi yang paling banyak 
internet program office, khususnya browser kemudian pembuatan 
e-mail samapai pada mereka bisa kirim, attact, poward... lima hari 
apa yang bisa diharapkan”. 

P: Harusnya mereka punya kemampuan awal..., katanya pada waktu 
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tes masuk ada tes komputer juga? 
AG: ”ya...diawal itu ada seleksi sebelum masuk...ada seleksi ICT, nanti 

siapa yang nga bisa ICT otomatis tidak diterima”, 
P: Berarti seharusnya mahasiswa sudah memiliki kemampuan awal 

komputer kan? 
AG: ”Ya...mestinya begitu, karena proses rekruitmennya ada tes 

komputer. Rata-rata mahasiswa belum familier aja dengan 
komputer khususnya internet, sebenarnya mereka sudah bisa 
menggunakan komputer tapi belum terbiasa saja”.  

P: Kalau dilihat dari jadwal pelatihan ICT waktunya lebih lama 
dengan pembekalan yang lain, mengapa?  

AG: “Materi ICT yang diberikan lebih banyak dari materi pembekalan 
yang lain, karena pembekalan ICT merupakan kemampuan teknis 
yang diberikan secara praktek dan mahasiswa wajib menguasainya, 
karena untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tutorial on-line”. 

P: selama ini, metode apa yang di gunakan dalam proses pelatihan?  
AG: Langsung praktek...teori sedikit saja sisanya praktek.., karena yang 

dibutuhkan dalam pelatihan ini adalah kemampuan teknis, yaitu 
mahasiswa dapat mengoperasikan komputer khususnya internet. 
Saya menerapkan metode belajar sesema mahasiswa (saling 
bertukar pengalaman dan pengetahuan), mahasiswa yang lebih tahu 
dapat berbagi pengaman dengan mahasiswa lain yang belum tahu. 

P: Kaitannya dengan media pelatihan, media yang digunakan dalam 
pelatihan? 

AG: “LCD, labtop, komputer” 
P: Apakah ada evaluasi dalam pembekalan ICT? 
AG: “Evaluasi nya adalah mereka punya e-mail dan mereka bisa 

mengirim e-mail, beserta attatch. ya itu saja, kalau mahasiswa 
sudah punya e-mail, bisa kirim tuga ya berarti pelatihan sukses” 

P: Hambatan terbesar apa yang dihadapi selama pelatihan ini? 
AG: “Menghadapi peserta (mahasiswa) tua-tua, ngeyel..., mereka tidak 

takut mencoba...,mereka rebutan minta dilayani...jadi lumayan 
capek harus mengulang-ngulang. Kemudian mati lampu dan 
komputer ngadat tapi itu buka hal yang prinsip” 

 
Interpertasi data: 
 
1. Pembeklan ICT dimaksudkan untuk agar mahasiswa memiliki kemampuan 

mengoperasikan internet khususnya e-mail (mulai dari pembuatan sampai 
pada penggunaan) karena e-mail ini menjadi sarana utama bagi mahasiswa 
dan totor untuk melakukan komunikasi melalui inisiasi.  

2. Materi pembelakan yang diberikan ke mahasiswa  mengacu pada kompetensi 
yang harus mereka kuasai yaitu membuat e-mail dan mengirim tugas lewat 
lampiran (attactch). 

3. Dalam pelatihan ICT digunakan motode ceramah-praktek, praktek lebih 
banyak digunakan untuk mengasah kemampuan teknis mahasiswa, peer 
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learning mejadi salah satu metode yang digunakan dimana mahasiwa dapat 
saling bertanya dan bertukar informasi saat pembelajaran berlangsung. 

4. Waktu pelatihan yang terlalu singkat dirasa sangat kurang untuk memberikan 
pelatihan yang mendalam dan komperhensip, walaupun ada asumsi 
mahasiswa sudah memiliki kemampuan awal tentang komputer namun 
kenytaannya banyak mahasiswa yang belum familier dengan komputer (cat: 
seleksi penerimaan calon mahasiswa PJJ kurang selektif). 

5. Waktu untuk pembekalan ICT dibutuhkan lebih lama dibandingkan dengan 
waktu untuk pembekalan materi lain, karena mengajarkan kemampuan 
teknis.  

6. Mahasiswa yang memiliki basic komputer (kemampuan awal) akan lebih 
mudah memahami materi pembekalan ICT, artinya mahasiswa PJJ harus 
memiliki bekal komputer, karena ICT menjadi kompetensi teknis utama 
dalam pelaksanaan program PJJ. 

 
 
 
 

CATATAN LAPANGAN 005 
 

Metode Pengumpulan Data   : Wawancara 
Hari/ Tanggal                         : 26 Agustus 2008             
Tempat                                   : Kampus Karangmalang  
Topik                                      : Sistem perekrutan mahasiswa baru & ICT Center  
 
Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran Peneliti melakukan wawancara 
dengan Pak Ariyawan Agung, wawancara ini dilakukan lepas dan peneliti 
memulai dari pertanyaan sistem penerimaan mahasiswa baru untuk 
mengkonfirmasi wawancara sebelumnya. Wawancara dilakukan di kampus 
Karangmalang di ruangan jurusan KTP FIP UNY.  
 
P: Sistem perekrutan mahasiswa PJJ bagaimana? 
AG: ”Biasa, pembukaan pendaftaran trus di ada tes masuk”. 
P: Apa syarat untuk menjadi mahasiswa program PJJ?  
AG: “Ya...ada syarat untuk bisa diterima menjadi mahasiswa PJJ 

diantaranya memiliki kemampuan awal komputer” lebih lanjut AG 
menuturkan “ya...itu hanya kemampuan dasar komputer seperti 
mengetik dan sebagainya sementara yang dituntut dalam program 
PJJ mereka bisa buat e-mail, kirim lampiran, chatting...nah itu 
masih banyak yang belum bisa”. 

P: Apakah ada seleksi khusus masuk program PJJ ini? 
AG: Ya ada..seperti tes komputer, tapi untuk tes PJJ di UNY calon 

mahasiswa hanya ditanya tentang kemampuan awal 
mengoperasikan komputer, karena kuliahnya nanti kan pakai 
sistem ICT.  

P: Dalam data dokumen minat mahasiswa mengalami penurunan, dari 
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tahun pertama sampai tahun ke tiga, mengapa? 
AG: Tahun pertama informasinya masif,...sehingga calon mahasiswa 

memiliki waktu yang cukup untuk mendaptarkan diri, sementara 
pada tahun kedua waktunya mepet, sehingga informasinya terbatas. 
kan...waktunya mepet dari sononya* (Jakarta) 

P: Kalau tahun ketiga bagaimana? 
AG: Nah...tahun ketiga, pendaptaran di serahkan kepada dinas 

kabupaten kota masing-masing, untuk melakukan perekrutan.  
P: Tahun pertama mahasiswa dari DIY saja, trus tahun kedua meluas 

sampai purworejo... nah angkatan ke 3 kok kembali DIY lagi, 
mengapa begitu? 

AG: Oh..kalau itu tidak tahu saya..kebijakan itu coba tanya ke ketua 
program aja. 

P:  
 

Kaitan dengan lokasi yang berjauhan! apakah lokasi yang 
berjauhan menjadi hambatan bagi pengelola program PJJ untuk 
melakukan koordinasi 

AG: “Meskipun lokasi yang agak berjauhan dari kampus UPP 2 dan 
kampus Karangmalang bukan hambatan dalam melakukan 
koordinasi dan proses pembelajaran, setiap saat juag melakukan 
hal yang sama jadi nga masalah”  

P: Tentang lokasi kuliah resedensial, dimana saja pelaksanaannya?  
AG: Pelaksanaan resedensial kadang di UPP 2 kadang di kampus 

Karangmalang 
P: Apa yang mejadi kendala yang menyebabkan keberadaan ICT 

center kurang efektif? 
AG: ....Sebagian mahasiswa masih terlalu jauh dengan lokasi ICT 

center, padahal di dekat rumah atau dekat sekolah mereka ada 
warnet kemudian ICT center sering mengalami trouble, ya...kita 
nga tahu karena komputernya tidak hanya mahasiswa PJJ yang 
pakai, selain itu.. komunikasi dengan pengelola ICT center yang 
kurang efektif, sering terjadi miss comunication 

P: Apa yang menjadi hambatan bagi mahasiswa dalam pelaksanaan 
tutorial on-line? 

AG: Salah satunya adalah akses internet. 
P: apakah penggunaan internet pribadi dapat membantu mahasiswa 

dalam proses pembelajaran? 
AG: “...dengan menggunakan internet pribadi akan membantu 

mahasiswa dalam mengikuti perkulihan di Program PJJ ini, karena 
mahasiswa dapat mengakses internet kapanpun dimapun; mau 
malam, siang, sore nga masalah, sehingga mahasiswa akan mudah 
mengetahui jika ada informasi pengelola, melakukan pengiriman 
tugas atau mendownload materi. Lah...dari pada mereka harus 
kewarnet atau ke ICT center kan...butuh waktu lebih lama.  

P: berapa kira-kira biaya yang harus dikeluarkan mahasiswa untuk 
mengakses internet pribadi? 

AG: “...kalau mau dihitung-hitung biaya internet pribadi tidak terlalu 
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mahal, dibandingkan mereka harus ke warnet tiap hari  
P: Kaitannya dengan tutorial kunjung, apa maksud dan tujuannya? 
AG: “...tutorial kunjung sebenarnya untuk memantau pelaksanaan 

kuliah mahasiswa khususnya pelaksanaan tutorial on-line, apakah 
selama totorial on-line ada masalah atau lancar-lanca saja, karena 
kita kan tidak setiap saat bertemu dengan mahasiswa.  

P: Berapa kali tutorial kunjung dilaksanakan tiap semesternya? 
AG: Dua kali. 
P: Apakah tutorial kunjung ada manfaatnya, yang dirasakan oleh 

mahasiswa? 
AG: “dengan tutorial kunjung saya rasa mahasiswa sedikit terbantu 

karena jika ada masalah dapat diketahui solusi dan pemecahannya 
setidaknya mereka dapat bertanya apabila ada masalah tenang ICT 
misalnya...”  

 
Interpertasi Data: 

 
1. Sistem penerimaan mahasiswa baru; sama dengan sistem peneriamaan 

pada umumnya, namun pada program PJJ ada tes kemampuan awal 
komputer. 

2. Asal mahasiswa program PJJ dari DIY dan provinsi Jateng 
3. Lokasi perkulihan resedensial dilaksanakan di kampus FIP baik di kampus 

1 karangmalang maupun di kampus 3 jln. Bnatul.  
4. Keberadaan ICT Center yang seharusnya dapat mendukung 

keberlangsungan program PJJ, justeru tidak dapat dimanfaatkan dengan 
maksimal, penyebab utamanya adalah pemilihan lokasi ICT center yang 
kurang memperhatikan aspek sosial-geografis mahasiswa.  

5. Aspek utama yang menjadi kendala tutorial on line adalah akses jaringan 
yang terbatas dan hardware error. 

6. Tutorial kunjung bertunjuan untuk memonitoring perkembangan belajar 
mahasiswa.  

 
 

 
CATATAN LAPANGAN 006 

 
Metode Pengumpulan Data  : Wawancara   
Hari/ Tanggal                        : 26 November 2008             
Tempat                                  : Dalam mobil  
Topik                                     : Pelaksanaan pembelajaran Program PJJ   
 
Wawancara dengan Pak Ariyawan Agung dilakukan lepas pada waktu perjalanan 
menuju kampus Karangmalang, di dalam mobil posisi pak AG sedang menyetir. 
Wawancara berlangsung mengalir karena peneliti mencoba mengatahui secara 
umum pelaksanaan pembelajaran.   
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P: Mengapa mahasiswa sanagat ‘tertib’ mengikuti program 
pembelajaran tutorial tatap muka dan tutorial on-line? 

AG: “Ya..mungkin karena tutorial tatap muka maupun inisiasi...ada 
penilaianya pak!, nilai mahasiswa PJJ diperoleh melalui tiga 
komponen yaitu nilai resedensial, nilai tugas inisiasi dan nilai 
UAS, jadi wajar ketika mahasiswa tertib ikut kegiatan tutorial”. 

P: Materi apa saja yang diajararkan pada masa perkulihan 
resedensial? 

AG “Semua mata kuliah yang akan di tempuh mahasiswa pada 
semester yang bersangkutan, itu diresedensialkan”. 

P: Jadi semua mata kuliah yang akan di tempuh oleh mahasiswa itu 
semua di resedensialkan? 

AG: ”Nampaknya iya” (agak ragu2) 
P: Ada perkulihan resedensial ada kegiatan pembekalan program, 

kalau pembekalan belajar mandiri itu di berikan kapan? 
AG: “Sama pada masa resedensial juga tapi di berikan khusus bagi 

mahasiswa baru semester satu”. 
P: Materi apa saja yang di berikan pada pembekalan belajar mandiri? 
AG: ”Saya kurang tau yang lain tapi kalau saya memberikan 

pembekalan tentang peningkatan penguasaan ICT”. 
P: jadi dosen di bekali ICT sebelum menjadi tutor? 
AG: “Dosen yang akan menjadi tutor on-line diberi pembekalan 

kemampuan ICT pada awal pembukaan program, itu hanya sekali 
saja pada semester berikutnya tidak ada, namun tidak menutup 
kemungkinan akan diadakan pembekalan lagi khususnya ICT jika 
nanti sistemnya berganti”. 

P: Kalau dosen yang akan menjadi tutor ada pembekalan juga nga’ 
untuk penguasaan ICT? 

AG: ”Ada, semua dosen yang menjadi tutor akan dibekali materi ICT 
ya..tapi ternyata merubah kebiasaan agak sulit, khususnya dosen 
yang belum memiliki basic computer. Ya kebanyakan dosen yang 
suda sepuh..., 

P: Jadi ada hambatan bagi dosen sepuh untuk penguasaaan ICT ini? 
AG: Bukan hambatan pak, justru kemauan belajar dosen sepuh sangat 

tinggi, bahkan dosen sepuh lebih bersemangat daripada dosen 
muda, tapi basic komputer khususnya internet yang kurang, saya 
jadi harus sering mengulang-ngalang materi, cepat lupa. 

P: Gini... sebenarnya kalau saat inisiasi maksud saya tutorial on-line 
ada komunikasi nga’ antara tutor dan mahasiswa, kok saya 
mengamati tutor kebanyakan hanya memberikan balikan atas 
jawaban inisiasi saja? 

AG: Harusnya ada, kan learning itu terjadi dari adanya interaksi antara 
tutor dan mahasiswa. Tapi ya itu susah, dosen punya kesibukan 
yang macam-macam. Sebenarnya dulu pernah saya usulkan agar 
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tutor itu punya waktu khusus untuk melakukan chat5 dengan 
mahasiswa seperti kuliah synchronous. 

P: trus...? 
AG: Ya, tapi usul saya ditolak,,, ada yang nga setuju.  
P: Itu waktu khusus yang seperti apa ya? 
AG: Ya...dosen memberikan kuliah, katakanlah dalam satu minggu.. 

ada waktu khusus 2-3 jam untuk melakukan chat dengan 
mahasiswa. Jadi khusus untuk melakukan kontak dengan 
mahasiswa PJJ, kan tinggal janjian waktu..antara dosen dan 
mahasiswa. 

P: Iya..ya, kalau begitu nanti ada interaksi antara tutor dan 
mahasiswa, tapi kenapa itu tidak direalisasikan aja, pengelola 
punya kewenangan untuk mengatur itu? 

AG: Sebenarnya SDM-nya yang belum siap pak. 
P: Apa yang sebenarnya paling menghambat untuk merealisasikan 

itu? 
AG: Mungkin kemampuan ICT, terutama untuk menerapkan e-learning 

sendiri, sebenarnya semuan fasilitas pendukung untuk itu sudah 
ada. Dimana mahasiswa dan dosen bisa melakukan interaksi 
melalui chating.   

P: Ada tidak semua itu merupakan faktor budaya atau kebiasaan 
tutor? 

AG: Bisa jadi begitu, karena belum biasa kuliah jarak jauh dengan 
internet. 

P: Apakah kemampuan ICT tidak bisa di latihkan kepada tutor? 
AG: ”Bisa, namun agak susah, khusunya yang uda sepuh...,” 
P: oh gitu... 
AG: ”Ya, ini kan proses butuh waktu menuju kesana”. 
P: Mengapa jumlahnya mahasiswa 50 orang setiap kelasnya, sehingga 

tidak banyak ruangan yang dapat digunakan untuk menampung 
jumlah mahasiswa sebanyak itu? 

AG: “Jumlah mahasiswa 100 orang tiap angkatan kemudian dari jumlah 
itu dibagi menjadi 2 kelas yaitu kelas A dan B masing-masing 50 
orang, nah...dari jumlah itulah kita dapatkan jumlah mahaisswa 
tiap kelasnya”. 
 

Interpertasi Data:  
 
1. Resedensial dilakuakan diawal semester, mata kuliah yang diresedensialkan 

adalah yang akan di tempuh oleh mahasiswa dalam satu semester yang akan 
dilalui, sementara untuk semester awal di berikan pembekalan tentang belajar 
mandiri, pembekalan ICT, dan pengenalan PJJ. 

2. Penguasaan ICT dosen/mahasiswa masih terbatas, karena beberapa 
keterbatasan seperi usia dan basic dasar komputer. 

                                                 
5 Ngobrol lewat fasilitas chatting  
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3. semestinya dalam inisiasi ada komunikasi dua arah, tidak sekedar balikan 
saja. 

4. muncul ide untuk membuat forum chatting (group) supaya terjadi interaksi 
langsung dosen dan mahasiswa, namun ada keterbatasan khusunya SDM. 

 
 
 
 

CATATAN LAPANGAN 007 
 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara   
Hari/ Tanggal                       : 11 November 2008             
Tempat                                 : Kampus Karangmalang FIP UNY 
Topik                                    : Pembekalan ICT bagi mahasiswa program PJJ 
 
Peneliti melakukan wawancara dengan AS, PJ dan EBP tentang pelaksanaan 
pembelajaran program PJJ, wawancara dilakukan setelah selesai evaluasi 
perkuliahan program PJJ di ruang serba guna FIP, suasana di jurusan sedang 
membincangkan hasil evaluasi program PJJ wawancara,  jurusan KTP FIP UNY. 
 
AS: (ibu AS masuk ruangan jurusan) “saya mundur aja menjadi tutor 

PJJ” 
EBP: Kenapa bu, kok mau mundur? 
AS: “ya.. ndak sanggup aku..,lah waktunya susah, saya hanya bisa 

membuka jawaban inisiasi di kampus, wong internet di rumah 
tidak punya. Sementara di kerjakan di kampus, waktunya habis 
untuk melayani mahasiswa yang lain 

EBP: Lah iya...saya kesulitan membalas apalagi sampai memeriksa 
jawaban dan memberikan balasan, saya biasanya membalas 
seadanya saja, 

P: 
 

sebenarnya apa yang menyebabkan tidak sempat membalas tugas 
inisiasi pak? 

EBP: “Ya..ndak sempat, tugas di kantor numpuk-numpuk, kita 
sebenarnya tidak merasa keberatan dengan PJJ, tapi waktu susah, 
dirumah kita tidak bisa memeriksa jawaban”. 

PJ: “Iya ya..tugas kita banyak, dikampus habis untuk ngajar, untuk 
meluangkan waktu  memeriksa tugas inisiasi kadang nga sempat. 
Belum lagi memeriksa jawaban di layar komputer cepat lelah..” 

P: Bu kalau memeriksa jawaban di komputer gimana bu? Lebih 
mudah atau lebih susuh dengan menggunakan komputer? 

AS: Membaca di komputer lebih cepat lelah, sementara kita harus 
memeriksa jawaban inisiasi satu persatu dan sekaligus harus 
membalasnya, jadi kita meriksa jawaban satu-persatu, lalu kita 
cocokan jawaban tepat atau tidak, belum lagi kalau kita 
menemukan jawaban yang sama, wah repot lagi itu! 

P: Memang ada bu yang sama jawabnnya? 
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AS: “ada, bahkan ada yang persis, sebagian yang lain dirubah 
formatnya 

PJ: “Ya, saya juga temukan jawaban yang mirip-mirip, tapi kalau saya, 
saya lihat tanggal mereka kirim, yang lebih duluan itu yang 
menjadi acuan saya”. 

AS: “Belum lagi mahasiswa seringnya SMS, nanykan inisiasi udah 
masuk apa belum. Lah aku di rumah mana tau..., di tambah SMS-
nya nadanya kurang sopan... masak mendesak2 nyuruh segera 
membalas,”6 

PJ: tapi nek saya tak balisin semua mahasiswa yang SMS, nda enak. 
AS: Nek saya nga tak balas, malas saya balasnya, coba kalau semua 

SMS, bisa bangrut... 
PJ: iya juga ya... 
 
Interpertasi Data: 
 

1. Dosen mengalami kejenuhan dengan tugas yang diberikan untuk menjadi 
tutorial online, hal tersebut disebabkan karena tugas yang dirasa cukup 
banyak, (dosen berperan ganda yaitu mereka tetap mengajar rutin 
sebagaimana biasanya, mengajar mahasiswa reguler + penambahan tugas 
untuk menjadi tutor on-line bagi mahasiswa PJJ. 

2. Tutor juga mengalami kekecewaan dengan sikap mahasiwa yang sering 
SMS dengan bahasa SMS yang di anggap kurang santun. 

3. hambatan sarana (koneksi internet pribadi/dirumah) menjadi salah satu 
hambatan bagi tutor untuk menyelesaikan tugas inisiasi, karena tugas 
inisiasi di kantor waktunya terbatas. 

4. adanya indikasi copy paste jawaban tugas antar mahasiswa 
 

 
 
 
 

CATATAN LAPANGAN 008 
 

Metode Pengumpulan Data   : Wawancara  
Hari/ Tanggal                         : 18 November 2008             
Tempat                                   : Ruang Jurusan KTP FIP UNY  
Topik                                      : Pelaksanaan tutorial on-line   
 
Wawancara dengan bapak Pujiriyanto yang sedang mengingat-ingat password e-
mail yang menjadi ID-nya di Program PJJ, Bapak Pujiriyanto bermaksud 
membalas tugas inisiasi mahasiswa PJJ. 
 

                                                 
6 Bu AS terlihat sangat tidak nyaman dengan prilaku mahasiswa yang dianggp kurang sopan, terlihat 
dari intonasi nada yang tinggi dan raut muka yang muram. 
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PJ:  (sambil mencoba-coba mengingat pasword), Alamat emil saya apa 
ya? Saya lupa, ya kalau kelamaan tidak membuka e-mail PJJ ini 
jadi lupa.  

P:  Pak! Apa hambatan paling besar melakukan inisiasi? 
PJ: Persoalan waktu, merespon satu-satu melelahkan pak.., baca di 

layar komputer dengan baca di buku dalam bentuk cetak itu beda. 
P:  Menurut pak PJ baca di layar dengan di buku sama nga? 
PJ:. 
 

Yo beda pak, baca di layar monitor lebih cepat lelah, ada 
radiasinya kalau di buku kan nga ada radiasinya. Belum lagi harus 
turun naik layar monitor. 

P Bagaimana strategi untuk memberikan balikan atas tugas 
mahasiswa? 

PJ: Saya selama ini jika m’balas secara umum (srett), kalau satu-satu 
ya lelah. Saya tinggal buat satu pesan lalu saya kirim kesemua 
alamat mahasiswa tersebut. 

P:  Pernah tidak terjadi interaksi dengan mahasiswa? 
PJ: Belum pernah, hambatan teknis nga bisa, ya susah kapan waktunya 

bisa berinteraksi dengan mahasiswa lansung, pagi sampai siang 
mengajar, kadang ada tugas menguji, malam tidak bisa, wong 
dirumah tidak ada internet.? 

P:  Mestinya? 
PJ: Harusnya dilatih dulu, chat..., atau forum. 
P: Bagaimana jika mahasiswa terlambat mengirim inisiasi? 
PJ: ya..dibiarkan aja, nt pas evaluasi nanti tinggal siapa yang paling 

cepat merespon. 
P: Bagaimana bapak menilai inisiasi? 
PJ: Jawaban sebenarnya mirip-mirip, makanya saya menggunakan 

respon tercepat yang mendapat nilai lebih dari saya.\ 
P: Kalau memberikan balikan kepada mahasiswa, bagaimana? 
P: Yo tak balesi aja, seadanya...  
P:  Dosen di depan internet terus teler nuh.... 
 
Interpertasi data: 

1. Tutorial on-line sistem e-mail yang menggunakan paswword rawan, jika 
tutor lupa dan tidak sempat mencatat paswordnya maka tugas mahasiswa 
tidak dapat dibuka. 

2. Interaksi langsung dengan menggunakan chatting sulit untuk 
direalisasikan karena waktu dan kesibukan baik tutor dan mahasiswa yang 
tidak sulit untuk dipertemukan. Selain dari itu sebagian tutor maupun 
mahasiswa belum memiliki skill untuk melakukan chatting.  

3. ada keterbatasan akses internet khususnya untuk melakukan feedback 
tugas inisiasi karena dirumah tidak memiliki internet pribadi.  
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CATATAN LAPANGAN 009 
 
Metode Pengumpulan Data  : Wawancara     
Hari/ Tanggal                        : 20 November 2008             
Tempat                                  : Ruang Transit Dosen/ ruang tutor on-line 
Topik                                     : Pelaksanaan pembelajaran PJJ   
 
Peneliti melakukan wawancara dengan Eka Septi untuk mengetahui pelaksanaan 
pembelajaran pada program PJJ S-1 PGSD. 
 
P: Bagaimana pelaksanaan perkuliahan resedensial? 
ES: “Ya...sampai saat ini alhamdulillah berjalan lancar...” 
P: Apa yang menjadi hambatan pada perkuliahan resedensial selama 

ini? 
ES: Selama ini belum ada hambatan yang berarti, hanya kita kadang-

kadang kesulitan untuk mencari tutor resedensial yang dapat di 
“jagakke”, resedensial ini kan waktunya singkat jadi kalau ada 
tutor yang tidak bisa masuk cukup merepotkan kita sebagai 
pengelola. 

P: Berapa jumlah mahasiswa dalam satu kelas pada perkulihan 
resedensial? 

ES: “50 orang, ya memang itu kelas besar”  
P: Satu kelas-nya sangat besar, apakah komposisi mahasiswa pada 

perkulihan resedensial dapat dirubah? 
ES: “Ya...bisa aja, tapi jika harus merubah komposisi mahasiswa dalam 

satu ruang pada kuliah resedensial, akan kesulitan masalah 
administrasi seperti presensi, penilaian, dan pengaturan kelas, 
pembagian mahasiswa dan lain-lain, namun yang lebih sulit lagi 
adalah mencari dosen yang akan menjadi tutor perkulihan 
resedensial.  

P: Apakah efektif kelas yang besar pada perkulihan resedensial?  
ES: Ya, tergantung...bagaimana tutornya... 
P: Bagaimana menentukan dosen tutor resedensial untuk mata kuliah 

di program PJJ ini? 
ES: Apa yang saya sampaikan sebelumnya pengelola mengalami 

kesulitan untuk mencari dosen yang berkompeten untuk mata 
kuliah tertentu, sebenarnya sih...banyak dosennya...tapi sulit di 
jaga’ke itu (dimintai komitmenya), karena perkulihan resedensial 
ini kan hanya 4 kali pertemuan tiap mata kuliah jadi tidak boleh 
kosong, pernah ada pengalaman dulu ada yang kosong 
ya...akhirnya kita pengelola yang kelabakan, nah...kita mencari 
orang yang berkompeten dan benar-benar bisa meluangkan 
waktunya itu yang sulit”.  

P: Apakah ada evvaluasi pada perkulihan resedensial? 
ES: Ada, setiap mata kuliah ada tes formatif-nya”  
P: Apa tujuan tes formatif? 
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ES: “Tes formatif itu selain mengetahui kemampuan awal mahasiswa, 
sebenarnya dimaksudkan pula memberikan kesiapan mahasiswa 
mengikuti tutorial on line”. 

P: Jadi tes formatif bertujuan untuk memberikan kesiapan mental bagi 
mahasiswa menghadapi perkuliahan tutorial on-line” 

ES: Kira-kira begitu... 
P: Siapa yang membuat soal tes formatif? 
ES: soal tes formatif diserahakan sepenuhnya kepada dosen yang 

mengampu mata kuliah resedensial”. Dalam hal ini PJ salah satu 
tutor resedensial mengakui bahwa “....untuk mata kuliah komputer 
dan media pembelajaran saya buat sendiri soal ujian resedensial”  
 

Interpertasi data: 
 

1. Komposisi mahasiswa pada perkuliahan resedensial dalam satu kelas 
berdasarkan jumlah mahasiswa pada satu angkatan, jumlah kelas yang 
besar membuat pembelajaran kurang efektif. 

2. perkulihan resedensial bertujuan untuk memberikan kesiapan mental bagi 
mahasiswa menghadapi tutorial on-line. Tes formatif juga dapat 
mengetahui tingkat kemampuan awal yang dikuasai mahasiswa. Nomun 
soal.  

 
 
 

CATATAN LAPANGAN 010 
 
Metode Pengeumpulan Data : Wawancara                                        
Hari/ Tanggal                         : 20 November 2008             
Tempat                                   : Ruang transit & ruang tutor on-line 
Topik                                      : Pelaksanaan pembelajaran dan tutorial on-line 
 
Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Sujati untuk mengetahui 
pelaksanaan pembelajaran tutorial on-line dan tutorial kunjung pada program PJJ 
S-1 PGSD. 
 
P:  Apa kendala tutorial on-line dari pengamatan bapak selama ini? 
SJ: Kendala utamanya itu pada doson yang lamban memberikan 

balikan. 
P: Kenapa pak, tutor banyak yang terlambat memberikan balikan? 
SJ: Nah kelambanan itu saya belum tahu kenapa, kelambanan itu 

terjadi, apakah karena kesibukan, ataukah karena kapabilitas dosen 
untuk e-learning itu masih kurang?, karena PJJ yang semula 
dianggap banyak madunya tapi ternyata heee.. (sambil 
tertawa)...dalam perjalannya  kalau kita mau sewa spedy aja nga 
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cucuk7. Saya nga tau kenapa, ada beberapa teman yang 
menyatakan PJJ ini nga cucuk. 

P: Memang berapa pak HR-nya tutor, kok nda cucuk? 
SJ: Karena kalau mau hitungan-hitungan,  inisiasi itu cuma 4000 

rupiah untuk satu kali inisiasi 
P: Apa harapan mahasiswa, terhadap pelaksanaan tutorial on-line ini? 
SJ: Para mahasiswa itu sangat mengharapkan kualitas balikan.. sekedar 

Tugas anda sudah saya terima, mahasiswa itu mengharapkan 
balikan minta kualitatif. 

P: Ada tidak hambatan lain selain balikan dari tutor yang kurang? 
SJ: ”beberapa saya amati tutor juga mengalami hambatan untuk 

mengcek antara jawaban masuk dengan melihat jawaban dan hasil 
tes, karena memang cukup ribet tugas yang masuk banyak..harus di 
buka satu-persatu. 

P: Bagaimana dengan motivasi belajar mahasiswa sendiri, jika dilihat 
dari tugas tutorial inisiasi? 

SJ: andaikan mahasiswa di pacu di beri balikan secara kualtatif dan 
tunjukan scor kuantitatif, bahkan saya menemukan ada mahasiswa 
yang membalas inisiasi sampai 6 kali. 

P: Samapai 6 kali?  
SJ: tapi andaikan semua mahasiswa itu bagitu, saya kelenger8. 
P: Ada keluhan PJJ, untuk menjawab inisiasi di kampus terkadang 

tidak bisa, sementara mengerjakan dirumah tidak ada karena tidak 
ada fasilitas. 

SJ: Kalau saya mengatasinya itu dengan di copy ke file kemudian 
dirumah saya koreksi selanjutnya saya berikan penilaian..... 

P: Pernah nga menemukan mahasiswa yang mengcopypaste tugas 
inisiasi 

SJ: Perna, saya temukan 
P: Lalu apa tindakan bapak dengan tugas mahasiswa yang sama 

tersebut? 
SJ: Ya, saya konfirmasi ulang, bahka saya minta kirim ulang tugasnya 

”kok jawaban anda sama dengan jawaban teman anda” 
P: Kalau bapak perna mengalami hambatan dalam pelaksanaan 

tutorial on-line? 
SJ: Kalau hambatan saya adalah koneksi internet, kadang-kadang di 

kampus eror..., ya ini saya hari ini mau download tapi internetnya 
eror. 

P: Kalau dalam pelaksanaan tutorial kunjung,apa yang paling 
dipermasalahkan oleh mahasiswa 

SJ: Yang paling banyak dipermasalahkan paling banyak adalah 
kelambanan dosen membalas balikan, kualitas balikan dan 
keterbukaan peniliaan. Maunya mahasiswa cepat dibalas, 

                                                 
7 Besar pasak dari pada tiang, unik kost yang sangat rendah,  
8 Tidak kuat untuk melakukannya. 
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berkualitas dan ingin tahu nilainya. Dan saya kira itu wajar 
P: Kalau motivasi belajar mahasiswa 
SJ: Kalau saya amati, mereka terlambat mengirimkan tugas inisiasi 

boleh jadi rendah karena mereka mengalami keterlambatan dalam 
mengirimkan inisisi, apakah ini sebagai indikator motivasi 
mahasiswa rendah. 

P: Ada lagi nga keluhan-keluhan dari mahasiswa. 
SJ: Keluhan mereka seperti itu, mereka itu minta inisiasi segera 

dibalas, balikanyya jangan hanya tugas anda sudah saya terima, 
dan paling disesalkan mahasiswa itu adalah tugas anda sudah baik 
tapi nilai akhirnya kok jelek, sementara dosen nga punya rekap 
nilai. 

P: Artinya tutor tidak konsisten dengan jawaban pada saat inisiasi, 
begitu maksudnya pak? 

SJ: Ya, ada dosen yang memberikan balikan bahwa tugas anda sudah 
baik tapi pas nilai akhir nilainya jelek. 

P: Seharusnya bagaimana supaya para dosen tidak kehilanganya 
rekap tugas mahasiswa? 

SJ: Makanya kalau saya melakukan download saya buat di polder-
polder khusu jawaban inisiasi 

 Bapak SJ menunjukan contoh forder-folder khusus jawaban inisiasi 
di labtop yang pribadinya. 

SJ: saya kira dosen-dosen perlu membuat bagaimana membuat 
manajemen e-mail, ini misalnya saya kode aspem 1.  

P: Totor tugasnya semestinya seperti apa. 
SJ: ya, seharusnya tutor menjawab balikan dengan benar. mahasiswa 

semstinya mendapat balikan yang benar. Sebenarnaya inisisi itu 
nga berat9, kalau kita melakukan manajemen e-mailnya dengan 
tertib. 

P: Kalau mahasiswa terlambat dalam pengiriman tugas inisisi, 
tretmennya apa?  

SJ: Kalau mahasiswa yang terlambat, saya tidak melyani...misalnya 
saat inisiasi 4 tapi mahasiswa baru ngirim tugas inisiasi 3. saya 
jawab ”maaf saya baru melayani inisiasi 4” 

P: Lalu bapak memberikan tretmen khusu nga bagi yang terlambat 
SJ: Nga’, saya tidak memberikan tretmen khusu bagi mereka. 
P: Apakah ada layan khusus, misalnya menerapkan chat atau dengan 

menggunakan LMS? 
SJ: Belum-belum sampai kesitu, nampaknya kalau di terapkan seprti 

itu juga susuh. 
P: ada nga usaha untuk melakukan misalnya: chat langsung dengan 

mahasiswa.  
SJ: ya, perangkat komputer kita terbatas juga. 

                                                 
9 Nga berat : compirmasi dengan pak puji, karena pak jati sudah punya komitmen dari awal, 
sehingga tanggungjawab moral untuk lebih baik. 
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P: Aksesnya bagaimana? 
SJ: Ya standar laha...(sambil senyum) bayar murah kok ingin cepat. 
P: ada kecendrungan budaya litersi yang rendah yang belum terbiasa 

dengan internet. 
SJ: ya, sampai sekarang aja masih ada yang belum bisa membuka 

internet. 
P: ada tidak treatment-treatment khusus bagi mereka 
SJ: dulu pernah dilakukan pembekalan, ya namun berbagi hambatan, 

khususnya perbedaan usia itu sangat mempengruhi 
  
         
 

 
CATATAN LAPANGAN 011 

 
Metode Pengumpulan Data    : Wawancara 
Hari/ Tanggal                          : 27 November 2008             
Tempat                                    : Kampus Karangmalang FIP UNY 
Topik                                       : Pengelolaan program PJJ 
 
Peneliti melakukan wawancara dengan Bambang Saptono tentang pengelolaan 
program PJJ, wawancara difokuskan pada pengelolaan program PJJ S-1 PGSD 
FIP UNY 
 
P: Jumlah mahasiswa PJJ PGSD tiap angkatannya berapa pak? 
BS: “setiap angkatan ada 100 mahasiswa yang diterima di PJJ PGSD 

FIP UNY” 
P: Begini pak saya mau menanyakan mengapa perekrutan mahasiswa 

PJJ angkatan I jumlah pendaftar sangat berbeda angkatan 2 dan III, 
BS: “Ya dulu itu, pada angkatan I kita diberikan kebebasan untuk 

membuka dan merekrut mahasiswa sendiri, pada tahun II 
penerimaan waktu pendaftaran sangat mepet, sistem penerimaan 
mahasiswa baru program PJJ pun di serahkan kepada dians 
kabupaten/kota, pada tahun II itu kan tidak hanya kab/kota yang 
ada di Jogja..., ditambah III kab yang ada di jawah tengah. Nah 
pada tahun III itu kembali lagi ke kab/kota di jogja” 

P: Apakah pelayanan mahasiswa reguler dengan mahasiswa PJJ itu 
sama atau berbeda? 

BS: ”Pelayanan mahasiswa PJJ dengan mahasiswa lainnya sama, 
mereka mendapatkan ijazah yang sama dengan mahasiswa pada 
umumnya, mereka bisa ikut kegiatan kemahasiswaan, 
menggunakan fasilitas kampus, hanya satu saja yang mereka tidak 
boleh yaitu mengajukan beasiswa karena mereka sudah dapat 
beasiswa khusus dari diknas”. 

P: Mendasarkan data terjadi penurunan peminat calon mahsiswa yang 
mau kuliah di PJJ, kira-kira apa penyebabnya? 
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BS: Ya itu tadi, pendaftaran mahasiswa PJJ angkatan ke II menurun, 
karena waktu pendaftaran yang terlalu singkat sehingga sosialisai 
kurang masif ditambah waktu pendaftaran yang tidak lazim yaitu 
pada bulan Januari”  

P: Kalau angkatan ke III, bagaimana? 

BS: pada angkatan ke-III dinas yang melakukan seleksi penerimaan 
mahasiswa, daftar nama mahasiswa yang lolos seleksi di kirimkan 
ke Jakarta dalam hal ini PMPTK, pengelola hanya menerima 
nama-nama dari Jakarta. 

P: Pak kalau tidak salah, PJJ ini deselenggarakan secara konsorsium, 
itu konsepnya seperti apa? 

BS: “betul, konsorsium itu maksudnya diselenggarakan sama dengan 
beberapa perguruan tinggi yang telah ditunjuk dalam satu 
pengelolaan, artinya kita bareng-bareng dengan kampus lain. 

P: Siapa yang mengkoordinasikan semua perguruan tinggi tersebut? 
BS: “Seamolec Jakarta”  
P: Lalu apa hubungan antara PJJ PGSD dengan Seamolec dan sistem 

pengelolaannya? 
BS: “Seamolec bertindak sebgai support system saja, dan 

menggordinasikan kampus yang tergabung dalam konsorsium 
program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT, sedangkan pengelolaan 
program sepenuhnya dikololah oleh UNY”.  

P: Berarti semua fasilitas di suport dari pusat? 
BS: Bukan begitu, sumber daya pendukung penyelenggraan program 

PJJ S-1 PGSD, ada yang dimiliki sendiri oleh kampus (UNY), ada 
yang diperoleh melalui bantuan dari pusat dan ada hasil dari 
konsursium” 

P: Sebenarnya mahasiswa PJJ beloh tidak diikuti oleh non guru? 
BS: mahasiswa program PJJ S-1 PGSD merupakan guru-guru lulusan 

D-2 baik baik dari sekolah swasta maupun negeri yang belum 
memenuhi kualifikasi akademik sebagaimana yang di persyaratkan 
UU yaitu S-1”  

P: Jadi harus guru?  

BS: Yap..sampai saat ini diperuntukan bagi guru, 

P: Bagaimana standart kompetensi lulusan mahasiswa program PJJ? 

BS: “...standar kompetensi lulusan mengacu dari pusat yaitu dikti, kita 
tinggal ikut saja”. 

P: Apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa? 

BS: “...kompetensi lulusan yang tertulis dalam naskah akademik ada 
tiga tataran yaitu kompetensi utama, kompetensi pendukung dan 
kompetensi lainnya”  
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P: Kalau komposisi mata kuliah siapa yang menentukan? 

BS: ”pengembangan materi kurikuler semuanya sudah dibuat dan 
dirumuskan oleh pusat, kita tinggal ikut aja…sebelum program ini 
dibuka secara resmi sudah ada pertemuan bidang I (akademik) 
yang tergabung dalam konsorsium untuk merumuskan 
pengembangan kurukulum PJJ S-1 PGSD”. 

P: Bagaimana penglolaan mata kuliah di PJJ ini? 

BS: “mata kuliah hendaknya berdiri sendiri karena PJJ prinsip awalnya 
tidak paket tapi mahasiswa bebas memilih mata kuliah jika ada 
prasyarat maka akan kesulita mahasiswa memilih mata kuliah. 
Berikutnya materi teori hendaknya dipisahkan dengan praktek 
karena perkulihan PJJ itu jarak jauh supaya pada saat praktek tutor 
dan mahasiswa lebih mudah untuk mengontrol dan 
melaksanakannya..sedangkan diharapkan tidak lebih dari 3 sks 
adalah mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa tidak terlalau 
berat beban dan tugasnya” 

P: Kaitannya dengan pelaksanaan tutorial on-line, apa tujuannya tugas 
inisiasi? 

BS: “dengan adanya inisiasi ini harapannya mahasiswa termotivasi 
untuk belajar karena ada interaksi antara tutor dengan mahasiswa”  

P: Mengapa tugas harus di lewat internet? 
BS: “Ya..jarak antara mahasiswa dengan kampus kan berbeda-beda 

maka dari itu kita standarkan melalui internet ini, jauh dekat 
mereka kirim tugas lewat internet”  

P: Mengapa pelaksanaan resedensial tempatnya di UNY 
BS: “Ya kita pilih kampus UNY kan netral, semua suda tahu 

tempatnya, kalau di tempat lain mallah repot harus nyari dan belum 
tentu mahasiswa atau dosen tahu tempatnya”  

 
Interpertasi Data: 

1. Sistem penerimaan mahasiswa baru berbeda setiap angkatan, terjadi 
penurunan minat mahasiswa untuk kuliah di program PJJ dari angkatan I 
samapai III yang disebabkan bebererapa faktor yaitu waktu pendaftaran 
yang singkat, sosialisasi minim, sistem perekrutan yang berbeda dan 
waktu pendaftaran yang tidak lazim.  

2. Program PJJ diselenggarakan secara konsorsium yang melibatkan 
beberapa perguruan tinggi Negeri maupun Swasta dan di koordinasikan 
oleh Seamolec Jakarta. Seamolec berperan sebagai Suppoting System 
dalam pengelolaan program PJJ S-1 PGSD. 

3. Kompetensi mahasiswa sudah diatur dalam kurikulum yang telah 
dirumuskan oleh pusat (standar semua perguruan tinggi konsorsium), 
artinya kampus tidak dapat mengembangkan kompetensi atau struktur 
kurikulum sendiri. 
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CATATAN LAPANGAN 012 

 
Metode Pengumpulan Data : Wawancara    
Hari/ Tanggal                       : 9 Desember 2008             
Tempat                                 : Ruang jurusan KTP FIP UNY  
Topik                                    : Pelaksanaan pembelajaran Program PJJ   
 
Suasana di ruangan jurusan FIP, Bpk. Pujiriyanto sedang mengakses internet dan 
membalas tugas inisiasi mahasiswa program PJJ. 
 
P: Menurut  pak PJ bagaimana perjalanan pelaksanaan pembelajaran 

tutorial on-line ini? 
PJ:  
 

”Sangat tidak efektif dan kurang membelajarkan, masak 
mahasisiwa menjawab tugas inisiasi sama dengan yang ada di teks 
buku modul, wong soalnya cuma sebutkan? Ya pasti jawabannya 
sama semua. Ini kualitas soalnya ini kurang baik. Menurut saya ini 
kurang membelajarkan. 

P: Saya kok heran, dari hasil wawancara saya hampir semua 
mahasiswa dan dosen mengeluh dengan program tutorial on-line, 
mengapa ya? 

PJ:  
 

”La...iya mahasiswa minta jawaban segera, sementara dosen 
kesulitan untuk memberikan jawaban segera, kesibukan je.. 

P: Apa pak PJ merasa terpaksa membalasi tugas mahasiswa? 
PJ: Ya, mahasiswa kalau nga dibalas sering SMS, telpon, nany-nanya 

tugasnya sudah masuk apa belum, terganggu juga. 
P: Apa yang salah ini... 
PJ:  
 

”Ada hambatan teknologi khususnya komputer, teknologi yang 
seharusnyadapat membantu jadi malah menghambat, karena tidak 
dibekali dengan kemampuan e-learning yang memadai. Menurut 
saya jawaban inisiasi mahasiswa itu dicetak aja...nanti kita balesi 
lewat e-mail. Jadi ada yang bertugas mengprint jawaban inisiasi. 
Susah m’baca di layar monitor, cepat lelah” 

P: Bagaimana cara bapak membalas tugas inisiasi dari mahasiswa? 
PJ: Saya balasi secara umum wae.... 
 
Intrepertasi data: 

 
1. Kualitas soal yang kurang baik, perlu ditinjau ulang soal-soal yang 

dikembangkan...,bahkan perlu ada terobosan bagaimana tugas inisiasi 
antar mahasiswa soalnya tugas yang berbeda. 

2. Ada kesan mahasiswa sering memaksa dosen untuk memberikan feedback 
atas tugas inisiasi. 

3. Kebiasaan menggunakan perangkat ICT terkesan masih rendah (ICT 
literacy rendah) 
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CATATAN LAPANGAN 013 
 

Metode Pengumpulan Data  : Wawancara                                       
Hari/ Tanggal                        : 14 Desember 2008             
Tempat                                  : Joglo kampus 3 (UPP 2) FIP UNY Jl. Bantul  
Topik                                     : Pelaksanaan pembelajaran program PJJ 
 

P: Gimana mba’ pelaksanaan PJJ selama ini? 
HN & M: pak jangan kita yang diwawancarai, kita kan belum PNS…PJJ kan 

untuk PNS, kita belum PNS jadi tidak bisa mewakili. 
Kan aturannya untuk PNS, hanya kab. Bantul GTT yang bisa 
masuk...PJJ 

P: oh begitu,.. tapi kalian uda mengajar to..? 
M: ”Betul...tapi kami masih honorer” 
P: Tidak apa-apa, saya cuma ingin berbincang dengan mahasiswa 

PJJ?  
HN&M: Ya,  
P: Apa hambatan yang kalian rasakan selama ini , Ada beban 

tambahan nga selama ini 
M:  ya ada pak, tapi ya uda diniatin kuliah ya kita teta harus berusaha,  

ya kalau ada tugas inisiasi kita ngerjain di gari-gari akhir, kita jadi 
kurang maksimal, beda kan kalau kita Cuma kuliah tok, lah ini 
kadang kita ada tugas dari sekolah, kita lebih memberatkan ke 
tugas sekolah. Kada ada barengan dengan apa tu misal pada inisiasi 
1 kemaren barengan dengan administrasi sekolah banyak sekalai 

HN: tugas sekoalah itu banyak,  
Hambatan lain jarak dengan internet jauh, modul sering terlambat, 
kadang kita mengcopy sendiri dari situs (internet),  

P: ada hambatan lain tidak, selain tugas dari kantor? 
HN: Ya..itu tadi, hambatan lain itu modul, kita cuma disuruh download 

sendiri di internet, tapi terakhir ini uda di kasih modul tapi ya itu 
Kertasnya modulnya buram. Nga enak di baca,  

P: Kirim tugas lewat ICT ada kesulitan nga? 
HN: Kalau internet banyak. Jadi kita tidak terlalau kesulitan, tapi 

kemaren pernah terjadi error alamat e-mail nga bisa di gunakan 
jadi sempat terjadi keterlambatan. 

P: Apa yang menjadi keluhan mahasiswa selama pelaksanaan 
pembelajaran pada program PJJ ini?  

HN: ini lho pak banyak dosen yang nga m’balesin tugas inisiasi, jadi 
kadang kita bingung apa tugas kita suda masuk apa belum. Jadi 
kita sering SMS lagi ke dosennya untuk memastikan kadang 
telpon. 

P: kesempatan belajar mandiri untuk belajar gimana?  
HN: ”kalau di sekolah itu kadang nga enak, kalau jam sekolah bawa 

buku modul, otomatis di luar jam sekolah, padahal di rumah kita 
harus mempersiapkan tugas ngajar besoknya” 
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P: kalau dapat modul, sempat membaca 
HN: ya sempat, mau tidak mau kita baca...kan harus mengerjakan tugas 

inisiasi jadi kita harus buka modul. 
P: apakah modul itu tuntas di baca? 
HN: kalau saya hanya yang depan-depan saja, yang ada hubungannya 

dengan tugas inisiasi. Lha biasanya juga saya lihat evaluasi di 
modul, di akhir kan ada kunci jawaban ya kita bisa mencocokan 

P: Gimana kalau dibandingkan antara inisiasi dengan tatap muka, ibu 
memilih enak yang mana proses belajarnya? 

HN: enak yang tatap muka, soalnya diterangkan, jadi kita bisa 
nyambung, kalau ada yang nga jelas kita bisa tanya. 
Belajar mandiri kadang kurang paham,  

P: apakah mahasiswa bertanya dengan dosen kalau ada yang nga jelas 
HN: ya.. tergantung, pernah kita tanya, tapi akhir-akhir ini jarang... 
P: apa balikan dari dosen awaban 
 

Interpertasi data 

1. program PJJ di ikuti oleh mahasiswa yang berasal dari guru SD swasta 
maupun Negeri.  

2. mahasiswa mengalami hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran 
(khususnya tugas inisiasi) atau pada saat tutorial on-line, beberapa kendala 
tersebut diantaranya (a) beban tugas kantor (sekolah); mahasiswa PJJ 
adalah para guru yang tidak meninggalkan tugas pokonya untuk mengajar, 
(b) lokasi internet yang jauh atau internet error; hambatan teknis yang 
sangan vital, (c) distribusi modul yang kurang lancar. 

3. dalam membaca modul mahasiswa hanya membca bagian-bagian pokok 
saja, artinya modul tidak dibaca dengan tuntas, hal ini menurut hemat 
peneliti karena kesibukan mahasiswa yang kesulitan mencari waktu luang 
untuk membaca modul. 

4. sebagian mahasiswa masih lebih memilih kuliah disampaikan secara tatap 
muka daripada jarang jauh (on-line) 

 
 
 
 

CATATAN LAPANGAN 014 
 

Metode Pengumpulan Data  : Wawancara                                       
Hari/ Tanggal                        : 15 Desember 2008             
Tempat                                  : Kampus 3 (UPP 2) FIP UNY Jl Bantul 
Topik                                     : pelaksanaan perkulihan resedensial program PJJ  
                                                 S-1 PGSD  
Wawancara dilakukan pada saat pelaksanaan pelaksanaan pembelajaran mulai 
dari perkulihan resedensial, tutorial on-line, media yang digunakan dalam 
pembelajaran. 
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P: Apa ibu merasakan ada manfaat kegiatan perkulihan resedensial 

(tatap muka) dan tugas inisisi? 

HN: “dengan adanya resedensial saya mendapatkan gambaran tentang 
isi mata kuliah sedangkan tugas inisiasi menuntut saya ‘mau tidak 
mau’ dituntut untuk membaca modul”  

P: Sebelumnya apakah ibu sudah bisa menggunakan internet? 
HN: “bisa kalau sekedar mencari informasi, tapi terus terang saya bisa 

internet yang namanya chatting, e-mail setelah kuliah di PJJ ini”.  
P: Apakah ada hambatan dalam berkomunikasi dengan tutor selama 

pelaksanaan tutorial on-line? 
HN: “selama ini tidak, dengan adanya tutorial on-line kami sebenarnya 

dapat bertanya kepada tutor tentang mata kuliah melalui e-mail, 
tapi kami jarang berkomunikasi lewat e-mail”.  

P: Mengapa jarang berkomunikasi lewat e-mail? 
HN: lewat e-mail kadang nga’ dibalas, makanya kadang saya telepon 

dosen untuk bertanya tentang tugas inisiasi sekalian konsultasi” 
P: Menurut ibu apakah program PJJ akan bisa meningkatkan 

kualifikasi guru SD? 
HN: “menurut saya bisa, program PJJ berbasis ICT ini dapat 

meningkatkan kualifikasi akademik kami para guru SD yang belum 
S-1, apalagi sistem pembelajaranya dibantu dengan internet”  

P: Kalau dengan fasilitas internet sendiri bagaimana bu, mudah tidak 
terutama untuk mengirimkan tugas inisiasi? 

HN: ”jarak internet dengan rumah saya jauh sekitar 20 km, jadi kalau 
kirim tugas inisiasi saya rapel (gabung) beberapa inisiasi saya 
kirim, misalnya inisiasi 1 dan 2 saya kirim bersamaan karena itu 
tadi jauh, biar irit”   

P: Apa ibu tidak menggunakan jasa internet pribadi untuk mendukung 
pelaksanaan pembelajaran? 

HN: ”dulunya nga, tapi sekarang saya gunakan HP yang terkoneksi 
dengan internet, tapi sekedar untuk ngecek tugas, pengumuman 
atau informasi”.  

P: Kaitan dengan modul, menurut ibu bagaimana? 
HN: “...angkatan kami mendapatkan modul dalam bentuk softcopy yang 

disimpan di CD, kalau angkatan sebelumnya itu modulnya 
dicetak”.  Padahal saya lebih suka baca modul dalam bentuk cetak, 
soalnya kalau softcopy, baca susah...harus naik turun trus...kita 
baru bisa baca harus menghidupkan komputer dulu baru bisa di 
baca, kurang fleksibel”.  

P: Jadi modul dalam bentu CD, bukan cetak? 
HN: Iya, ya itu susah, makanya sebagian saya print... 
P: Apakah ibu merasa mendapatkan tambahan pengetahuan dan 

wawasan  selama mengikuti perkulihan di PJJ ini? 
HN: “ya ada la, selama kuliah di PJJ banyak pengetahuan yang saya 

dapatkan dengan membaca modul dan mengerjakan tugas 
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mandiri....tugas inisiasi kalau benar-benar dikerjakan pasti 
menambah wawasan”.  

P: Bagaimana menurut ibu tentang tugas inisiasi? 
HN: ”tugas inisiasi menuntut saya harus membaca modul, memang 

kesannya agak sedikit memaksa, tapi saya nga tau kalau nga ada 
tugas inisisi saya mau belajar atau tidak” . 

P: Apakah selama ini ada kerjasama dan diskusi diantara mahasiswa 
khususnya tentang tugas inisisi? 

HN: “kalau tugas inisiasi biasanya kami saling tukar untuk bisa dicek 
apakah jawaban sudah betul, ya memang ada yang tidak mau 
susah-susah jawaban teman tinggal di copy”.  

P: Ada teman ibu yang copy paste jawaban temanya, begitu 
maksunya? 

HN: Ya ada... 
P: Banyak tidak yang kaya begitu bu? 
HN: Kurang tahu kalau banyaknya, tapi adalah... 
P: Apakah ibu meluangkan waktu setiap hari untuk membaca modul? 
HN: ”selama ini saya berusaha untuk setiap hari saya selalu meluangkan 

waktu untuk membaca modul baik di kantor ataupun di rumah”.  
P: Kapan ibu bisa meluangkan waktu untuk membaca modul? 
HN: ”ya memang agak sulit nyari waktunya...pagi hari mengajar, sore 

hari ya untuk istirahat sejenak karena sampai rumah biasanya 
sudah sore, sedangkan malam hari saya harus membuat persiapan 
mengajar trus kapan bisa belajarnya”, tapi adalah waktu-waktu 
senggang disela kesibukan itu” 

P: Bagaimana strategi ibu untuk memahami modul lebih cepat dan 
mudah? 

HN: ”saya biasanya membuat catatan khusus, agar lebih mudah 
memahami dan mempelajari mata kulaih”, selain itu dalam belajar 
dan mengajar saya harus disiplin, kalau nga begitu.. nanti 
kedodoran semua...misalnya selesai mengajar waktu saya gunakan 
untuk mengerjakan tugas kuliah, mencari referensi trus ke warnet 
liha kalau ada informasi, malam hari saya gunakan untuk membuat 
persiapan mengajar besoknya”. 

P: Perlengkapan apa yang harus ada, untuk mendukung program 
pembelajran di PJJ ini?  

HN: “alat yang tidak boleh tidak harus ada adalah komputer, itu sangat 
penting...saya pernah nga punya komputer pada awal kuliah 
dulu...wah repot banget.”.  

P: Selama perjalanan mengikuti perkulihan di PJJ ini bagaimana 
kesan ibu terhadap program ini? 

HN: “saya kira kuliah PJJ itu dulu mudah, ternyata susah...tugasnya 
banyak, padahal saya tidak dapat cuti tugas belajar, kalau teman 
saya enak dia dapat cuti tugas belajar, kami di PJJ ini tetap 
mengajar, bahkan dalam acara-acara sekolah tetap dilibatkan, kita 
jadi nga’ bisa fokus”. 
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Interpertasi data  

1. Tugas inisiasi dan tutorial tatap muka dapat ”memaksa” mahasiswa 
membaca dan mempelajari modul. 

2. Mahasiswa jarang melakukan komunikasi melalui e-mail untuk bertanya 
permasalahan perkulihan kecuali untuk mengirimkan tugas, karena 
pertanyaan dan konfirmasi dari mahasiswa jarang mendapat balikan dari 
tutor. 

3. Sebagian mahasiswa memiliki jarak yang cukup jauh dengan fasilitas 
internet, makanya sebagian mahasiswa menggunakan internet pribadi 
untuk mengakses informasi dan pengumuman.  

4. Adanya indikasi copy paste jawaban inisiasi 
5. Sebagian mahasiswa memiliki startegi berbeda untuk memahami materi 

perkulihan. 
6. Komputer; peralatan yang penting untuk mendukung pelaksanaan 

pembelajaran . 
 

 
 

CATATAN LAPANGAN 015 
 

Metode Pengumpulan Data  : Wawancara 
Hari/ Tanggal                        : 28 Desember 2008             
Tempat                                  : Ruang jurusan KTP FIP UNY  
Topik                                     : Pelaksanaan pembelajaran Program PJJ   
 
Wawancara dengan Pak Ariyawan Agung dilakukan lepas di ruangan jurusan 
kurikulum dan teknologi pendidikan,   
 
P: Bagaimana seharusnya penyampaian materi resedensial? 
AG: sebenarnya kalau bisa semua materi yang ada dalam modul 

tersampaikan semua, walaupun hanya garis besar-nya saja.? 
P: Apakah dosen tutor berhak membuat materi sendiri untuk kuliah 

resedensial 
AG: Boleh aja, asalkan..tidak keluar dari standar kompetensi yang ada. 
P: Kalau resedensial tutor bisa mengembangkan materi, apakah tutor 

dapat mengembangkan soal tugas inisisi sendiri? 
AG: “boleh sekali..., semestinya yang membuat soal untuk pelaksaaan 

totorial online adalah tutor itu sendiri, namun sebagian besar tutor 
mengalami hambatan untuk membuat soal dan mengupload di 
interent. Makanya sementara kita masih menggunakan standar 
tugas inisisi dari pusat, kita seragamkan dulu soalnya, namuan bagi 
dosen yang ingin membuat soal sendiri atau tugas tambahan itu 
sangat dianjurkan, seharusnya demikian” (wawaancra 21 
Desember 2008). 

P: Kedepan katanya tutorial on-line menggunakan sistem e-learning, 
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betulkah itu? 
AG: Benar.. 
P: kapan mulai penerapan e-learning? 
AG: Rencananya mulai Febuari 2009 program PJJ akan menggunakan 

e-learning dengan sistem LMS “Moodle system, sedang 
dipersiapkan sistemnya. 

P: Mengapa berubah dari sistem e-mail ke sistem e-learning? 
AG: Sebenarnya program PJJ berbasis ICT itu menggunakan e-learning 

sistem LMS ini buka sistem e-mail, namun karena diawal 
kompetensi mahasiswa dan tutor serta sistemnya belum 
memungkinkan maka digunakanlah sistem e-mail. 

 
Interpertasi data   
 

1. Dosen selaku tutor dapat mengembangkan materi mata kuliah baik kuliah 
resedensial maupun kuliah jarak jauh (tutorial on-line). Unsur kreatifitas, 
dan wawasan dosen sangat dihargai. 

2. Ada rencana akan mengembangkan sistem pembelajaran dari berbasis e-
mail ke sistem e-learning. 

 
 
 
 

CATATAN LAPANGAN 016 
 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara  
Hari/ Tanggal                       : 30 Desember 2008             
Tempat                                 : Ruang Transit Dosen/ ruang tutor on-line 
Topik                                    : Pelaksanaan pembelajaran     
 
Peneliti melakukan wawancara dengan Eka Septi untuk mengetahui pelaksanaan 
pembelajaran pada program PJJ S-1 PGSD 
P: Bagaimana pemanfaatan ICT center saat berlangsung tutorial on-

line selama ini? 
ES: “ICT center kurang difungsikan oleh mahasiswa, jadi begini...ICT 

center digunakan tidak hanya mahasiswa PJJ, tapi juga oleh siswa. 
Nah kalau mahasiswa mau pakai ICT center dapat digunakan 
setelah siswa di sekolah tersebut selesai menggunakan. Jadi 
mahasiswa tidak dapat menggunakan ICT center setiap saat”. 

P: Apa sebab ICT center kurang berfungsi maksimal? 
ES: “Ya itu..ICT center sebenarnya tidak hanya digunakan oleh 

mahasiswa PJJ, tapi juga oleh siswa yang ada di sekolah-sekolah 
temapt ICT center tersebut, nah...kalau mahasiswa PJJ mau pakai 
ICT center bisa, tapi...setelah siswa selesai menggunkan jadi 
mahasiswa tidak dapat menggunakan ICT center setiap saat 

P: Siapa yang menentukan tempat ICT center atau memilih lokasi 
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ICT center?  
ES: Pemilihan ICT center sudah ditentukan dari pusat, itu 

kan...jardiknas, bukan kebijakan pengelola di UNY” 
P: Trus kalau kecepatan acces ICT center sendiri bagaimana? 
ES: ICT center sebenarnya itu kan bantuan pemerintah, yah tahulah..., 

accesnya cendrung lelat (lambat), apalagi yang menggunakan 
banyak, sering error juga. 

P: Kalau mahasiswa mengakses ICT center emanya gratis atau bayar? 
ES: “Gratis untuk mahasiswa....PJJ, tapi ya..itu...kurang efektif” 
P: Kok kurang efektinya bagaimana? 
ES: “Keberadaan ICT center itu kan terpusat ada di Sekolah, misal 

sleman itu ICT centernya ada di SMK pembangunan, padahal 
mahaiswa ada yang berada dari sudut kabupaten sleman, ada dari 
turi, sayegan, godean, misal mahasiswa dari sayegan mau ke SMK 
pembangunan kan jaraknya jauh...padahal didekat rumah mereka 
ada internet. 

P: Tapi.. mahasiswa harus bayar, kalau di warnet?. 
ES: Ya, iya...tapi mahasiswa saat ini sebenarnya dapat bantuan dana Rp 

150 ribu tiap bulannya untuk mengakses internet. Apalagi sekarang 
ini sudah banyak mahasiswa yang menggunakan internet pribadi, 
misal spedy, telkomnet instan. 

P: Bagaimana penggunaan ICT center untuk wilayah DIY? 
ES: penggunaan ICT center untuk wilayah Yogyakarta memang kurang 

efektif karena jumlah warnet yang cukup banyak, mungkin kalau 
daerah lain keberadaan ICT sangat bermanfaat”.   

P: Kalau punya internet pribadi berarti mereka harus punya komputer 
dong? 

ES: Lha iya..kuliah di PJJ harus punya komputer apalagi ini kan PJJ 
berbasis ICT, segala sesuatunya menggunakan komputer mulai dari 
pembuatan tugas, kirim tugas sampai membuka tugas”. 

P:  
ES: Ya..iya, mereka sudah kita fasilitasi untuk kredit labtop, hampir 

semua mahasiswa PJJ sudah memiliki labtop. belum lagi, sekarang 
ini di SD inti, pemerintah memberikan bantuan Spedy, mahasiswa 
yang berada di sekolah sekarang dapat mengakses internet.       

P: mahasiswa-PJJ haru guru yang aktif mengajar 
ES: ya, mereka semua saat ini sedang aktif mengajar 
P: semuanya PNS 
ES: awalnya ya, pada angkatan I, namun pada angkatan II dan III guru 

bantu, GTT dan GTY juga bisa menjadi mahasiswa PJJ. 
P: Bagaimana sistem perekrutan mahasiswa? 
ES: untuk perekrutan, pada angkatan I dan II itu diselenggrakan oleh 

UNY, namun angkatan III diserahkan pada dinas pendidikan 
kab/kota. 

P: Kenapa berubah? 
ES: Ya... itu dari pusat, jadi kita terima nama dari PMPTK, seleksi 
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dilaksanakan oleh dinas kab/kota bekerjasama dengan BKD. 
P: bagaimana sistem seleksinya? 
ES: semuannya melalui tes tulis dan komputer 
P: Siapa mahasiswa PJJ 
ES: mahasiswa PJJ adalah para guru yang aktif mengajar, awalnya 

mahasiswa PJJ hanya mereka yang PNS namun pada angkatan II 
dan III guru bantu, Guru Tidak Tetap (GTT) dan Guru Tetap 
Yayasan (GTY) juga bisa ikut mendaftar pada menjadi mahasiswa 
program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT 

P: Menurut informasi, mahaisswa PJJ mendapatkan beasiswa? 
ES: Pemberian beasiswa mahasiswa PJJ direncanakan akan diberikan 

khusus angkatan I sampai angkatan III selanjutnya swadana, 
beasiswa ini sebagai stimulan bagi guru agar mau melanjutkan 
studi”. 

P: Mendasarkan pada data penerimaaan mahasiswa baru, pada 
angkatan ke II terjadi penurunan, mengapa? 

ES: waktu penerimaan mahasiswa pada angkatan ke II sangat singkat, 
karena informasi kepastian penerimaan mahasiswa yang kita 
terima dari Jakarta juga waktunya mepet. 

P: Bagaimana dengan sistem dan mekanisme penerimaan mahasiswa 
angkatan ke III? 

ES: Unuk penerimaan mahasiswa angkatan III keluar aturan dari pusat, 
jadi pengelola tinggal menerima nama calon mahasiswa dari 
PMPTK, seleksi dilaksanakan oleh dinas kabupaten/kota 
bekerjasama dengan BKD, kita hanya terima nama calon 
mahasiswa saja 

P: apakah resedensial wajib diikuti oleh mahasiswa? 
ES: ya, wajib... itu kan kaitanya dengan penilaian, jadi nilai mahasiswa 

itu diperoleh dari nilai resedensial, nilai inisiasi (tutorial online), 
dan nilai ujian akhir. 

P: tempat resedensial biasanya dilakukan dimana? 
ES: ya..tergantung dimana ruangan yang bisa di pakai, pernah 

dikakukan di UPP 2 dan di kampus pusat. tergantung situasi dan 
ruang kelas yang bisa digunakan 

P: ada masalah nga dengan tempat yang terpisah? 
ES: ya... kalau tempat resedensial kita tidak begitu masalah, hanya 

koordinasi yang sering berpindah-pindah sedikit membutuhkan 
waktu. 

P: Berapa lama pelaksanaan resedensial? 
ES: Lama masa resedensial sesuai ketentuan dari jakarta, yaitu sekitar 

21 samapi 23 hari, tergantung dari materi kuliah. 
P: Materi apa saja yang diresedensialkan? 
ES: Semua materi yang akan ditempuh oleh mahasiswa pada semester 

tersebut. 
P: Kalau pembekalan Ict, belajar mandiri itu disebut resedensial juga? 
ES: Ya, tapi itu bukan mata kuliah, hanya pembekalan bagi mahasiwa 
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untuk mengikuti program PJJ, itu kan hanya untuk mahasiswa 
semester I yang baru masuk. Ya, resedensial semester I lebih 
panjang karena ada pembeklan PJJ. 

P: Berapa daftar tutor yang terdaftar dalam program PJJ? 
ES: Totor sebenarnya fleksibel...,tergantung kebutuhan mata kuliah, 

pada semster I kita butuh sedikit namun pada semester berikutnya 
dibutuhkan lebih banyak lagi totor karena jumlah mahasiswa dan 
mata kuliah bertambah. 

P: Jadi jumlah tutor menyesuaikan kebutuhan jumlah mata kuliah, 
lalu bagaimana sistem perekrutannya? 

ES: setiap semester kita mohon kesediaan para dosen untuk menjadi 
tutor mata kuliah, ya..tentunya sesuai dengan kompetensi 
dibidangnya, misalnya mata kuliah pengambangan kurikulum, kita 
akan mencari siapa dosen yang berkompeten pada mata kuliah 
tersebut, begitu juga mata kuliah yang lainnya IPA, IPS atau 
bahasa inggris kita cari dosen yang berkompeten di 
bidangnya....jumlah tutor tergantung pada mata kuliah yang 
ditempuh dalam satu semester...”  

P: Bagaimana dengan struktur organisasi pengelola? 
ES: 
 

Organisasi penglola sudah lengkap, namun beberapa kurang 
berfungsi secara maksimal,     

P: Kalau pelaksanaan tutorial on-line dilakukan dimana? 
ES: Inisiasi atau tutorial on line dapat dilakukan di mana saja baik tutor 

maupun mahasiswa, mau di rumah, di kampus, atau di warnet ya… 
terserah mereka, mahasiswa kirim jawaban inisiasi malam tutor 
membalas sorenya itu tergantung mereka, yang jelas pengelola 
sudah menetapkan waktu-waktunya,. 

P: Sebenaranya apa tujuan tutorial 
ES: tutorial itu bertujuan agar mahasiswa mau belajar dan membaca 

modul mata kuliah yang mereka terima, paling tidak dengan 
adanya tugas inisiasi mereka dituntut untuk menjawab tugas 
inisiasi tersebut 

P: Siapa yang menyusun dan membuat bahan ajar 
ES: Semua perguruan tinggi yang tergabu dalam konsorsium ikut 

terlibat menyususn bahan ajar mandiri. 
P: Apa yang menjadi bagian UNY untuk dikembangkan menjadi 

bahan ajar mandiri 
ES: UNY mendapat jatah 3 mata kuliah untuk dikembangkan menjadi 

bahan ajar mandiri, sementara mata kuliah yang lain 
dikembangkan oleh kampus lain yang tergabung dalam 
konsursium. 

P: Untuk pengembang bahan ajar non cetak berasal dari mana. 
ES: SDM yang mengambangkan bahan ajar noncetak berasal dari 

kampus sendiri, khusunya mata kuliah yang menjadi tanggung 
jawab UNY”. 

P: Bagaimana distribusi bahan ajar? 
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ES: bahan ajar yang kita terima dari pusat yakni dari PMPTK secara 
bertahap, sesuai dengan mata kuliah yang akan ditempuh dalam 
semester tersebut, misalnya pada semester 2 maka kita dapat 
kiriman dari pusat modul-modul semester 2, begitulah 
seterusnya....” 

P: Kenapa ada kegiatan pembekalan program dalam PJJ, apa 
tujuannya? 

ES: “mahasiswa program PJJ perlu dikenalkan dengan sistem 
pembelajaran pada program PJJ, supaya mereka tidak bingung saat 
pelaksanaan kuliah nanti-nya  

P: Kapan waktu dilaksanakan kegiatan pembekalan program? 
ES: program pembekalan program PJJ dilaksanakan pada masa 

resedensial  
P: Dimana lokasi dilaksankan kegiatan pembekalan program PJJ? 
ES: ....kegiatan pembekalan program di selenggrakan di kampus UNY, 

pernah juga diselenggrakan di UPP 2 dan di kampus 
Karangmalang, ya....tergantung situasi dan kondisi dimana yang 
lebih memungkinkan. 

P: Materi apa yang paling banyak di berikan dalam kegiatan 
pembekalan? 

ES: Materi pembekalan peningkatan kemampuan ICT menjadi materi 
yang paling lama diajarkan pada mahasiswa, karena materinya 
bersifat praktek”. 

P: Mengapa pelaksanaan tutorial tatap muka hanya dilaksanakan di 
kampus karangmalang dan kampus 3 jl. Bantul? 

ES: pelaksanaan tutorial tatap muka atau perkulihan resedensial hanya 
kita selenggarakan di kampus 3 jl. Bantul dan kampus 
Karangmalang karena kalau di kampus 2 jl. Kenari tempatnya tidak 
ada, ruangan-nya sempit  

P: Bagaimana sistem pembagian kelas di program PJJ 
ES: Jadi begini...dalam satu angkatan kan...ada 100 orang mahasiswa 

nah...itu kan dibagi dalam 2 kelas A dan B masing-masing 50 
orang, kita bagi kelas berdasarkan itu dan kita akan kesulitan 
mengatur mahasiswa dan tutor jika perkulihan resedensial 
dilaksakan dalam ruangan kecil.” 

P: Kapan diadakan kuliah resedensial dan apa muatannya? 
ES: dalam wawancara 30 Desember 2008; “Perkulihan resedensial 

diadakan setiap awal semester, mata kuliah yang diresedensialkan 
adalah mata kuliah yang akan di tempuh oleh mahasiswa pada 
semester tersebut, ya...semacam pengantar perkuliahan agar 
mahasiswa memiliki gambaran umum tentang mata kuliah yang 
mereka tempuh”. 

P: Apakah setiap mata kuliah ada tes/ ujiannya? 
ES: setiap mata kuliah ada tes-nya yang menjadi salah satu penentu 

kelulusan bagai mahaisswa program PJJ.  
P: Kapan tutorial on-line di laksankan? 
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ES: tutorial on-line dilaksanakan setelah masa resedensial dan 
komunikasi antara dosen tutor dengan mahasiswa dilakukan 
dengan bantuan ICT. 

P: Salah satu hambatan tutor adalah internet pribadi, ada nga fasilitas 
internet pribadi bagi para tutor? 

ES: ”...ya nga ada dananya kalau harus memfasilitasi tutor dapat 
internet pribadi”  

P: Apakah tes dilaksankan bersama-sama? 
ES: mengungkapkan “tes formatif dilaksankan secara bersama-sama, 

kita sudah tentukan jadwal tes-nya, masing-masing tutor tinggal 
melakukan tes saja sesuai ketentuan jadwal yang telah disusun. 

P: Apa muatan lain tugas inisisi bagi mahasiswa? 
ES: ”tugas inisisi utamnya adalah untuk membentuk kebiasaan belajar 

mahasiswa”  
P: Bagaimana kebiasaaan mahasiswa dalam mengakses internet. 
ES: Pengelola menyadari bahwa ICT ini memang belum membudaya 

dikalangan mahasiswa,..mereka guru-guru SD yang basic ICT 
kurang, untuk itu kita memberikan beberapa pelatihan untuk 
meningkatkan kemampuan ICT mahasiswa...selain itu kita juga 
men-upload semua tugas dan pengiriman tugas lewat internet...ini 
dimaksudkan supaya mahasiswa terbiasa dengan internet.”  

P: Mengapa UAS tidak dilaknakan secara on-line? 
ES: kalau UAS dilaksanakan secara online kita akan kesulitan 

melakuakan monitoring, mengat UAS ini harus dilaksankan 
serentak dalam waktu dan jam yang sama...jadi tidak mungkin 
dilaksanakan secara online..nanti kalau ada yang tidak bisa 
mengakses internet nanti tidak bisa ikut ujian.... dan memang 
panduan dari jakarta UAS dilaksankan secara langsung tatap 
muka”. 

P: Apa yang dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam 
pelaksanaan tutorial on-line?  

ES: pengelola terus melakukan upaya untuk mengingatkan para dosen 
agar mereka memonitor tugas mahasiswa, kita tahulah....dosen 
punya kesibukan yang boleh dibilang luar biasa tapi setidaknya 
dengan adanya pertemuan antara tutor dan pengelola dapat 
mengingatkan para dosen tutor agar memantau perkembangan 
tugas mahasiswa, setidaknya memberikan balikan atas tugas yang 
telah di kirim 

P: Apa perangkat yang harus dimiliki oleh mahasiswa? 
ES: ya komputer adalah perangkat vital yang harus dimiliki oleh 

mahsiswa, karena hampir semua proses pembelajaran 
menggunakan komputer, mulai dari membuka bahan ajar..proses 
tutorial online, mengerjakan tugas semuanya harus pakai 
komputer, makanya pengelola membantu mahasiwa untuk 
memeiliki komputer”  
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Interpertasi data  
 

1. Fasilitas ICT center kurang optimal, dikarenakan letaknya jauh dari 
mahasiswa, lambat, penggunaan bergatian, sering traubel. 

2. Keberadaan warnet-dan internet pribadi serta internet di sekolah sudah 
semakin mempermudah mengakses internet.  

 
 

  
 
 

CATATAN LAPANGAN 017 
 

Metode Pengumpulan Data  : Wawancara                                       
Hari/ Tanggal                        : 6 Januari 2009             
Tempat                                  : Pendopo kampus 3 (UPP2) Jl. Bantul 
Topik                                     : pelaksanaan pembelajaran program PJJ 
 
Wawancara dilakukan pada saat pelaksanaan perkulihan resedensial, wawancara 
dimaksudkan untuk mengungkap pelaksanaan pembelajaran program PJJ yang 
dialami mahasiswa selama pelaksanaan ttutorial on-line.  
 
P: Bagaimana bu dengan tugas inisiasi on-line selama ini? 
KN: wah susah pak, saya tu internet-nya jauh, jadi kalau mau 

mengumpulkan tugas inisiasi tidak bisa setiap saat, biasanya tak 
tumpuk dulu 7 mata kuliah baru nanti tak kirim bareng. 

P: emang-nya berapa jarak rumah ibu dengan warnet 
KN: ya.. sekitar 20 kilo pak, wong aku di tepus... warnetnya adanya di 

kota wonosari. 
P: Di dekat rumah tidak ada bu? Atau nga’ memanfaatkan internet 

pribadi? 
KN: Saya uda coba internet pribadi, tapi nga nyambung...lha nga ada 

sinyal..., aku ra dong piye nek nyambung? Opo aku sing keliru 
(apa saya yang keliru) masang, mbo ono (coba diadakan) pelatihan 
khusus, tentang piye carane meng iso (bagaimana caranya agar 
bisa) komputer pribadi nyambung ke internet. 

P: Kalau biaya internet pribadi dengan warnet mahal yang mana? 
KN: “katanya biaya antara warnet dengan punya internet sendiri podho 

wae (sama aja), kan kalau ke warnet saya harus keluarkan biaya 
transportasi, bayar internet, bayar parkir, ya...biayanya jadi besar 
juga” 

P: Tapi sebenarnya, ibu khan bisa memanfaatkan ICT center yang 
ada? 

KN: lah sama saja, wong ICT center adanya di kota, trus nek 
memanfaatkan ICT center susah..., waktunnya sering nga pas, 
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kitanya cuma bisa menggunakan di sore hari...kan kalau pagi 
dipakai oleh sekolah. Trus kayaknya pengelolanya juga nga sregg.. 
kalau kita datang sering terjadi mis komunikasi..., uda gitu 
aksesnya lambat lagi.. 

P: bu.. sebenarnya ibu lebih suka membaca lewat komputer atau lewat 
buku? 

KN: lewat buku laha..., membaca di layar komputer cepat lelah, 
matanya pedes...truss saya itu nga’ enak kalau kelamaan di 
internet....isin (malu), makanya saya biasanya tak download aja 
materi atau bahan ajar yang dibutuhkan” 

P: kenapa malu bu? 
KN: kita itu uda tua, uda nga bisa, sering nanya..., isin karo sing nom-

nom (muda-muda). Lha kemaren aku mau kirim tiba-tiba muncul 
tulisan scan to virus...lha aku bingung..., mbo yo kita itu diajari 
caranya piye nek kena visus, aku tu nyantek isin karo sing jogo 
warnet tekon tugasku kena virus, piye carane nek ngeresi-ki. 
Trus ono meneh...kita dapat tugas disuru membuat gambar cermin 
cekung, lha kita nga pernah diajari membuat gari cekung..yo aku 
bingung to... tekon meneh karo sing jogo warnet, lha piye nek ora 
isin”. Mbo sing koyo ngo kuwe kata tu di ajari. 

P: ada nga yang ibu rasakan hambatan dalam menghadapi inisiasi  
KN: so...kadang rang pas antara tugas inisiasi dengan materi modul, 

kadang-kadang pemahamannya berbeda. 
P: ada lagi yang lain? 
KN: dosen sering nga mbalas tugas inisiasi...padahal warnet dengan 

rumah kita tu jauh,..saya terus terang agak lambat dapat mengikuti 
perkulihan di PJJ  ini karena sebelumnya saya nga’ bisa 
menggunakan internet 

P: kalau dosen nga membalas apa yang ibu lakukan? 
KN: “Ya cuikin aja.., makanya,...kalau boleh memilih saya lebih baik 

ngirim tugas inisiasi langsung dalam bentuk hardcopy, kirim lewat 
e-mail susah kadang tidak sampai ke e-mail yang dituju” 

P: Jika mahasiswa tidak ikut tutorial online, gimana..misalnya nga 
ikut mengumpulkan tugas inisisi?  

KN: “nga boleh pak,  nilai tutorial on-line merupakan salah satu tagihan 
penilaian, jadi kita harus mengikuti program ini” 

P: kalau modul membantu nga’ dalam memahami mater? 
KN: sangat membantu..., bahkan kalau nga ada modul, kita pasti 

kesulitan memahami materi. 
P: kemasan modul sendiri, menurut anda bagaimana., sudah 

menarikah? 
KN: ya cukuplah...kita bisa memahami... isi modul, dan isinya juga suda 

dilengkapi dengan petunjuk, materi...rangkuman, evaluasi dan ada 
balikannya. 

P: waktu membaca modul itu dimana saja dan kapan? 
KN: ya biasanya di sekolah.., dirumah, sak selonya lah nyuri-nyuri 
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waktudengan anaknya..., tapi tidak ada pengaturan yang ketat 
dengan kegiatan belajar saya, ya mengalir aja...karena kita sulit 
dengan pengaturan waktu ini...mau belajar tiba-tiba ada tugas 
kantor, ya...yang penting ada tugas semuanya dapat kita selesaikan 

P: apakah ada referensi lain selain modul.. 
KN: ya paling internet itu, kalau bingung yang nyari di internet 
P: Apa yang menyemangati ibu untuk kuliah dan belajar di PJJ ini? 
KN: “...yang memotivasi saya untuk terus membaca dan belajar adalah 

rasa  penasaran dan rasa ingin tahu tentang materi yang ada dalam 
modul, khususnya materi yang berkaitan langsung dilapangan saat 
saya mengajar di sekolah, misalnya...ada strategi mengajar yang 
baru, kalau ada sesuatu yang baru setelah saya membaca modul 
ingin langsung saya terapkan, perasaan itulah mendorong saya 
untuk membaca”.  

P: secara umum bagaimana menurut ibu dengan program PJJ berbasis 
ICT 

KN: ya...cukup membantu, apalagi ada resedensial, kemudian tutorial 
online, itu semua memeudahkan kami dalam memahami materi 
kuliah. Beda ya pak kalau di PJJ UT misalnya; mahasiswa 
mengikuti kuliah, kemudian di berikan bahan ajar mandiri, lalau 
pada waktunya nanti di uji. 

P  Kalau pembekalan PJJ kapan ibu mendapatkan 
KN “kami hanya mendapatkan pembekalan program PJJ disemester 

awal saja,” 
 
Interpertasi data: 

1. Pada saat pelaksanaan tutorial on-line, sebagian mahasisiwa mengalami 
hambatan pada pada aspek sarana pendukung khususnya internet. 
Mahasisiwa yang jauh dari fasilitas internet mensiasati mengirimkan tugas  
dengan cara dirapel (2 atau 3 inisiasi di kumpulkan menjadi 1 kali 
pengiriman tugas). Hal ini juga mengindikasikan bahwa mahasiswa jarang 
mengungjungi internet dan menjadi pertanda pula bahwa internet hanya 
menjadi sarana untuk mengirimkan tugas bagi mahasiswa belum menjadi 
sumber belajar. 

2. Sebagian mahasiswa merasa malu berada lama di warung internet kurang 
percaya diri (PD), karena faktor usia dan keterbatasanan kemampuan 
teknis. 

3. Mahasiswa sering mengalami kebingungan atas tugas yang dikirimkan 
sudah diterima oleh tutor atau belum, karena tutor jarang memberikan 
balikan aytas tugas inisiasi yang di kirimkan mahasiswa. Hal ini juga 
menjadi tanda bahwa tutor bersifat pasif atas tugas mahasiswa. 
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CATATAN LAPANGAN 018 
 
 
Metode Pengumpulan Data : Observasi   
Hari/ tanggal            : Rabu/ 7 Januari 2009   
Waktu            : 12.00-14.00 
Tempat            : Ruang kelas UUP 2 
Keg/ fenomena                     : UAS mahasiswa PJJ  
 
Peneliti memasuki ruangan kelas pukul 12.00, observasi kali ini difokuskan khusu 
untuk mengamati pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) mulai dari sebelum 
UAS, dan saat pelaksanaan di ruang kelas. Sebelum pelaksanaan UAS mahasiswa 
sudah berada di sekitar kampus 3 dan mempersiapkan mengikuti ujian, rata-rata 
mahasiswa aktif membaca modul, peneliti sempat bertanya ”bagaiman persiapan 
ujian kepada sala seorang mahasiswa? Dijawab ”ya kita berusaha semaksimal 
mungkin, paling tidak sekarang kita membaca siupaya dapat menjawab soal UAS. 
Selanjutnya peneliti mengamati mahasiwa yang sedang melakukan ujian akhir 
semester di ruangan kelas, mahasiswa memasuki ruangan diikuti oleh dosen 
(bapak Anwar Senen) membawa soal ujian,  bapak Anwar Senen memberikan 
penjelasan tentang prosedur ujian dan alokasi waktu yang diperlukan selama 2 x 
50 menit. Selanjutnya soal dibagikan kemahsiswa dan selanjutnya soal mulai di 
jawab oleh mahasiswa. Dari pengamatan peneliti nampak mahasiswa tidak 
mengalami hambatan berarti dalam mengerjakan soal. Hal ini di tunjukan dengan 
sebagian besar mahasiswa sudah kelaur dari ruangan pada pukul 12.40.  
 
 
Interpretasi Data  
Mahasiswa nampak sangat mudah menjawab soal yang diberikan, tidak ada beban 
dalam menjawab soal yang diajukan, bahkan waktu yang digunakan hanya 40 
menit dari 100 menit yang di sediakan. Ada indikasi soal teralu mudah bagi 
mahasiswa, atau soal yang diberikan sudah diketahui oleh mahasiswa sebelumnya. 
   
 

 
 
 

CATATAN LAPANGAN 019 
 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 
Hari/ Tanggal                       : 7 Januari 2009             
Tempat                                 : Ruang Laboratorium komputer FIP UNY  
Topik                                    : Pelaksanaan pembelajaran Program PJJ   
 
Dialog dilaksanakan pada waktu pelaksanaan pembekalan e-learning di ruang 
laboratorium komputer. Wawancara difokuskan pada pengelolan program PJJ.  
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P: Bagaimana seleksi mahasiswa angkatan III? 
ES: dinas tetap melakukan seleksi seperti seperti biasa hanya kalau 

dulu diselenggrakan oleh UNY tapi angkatan III deselenggrakan 
oleh dinas pendidikan Kabupaten/Kota”  

P: Bagaimana hubungan UNY dan Semolec? 
ES: Seamolec membantu UNY dalam hal support system seperti 

pengembangan bahan ajar, pelatihan  manajemen pengelolaan dan 
mengkoordinasikan kampus yang tergabung dalam konsorsium, 
sedangkan pengelolaan di Jogja sepenuhnya di serahkan ke 
(UNY)”  

P: Apakah lokasi kampus menjadi hambatan dalam melakukan 
koordinasi? 

ES: Kalau lokasi kampus tidak menjadi soal...toh kita sudah biasa 
berpindah-pindah lokasi, setiap hari kita juga melakukan hal yang 
sama, jadi tidak masalah. 

P: Berapa kebutuhan tutor setiap semesternya? 
ES: Kira-kira 80-an orang, jumlah tersebut hanya sebagai acuan saja, 

jumlah tutor sesungguhnya berbeda setiap semesternya sangat 
bergantung pada jumlah mata kuliah yang akan ditempuh 
mahasiswa. 

P: Darimana asal para tutor? 
ES: iya...semua tutor berasal dari kampus UNY dari berbagai fakultas, 

namun dosen tutor diprioritaskan dari Fakultas Ilmu Pendidikan 
(FIP), namun untuk mata kuliah tertentu dosen tutor berasal dari 
fakultas diluar FIP misalnya mata kuliah Bahasa Inggris berasal 
dari dosen Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), mata kuliah IPA 
beasal dari FMIPA”. 

P: Berapa jumlah mahasiswa dalam satu kelas resedensial? 
ES: “jumlah mahasiswa dalam satu kelas pada masa resedensial 

sebanyak 50 orang. 
P: Berapa jumlah mahasiswa peserta tutorial tiap mata kuliah? 
ES: setiap mata kuliah  tutorial on-line ada 4 orang dosen tutor, karena 

dalam satu angkatan dibagi menjadi 4 kelompok masing-masing 25 
orang...nah setiap 25 orang diampu oleh 1 tutor permata kuliah”  

P: Apa yang di butuhkan untuk mendukung pelaksanaan 
pembelajaran? 

ES: “...semua proses pembelajaran harus didukung oleh sarana-
prasarana supaya pelaksanaan program dapat berjalan dengan 
lancar”  

P: Apa sarana khusus untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran 
pada program PJJ? 

ES: PJJ harus didukung pula dengan sarana khusus seperti vicon, 
komputer jaringan (internet), ruang kuliah resedensial, ruangan 
manajemen.  

P: Apa saja tahapan dalam pelaksanaan pembelajaran di PJJ? 
ES: Kegiatan pembelajaran dalam program PJJ PGSD ada beberapa 
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tahap yang pertama adalah pembekalan program khusus bagi 
mahasiswa baru yang diselenggrakan pada masa resedensial, 
program ini dimaksudkan untuk memberikan bekal awal bagi 
mahasiswa baru untuk mengikuti proses perkuliahan....tahap 
selanjutnya adalah tutorial tatap muka pada masa resedensial dan 
dilanjutkan tahap berikutnya tutorial on-line”. 

P: Apakah mahasiswa selalu terlibat aktif dalam kegiatan 
pembelajaran pada program PJJ?  

ES: mahasiswa selalu hadir pada saat tutorial tatap muka, jarang ada 
mahasiswa yang ijin saat perkuliahan resedensial berlangsung”, hal 
serupa juga terjadi pada saat kegiatan tutorial on-line dengan tugas 
inisiasi selalu diikuti oleh mahasiswa dengan tertib, meskipun dari 
temuan dilapangan ada beberapa mahasiswa yang terlambat 
melakukan pengiriman tugas inisiasi, namun pada akhirnya 
mahasiswa juga melengkapi tugas inisiasi. 

P: Apa saja materi yang di berikan dalam kegiatan pembekalan 
program PJJ? 

ES: ada beberapa materi yang di berikan kepada mahasiswa dalam 
kegiatan pembekalan program PJJ diantaranya sistem administrasi 
dan akademik UNY, pengenalan apa itu PJJ, bagaimana sistemnya, 
kan...PJJ itu menuntut mahasiswa belajar secara mandiri, jadi ada 
juga pembekalan belajar mandiri, kemudian diberikan 
keterampilan belajar yang perlu dikuasai mahasiswa serta 
kemampuan penguasaan ICT, khusus pelatihan ICT waktunya 
lebih lama karena kegiatanya praktek. 

P: Siapa sasaran pembekalan program PJJ? 
ES: Program pembekalan program PJJ bagi mahasiswa dilaksankan 

pada masa resedensial dan hanya diberikan bagi mahasiswa 
semester pertama dan itupun diberikan sekali saja pada semester 
berikutnya tidak diberikan lagi materi pembekalan program tapi 
mahasiswa diberikan pembekalan mata kuliah yang akan di tempuh 
pada semester tersebut”. 

P: Selain mahasiswa adakah dosen juga di beri pembekalan 
ES: Ya, ada khusunya pembekalan ICT. 
P: Apa bentuk pembekalan para tutor? 
ES: Pelatihan langsung, namun kadang pengelola menghadi tantangan 

dari dosen yang menjadi tutor khusnya dosen sepuh dan dosen 
muda? 

P: Apa perbedaan dosen muda dan dosen sepuh dalam pelatihan ICT? 
ES: dosen muda relatif lebih cepat memahami materi pelatihan karena 

mereka rata-rata punya dasar komputer, sementara dosen yang 
lebih sepuh butuh waktu yang lebih banyak, ini didasarkan pada 
pengalaman pelatihan terdahulu waktu kita memberikan pelatihan 
dengan sistem e-mail” 

P: Setelah pembekalan, kegiatan apalagi yang dilakukan?  
ES: ”sebelum mengikuti perkulihan mahasiswa diberi pembekalan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 342 

terlebih dahulu”, setelah diberi pembekalan belajar mandiri, 
mahasiswa akan mempelajari materi secara mandiri”  

P:  Selama belajar mandiri apakah ada pemantauan dari pengelola 
terkait pelaksanaan pembelajaran? 

ES: Ada, pengelola melaksanakan kegiatan tutorial kunjung, tapi ini 
hanya pengelola saja? 

P: Mengapa tidak semua tutor melakukan tutorial kunjung? 
ES: “...kalau semua tutor ikut melakukan tutorial kunjung...ya boros 

noh...kurang efektif juga”  
P: Media apa yang digunakan dalam pembelajaran di program PJJ? 
ES: ...media pembelajaran sangat penting dalam PJJ, karena media 

menjadi sarana utama untuk menjembatani komunikasi dan 
informasi dalam pembelajaran,...beberapa media yang digunakan 
pada program PJJ S-1 PGSD UNY diantarnya modul, ada CD 
pembelajaran, web online atau internet....namun web online 
menjadi media yang sangat dominan karena memiliki banyak 
kelebihan” 

P: Bagaimana dengan kualitas modul  
ES:  “modul akan terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, 

dalam naskah akademik dituliskan bahwa perbaikan modul 
dilakukan 5 tahunan. Karena pelaksanan program PJJ S-1 PGSD 
berbasis ICT belum genap lima tahun maka modul yang di 
gunakan masih modul awal dan belum perna dilakukan perbaikan”  

P: Evaluasi yang di gunakan dalam pjj 
ES:  “....yang tahu persis dengan materi yang di berikan saat kuliah 

resedensial adalah tutor, jadi yang buat soal ya tutor...kalau 
pengelola yang buat nanti nga’ nyambung apa yang disampaikan 
saat kuliah resedensial dengan tes formatifnya”   

P: Seperti apa soal ujian akhir semester?  
ES: “ujian akhir mahasiswa dilaksankan dalam bentuk tes obyektif”  
P: Dimana dilaksankan UAS dan apa kontribusi UAS dalam 

penilaianya secara keseluruhan? 
ES: pelaksanaan Ujian Akhir Semester diadakan di kampus yang 

pelaksanaannya pada akhir semester...UAS memberikan kontribusi 
atas kelulusan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah”  

P: Apakah kesibukan menjadi faktor penghambat pelaksanaan 
inisiasi? 

ES: sebagaimana pernyatannya “saya tidak melihat kesibukan sebagai 
faktor para tutor tidak segera membalas tugas inisisi tapi  ini 
masalah kemauan untuk membalas tugas, tapi mungkin juga 
masalah kebiasaan para tutor.  
 

Interpertasi data  
1. Kegiatan pembelajaran pada program PJJ meliputi pembekalan program, 

kuliah resedensial, tutorial on-line, tutorial kunjung dan evaluasi 
perkulihan. 
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2. PJJ dilaksanakan secara konsorsium yang melibatkan berbagai perguruan 
tinggi; artinya pengelolan dan support system PJJ di dukung oleh 
konsorsium, semolec selaku penggordinasi konsorsium program PJJ  

3. SDM dan SDA pendukung program PJJ ada yang berasal dari dalam dan 
dari luar (konsorsium), untuk semua SDM tutor, managemen dan 
adaministrasi berasal dari dalam kampus UNY yang include dalam 
pengelolaan program reguler pada umumnya. 

4. untuk membantu pelaksanan tutorial on-line dan pelaksanaan 
pembelajaran pada program PJJ, maka tutor dan mahasiswa mendapatkan 
pembekalan program. Khusus bagi tutor di berikan pembekalan tentang 
kemampuan ICT.  

5. Kegiatan tutorial kunjung hanya diikuti oleh pengeola, dengan alasan 
efektifitas dan efisiensi  

 
 
 

CATATAN LAPANGAN 020 
 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara   
Hari/ Tanggal                       : 7 Januari 2008             
Tempat                                 : Kampus Karangmalang, ruang Jurusan KTP 
Topik                                    : Mahasiswa program PJJ 
 
Peneliti melakukan wawancara dengan BS mahasiswa program PJJ 
 
P: Sebenarnya program PJJ S-1 PGSD itu diperuntukan bagi siapa?  
BS: ”program S-1 PGSD pra-jabatan diperuntukan khusus lulusan 

SMA sederajat yang berkeinginan menjadi guru SD, sementara  
Program PGSD S-1 PGSD dalam jabatan khusus bagi guru-guru 
lulusan D-2 yang belum S-1”.  

P: Kalau di UNY pengelolaaanya sendiri bagaimana pak? 
BS: penyelenggaraan program PJJ S-1 PGSD include (tergabung) 

dalam jurusan PGSD, ya....visi, misi dan tujuan sama aja...., hanya 
sistem belajarnya saja yang beda, ada yang tatap muka dan ada 
yang on line”  

P: Tujuan pembukaan program ini sendiri sebenarnya apa, adanga 
misis khusus pada PJJ ini? 

BS: ”...tujuan diselenggrakannya program PJJ itu utamanya untuk 
meningkatkan kulifikasi guru yang masih D-2 supaya segera S-
1,....karena tuntutan Undang-undang yang mengharuskan guru SD 
minimal S-1/D-4. nah....sebenarnya PJJ itu dimaksudkan mengatasi 
hal tersebut karena masih banyak guru yang masih D-2 sementara 
untuk kuliah mereka terbentur pada waktu dan tugas mengajar”.   

P: Saya mengamati mahasiswa PJJ penerimaan tiap angkatanya hanya 
100 orang, mengapa demikian? 

BS: “hal ini disebabkan  subsidi yang diberikan pemerintah pusat 
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dalam bentuk beasiswa dibatasi sebanyak 100 orang mahasiswa 
yang lolos seleksi”  

P: Mengapa PJJ ini disebut berbasis ICT? 

BS: “Program PJJ disebut berbasis ICT karena menggunakan internet 
sebagai salah satu perangkat komunikasi dalam pembelajaran”. 

P: Apa kelebihan dengan menggunakan ICT ini? 

BS: ”dengan web online....mahasiswa punya alternatif lain artinya bisa 
belajar dimana saja-kapan saja, mau siang, malam, sore terserah 
mahasiswa.” 

P: Apakah mahasiswa sudah bisa menggunakan komputer dan 
internet sebelum masuk di program PJJ ini? 

BS: ”Ya, sebelumnya kan ada tes, apakah calon mahasiswa ini sudah 
bisa menggunakan komputer dan internet atau belum” 

P: Berarti seleksinya langsung praktek begitu pak? 
BS: “seleksi kan nga’ pakai praktek langsung, kita cuma tanya aja bisa 

komputer apa nga’? yang ngaku bisa ya...kita pertimbangkan”, toh 
nanti kan ada pembekalan ICT khusus bagi mahasiswa yang lolos 
seleksi”  

P: Saya amati di PJJ ini ada banyak kegiatan tutorial, memang apa 
saja jenis tutorial dalam program PJJ S-1 PGSD ini? 

BS: “dalam program PJJ ini ada beberapa jenis tutorial yaitu tutorial 
tatap muka, tutorial on-line dan tutorial kunjung”  

P: Nah, saya dengan untuk semester 5 nanti akan ada program PPL, 
bagaimana konsep PLL nya? 

BS: “pelaksanaan PPL bernuansa Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
yaitu ada rancangan pembelajaran, penerapan, repleksi dan 
perbaikan dan seterusnya”  

P: Berarti langsung sepeti penelitian? 
BS: Iya, nuansa-nya PTK, sebenarnya seperti mengajar tapi nanti ada 

perencanaan sampai refleksi. 
P: Kalau untuk evaluasi dalam program PJJ inis sendiri bagaimana 

pak?  
BS: “setiap selesai perkuliahan resedensial diadakan tes formatif untuk 

setiap mata kuliah, tes itu dimaksudkan untuk mengetahui 
kemampuan mahasiswa terhadap materi yang telah 
diresedensialkan, tes ini pula sebagai awalan memberikan kesiapan 
bagi mahasiswa untuk mengikuti perkulihan tutorial online , 
selanjutnya ada tugas inisiasi dan UAS”  

P: Apakah evaluasi dilaksanakan secara on-line semua? 
BS: “...gimana ngontrolnya kalau UAS dilaksanakan secara online, 

untuk memastikan mahasiswa bisa ikut semua kalau online kan 
susah, dan berdasarkan panduan UAS dilaksanakan langsung tidak 
melalui online”.  

P: Kalau saya baca di panduan program PJJ, ada juga yang nemanya 
evaluasi program..nah kalau itu bentuknya bagaimana? 
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BS: mekanisme ujian akhir program karena belum ada arahan dan 
gambaran dari pusat akan seperti apa bentuknya  

 
Interpertasi data  

1. Program PJJ khusus untuk guru SD yang belum S-1 sebagaimana yang 
disyaratkan oleh undang-undang, sehingga program PJJ memiliki misi 
khusus untuk membantu para guru yang belum S-1 agar segera S-1, tapi 
dengan tidak meninggalkan tugas pokok sebagai guru SD. 

2. Semua kegiatan pada tutorial on-line harus menggunakan ICT, karena ICT 
menajdi standar dalam pelaksanaan pembelajarn pada program PJJ. 

3. ICT menjadi syarat bagai calon mahasiswa yang harus dikuasai, karena 
pelaksanaan pembelajaran pada program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT 
melalui sarana ICT. 

4. pelaksanaan kegiatan PPL bagi mahasswa semester 5 bersipat PTK 
  

 
 

CATATAN LAPANGAN 021 
 

Metode Pengumpulan Data  : Wawancara                                       
Hari/ Tanggal                        : 8 Januari 2009             
Tempat                                  : kampus 3 FIP UNY (UPP 2) jl. Bantul 
Topik                                         : Pelasanaan pembelajaran PJJ PGSD Berbasis ICT  
 
Wawancara berlangsung di UPP 2 selesai ujian akhir semester, wawancara di 
laksankan secara langsung dan lepas untuk mngungkap pelaksanaan pembelajaran 
program PJJ S-1 PGSD berbasis ICT. 
 
P: ada tidak tutor yang membalas (feedback) tugas inisiasi dengan 

tertib? 
EL: ada, tapi bunyinya begini, tugas anda belum lengkap, suruh 

memperbaiki, kemudian kami menunggu tugas anda berikutnya 
XX: ada yang gini mas..tugas inisiasi 5 yang anda kirim sudah saya 

terima tapi maaf soal tugas inisiasi 5 belum dikirim. Saking 
rajinnya...., golek jawaban nek kakak kelas...,  

EL: ada juga dosen itu yang menjawab tidak sesuai dengan soal 
inisiasi.. 

P: Bagaimana perasaan mba EL mengikuti proses inisiasi selama ini? 
EL: selama ini ya enak aja, Cuma kalau pas pengiriman inisiasi sering 

nga dikasi balasan, kita bingung apakah tugas kita suda masuk atau 
belum, kita kan nga tau, takutnya nantu pas lagi ujian ini...ternyata 
tugas inisiasi kita belum diterima dosen tutor. 

P: mba El suda PNS: 
EL: ya, saya sudah PNS saya ngajar di SD Godean. 
P: perna mencoba melakukan usaha untuk melakukan konfirmasi 

dengan tutor? 
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EL: ya kalau waktu inisiasi ke 1 dan 2 kemaren kita perna mencoba 
hubungi dosen, saya telpon., ya jawaban dosen ya nanti saya buka, 
nanti kita kasih balasan.  
Ada beberapa dosen yang nga bisa di hubungi, alamat e-mailnya 
aja ada 3, di telpon nga bisa...ya...kita benar-benar bingung 

P: kalau masalah internet ada masalah nga’ 
EL: nga ada masalah, wong internet sekarang banyak. 
P: mba EL kan mengajar tapi juga kuliah, bagaimana mengtur 

belajarnya? 
EL: ya...kalau di sekolah saya gunakan waktu-waktu luang misanya 

pada saat jam-jam istirahat, saya kan sering bawa labtob ke 
sekolah, ya itu kalau ada waktu saya coba ngerjain tugas inisiasi, 
kalau dengan keluarga ya saya relatif tidak ada masalah... 

P: ada hambatan psikologis dengan teman kantor? 
EL: nga, bu kepala uda tau kalau saya bawa labtop atau bawa buku 

modul, berarti saya ada tugas dari kampus. 
P: di sekolah ada fasilitas internet, yang bisa membantu prosess 

inisasi 
EL: nga ada, saya pakai internet pribadi pakai modem sendiri. 
P: bagaimana dengan modul, dan cara mempelajarinya? 
EL: eh...modul malas bacanya tebal-tebal, saya dikasih kaka kelas 

kemaren softcopynya,jadi saya biasanya baca langsung dari labtop. 
P: nga capek baca di layar monitor 
EL: nga’ justru kalau baca buku saya mala cepat ngantuk. 
P: selama ini dengan tampilan modul, menarik nga isinya? 
EL: menurutku ngan menarik, contohnya cuma monoton. terlalu umum, 

membosankan. 
P: Mba EL melihat kemampuan teman-teman yang lain? 
EL: ya, stanadar sih..., kita di beri pelatihan internet dengan pak AG 

kemaren 
P: ada nga yang mahasiswa belum memiliki kemampuan awal tentang 

ICT? 
EL: ada bahkan banyak, ada temen saya yang hingga inisiasi 2 

berlangsung di belum tau bagaimana caranya donload soal, upload 
jawaban. Ya kebetulan juga uda sepuh sih.. 
Saya aja Cuma bisa kirim upload, dan download... awal-awal dulu 
masih sama kakak kelas 

P: kalau dibandingkan dengan kuliah biasa dengan PJJ 
EL: ya enakan PJJ, kita lebih fleksibel.. 

Tapi kadangada dosen juga yang kita uda menjawab tapi dibilang 
jawaban kita sama dengan yang lain, lha wong panduannya itu 
sama, soalnya sama...referensinya juga sama... 
Tapi dosen itu kalau memberi balasan sama persis, masa jawaban 
kita kan beda tapi balasan dari dosen kok sama... 

P: selama ini balasan inisasi gimana? 
EL: ya cuma gitu ”inisiasi anda sudah masuk, segera akan saya tindak 
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lanjuti” 
P: apa nilai lebih dari inisiasi ini? 
EL: kayaknya nga ada nilai lebih...kita nga tahu  bahwa jawaban kita 

itu betul atau salah. Karena nga ada balikan dari dosen. 
Sering tu balasan e-mailnya salah, kemaren nama saya beruba jadi 
astuti, padahal namaku kan bukan astuti. 

P: berapa lama resedensial 
EL: dua mingguan 
P: resedensial ada manfaatnya nga? 
EL: ada sih tapi sedikit kan cuma untuk mengenalkan mata kuliah aja, 

Soalnya juga masih bingung, dosennya menjelaskan kadang kurang 
jelas, tida k sesuai dengan materi juga. 
 

Interpertasi Data 
1. feedback dari tutor sangat terbatas, sebagian besar tutor tidak memberikan 

balikan langsung kepada mahasiswa, mahasiswa melakukan berbagai 
upaya untuk mendapatkan kepastian bahwa tugas inisiasi yang dikirim 
sudah samapai seperti menghubungi lewat telpon atau SMS. Rendahnya 
feedback dari tutor membuat pelaksanaan tutorial on-line tidak maksimal, 
mahasiswa tidak mengetahui apakah tugas diterima tutor atau belum, 
dikoreksi atau tidak, benar atau salah. Rendahnya feedback ini diduga 
karena tutor juga memerankan sebagai dosen pada jalur regurer sehingga 
ada faktor kesibukan atau fasilitas dari tutor yang terbatas seperti 
komputer yang terkoneksi dengan internet.  

2. mahasiswa yang berada di sekitar kota seperti Goden tidak mengalami 
hambatan terkait koneksitas internet. 

 
 
 
 

CATATAN LAPANGAN 022 
 
 
Hari/ tanggal   : Senin/ 12 Januari 2009   
Waktu   : 13.45 
Tempat   : Joglo Kampus 3 
Keg   : Pembukaan resedensial tahun ajaran 2009 
 
Observasi kali ini difokuskan pada kegiatan pembukaan perkulihan resedensial, 
peneliti memasuki Joglo UPP 2 pada pukul 13.45, di dalam ruangan mahasiswa 
sudah berkumpul, 8 orang dosen tutor dan pengelola. Acara pembukaan 
resedensial dibuka oleh PD I yang dilanjutkan penjelasan kegiatan resedensial. 
Pada kegiatan pembuakaan resedensial ini berisi tentang penjelsan dan informasi 
umum, sebagaimana yang sampaiakan oleh ibu Eka Septi yang memberikan 
penjelasan dan informasi tentang kegiatan PPL. Beberapa hal yang menarik dalam 
pembukaan resedensial kali ini adalah mahasiswa diperkenalkan dengan sistem 
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baru dalam pelaksanaan tutorial on-line yaitu sistem e-learning dengan LMS 
(learning managemen system) moodle system, penjelasan e-learning disampaikan 
oleh Bapak Ariyawan Agung, penjelasan menggunakan perangkat labtop yang 
diproyeksikan melalui LCD dengan koneksi internet. Dari pengamatan peneliti 
mahasiswa nampak antusias mengikuti penjelasan tentang sistem baru ini. Namun 
demikian nampak ada rasa bimbang dan bingung mengikuti penjelasan yang 
disampaikan oleh bapak Ariyawan Agung. Bahkan ada mahasiswa yang minta 
penjelasan tentang istilah-istilah, asing yang digunakan oleh nara sumber. “mbo’ 
jangan cepet-cepet pak”, ”pak kalau forum itu apa?”, bahkan dari suara yang ada 
di belakang yang bertanya “pak itu nanti ada pelatihan khusus kan, aku ra dong 
(nga jelas) dengan penjelasan itu”. Suasana yang tadinya hening berubah menjadi 
sedikit tegang karena mahasiswa banyak yang bingung dan bertanya-tanya tentang 
e-learning. Namun setelah bapak Ariyawan Agung menjelaskan bahwa ”ini hanya 
pengenalan, nanti akan ada pelatihan khusus, mahaisswa terlihat lebih rileks.  
Setelah penjelasan tentang ICT, pembukaan resedensial dilanjutkan dengan 
penjelasan ruang kelas tempat resedensial, dan mahasiswa selanjutnya mahasiswa 
memasuki rung kelas yang telah di tentekan, kecuali angkatan I masih tetap 
berada di joglo untuk menunggu penjelasan tentang PPL,   
 
Interpretasi Data 
Kegiatan pembukaan resedensial sangat efektif untuk menyampaikan beberapa 
informasi umum tentang pelaksanaan PJJ. Informasi yang sfesefik dan teknis 
sebainya tidak disampaikan di acara pembukaan kegiatan resedensial. Kegiatan 
resedensial ini sangan efektif apabila di gunakan untuk memperkenalkan para 
tutor  on-line pengampu mata kuliah, karena jarang terjadi komunikasi langsung 
dengan tutor on-line. 
 
 

 
 

CATATAN LAPANGAN 023 
 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara   
Hari/ Tanggal                       : 14 Januari 2009             
Tempat                                 : Diruangan komputer  
Topik                                    : Pelatihan pembekalan ICT dan pelaksanaan  
                                                pembelajaran program PJJ 
 
Wawancara dengan Pak Ariyawan Agung dilakukan lepas pada waktu perjalanan 
menuju kampus Karangmalang, di dalam mobil posisi pak AG sedang menyetir. 
Wawancara berlangsung mengalir karena peneliti mencoba mengatahui secara 
umum pelaksanaan pembelajaran.   
 
P: Apakah ada perbedaan antara dosen muda dengan dosen yang lebih 

sepuh dalam pelatihan? 
AG: “Dosen yang usianya muda relatif tidak terlalu sulit memberikan 
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pelatihan sebab rata-rata memiliki basic (dasar) komputer, namun 
bagi dosen yang belum punya dasar komputer akan lebih sulit 
memahami materi e-learning, dan ini banyak terjadi khususnya 
dosen sepuh (tua), kita butuh waktu yang lebih untuk memberikan 
penjelasan konsep dan teknis”.  

P: apa tujuan kegiatan pembekalan ICT? 
AG: “semua mahasiswa PJJ diharuskan mengikuti kegiatan pembekalan 

program agar mereka tidak mengalami kesulitan secara teknis 
selama mengikuti perkukihan”.  

P: Bagaimana cara melatih yang lebih sepuh? 
AG: “peserta pembekalan yang sepuh relatif lebih sulit mengajari dosen 

yang lebih sepuh, harus berulang-ulang”  
P: mengapa resedensial belum pernah dilaksanakan di kampus 2 FIP 

jl. kenari?  
AG: “fasilitas di kampus 2 FIP jl. Kenari kurang refresentatif untuk 

pelaksanaan resedensial, ruangan kelasnya sempit-sempit dan 
akses internetnya lambat”  

P: apa sih maksud resedensial?  
AG: “Ya...inti resedensial itu mahasiswa memahami mata kuliah secara 

utuh, kalau bisa disampaikan semua materi dalam modul, tapi kan 
waktunya terbatas, jadi tutor diberikan kreativitas untuk 
merangkum mata kuliah agar bisa tersampaikan ke mahasswa”.  

P: Kapan mulai menggunakan e-learning? 
AG: “...terhitung mulai Febuari 2009 pengelola telah mengganti sitem 

e-mail dengan sistem e-learning yang menggunakan sistem LMS 
(Learning Managemen System)”  

P: siapa saja yang ikut dalam tutorial kunjung? 
AG: “orang-orang yang ikut tutorial kunjung hanya para pengelola 

program saja, itupun tidak semua....yang selo (ada waktu) aja dan 
kebetulan bertugas”  

P: Bagaimana seharunya penggunaan media pembelajaran dalam PJJ 
ini? 

AG: “...penggunaan media pembelajaran dalam PJJ harus mendukung 
mahasiswa belajar secara mandiri”  

P: Web on-line media bukan? 
AG: “kalau di tanya media, menurut saya media, Web online merupakan 

media komunikasi dalam pembelajaran antara tutor dengan 
mahasiswa maupun antar mahasiswa sendiri”  

P: Apa saja materi pembekalan ICT bagai tutor dan mahasiswa? 
AG: “....dulu....materi pembekalan peningkatan kemampuan TIK bagi 

tutor dan mahasiswa yaitu pengenalan komputer, pemanfaatan 
internet seperti seaching maupun browshing, pembuatan e-mail 
sampai cara mengirim dan menerima tugas plus chatting”.   

P: Apakah tutor dapat meng update materi tutorial? 
AG: ”...up date materi sangat tergantung pada tutor mata kuliah masing-

masing”  
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P: Lalau kalau soal inisisi sendiri apakah tutor dapat memperbaiki 
atau memperbaruai? 

AG: Bisa sekali pak, tapi kita kan ada soal tugas inisisi standar itu kan 
yang kita upload, kalau tutor mau menambah ya boleh-boleh saja, 
tergantung tutornya? 

P: Termasuk memberikan penilaian? 
AG: Ya, initinya gini tutor seperti dosen kalau kuliah tatap muka, dia 

memiliki otoritas penuh atas mahasiswanya, jadi mengenai materi 
kuliah mau ditambah, dikurangi, tagas mau ditambah atau di 
kurangi terserah tutor termasuk memberikan dan menentukan 
peneilaian. 

P: Dari mana soal inisisi yang telah di standarkan tersebut? 
AG: “semua soal tuagas inisisi kita terima dari Jakarta, kita tinggal 

meneruskan saja supaya soal tersebut dapat diakses oleh 
mahasiswa”.  
 

Interpertasi data:  
1. Program pembekalan ICT dimaksudkan membatu totor dan mahasiswa 

untuk mendukung kesuksesan dalam pelaksanaan tutorial on-line. 
Kesuksesan dalam pelaksanaan tutorial on-line sangat di pengaruhi oleh 
kemampuan tutor dan mahasiswa dalam memahami kemampuan teknis 
ICT. 

2. Perkulihan resedensial membutuhkan fasilitas yang memadai, seperti 
ruang kelas yang refresentatif untuk menampung mahasiswa kelas besar.  

3. Web online sebagai media pembelajaran sekaligu berfungsi juga sebagai 
sumber belajar  bagi mahasiswa. 

4. Tutor dapat meng update materi dan tugas kuliah, artinya tutor berhak 
menambah, mengurangi dan emebrikan penilaian terhadap mahasiswa 
secara otonom. 

 
 
 

CATATAN LAPANGAN 024 
 

Metode Pengumpulan Data  : Wawancara  
Hari/ Tanggal                        : 14 Januari 2009             
Tempat                                  : Kampus 3 (UPP 20 jl. Bantul 
Topik                                     : Pelaksanaan pembelajaran program PJJ S-1 PGSD 
Wawancara dilaksanakan pada masa perkulihan resedensial, peneliti ingin 
mengungkap fakta-fakta dalam pelaksanaan pembelajaran di program PJJ, 
wawancara dilaksanakan lepas. 
 
P: Bapak kayaknya masih pakai pakaian dinas, apa langsung dari 

sekolah kesini atau sempat mampir ke rumah? 
BJ: “saya itu langsung dari sekolah kesini (kampus 3 FIP jl. Bantul), 

kalau pulang kerumah dulu bisa terlambat”. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 351 

P: Apa bapak merasa terbantu dengan adanya perkulihan resedensial 
ini? 

BJ “resedensial sangat membantu saya memahami materi mata kuliah, 
saya senang dengan adanya kuliah resedensial ini”.  

P: Apa saja materi kuliah tambahan selain dari modul? Maksudnya 
sumbernya dari mana saja? 

BJ: ”ya..saya paling tambahan dari internet...,browshing di google atau 
di yahoo” kalau untuk mencari sumber lain modul selama ini 
belum sempat.  

P: Apaakah bapak merasakan ada tambahan wawasan dan 
pengetahuan selama kuliah di PJJ ini? 

BJ: “...terus terang saya merasa tidak mendapatkan banyak 
pengetahuan selama kuliah di PJJ ini, ya...ajeg aja tidak ada yang 
berubah”  

P: Bagaimana dengan penggunaan internet, apakah ada masalah? 
BJ: ”sebelumnya saya itu nga bisa menggunakan internet, lha...gimana 

saya menggunkan komputer aja tidak bisa, ya itu kendala utama 
saya kuliah di PJJ”, ya saya juga tidak tahu kenapa saya bisa di 
terima.  

P: Apa usaha bapak untuk meng-upgread kemampuan komputer dan 
internet? 

BJ: ”saya sering ke rumah temen untuk minta diajari internet dan 
komputer”, sekali waktu nanya-nanya tentang penggunanan 
internet.  

P: Apakah mengagendakan waktu khusus untuk belajar mandiri di 
rumah atau di sekolah? 

BJ: “saya itu pagi sampai siang ngajar, malam bikin persiapan ngajar 
untuk besoknya...trus kapan mau belajaranya...ya paling nyuri-
nyuri waktu saat di kantor atau di rumah”  

P: Bagaimana dengan tugas inisiasi, apakah menyita waktu bapak 
selama ini?  

BJ: “tugas inisiasi cukup menyita waktu...dan terus terang cukup 
mempengaruhi tugas mengajar saya” , coba du minggu paling tidak 
saya harus menyelesaikan 7 tugas inisiasi karena jalau tidak selesai 
nanti akan numpuk jadi banyak, padahal untuk menjawab satu 
tugas inisisi kita butuh waktu yang cukup banyak. 

P: Apa usaha yang bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? 
BJ: “...untuk meringankan beban kuliah maupun mengajar, saya dan 

teman-teman biasa ngumpul (bertemu)...ya kita bahas tentang tugas 
inisiasi, dengan bertemu kita ada teman untuk diajak berdiskusi 
menjawab soal dan kadang-kadang kita sistem pembagian 
tugas,..misalnya saya dapat bagian mata kuliah pengembangan 
kurikulum, temen saya mata kuliah yang lainnya..nah dengan 
begitu kita bisa sharring”.   

P: Ada nga temateman yang tinggal copy  aja gitu? 
BJ: Ada, kalau sangat sibuk nga sempat mengerjakan kadang-kadang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 352 

sebagian teman copy paste tugasnya siapa. 
P: Bagaimana reaksi teman-teman terhadap mahasiswa yang 

melakukan seperti itu? 
BJ: Ya, biasa aja..kita sanagat memaklumi, karena tugas kami cukup 

banya dan tugas kuliah juga cukup banyak, jadi kalau ada 
mahasiswa yang melakukan hal seperti itu ya kita sama tahulah. 

P: Ngaomaong-ngomong bapak, sebelum kuliah di PJJ ini sering ke 
internet nga? 

BJ: “sebelum kuliah di PJJ, saya jarang ke internet...ya hampir bisa 
dikatakan tidak pernah”  
 
 

Interpertasi data:  
1. Sebagain mahasiswa PJJ belum terbiasa menggunakan internet sebelum 

kuliah di PJJ, hal ini memberikan dampak pada aspek kebiasaaan sehingga 
pemanfaatan internet sebatas untuk mengirimkan tugas kuliah. 

2. Tugas mahasiswa cukup padat (mengajar dan kuliah), hal ini cukup 
mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran, banyak mahasiswa yang kurang 
maksimal karenatugas rutin mengajar tetap harus dilakukan sementara 
tugas kuliah dalam bentuk menjawab soal inisiasi juga cukup banyak dan 
terbatas waktu. Mata kuliah yang sudah di paket dan tugas mahasiswa 
yang di deadline waktu membuat mahasiswa tidak bisa fleksibel dalam 
mengerjakan tugas.  

3. Ada upaya mahasiswa untuk mengatasi berbagai hambatan dengan 
melakukan colaborasi, tukar informasi dan pengetahuan seperti sharring 
pengetahuan internet, diskusi tentang tugas inisiasi namun hal ini juga 
berdampak pada indikasi copy paste tugas inisisi terhadap mahasiswa yang 
tidak sempat mengerjakan tugas karena kesibukan. 

 
 

 
 
 

CATATAN LAPANGAN 025 
 

Metode Pengumpulan Data  : Wawancara  
Hari/ Tanggal                        : 14 Januari 2009             
Tempat                                  : kampus 3  FIP UNY 
Topik                                     : Pelaksanaan pembelajaran Program PJJ   
 
Wawancara dilakukan pada saat kegiatan perkulihan resedensial, peneliti ingin 
mengungkap pelaksanaan tutorial on-line, khususnya tentang aktivitas mahasiswa 
pada waktu kegiatan tutorial on-line.  
P: Bagaimana perjalanan tutorial on-line selama ini yang bapak 

rasakan? 
DR: “terus terang pak ya, saya lebih setuju dengan kuliah itu 
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disampaikan dengan tatap muka seperti ini, lebih jelas, saya bisa 
tanya langsung dengan dosen”.  

P: Apakah bapak merasa kesulitan memahami materi dengan sistem 
tutorial on-line?  

DR: “saya itu aga’ malas membaca mas...ya dengan resedensial ini saya 
sedikit terbantu memahami materi mata kuliah”. Nek kulo mas 
kurang marem (matap) nek kuliah kok disuruh membaca tok.  

P: Apakah bapak mengirimkan tugas lewat internet, tepat waktu? 
DR: 
 

 “saya kalau mau mengirimkan tugas inisiasi langsung itu bisa 
lebih cepat daripada saya kirim lewat internet, wong jarak kampus 
dengan rumah saya cuma dekat, justru kalau saya kewarnet malah 
lebih jauh, tapi kalau saya kirim lewat hardcopy nga’ diterima, 
harus lewat internet”  

P: Bukankan semuanya pengiriman tugas harus lewat internet? 
DR: Iya tapi ”...internet jauh kadang kesibukan di sekolah membuat 

saya tidak bisa segera mengirimkan tugas”, tapi kalau lewat 
hardcopy kan rumah saya dekat.  

P: Apakah ada waktu khusus untuk mengerjakan tugas dan membaca 
modul disela-selah kesibukan bapak? 

DR: ”saya baca modul ya....kadang-kadang aja, kalau ada waktu luang, 
kulo m’boten mathok waktu (saya tidak punya target waktu)”  

P: Apakah bapak selam ini enjoy dengan kuliah di program PJJ?  
DR: “terus terang aku sak jane kurang enjoy dengan kuliah sistem 

internet”, kurang puas lah, beda rasanya dengan kuliah tatap muka.  
P: Apa sarana yang bapak anggap sangat penting untuk mendukung 

program PJJ ini? 
DR: “...dulu saya nga punya komputer, jadi setiap kali mau 

mengerjakan tugas saya harus ke rental komputer...lalu mau baca 
bahan ajar dalam bentuk CD saya juga harus nyari komputer 
dulu...pokonya repot kalau nga punya komputer”.  

 
 
Interpertasi data: 

1. Kemandirian belajar mahasiswa berbeda, yang terjadi pada DR merupakan 
cerminan sebagain mahasiswa masih belum terbiasa dengan belajar 
mandiri tanpa pengawasan dan kontrol, sebagian mahasiswa belum merasa 
nyaman dengan sistem perkulihan jarak jauh.  

2. pengiriman tugas lewat internet merupakan standar yang berlaku bagi 
semua mahasiswa bagi yang jaraknya jauh dari kampus maupun yang 
jaraknya dekat dengan kampus.  

3. ICT literacy (melek TIK) sebagain mahasiswa masih rendah. 
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CATATAN LAPANGAN 026 
 
Metode Pengumpulan Data :  Observasi  
Hari/ tanggal            :  Rabu 21 Januari 2009    
Waktu            : 09.00- 10.30 
Tempat            : Ruang lab Komputer FIP kampus karangmalang 
Keg/ fenomena          : Kegiatan pelatihan e-learning bagi mahasiswa 
 
 
Observasi ini difokuskan pada pelaksanaan pelatihan e-learning bagi mahasiswa, 
peneliti memasuki ruangan laboratorium komputer FIP UNY pada pukul 08.00 
WIB. Saat peneliti masuk nampak mahasiswa peserta pelatihan sudah berada di 
dalam  
Kegiatan pelatihan langsung diisi dengan kegiatan praktek yang di pandu oleh 
bapak Ariyawan Agung. Materi pertama yang disampaikan oleh bapak Ariyawan 
Agung adalah alamat situs e-learning yaitu di http//pjjpgsd.fip.uny.ac.id. alamat 
web tersebut diingatkan jangan sampai lupa, setelah peserta membuka alamat 
tersebut dilanjutkan dengan sign (mendaftar) sebagi mahasiswa tutorial on-line. 
Peserta dipandu samapai proses pendaftaran dan edit profil selesai. Dari 
pengamatan peneliti peserta tidak mengalami hambatan yang berarti pada proses 
pendaftaran menjadi tutor lewat e-learning.  
Setelah selesai sign (mendaftar) pada elearning materi dilanjutkan dengan 
bagaimana para tutor dapat meakses bahan ajar, pada tahan ini para mahasiswa 
peserta pelatihan tidak mengalami hambatan berarti. Sebagian besar mahasiswa 
dapat dengan mudah menakses bahan ajar melalui e-learning.  
Materi selanjutnya adalah bagaimana pengiriman tugas inisiasi dan mengetahui 
jika tugas yang dikirim sudah diterima oleh tutor. Materi selanjutnya adalah 
chatting dan forum, para tutor peserta pelatihan di ajak menggunakan forum dan 
chatting untuk melakukan komunikasi dengan mahasiswa. Materi chatting dan 
forum disampaikan oleh bapak Agus Nurtaniyo. 
 
Interpretasi Data 

1. Materi kegiatan pelatihan meliputi pengenalan e-learning, mendaftar (sign) 
dan edi profil, mengupload bahan ajar, mengaksesdan memberi penilaian 
pada tugas inisisi serta materi chatting dan forum pada sistem e-learning. 

2. Sebagin tutor lupa dengan alamat web dan pasword yang mengindikasikan 
bahwa budaya ICT masih rendah.   

 
 

CATATAN LAPANGAN 027 
 

Metode Pengumpulan Data    : Wawancara   
Hari/ Tanggal                          : 7 Febuari 2009             
Tempat                                    : Laboratorium Komputer FIP UNY  
Topik                                       : Sistem tutorial on-line 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 355 

Wawancara dengan Pak Ariyawan Agung dilakukan lepas di Laboratorium 
komputer FIP UNY, peneliti bermaksud mencari informasi tentang sistem 
pembelajaran tutorial on-line yang akan berubah dari sistem e-mail ke sistem e-
learning. 
 
P: Kapan sistem e-mail akan berganti ke sistem e-learning? 
AG: tutorial on-line sebelumnya menggunkan sistem e-mail, tapi mulai 

awal tahun 2009 program PJJ S-1 PGSD akan berganti 
mengguakan sistem e-learning. 

P: e-learning menggunakan sistem apa? 
AG sistem e-learning yang dipakai dalam program PJJ PGSD adalah 

moodle system, dengan sistem ini akan sangat membantu baik 
dosen maupun mahasiswa khususnya dalam pelaksanaan tutorial 
on-line karena tool-nya dan tampilannya lumayan lengkap”.  

P: Apa keuntungan dengan menggunakan sistem e-learning? 
AG: Ya..itu, kalau sistem e-mail tutor maupun mahasiswa harus 

membuka 2 citus dalam waktu yang bersamaan. Membuka web PJJ 
dan web yahoo, sedang sistem e-learning cukup satu situs saja. 
Selain itu ”dalam e-learning terdapat fasilitas...chatting, cari bahan 
ajar, evaluasi tes on line bersifat online, dan forum” 

P: Apakah ada selain itu? 
AG: ”tutor dapat menyajikan bahan ajar tambahan melalui web online, 

ini berbeda dengan sistem e-mail, ketika tutor harus meng-upload 
bahan ajar akan mengami kesulitan karena tidak ada fasilitasnya”. 

P: Apakah mahasiswa dan tutor sudah bisa menggunakan sistem e-
learning ini? 

AG: Kalau tutor mungkin ada yang sudah bisa, tapi bagi mahasiswa 
nanti akan di beri program pembekalan? 

P: Apakah pembekalan e-learning efektif dan mampu meningkatkan 
kemampuan ICT tutor dan mahasiswa? 

AG: kalau dosen mengikuti pelatiahan e-learning setidak-tidaknya akan 
dapat melakukan kegiatan pembelajaran tutorial on-line”. Bagi 
mahasiswa sendiri tentunya program pembekalan akan sangat 
membantu mereka dalam mempersiapkan diri kegiatan tutorial on-
line. 

P: Oh.., pak katanya setiap semester akan ada kegiatan tutorial 
kunjung? 
Itu waktu tutorial kunjung yang terlibat siapa saja pak? 

AG: Ya semua pengelola, dan sebagian tutor 
P: Katanya kalau tutor mata kuliah praktek juga ikut sewaktu 

pelaksanaan tutorial kunjung? 
AG: “bagi tutor pengampu mata kuliah praktek, khususnya penjaskes 

mereka semestinya ikut dalam rombongan tutorial kunjung, karena 
pada saat tutorial kunjung menurut pedoman juga dilakukan 
kegiatan pengumpulan tugas praktek seperti penjaskes” 
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Interpertasi data 
Adanya pergantian sistem dalam tutorial on-line yang semula menggunkan sistem 
e-mail akan dirubah ke sistem e-learning. Sistem e-mail dirasakan kurang efektif 
dalam pelaksanaan pembelajaran seperti mahasiswa dan tutor harus membuka dua 
situs setiap kali pelaksanaan tutorial on-line, dan beberapa hambatan lain misal 
tugas yang terlambat atau tidak dapat diakses.  
 

 
CATATAN LAPANGAN 028 

 
Metode Pengumpulan Data : Wawancara     
Hari/ Tanggal                       : 7 Febuari 2009             
Tempat                                 : Laboratorium komputer FIP UNY (kampus 1) 
Topik                                    : pembekalan peningkatan kemampuan ICT bagi tutor 
 
Wawancara dilaksanakan spontan dan lepas pada waktu pelaksanaan pembekalan 
ICT bagi mahasiswa, peneliti mencoba mengungkap tentang pelaksanaan 
pembekalan yang peserta khusunya untuk tutor dipisah menjadi 2 gelombang. 
 
P: Dalam pengamatan peneliti, pelatihan dilaksankan dalam dua 

gelombang, mengapa? 
ES: Iya, gelombang pertama di peruntukan bagi dosen muda dan 

gelombang ke dua diperuntuakan bagi dosen yang lebih sepuh. 
P: Mengapa harus dipisah? 
ES: Karena berbeda kemampuan awal dan kita mengadakan pelatihan 

ini mengacu pada need assement-nya. 
P: Apa perbedaan mendasar para tutor dalam pembekalan ICT ini? 
ES: Ya itu kemampuan awal mereka, kalau dosen muda relatif lebih 

cepat memahami materi pembekalan, ini berdasrkan pengalaman 
sewaktu dulu pembekalan e-mail. Ini kan nanti dosen sepeuh akan 
kita beri porsi pembekalan selama dua hari, sementara untu dosen 
muda hanya 1 hari saja. Sebenarnya pembagian itu untuk lebih 
memudahkan dalam pelaksanaan pelatihan. Soalnya kalau ada sattu 
yang sangat bisa trus yang satunya belum kan kasih materi 
pelatihannya jadi kurang efektif. 

P: apakah ada perbedaan mendasar antara dosen sepuh dan dosen 
muda? 

ES: Ya.. yang jelas kemampuan awal mereka berbeda, tetapi saya harus 
mengakuai dosen sepuh semangat untuk belajar dan rasa ingin 
tahunya sangat tinggi. 

P: Oh...begitu, jadi dosen sepuh memiliki tinggakat motivasi belajar 
yang tinggi! 

ES: Benar... 
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Interpertasi data: 
 
Pelatihan peningkatan kemampuan ICT bagi  tutor, di program menjadi 2 
gelombang. Gelombang 1 diperuntukan bagi tutor yang memiliki basic komputer 
memadai, dan gelombang kedua diperuntukan bagi tutor yang basic ICT masih 
biasa, startegi pemisahan dalam pelatihan ini dimaksudkan untuk mempermudah 
penyamapain materi dalam pelatihan.  
 

 
 

CATATAN LAPANGAN 029 
 
Metode Pengumpulan Data : Observasi  
Hari/ tanggal            :  12 Febuari 2009   
Waktu            : 09.00- 10.30 
Tempat            : Ruang lab Komputer FIP kampus karangmalang 
Keg            : Kegiatan pelatihan e-learning bagi dosen 
 
Deskripsi data 
Pelaksanaan observasi kali ini difokuskan pada pelaksanaan pelatihan e-learning 
bagi tutor on-line, peneliti memasuki ruangan laboratorium komputer FIP UNY 
pada pukul 09.00 WIB. Saat peneliti masuk nampak dosen peserta pelatihan sudah 
berada di dalam ruangan mendengarkan penjelasan materi dari bapak Pujiriyanto. 
Materi yang diterangkan oleh bapak pujiriyanto seputar e-learning, manfaat dan 
kegunaan serta perbedaan pembelajaran sistem e-learning dengan sistem e-mail. 
Mataeri pertam ini masih bersipat teoritis. Menurut Pujiriyanto sistem e-learning 
akan lebih baik dibandingkan dengan sistem e-mail. Beberapa kemudahan dalam 
sistem e-learning adalah kemudahan dan kecepatan mengakses, kemudahan 
meng-upload bahan ajar, komunikasi synchronous dan asyncronous.  
Setelah selesai penjelasan dari bapak Pujiriyanto, kegiatan pelatihan dilanjutkan 
praktek dan penjelasan materi praktek dipandu oleh bapak Ariyawan Agung. 
Materi pertama yang disampaikan oleh bapak Ariyawan Agung adalah alamat 
situs e-learning yaitu di http//pjjpgsd.fip.uny.ac.id. alamat web tersebut 
diingatkan jangan sampai lupa, setelah peserta membuka alamat tersebut 
dilanjutkan dengan sign (mendaftar) sebagi tutor. Peserta dipandu samapai proses 
pendaftaran dan edit profil. Dari pengamatan peneliti peserta tidak mengalami 
hambatan yang berarti pada proses pendaftaran menjadi tutor lewat e-learning.  
Setelah selesai sign (mendaftar) pada e-learning materi dilanjutkan dengan 
bagaimana para tutor dapat mengupload bahan ajar yang dapat diakses oleh 
mahasiswa, pada tahan ini para peserta tutor peserta pelatihan mengakses juga 
tidak mengalami hambatan berarti. Sebagian besar tutor dapat dengan mudah 
meng-upload bahan ajar ke web e-learning.  
Materi selanjutnya adalah akses tugas inisiasi dan cara memberikan penilaian. 
Materi ini disampaikan oleh DH, DH mengawali materi dengan memandu para 
peserta untuk keluar dari web pjj, untuk selanjutnya memulai dari awal, dari 
pengamatan ditemukan mulai ada beberapa tutor peserta pelatihan yang lupa 
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dengan password yang sebelumnya dibuat. YSF mengungkapkan “wa…lupa 
pasword-nya apa tadi ya, perasaan ini kok salah nga bisa masuk”, beguti juga 
dengan ungkapan MJM “kok tida bisa”. Banyak tutor yang lupa dengan pasword 
yang baru saja dibuat pada awal pelatihan, bahkan ada yang lupa dengan alamat 
web. Setelah dipandu oleh bapak AG, diganti pasword-nya pelatihan dapat 
dilanjutkan. Materi cara mengakses tugas inisisi dan cara menilai dapat di pahami 
dengan muda oleh para peserta pelatihan. 
Materi selanjutnya adalah chatting dan forum, para tutor peserta pelatihan di ajak 
menggunakan forum dan chatting untuk melakukan komunikasi dengan 
mahasiswa. Materi chatting dan forum disampaikan oleh bapak Agus Nurtaniyo. 
 
Interpretasi Data 

1. Materi kegiatan pelatihan meliputi pengenalan e-learning, mendaftar (sign) 
dan edit profil, meng-upload bahan ajar, mengaksesdan memberi penilaian 
pada tugas inisisi serta materi chatting dan forum pada sistem e-learning. 
Materi yang disampaikan dalam waktu satu hari cukup padat sehingga  
sebagian tutor lupa dengan materi sebelumnya.   

2. Sebagin tutor lupa dengan alamat web dan pasword yang mengindikasikan 
bahwa kebiasaan mengingat ID dalam penggunaan CT masih rendah.   

 
 
 

CATATAN LAPANGAN 030 
 
Metode Pengumpulan Data  : Observasi 
Hari/ tanggal             : 13 Febuari 2009   
Waktu             : 09.00- 10.30 
Tempat             : Ruang Serbaguna kampus FIP Karangmalang 
Keg/fenomena            : Kegiatan videoconfrence mahasiswa dengan Dikti 
 
Deskripsi data 
Kegiatan observasi difokuskan pada pelaksanaan videoconfrence, pada saat 
pelaksanaan videoconfrance, semua mahasiswa hadir untuk mendengarkan 
penjelasan dari dikti (bpk. Fasli Jalal). Videoconfrance dilaksankan diruang 
serbaguna/Abdullah Sigit FIP UNY yang dapat menampung ±300 mahasiswa, 
pelaksanaan videoconfrance dilengkapi dengan 2 buah LCD, TV 40’ dan 
spekeraktif. Komunikasi dalam videoconfrance terjadi dua arah dimana dapat 
terjadi dialog antara kampus, dengan dikti. Materi penjelasan videoconfrance 
seputar beberapa kebijakan dikti tentang pengelolaan dan pengembangan program 
PJJ dan pendidikan keguruan pada umumnya. Dalam amatan peneliti kegiatan 
videoconfrance diikuti oleh semua perguruan tinggi yang tergabung dalam 
konsorsium. Setelah selesai penjelasan dari pusat (dikti) dilakukan, kegiatan 
videoconftence dilanjutkan dengan dilaog antara perguruan tinggi dengan dikti.  
Dialog dalam videoconfrance seputar keberhasilan dan permasalahan pengelolaan 
program PJJ selama ini.  
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Interpretasi Data 
Pelaksanaan videoconfrance lebih bersipat informatif dari pusat ke perguruan 
tinggi konsorsium PJJ. Materi dan dialog yang banyak disampaikan pada 
videoconfrance seputar pelaksanaan PJJ berbasi ICT (keberhasilan maupun 
hambatan pelaksanaan)  
 

 
 

CATATAN LAPANGAN 031 
 
Metode Pengumpulan Data  : Observasi & wawancara 
Hari/ tanggal             : Kamis/28 Maret 2009   
Waktu             : 11.00-13.00 
Tempat             : Kampus UPP 1 FIP UNY 
Keg/fenomena                       : Pelaksanaan tutorial on-line 
 
Deskripsi data 
Peneliti melakukan pengamatan atas aktivitas tutor yang sedang memberikan 
feedback tugas inisiasi mahasiswa. Para tutor nampak serius membalas tugas 
mahasiswa lewat labtop masing-masing. Ibu UNK dan SKR berdialog tentang 
tugas mahasiswa, SKR: piye toh tugas mahasiswa akeh sing podho, UNK: sama 
saya juga banyak yang sama, jadi bingung yang bener sing endi”, DN: bu inisiasi 
menurut ibu bagaimana? SKR: sebenarnya bagus, tapi mahasiswa kurang 
memanfaatkan dengan baik, buktinya jawaban tugas banyak yang sama, jadinya 
inisiasi kurang efektif, UNK: mestinya internet dapat jadi media yang memotivasi 
belajar mahasiswa, karena sebenarnya internet kan ada fasilitas chatting yang 
memiliki nilai iterktif dan komunikatif. 
 
Interpertasi Data 
Observasi singkat dan mendengarkan hasil percakapat ibu UNK dan SKR 
terindikasi bahwa tugas mahasiswa banyak yang sama (copy paste), internet 
semestinya dapat menjadi media yang komunikatif dan informatif bagi mahasiswa 
yang memiliki motivasi belajar tinggi. 

 
 
 
 

CATATAN LAPANGAN 032 
 
Metode Pengumpulan Data  : Observasi 
Hari/ tanggal             : Kamis/2 April 2009   
Waktu             : 11.00-13.00 
Tempat             : SD Suryodiningratan III 
Keg/fenomena                       : Pelaksanaan tutorial kunjung 
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Deskripsi Data 
Observasi difokuskan pada pelaksanaan tutorial kunjung yang dipusatkan di SD 
Suryodiningratan III, peneliti ikut bergabung dengan pengelola menuju lokasi 
tutorial kunjung pada pukul 11.00 WIB, sebelum berangkat pengelola berkumpul 
di kampus 3 (UPP 2) untuk melakukan koordinasi sebelum berangkat menuju 
lokasi, koordinasi dilakukan singgkat, hal yang dibahas dalam koordinasi seputar 
kelengkapan dan persiapan tutorial kunjung seperti labtop, LCD, rol kabel dan 
beberapa dokumen perlengkapan lain.  
Selama dalam perjalanan menuju lokasi peneliti menyempatkan bertanya 
beberapa hal terkait dengan tutorial kunjung, ”apakah tutorial kunjung selalu 
dilaksankan di sekolah? Pak SJ menjelaskan tutorial kunjung perna dilaksankan di 
kampus mahasiswa yang mengunjungi, perna dilaksankan di dinas pendidikan 
kabupaten/kota dan sekarang dilaksankan di sekolah yang tentunya ada 
mahasiswa yang ada di sekolah tersebut. Siapa saja yang ikut dalam kegiatan 
tutorial kunjung, SJ menambahkan ”yang ikut hanya pengelola saja, tutor kalau 
mau ikut boleh-boleh saja, tap pengelola tidak memberikan fasilitas bagi para 
tutor untuk ikut tutorial kunjung.  
Ketika sampai di lokasi SD Suryodiningratan III, mahasiswa sudah menunggu di 
sekolah, kami selanjutnya dipersilahkan untuk masuk ruangan yang telah 
disediakan oleh mahasiswa. Semua mahasiswa PJJ yang ada hadir di SD 
Suryodiningratan III adalah mahasiswa yang berasal dari kota Yogyakarta. Karena 
pelaksanaan tutorial kunjung dipusatkan pada satu tempat dan untuk mahasiswa 
berasal dari kota Yogya, dipusatkan di SD ini.  
Kegiatan tutorial kunjung diawali dengan pembukaan dilanjutkan sambutan dari 
kepala sekolah selanjtnya penyampaian informasi dari pengelola tentang 
pelaksanaan tutorial on-line oleh bapak Sujati. Beberapa hal yang disampaikan 
oleh bapak Sujati adalah berkaitan dengan kegiatan PPL, tutorial on-line dan 
penggunaan e-learning. Setelah selesai penjelasan dari bapak Sujati diadakan 
tanya jawab antara mahasiswa dan pengelola. Dari pantauan peneliti hal yang 
disampaikan oleh mahasiswa lebih banyak seputar permasalahan kegiatan PPL 
dan tugas inisisi yang belum di respon oleh tutor. 
 
Interpretasi Data 
Kegiatan tutorial kunjung dipusatkan di kabupaten/kota masing-masing. Kegiatan 
lebih bersifat pada pemantauan pelaksanaan kegiatan pembelajaran tutorial on-
line, hal yang banyak dibahas dalam tutorial on-line adalah seputar permasalahan 
dan kendala yang dihadapi mahasiswa pada saat tutorial on-line berlangsung. 
 
 

 
CATATAN LAPANGAN 033 

 
Metode Pengumpulan Data  : Wawancara    
Hari/ Tanggal                       : 2 April 200             
Tempat                                 : Di dalam mobil dalam perjalanan menuju SD  
                                                Suryodiningratan III 
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Topik                                    : Tuturial Kunjung 
  
Untuk mengetahui lebih mendalam pelaksanaan tutorial kunjung, peneliti 
bergabung bersama rombongan tutorial kunjung yang dilaksankan di SD 
Suryodiningratan 3 Yogyakarta. Wawancara dilaksanakan lepas di dalam mobil 
dengan bapak AG tema pembicaraan tentang pelaksanaan “tutorial kunjung”.  
 
P: Pak! mengapa tidak semua tutor ikut dalam kegiatan tutorial 

kunjung? 
AG: “...Ya biaya dan waktunya tidak memungkinkan,...idealnya 

sebenarnya dalam satu semester itu ada satu kali tutor mengunjungi 
mahasiswa, jadi totor benar-benar tahu kondisi mahasiswa-nya 
beserta permasalahannya...tapi kayaknya susah...ya itu pertama 
biaya, kedua waktunya”.  

P: Tutorial kunjung dilaksankan berapa kali dalam satu semester dan 
lokasi-nya dimanasaja? 

AG: “Tutorial kunjung dilaksankan 2 kali dalam satu semester, kalau 
tempatnya berpindah-pindah, perna tempatnya di kabupaten/kota 
masing-masing, pada awalnya tutorial kunjung dilaksanakan di 
dinas-dinas kabupaten/kota, tapi sekarang tutorial kunjung 
dilaksanakan di sekolah-sekolah yang ada mahasiswa PJJ dari 
sekolah tersebut”. 

P: Apa saja permasalahan yang sering terungkap dalam tutorial 
kunjung? 

AG: “permasalahan banyak, tapi permasalahan yang sering muncul 
dalam tutorial kunjung diantanya tugas inisiasi dan penggunaan 
ICT.”  

P: Kalau permasalah ICT apa yang sering dikeluhkan mahasiswa? 
AG: “ya..lupa alamat web atau lupa password, meskipun sistem sudah 

di ganti masih banyak mahasiswa yang lupa dengan alamat web 
dan lupa password masuk meskipun sudah dilatihkan berkali-kali” 

P: Apa hal serupa juga terjadi pada tutor? 
AG: “Ya...iya, masih banyak tutor yang lupa dengan alamat website dan 

banyak dosen yang tidak memberikan balikan sama sekali terhadap 
tugas yang dikirim mahasiswa”.  

 
Interpretasi Data 

1. Tutorial kunjung dilaksankan dua kali dalam satu semester untuk 
mengetahui permasalahan dan kemajuan belajar mahasiswa. 

2. Tutorial tidak diikuti oleh semua tutor pengampu mata kuliah tapi hanya di 
ikuti oleh pengelola program karena alasan efektiffitas dan efisiensi. 

3. permasalahan yang sering terungkap pada pelaksanaan tutorial kunjung 
yang di hadapai oleh mahasiswa adalah respon terhadap tugas inisisi dan 
penggunaan ICT. Masih serinya permasalahan ICT muncul dalam setiap 
pertemuan antara mahasiswa dan pengelola maupun pengelola dengan 
tutor mengindikasikan kebiasaan penggunaan ICT yang belum maksimal. 
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CATATAN LAPANGAN 034 

 
Metode Pengumpulan Data : Observasi   
Hari/ tanggal            : Sabtu/4 April 2009   
Waktu            : 11.00-13.00 
Tempat            : MI Maarif Bego Maguwoharjo, Depok Sleman 
Keg/fenomena                      : Pengamatan Pelaksanaan Tutorial Kunjung daerah  
                                               Sleman Yogyakarta 
 
Deskripsi Data 
Lanjutan observasi tutorial kunjung yang dilaksankan di MTs. Maguwo, observasi 
kali ini difokuskan pada pelaksanaan tutorial kunjung di daerah Sleman. Peneliti 
datang ke lokasi pada pukul 12.00 bersama bapak Ariyawan Agung, pada saat 
peneliti tiba dilokasi kegiatan tutorial kunjung sedang berlangsung. Bapak Sujati 
sedang menjelaskan dan memberikan informasi tentang pelaksanaan pembelajaran 
khususnya tentang tutorial on-line. Materi penjelasan yang di sampaikan oleh 
bapak Sujati tidak berbeda jauh dengan materi yang disampaikan pada pertemuan 
tutorial di beberapa lokasi lain, yaitu seputar pelaksanaan tutorial online, PPL dan 
penggunaan e-learning. 
Setelah selesai dengan beberapa penjelasan dari bapak Sujati, acara tutorial 
kunjung dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Dari pengamatan peneliti 
sistematika atau susunan acara tutorial kunjung sama dengan tutorial kunjung 
sebelumnya, permasalahan yang diungkapkan oleh mahasiswa relatif sama yaitu 
seputar tugas inisiasi yang belum direspon oleh tutor, pelaksanaan PPL dan cara 
pengiriman laporan serta beberapa permasalahan tentang penggunaan e-learning. 
Secara umum peneliti tidak menemukan hambatan berarti bagai mahasiswa di 
daerah Slemen. 
 
Interpretasi Data 
Pelaksanaan tutorial kunjung memiliki pola yang sama, dari sistematika kegiatan, 
materi yang disampaikan bahkan permasalahan yang diungkapkan oleh 
mahasiswa relatif sama dengan permasalahan yang di ungkap pada pelaksanaan 
tutorial kunjung sebelumnya. 

 
 
 

CATATAN LAPANGAN 035 
 
Metode Pengumpulan Data : Observasi  
Hari/ tanggal            : Jumat/ 24/04/09   
Waktu            : 13.00-15.00 
Tempat            : Ruang Abdullah Sigit FIP UNY 
Keg/fenomena                      : Pengamatan kegiatan evaluasi perkuliahan program  
                                               PJJ S-1 PGSD 

           

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 363 

 
Deskripsi Data 
Observasi ini difokuskan pada kegiatan evaluasi perkulihan program PJJ yang 
dilaksankan di ruang serbaguna FIP UNY, kegiatan ini dihadiri oleh sebagian 
besar tutor on-line, pengelola program PJJ dan pimpinan fakultas serta jurusan. 
Peneliti memasuki ruangan pada pukul 13.00, para tutor mengisi daftar hadir, 
selanjutnya langsung memasuki ruangan. Pada pukul 13.15 kegiatan evaluasi 
perkulihan dibuka oleh Dekan dan dilanjutkan beberapa penjelasan tentang 
pelaksanaan pembelajaran (tutorial on-line) program PJJ.  
Penjelasan tentang program PJJ disampaikan oleh bapak AM.Yusuf dan bapak 
Sujati, materi yang disampaikan seputar pelaksanaan tutorial on-line dan beberapa 
permasalahan yang diungkapkan oleh mahasiswa sewaktu pelaksanaan tutorial 
kunjung.  
Setelah selesai penjelasan dari bapak Sujati diadakan ruang tanya jawab antara 
para tutor dan pengelola. Dari tanya jawab terungkap banyak permasalahan yang 
dihadapi oleh tutor seperti yang diungkapkan oleh bapak MLY ”saya sudah 
menagih tugas dari mahasiswa, katanya sudah di kirim lewat e-learning tapi 
setelah saya buka kok tidak ada”, bapak WLY menyampaikan hal yang berbeda 
”saya sudah terima tugas dari mahasiswa tapi ternyata tidak bisa saya buka, nga 
tau apa kena virus atau apa?. Beberpa permasalahan lain juga disampai oleh tutor, 
seperti AS yang menyatakan ”terus terang saya belum sempat buka tugas 
mahasiswa semuanya, banyak banget je.., dirumah kita tidak bisa mengoreksi dan 
memeriksa tugas mahasiswa apalagi memberikan balikan, kita tidak punya 
internet di rumah. Pada pertmuan evaluasi program PJJ ini terungkap banyak 
permasalahan yang dihadapi oleh para tutor. Pelaksanaan evaluasi program PJJ 
menjadi seperti menjadi ajang curahan hati (curhat) para tutor kepada pengelola, 
hampir sepanjang evaluasi yang menjadi pokok pembehasan adalah permasalahan 
dalam pelaksanaan tutorial on-line. 
 
Interpretasi Data 

1. Tutor pengampu mata kuliah memiliki banyak hamabatan dan 
permasalahan teknis pada pelaksanaan tutorial on-line, permasalahan yang 
bersifat teknis seperti tugas tidak dapat dibuka, fasilitas internet yang 
terbatas hanya bisa diakses dikampus, dan waktu yang terbatas.   

2. Selain hal teknis permasalahan lain yang dihadapi oleh tutor adalah 
kesibukan yang melaksanakan tugas rutin, kebiasaan menggunaan ICT 
sebagai media dan sumber belajar serta keterbatasan sarana. 

3. Keterbatasan akses internet pribadi sebagai sarana penunjang pelaksanaan 
tutorial on-line, juga menjadi hambatan tutor dalam pelaksanaan 
pembelajaran , seharusnya para tutor memiliki akses internet pribadi 
untum mendukung pelaksanaan pembelajaran. 
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DATA MAHASISWA  PROGRAM S1 PGSD PJJ  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

ANGKATAN I TAHUN 2007 
 

 
No 

 
Nama Mahasiswa 

Tempat dan Tanggal 
Lahir 

Alamat 

1 Sarjiman Bantul, 28-2-1961 Kaligawe. Grblak, Bantul, Yk 
2 Sariyem Bantul 28-12-1964 Butuh Kidul, Triwidadi, Pajangan, Bantul 
3 Suka Murwani Bantul, 16-8-1969 Jogonalan Kidul, Tirtinirmolo, Kasihan, Bantul
4 Rubinem Bantul, 25-1-1961 Jogonalan Kidul, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul
5 Nining Rahayu Bantul, 30-4-1982 Mangir Lor, Sendangsari, Pajangan, Bantul 
6 Agustin Purwanti Sleman, 1-8-1959 Karang 03/03, Sumberagung, Moyudan, Sleman
7 Sudarno Bantul, 5-7-1978 Dongkelan Rt 10, Panggungharjo, Sewon, Bantul
8 Wagiran Bantul, 1-1-1987 Gunungan Dukuh VII, Sumbermulyo, Bambanglipuro, 

Bantul, Yk 
9 Barjo Bantul, 17-2-1958 Gadingkaton, Donokerto, Kretek, Bantul, Yk 
10 Krisnawati Bantul, 16-4-1983 Gunung Saren Kidul, Trimurti, Srandakan, Btl
11 Siwi Rahayu Bantul, 2-8-1977 Sorobayan, Gadingsari, Sanden, Bantul 
12 Wening Nurdiyah Bantul, 4-7-1967 Sela,Sidomulyo, Bambanglipuro, Bambanglipuro, Btl
13 Wawan Wahyu Bantul, 20-6-1979 Nambangan Dukuh Rt 01, Seloharjo, Pundong, Bantul
14 Titik Prihatin Sleman, 28-3-1966 Tluren Trimulyo, Kretek, Bantul 
15 Suhartini Bantul, 19-9-1982 Pranti Rt 017/08, Gadingharjo, Sanden, Bantul
16 Ruswanto Bantul, 15-11-1984 Sono Rt 04/05, Parangtritis, Kretek, Bantu, Yk
17 Agus Sehono Bantul, 30-8-1982 Nglarong, Panjangrejo, Pundong, Bantul, Yk 
18 Darwito  Bantul, 26-6-1980 Sono Rt 04/Rw 05, Parangtritis, Kretek, Bantul, Yk
19 Endang Tisngatun Bantul, 21-4-1973 Nogosari I, Wukirsari, Imogiri, Bantul 
20 Lastriningsih Bantul, 15-5-1984 Sangkal, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yk 
21 Sunarni Sekarsari Bantul, 28-4-1981 Karang Rt 43, Pendowoharjo, Sewon, Bantul
22 Siti Istiqomatul C Bantul, 6-8-1984 Tajeman, Palbapang, Bantul 
23 Rukija Bantul, 3-12-1957 Puluhan Lor, Trimurti, Srandakan, Bantul 
24 Nasiyatul Hidayah Bantul, 16-1-1986 Sogatran, DK Gemahan Rt 07/04, Ringinharjo, Bantul
25 Fitriyani Bantul, 19-3-1985 Wonoroto, Gadingsari, Sanden, Bantul 
26 Ani Hidayati Bantul, 16-9-1983 Kopaitan Rt 02, Serut, Palpapang, Bantul 
27 Fajar Aldikru Bantul, 10-12-1982 Jopaitan, Palbapang, Bantul 
28 Hajar Utami Bantul, 14-7-1981 Sawahan, Trimurti, Srandakan, Bantul 
29 Widodo Sleman, 20-11-1957 Jragung Rt 05/02, Hargobinagun, Pakem, Sleman
30 Ngadimin Sleman,20-6-1971 Bontitan, Sendangagung, Minggir, Sleman 
31 Nisem Banjarnegara, 5-7-1972 Gerjen, Margomulyo, Seyegan, Sleman, Yk 
32 Sri Wahyuni Widayati Bantul, 6-8-1979 Panggungharjo, Sewon, Bantul 

 
33 Santi Mulyaningrum Yogya, 20-7-1980 Cokrodiningratan JT II/162 Yogyakarta 55233
34 Martoyo Magelang, 10-3-1974 Jl. Kol. Sugiyono 9, Rt 023/006 Keparakan, 

Mergangsan, Yogyakarta 
35 Amien Trisunu Sleman, 23-6-1980 Cibuk Kidul Rt 09/023, margoluwih, Seyegan, Sleman
36 Sumaryono Sleman, 28-8-1957 Peturrep V, Margoagung, Seyegan, Sleman 
37 Jumadi Sleman, 9-7-1957 Blekik, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman 
38 Mardiyono Sleman, 2-5-1959 Sangularan, Sumberejo, Tempel, Sleman 55552
39 Ristinah  Bantul, 25-12-1972 Pandak, Wijirejo, Pandak, Bantul 
40 Sri Karyuni Sleman, 2-6-1971 Paten, Sumberagung, Moyudan, Sleman 
41 Dwi Ismawati Sleman, 17-4-1984 Jerukan Rt 04/04, Sumberarum, Moyudan, Sleman
42 Slamet Subagya Banguntapan, 25-69 Botokenceng 04/04, Wirokerten, Banguntapan, Bantul
43 Bekti Lestari Bantul, 21-6-1981 Tujungan, Caturharjo, Pandak, Bantul 
44 Sri Budi Astuti Kulon Progo, 26-10-60 Dlaban Rt 005/Rw 003, Sentolo, Kulon Progo, Yogya
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45 Abdul Jabar Kulon Progo, 11-10-64 Pongangan Rt 09/Rw 05, Sentolo, Kulon Prog
46 Sartono Kulon Progo, 30-1-1976 Karang Rt 05/03, Tuksono, Sentolo, Kulon Progo, Yk
47 Reni Artati Kulon Progo, 6-4-1983 Plumbon, Temon, Kulon Progo 
48 Sigit Kurniawan  Kulon Progo, 8-6-1982 Ngrandu, Triharjo, Wates, Kulon Progo 
49 Rohadiyanto Kulon Progo, 16-4-1978 Lendah Rt 19/Rw 06, Jatirejo, Lendah, Kulon Progo
50 Tri Kustiyanti Banjarnegara, 16-9-70 Plembun, Rt 009/Rw004, Temon, Kulon Progo
51 Sudiasih Kulon Progo, 4-8-1965 Panjatan Dukuh IV Rt. 016/Rw 008, K. Progo
52 Satono Bantul, 16-6-1964 Sawahan, Trimurti, Srandakan, Bantul 
53 Suryadi Kulon Progo, 11-1-1973 Kemiri Rt 04/02, Margosari, Pengasih, Kulon Progo,
54 Fembri Susilowati Sleman, 11-2-1983 Kruwet, Sumberagung. Moyudan, Sleman, Yogya
55 Endang Sari M Kulon Progo, 24-11-80 Serut, Pengasih, Kulon Progo 
56 Ismiyarti Kulon Progo, 19-3-1984 Pengasih, Kulon Progo 
57 Nanik Wiyanti Kulon Progo, 2-11-1974 Barahan, Dusun II, Tirtorahayu, Galur, Kulon Progo
58 Nur Triningsih Kulon Progo, 19-9-1984 Dukuh III Nomporejo, Galur, Kulon Progo 
59 Wiwin  Gunungkidul, 21-3-85 Panduhan II Galur, Kulon Progo. 
60 Sugito Kulon Progo, 1-8-1963 Pandu, Margorejo, Kokap, Kulon Progo 
61 Kurnianto Widi M Yogyakarta, 8 -1-1981 Basen Rt 16/Rw 04, Kotagede, Yogykarta 
62 Nining Dwi W Kulon Progo, 6-9-1985 Temon Kulon, Temon, Kulon Progo 
63 Joko Sumaryanto Kulon Progo, 19-12-70 SD Pasir Wendit, Temon, Kulon Progo 
64 Ngatini Bantul, 27-5-1973 Gadungan, Canden, Jetis, Bantul 
65 Jumardi Kulon Progo, 2-12-1978 Ngatilan I Rt 002/001, Ngentakrejo, Lendah, Kulon 

Progo, Yk 
66 Mursihana Bantul, 14-3-1970 Gonjen Dukuh VIII Rt 05/17, Tamantirto, Kasihan, 

Bantul, Yk 
67 Imamia Mardini Gunungkidul, 7-3-1981 Munggur Rt 02/23, Ngawis, Karangmojo, G. Kidul
68 Indah Suryati Sleman, 29-1-1976 Tawangrenggo, Kuwang Rt02/03, Argomulyo, 

Cangkringan, Sleman, Yk 
69 Basuki Nugroho Bantul, 22-4-1975 Gesikan Rt 06, Panggungharjo, Sewon, Bantul
70 Heru Sukisno Sleman, 22-2-1967 Kayunan Rt 05/09, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Yk
71 Syukron Ahmadi Bantul, 26-12-1970 Wonotinggal, Poncosari, Srandakan, Bantul 
72 Riyadi Sukoharjo, 26-11-1970 Sambeng II Rt 07/04, Ngawen, Gunung Kidul
73 Fadli Ma’ruf Gunungkidul, 5-5-1981 Sayangan, Bandung, Playen, Gunung Kidul 
74 Wahiban Saputro Bantul, 8-6-1973 Jogoragan, Banguntapan, Bantul, Yk 
75 Umi Wuryanti Gunungkidul, 14-11-84 Ngemplak Rt 03/09, Piyaman, Wonosari, G. Kidul.
76 Tri Wahyuni Gunungkidul, 17-9-75 Beran Kidul, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
77 Ahmad Nurudin Sleman, 3-3-1969 Mendak Rt 05/09, Kanigoro, Saptosari, Gunung Kidul.
78 Sri Karbiyati Gunungkidul, 20-10-61 Banaran, Playen, Gunung Kidul 
79 Eryati Mundi l Sleman, 23-11-1973 Perum Krembangan, Panjatan, Kulon Progo, Yk
80 Nuratik Istiqomah Gunungkidul, 15-10-83 Sukorejo, Ngawen, Gunung Kidul 
81 Sugiyanto Sleman, 16-1-1968 Sukunan RT 09/19, Banyuraden, Gamping, Sleman 
82 Suwarti Sleman, 11-10-1965 Pedaran Rt 03/30, Sumberagung, Moyudan, Sleman
83 Bisron Hanafi Bantul, 5-7-1971 Madugondo Rt 02/13, Sitimulyo, Piyungan, Bantul
84 Jumanah Bantul, 5-9-1959 Pandansari, Rt 17/39, Banguntapan, Bantul 
85 Tri Harjana Bantul, 6-2-1974 Gedongan, Caturharjo, Pandak Bantul 
86 Munarsih Yogyakarta, 19-4-4961 Basen, Kotagede, Yogyakarta 
87 Paryanti Bantul, 22-8-1958 Tegal, Onggobayan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul
88 Sulastri Sleman, 28-9-1959 Sumbe, Gamol, Balecatur, Gamping, Sleman

89 Eni Setyo Rahayu Sleman, 14-10-1981 Karangmalang Blok C 16, Caturtunggal, Depok, Sln
90 Giyoto Gunungkidul, 10-2-81 Tegal Kemuning DN 2/805 Rt 044/ 010, 

Tegalpanggung, Danurejan, Yogyakarta 
91 Kuswanto Bantul, 15-12-1980 Patran, Sanden, Jetis, Bantul 
92 Wagirah Yogyakarta, 23-9-1969 Salakan Rt 01, Bangunharjo, Sewon, Bantul 
93 Margajinah Bantul, 25-12-1981 Dayu, Gadingsari, Sanden, Bantul 
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94 Sri Wahyuni Pati, 7-8-1985 Kebrokan UH V/644 Rt 020/005, Pandeyan, 
Umbulharjo, Yogyakarta 

95 Anjar Iswantoro Kulon Progo, 14-11-59 Ngringin, Condongcatur, Depok, Sleman 
96 Herni Yuswandari Sanden, 7-6-1971 Kalimundu 2/I, Sanden, Bantul 
97 Tri Sumaryanto Yogyakarta, 23-7-1961 Sapen GK 1/645, Rt 24/007 Demanagan, 

Gondokusuman, Yogyakarta 
98 Daryati Apriyani Sukatani, 18-4-1981 Punduhan, Rt 04/31, Tirtonirmolo, Kretek, Bantul
99 Sumiyem Bantul, 1-12-1959 Deso, Tridadi, Banyuraden 
100 Fifin Rohwani Bantul, 17-3-1985 Bayun Rt 69, Pendowoharjo, Sewon , Bantul

DATA MAHASISWA PROGRAM  S1 PGSD  PJJ  ANGKATAN 2 
 

No. Nama Tempat/ tgl Lahir Alamat 
1. Respati Wahyu P Purworejo,10-10-1985 RT 01 RW II kaliurip Bener Purworejo 
2. Dwi Utami Gunungkidul, 27-9-84 Payaman, Karangsari, Semin, Gunungkidul
3. Wahyudi Kulonprogo/ 24-11-69 Jln. Flamboyan No.1 Perum Condong Catur Depok, sln 
4. Supriyati Pekalongan/ 6-1-72 Singosutan RT 11 RW 42 Maguwoharjo Depok Sln
5. Sariyani Bantul/ 19 Juni 1982 Kadisono 01 Guwosari Pajangan 
6. Uswatun Khasanah Sleman/ 4 Maret 1985 Kaliduren I, Sumberagung, Moyudan, Sleman
7. Eko Setiyono Banjarnegara/ 10-11-84 Wanadadi RT 01/V Wanadadi Banjarnegara
8. Arif Setiyo Pramono Banjarnegara/ 31-7-83 Banjarnegara 
9. Hartono Adi Banjarnegara/ 1-1-84 Punggelan RT 01/ RW 09 Punggelan Banjarnegara
10. Dony Kurniawan Banjarnegara/  10-5-1986 Punggelan RT o1 RW 07 Punggelan Banjarnegara
11. Daru Zona Priyawan Kebumen/ 4 Juli 1986 Jl. Tentara Pelajar no. 88 Purworejo 
12. Agus Murwanto Bantul/ 2 Agustus 1985 Badegan RT 03 Bantul 
13. Ika Mery Widharningsih GunungKidul/ 2-3-1987 Tlogowarak RT01/RW01 Giripurwo Purwosari GK 55872
14. Ritartini Sleman/ 16 Agustus 1970 Bontitan, Sendangagung, Minggri, Sleman
15. Agus Ari Wibowo Bantul/ 20 Agustus 1975 Genting Tirtomulyo Kretek Bantul 
16. Titi Suryansah Bantul/ 17 Januari 1985 Kerjo II Genjahan Ponjong GK 
17. Wuri Damafiah Gunungkidul/ 4-11-1984 Simo I RT 02/07 Genjahan Ponjong GK 
18. Setyani Purwaningsih Purbalingga/ 20 April 78 Winong KG II 272 RT II RW 03 Prenggan Kotagede

19. Winarni Bantul/ 18 Januari 1986 Duwuran, Parangtritis, Kretek Bantul 55772
20. Akhid Heru Prabawa Sleman/  21 Oktober 84 Seyegan 05, Margokaton, Seyegan, Sleman
21. Sulistiyah, A.Ma.Pd Kulonprogo/ 9-11-59 Klajuran, Tanjungharjo, Nanggulan KP 
22. Nur Hasanah Banjarnegara/ 3 Mei 1983 Jl. S. Parman no.129 RT 02/I Banjarnegara
23. Aliy Wakhyu Hidayat Purbalingga/ 23 Mei 1986 Purwodiningratan Ng I-902C YK 
24. Mugi  Apriyanto Purbalingga/  26-4-1981 Jl.Kenduran RT 02/I Bobotsari, Purbalingga
25. Sucipto, A.Ma Sleman/ 2 Juli 1966 Toragan, Tlogoadi, Mlati, Sleman 
26. Muh. Wardanuddin Sleman/ 6 Juli 1981 Babadan Sendangtirto Berbah Sleman 
27. Dwi Sigit Rusbiantoro Jakarta/ 17 Oktober 1975 Soka Asri Permai N-11 Kadisoka Purwomartani, Klsn
28. FX. Dedhik Irawati A Malang/ 29 Januari 1975 Rejosari RT 01/ RW 11 Baleharjo Wonosari GK
29. Sukirman Sleman/ 30 April 1972 RT 04 RW 16 Bangunmulyo Girikerto Turi Sleman
30. Wiwit Widhiarsi Banjarnegara/ 18-1-1982 Blambangan RT 04/ III Kec. Bawang Banjanegara 
31. Dwi Nurina Daniati Banjarnegara/ 5 Juni 84 Blambangan RT 04/ VII kec. Bawang Banjarnegara 
32. Kukuh Denianti Purbalingga/ 27-3-1985 Grecol RT 03/IV Kalimanah Purbalingga  
33. Supriadi Purbalingga/ 12 Mei 1985 Grecol RT 02 RW 01 Kalimanah Purbalingga
34. Mei Wahyuni Purworejo/ 18 Mei 1986 Kembangkuning 01/I Pituruh Purworejo 
35. Anggit Purwanto Purbalingga/ 13 Juli 1986 Pengadegan RT 06/09 Kec. Pengadegang Purbalingga
36. Hastin Wijayanti Sleman/ 5 April 1977 Nanggulan Sendangagung Minggir Sleman
37. Suparman Kulonprogo/ 4 Juli 1972 Gedangan RT 47/ 23 Sentolo Kuloprogo 
38. Erry Suntoro S Bantul/ 25 Februari 1982 Ngringin Bejiharjo Karangmojo GK 
39. Tulus Hariadi Banjarnegara/ 29 Mei 86 Merden RT 08 RW 01 Purwanegara Banjarnegara
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40. Rudiarso Banjarnegara/ 19-2-1983 Kalitengah RT04/I Purwonegoro Banjarnegara
41. Retno Dwi Wiranti Sleman/ 15 Juli 1985 Donon, Sumberarum, Moyudan, Sleman 
42. Bayu Aji Wicaksono Purbalingga/ 7 Mei 1982 Serayu karanganyar rt 05/01, Mrebet, Purbalingga 
43. Siti Rofiah Bantul/ 26 Maret 1986 Sulang Kidul, Patalan, Jetis, Bantul 
44. Sukirno Kulon Progo/ 15-4-1966 Paingan RT 7 RW 4 Sendangsari, Pengasih,K.
45. Wahyuni Gunung Kidul/ 21-12-71 Paingan Rt 07/ 04, Sendangsari, Pengasih, KP
46. Sri Dentari Dwi Maryuni Sleman/ 07-11- 1975 Biru RT 03 RW 30 Trihanggo Gamping Sleman
47. Mujiati Yogyakarta/ 21 Juni 1972 Wonoseto, Donoharjo Ngaglik, Sleman 
48. Estiti Banjarnegara/ 12-3-1986 Merden RT II/ VIII, Purwanegara, Banjarnegara 53472
49. Aryati Banjarnegara/ 20-7-1986 Merden Rt 04/ 1, Purwanegara, Banjarnegara
50. Siti Wahyuni Sleman/ 14-9-1977 Kadisono Tegaltirto Berbah Sleman 
51. Lina Lintang Susanty Banjarnegara/1-12-1985 Banjengan RT 01/ RW I Mandiraja Banjarnegara
52. Sri Oryza Mekarjaya/ 16-2-1984 Sidareja RT 02/ 06 Purwareja Klampok Banjarnegara
53. Apriatul Zulaina Purworejo/ 26 April 1987 Kebonsari RT 02/01 Purwodadi Purworejo 
54. Siti Sarofah Bantul/ 11 Oktober 1982 Canden, Canden, Jetis, Bantul YK 
55. Zahraturraihan Purworejo/ 9-8-1986 RT 01/VI Begelen Purworejo, Jawa Tengah
56. Muflichan Zain Bantul/ 1 Februari 1984 Bolon Palbapang Bantul YK 
57. Bernadeta Catur W Bantul/  3 Februari 1983 Caben Sumbermulyo Bambanglipuro Bantul
58. Zunaryati Kulon Progo/  20 Juni 86 Srabahan DK X Srigading Sanden Bantul 
59. Sartini Bantul/ 15 Maret 1986 Malangan RT 47 Srigading Sanden Bantul 
60. Agus Sudarmaji Kulon Progo/ 1-9-69 Karangpule RT 01 Tirtonirmolo Kasihan Bantul
61. Ika Anita Anggraeni Banjarnegara/ 3-4-1984 Kutayasa RT 03/RW  I Madukara Banjarnegara
62. Stephanus Surono Bantul/  1 Januari 1977 Babadan Poncosari Srandakan 
63. Basuni Sleman/ 5 Mei 1972 Bulaksalak, Wukirsari Cangkringan, Sleman
64. Subintara Bantul/ 10-11-1971 Bakungan DK 03 Trimurti Srandakan Bantul
65. Haryono Bantul/ 20 Juni 1972 Gading Lumbung, Donotirto, Kretek, Bantul
66. Akhmad Ritaudin Bantul/ 8 April 1985 Mertosanan Kulon, Potorono Banguntapan
67. Guwandi Nugroho Tanjung Karang/ 29-5-84 Polangan, Sumberharjo, Prambanan, Sleman
68. Dwi Wahyanta GunungKidul/ 24-11-1969 Pakrandu RT 04/ 10 Gumbang Ponjong GK
69. Winar Haryanti Sleman/ 12 Januari 1981 Babadan RT 05 RW 09 Sendang Agung Minggir Sleman
70. Yuningsih Rahmawati Sleman/ 9 Juni 1982 Sawah RT 07 RW 03 Girisekar Panggang GK
71. Kharuniastuti Bantul/ 5 Agustus 1984 Janganan RT 05 no. 125 Panggungharjo, Sewon, Bntl
72. Ari Winarno Gunungkidul/ 8 -2-1984 Temanggung RT 06 RW 05 Jetis Saptosari GK 55871
73. Erni Dwi Endarwati Gunungkidul/15-2-1986 Temanggung RT 06 RW 05 Jetis Saptosari, GK 55871
74. Yuni Astuti Bantul/ 13 Juni 1984 Kergan RT 01, Tirtomulyo, Kretek, Bantul 
75. Favilia Ardi Bantul/ 30 Juli 1985 Trisigan I, Murtigading, Sanden, Bantul 

76. Rusmin Nuryadin Bantul/ 28-12-1971 Gilang RT 04 Baturetno Banguntapan Bantul
77. Simping Triyani Bantul/ 24 Juni 1984 Bajang RT 03 RW 04 Wijirejo Pandak Bantul
78. Suroto Bantul/ 23 Maret 1971 Ngaglik Karangawen Grisubo GK 
79. Siti Muawanah Barozi Gunungkidul/ 23-3-1975 Branjang Karangmojo, Gunungkidul 
80. Sigit Waluyo Bantul/ 15 Juni 1974 Pringgolayan, Banguntapan, Bantul 
81. Surtinah Sleman/  28 Agustus 71 Cungkuk RT 02/ 19 Margorejo Tempel Sleman
82. Triyana Bantul/ 28 Maret 1977 Sungapan RT 81 Argodadi Sedayu Bantul 
83. Saefudin Yuhri Purworejo/ 5- 11- 84 Tersidi Kidul RT 01/ 01 Pituruh Purworejo 
84. Heri Purnamaningsih Kulonprogo/25-9-1969 Gesikan, Sumbersari, Moyudan Sleman 
85. Suyatmi Sleman/ 13 Maret 1960 Jl.Blanak II/02 Perumnas Minomartani, Ngaglik Sleman
86. Asih Suwarni Bantul/ 2 Mei 1985 Jadan Tamantirto Kasihan Bantul 
87. Ika Widyastuti Bantul/ 21 Januari 1984 Tekik, Temuwuh Dlingo, Bantul 55783 
88. Endarto Sri Kuncoro Yogyakarta/15-10- 63 Jogokariyan MJ 3/693 YK 
89. Ngatijo Gunung Kidul/ 3-3- 1970 Logandeng RT 27/ 05 Playen Gunungkidul
90. Dwi Paryanti Bantul/ 7-11-1983 Nopaten Gilangharjo Pandak Bantul 
91. Sumandita Noviani Bantul/ 1 November 1982 Melikan Lor RT 07 Bantul 
92. Mulat Viriyanto Bantul/ 17-09- 1977 Bondalem Sumbermulyo Bambanglipuro Bantul
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93. Tri Astuti Wuryaningsih Bantul/ 10-12-1976 Manding Gandekan Trirenggo Bantul 
94. Sri Mulyani Sleman/ 24-03-1969 Teplok Argomulyo Cangkringan Sleman 
95. Suyatno Bantul/ 18-09-1971 Puron, Trimurti, Srandakan, Bantul 
96. Agus Isni Antoro Bantul/ 27-8-1985 Jl. Dewi Sartika 89 RT 02/ 05 Gandekan Bantul
97. Fitri Kurnianingsih Banjarnegara/ 20-09-86 Danaraja RT 003 RW 007 Purwanegara Banjarnegara
98. Siswanto Sleman/ 11-8-1968 Sawo, Sumberharjo, Prambanan 
99. Luika Anggun Santosa Purbalingga/ 30-9-1983 Bakulan RT 09/RW04 Kemangkon Purbalingga
100. Atun Khasanah Purbalingga/ 18-2-1986 Karangmalang RT02/IV Bobotsari Purbalingga 53353

  
 

DATA MAHASISWA ANGKATAN KE 3 TAHUN 2008 
 

No. Nama Tempat Tanggal lahir Alamat  
1 Reni Himawanti Sleman, 16-2-1980 Tengahan XII sendangagung minggir sleman 55562
2 Abukhori Bantul 29 April 1986 Karang Rt 43 pendowoharjo sewon bantul 
3 Reni Astuti Sleman, 11-11-1984 Mergan, sumberagung, moyudan sleman 55563

4 Hery Nurwantiningsih Sleman, 21 Mei 1961 Sewon, argomulyo, cangkringan sleman 
5 Jupriyono Sleman, 12 Mei 1970 Gondang umbulharjo, cangkringan sleman
6 Mulyaningsih Sleman, 10 Juli 1974 Parakan kulon sendangsari minggir sleman

7 Sugino Sleman, 04-9-1960 Carikab tamanmartani, kalasan sleman 
8 Suyanto Sleman, 8 juni 1970 Ngino XI margoagung, sayegan sleman 

9 Widodo Sleman, 7 januari 1985 Grajegan margokaton sayegan sleman 
10 Yuning Irmawati Bengkulu Utara, 29-7-84 Sejati pasar, sumberarum, moyudan sleman

11 Elawati Sleman, 1-9-1984 Senuko sidoagung godean sleman 
12 Ngatiyam Sleman, 26 juni 1973 Glagah malang, glagahharjo cangkringan sleman

13 Widy Astuti Mariana, 21-12-1984 Sidomulyo Rt 01/26 trimulyo sleman 
14 Sugiyatno Yogyakarta, 17 april 1971 Meragangsan kidul mg ii/1168 yogyakarta 
15 Suhartini sleman, 14 juni 1959 Kadisoka, rt 03/rw. 02 purwomartani kalasan sleman
16 Siti Shofiatur Ratmi sleman, 25 februari 1981 Ngaglik margoagung sayegan sleman 
17 Rini Lestari bantul 25 agustus 1984 Tegalrejo srigading sanden bantul 

18 Herni Dian Susanti bantul 26 juli 1985 Dengokan srigading sanden bantul 
19 Eni Purwa Aktari bantul, 7 oktober 1986 Piring I murtigading sanden bantul 55763 
20 Saeri Bantul 25 mei 1960 Nalen 178 b sorosutan uh vi yogyakarta 
21 Widada Murjiya bantul 06 januari 1961 Godegan poncasari srandakan bantul 
22 Yasin Burhanudin Bantul 10 januari 1964 Wonokromo I wonokromo pleret bantul 
23 Wahyuni Sleman, 13 juni 1981 Pogling rejo Rt 13/51 sinduadi  malati sleman 55284
24 Sri Handayani Sleman, 11 agustus 1984 Sambilegi baru lor maguwoharjo depok sleman
25 Sutarti  Semarang 5 juni 1958 Celeban UH III no 533 rt 20/5 umbulharjo yk 
26 Wahyu Masyitoh Bantul 17 agustus 1975 Mojolegi karangtengah imogiri bantul 
27 Laras Rahayu  Bantul 6 oktober 1985 Nengahan trimurti srandakan bantul 55762
28 Frina Juwitaningsih Bantul 17 januari 1986 Celan Rt 106 trimurti srandakan bantul 55762
29 Ningrum Danuwati Bantul 6 september 1986 Babatan DK X plembengan rt 06/26 sidomulyo 

bambanglipuro bantul 55764 
30 Tri Nurini Bantul 28-9-1983 Bajangtempel gilangharjo pandak bantul 
31 Cahyono Yogyakarta, 25-8-1971 Bendogorok trumulyo jetis bantul 
32 Maryuti Bantul 09 juli 1972 Blabak triwidadi pajangan bantul 
33 Rubiyanto Bantul 22 oktober 1969 Klodran Rt 01 palbapang bantul  

34 Suradiyono Sleman, 27 juli 1958 Patukan Rt 01 / 20 ambarketawang gamping sleman
35 Winardi Sleman 14 april 1972 Gembuk 28/05 getas playen gk 
36 Suwanto Yuli Purnomo Sleman, 22 juli 1973 Pojok sendangagung minggir sleman 
37 Subandi  Kulonprogo, 11-3-1970 Jalan banaran galur kp 
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38 Hartana Bantul 27 desember 1970 Salakan bangunharjo sewon bantul 
39 Jamiatun Bantul, 2 juli 1965 Saman rt 11 n bangunharjo sewon bantul 
40 Asih Indriyani Bantul 8 maret 1984 Pepe ngentak trirenggo bantul 
41 Murtini Bantul 10-9-1985 Sirat rt 05 sidomulyo bambanglipuro bantul 55764
42 Rahmat Pandoyo S Mlati, 16 juni 1971 Kutuwates sinduadi mlati sleman 
43 Agustinus Gatot S Gunungkidul, 20 juli 1972 Mulo-mulo wonosari gk 
44 Septiana Bantul 19-9-1986 Sumber batikan rt 04 trirenggo bantul 
45 Jumadi Bantul 5 juni 1973 Gesikan iii wijirejo pandak bantul 
46 Mutijah Kulonprogo, 27 mei 1959 Ds. barongan nomporejo galur kp 
47 Nur Akhadiyah Sleman 09-12-1973 Moyudan vii sumberrahayu moyudan sleman
48 Sumaryati Kulonprogo, 3-1-1965 Rejasa wijimulyo nanggulan kp 
49 Supardal Panjangan 01-12-1970 Jojorankulon triwidadi pajangan bantul 
50 Dwiningsih Bantul 10 januari 1959 Singoyudan imogiri bantul 
51 Surtiningsih Kulonprogo, 14 mei 1965 Tegowanu kaliagung sentolo kp 
52 Isnuryati Bantul 29 -9-1958 Setan wijimulyo nanggulan kp 
53 chusnul Chotimah Sidoarjo 15 maret 1975 Serangan ng ii/189 yogyakarta 
54 Ponirah  Bantul 15 juli  Gandu sedangtirto berbah sleman 
55 Suroto Bantul 18 april 1968 Bekang mulyodadi bambang lipuro bantul 
56 Sumarwati Yogyakarta, 7-9-1967 Timuran mg iii/49 yogyakarta 
57 Muryanto Gunungkidul, 23-5-1971 Tegalmulyo rt 04/05 kepek wonosari gk 

58 Tri Winarti Kebumen, 16-2-1976 Tegalmulyo   kepek wonosari gk 
59 Kuntarti  Widayati Sleman 8-9-1971 Pudak tepus gk 
60 Supardilan Jetis bantul 16-1-1967 Nglebak rt 01/03 katonkgan nglipar gk 
61 Rajiyem Bantul 5 september 1972 Bekang mulyodadi bambang lipuro bantul 

62 Indaryati  Sleman, 1 februari 1985 Tegal catak uh 4/639 yogya 
63 Suranta Bantul 27 maret 1973 Sulangkidul patalan jetis bantul 

64 M. Th. Suparti Yogyakarta 1 juni 1963 Bendungan wedomartani ngemplak sleman
65 Suparini Yogyakarta, 20-01-1972 Celeban uh 3/603 yogyakarta 

66 Susanto Bantul 15 mei 1974 Pijenan dk 7 pedak wijirejo pandak bantul 
67 Sugiyati Kulonprogo, 16-08-1971 Rejosari srimartani piyungan bantul 
68 Mukh Anwar  Kulonprogo, 8-031955 Dukuh bumirejo lendah kp 
69 Noor  Hidayati Kulonprogo, 1 juni 1973 Mirisewu rt 31/09 ngetalerejo lendah kp 
70 Sukardi Bantul 21 juli 1966 Karanglo argomulyo sedang bantul 
71 Siti Fatimah Gunungkidul 27 juni 1972 Sukorejo sambirejo ngawen gk 
72 Sri Hartini Gunungkidul 1-09-1972 Nglebak katongan nglipar gk 
73 Suharyanti Sleman  27 juni 1973 Kunden  viii 05/19 sidoluhur godean sleman
74 Mitsbah El Noor Bantul 1 mei 1987 Semampir panjangrejo pundong bantul 
75 Erya Supriyati Sleman 14-09-1974 Miliran ut 2/253 yk 
76 Landung Hardana Sleman 1 oktober 1967 Kledokan selomartani kalasan sleman 

77 Siti Mutmainah Madiun 13-12-1958 Jln kakap x/01 perumnas minomartani ngaglik sleman
78 Yuni Istiyari yogyakarta, 20 juni 1969 Gupit iv rt 015 rw 007 karangsewu galur kp
79 Sartinah Sleman 8 desember 1959 Ngetiran saraharjo ngaglik sleman 
80 Mujiyati Sleman 4 juni 1960 Tanjung wukirsari cangkringan sleman 
81 Suharsana Bantul 11 desember 1974 Sulangkidul patalan jetis bantul 55781 
82 Pius Medi yogyakarta, 5 mei 1962 Klitren lor gk 3/339 yogyakarta 55222 
83 Sujiningsih Bantul 1-11-1972 Lemahdadi rt 07 bangunjiwo kasihan bantul
84 Ari Rosidah Bantul 13-12-1979 Babakan rt 04 poncosari srandakan bantul 
85 Sudiyarti Boyolali 10 juli 1956 Grojogan tamanan banguntapan bantul 
86 Wajinem Kulonprogo 11-10-1959 Kaliwilut kaliagung sentolo kp 
87 Nurwasilatul Hasanah Kulonprogo 31-1-1964 Patuk xii tirtorahayu galur kp 
88 Muhammad S Gunungkidul 25 Juli 1972 Piyungan rt 09 srimartani piyungan bantul 
89 Tusiman A Kulonprogo, 3 April 1953 Karangtengah kidul 09/05 margosari pangasih kp
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90 Kuwadi Kulonprogo 16-1-1961 Penjalin rt 07/03 donomulyo nanggulan kp 
91 Sumijem Kulonprogo, 20 Juli 1954 Kepek pengasih kp 
92 Sutarjo Kulonprogo 21 Mei 1965 Parakan sidomulyo pengasih  kp 
93 Salbiyah  Kulonprogo, 28-2-1965 Parakan sidomulyo pengasih  kp 
94 Istriningsih Bantul 1 januari 1985 Kirobayan tirtosari kretek bantul 
95 Ilyas Triyanto Cahyono Yogyakarta, 19-12-1982 Sumberan no 327 ngestiharjo kasihan bantul
96 Evi Rahmawati Sleman 25 oktober 1973 Karang rejek rt 06/03 karang rejek wonosari
97 Marjudi  pleret 17 agustus 1971 Karang rejek rt 06/03 karang rejek wonosari
98 Achirijah surakarta 12-8-1969 Perum soboyan pedan klaten jateng 
99 Sumardiyono prambanan 21-11-1970 Kembang madurejo prambanan sleman 
100 Kasih Lestari  bantul  8 september 1978 Duwet gentong Rt02 srimulyo piyungan bantul 55792
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Kegiatan Pendaftaran mahasiswa baru Program 
PJJ S-1 PGSD di Kampus 3 FIP UNY 

Seleksi masuk mahsiswa Program PJJ S-1 
PGSD 

 
Presensi Kuliah Praresedensial 

(Kegiatan pembekalan program PJJ) 
Mahasiswa mengikuti Kuliah Praredensial 

Pembukaan kegiatan resedensial Bapak Ariyawan Agung sedang 
memperkenalkan sistem baru dalam PJJ  
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Bapak Bambang Saptono dan ibu Eka Septi 

sedang memberikan penjelasan pada 
pembukaan kulih resedensial 

Bapak Pujiriyanto sedang memberikan materi 
pada perkulihan resedensial 

  
Pelaksanaan tutorial tatap muka (Bapak 

Ariyawan Agung memberikan materi pada 
perkuliahan resedensial) 

Kegiatan TOT (bagi tutor pembekalan e-
learning) 

 
Pelaksanaan Pelatihan ICT (e-learning) bagi 

mahasiswa 
Pelaksanaan Pelatihan ICT (e-learning) bagi 

mahasiswa 
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Bapak Ariyawan Agung Sedang memberikan 
penjelasan e-learning kepada salah satu tutor 

Pelaksanaan Pelatihan ICT (e-learning) bagi 
tutor 

Kegiatan videoconfrence pengelola PJJ 
dengan Dikti 

Pimpinan Fakultas dan Jurusan sedang 
mengikuti videoconfrence dengan Dikti 

  

Kegiatan videoconfrence mahasiswa 
dengan Dikti 

Kegiatan tutorial on-line: Tutor sedang 
membalas tugas inisiasi. 
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Kegaiatan tutorial kunjung yang 

diselenggrakan di kampus FIP UNY 
Kegiatan tutorial kunjung di SD 

Suryodiningratan III 

Kegiatan tutorial kunjung dengan mahasiswa 
yang beasal dari kota Yogyakarta 

Kegiatan mahasiswa menjelang ujian akhir 
semester (UAS) 

 
Peneliti sedang mengamati pelaskanaan UAS 

mahasiswa PJJ S-1 PGSD 
Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) 
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