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Abstract  

This year the whole world has been hit by the Covid 19 outbreak, one of which is Indonesia.  As a result 
of the Covid 19 outbreak, all human activities have stopped, both in the world of work, trade, and 

education. Since the termination of all human activities, it has made people do everything in the house.  

One of those affected is the SDN 3 Langara students, all of them doing distance learning by means of 

electronic devices.  Lots of learning media for the continuity of this distance learning.  The media used 

are audio visual animation media and e-module media. The purpose of using this media is so that 
students can understand learning material, improve learning outcomes, increase student concentration, 

and improve the quality of students. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara. (UU Sisdiknas 2003). Hal ini 

menekankan bahwa pendidikan menjadi 

pondasi yang amat penting dalam proses 

terbentuknya sumberdaya manusia dalam suatu 

negara untuk mengembangkan potensi yang 

ada dalam diri setiap peserta didik, diharapkan 

nantinya dapat berguna untuk keperluan diri 

sendiri, masyarakat maupun bangsa dan negara.  

Pendidikan merupakan kebutuhan dan 

sekaligus hak dasar setiap warga negara tanpa 

mendiskriminasikan ras, suku, usia, gender 

(jenis kelamin) status sosial maupun letak 

geografis, artinya setiap individu memperoleh 

hak yang sama di dunia pendidikan untuk 

memperoleh pendidikan. Berbagai kendala 

pendidikan yang muncul sudah menjadi 

tanggung jawab pemerintah untuk mencarikan 

solusi yang tepat dalam mengurai permasalah di 

dunia pendidikan. Salah satu masalah dalam 

dunia pendidikan saat ini adalah kurang 

meratanya pendidikan di negara Indonesia. 

Pendidikan jarak jauh adalah solusi yang tepat 

untuk menguraikan permasalah pendidikan 

yang terkendala letak geografi yang tidak 

memungkinkan dilakukan pembelajaran secara 

konvensional. Sistem pendidikan jarak jauh 

salah satu pilihan solusi yang tepat untuk dapat 

memenuhi hak setiap warga negara dalam 
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memperoleh pendidikan. Pendidikan jarak jauh 

sendiri telah diatur dalam UU Sisdiknas 2003 

Bagian Ke-10 Pasal 31 yang berbunyi:  

1) Pendidikan jarak jauh dapat 

diselenggarakan pada semua jalur, 

jenjang, dan jenis pendidikan.  

2) Pendidikan jarak jauh berfungsi 

memberikan layanan pendidikan 

kepada kelompok masyarakat yang 

tidak dapat mengikuti pendidikan 

secara tatap muka atau reguler.  

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.  

4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan 

pendidikan jarak jauh sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan 

ayat (3) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah. (UU Sisdiknas 

2003)Pendidikan jarak jauh sebagai 

alternatif pemilihan metode 

pembelajaran yang dilaksanakan untuk 

menghadapi masalah yang muncul 

karena jauhnya lokasi antara lembaga 

pendidikan/pengajar dengan lokasi 

peserta didik, dengan pendidikan jarak 

jauh diharapkan peserta didik dapat 

tetap mengikuti pembelajaran tanpa 

terkendala letak geografis. 

 

KAJIAN LITERATUR 

Pengertian Pembelajaran Jarak Jauh 

Pembelajaran jarak jauh adalah sebuah 

upaya untuk masalah pendidikan dengan 

keterbatasan antara pengajar (tutor) dengan 

peserta didik untuk bertatap muka dengan 

mengadakan pembelajaran yang memisahkan 

antara tenaga pengajar dengan peserta didik 

dengan bantuan media cetak maupun elektronik 

seperti email, video konverensi, softfile yang 

berisi materi yang dapat diakses oleh peserta 

didik tanpa adanya batasan waktu dan letak 

geografis. Dan semua itu dikoordinir oleh 

lembaga penyelenggara pendidikan jarak jauh 

untuk melakukan perencanana, 

pengorganisasian, dan monitoring terhadap 

berjalanya proses pendidikan jarak jauh itu 

sendiri. Pendidikan jarak jauh adalah 

pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari 

pendidik dan pembelajarannya menggunakan 

berbagai sumber belajar melalui teknologi 

informasi dan komunikasi dan media lain (UU 

Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 15). 

Sedangkan pengertian pembelajaran jarak jauh 

dari berbagai macam sudut pandang para ahli 

yang telah dirangkum oleh Paulina Pannen 

dalam (Tian Belawati,1999;12) adalah sebagai 

berikut : 

1) Suatu bentuk pembelajaran mandiri 

yang terorganisasi secara sistematis, 

dimana konseling, penyaji materi 



pembelajaran, dan penyelia serta 

pemantauan keberhasilah siswa 

dilakukan oleh sekelompok tenaga 

pengajar yang memiliki tanggung 

jawab yang saling berbeda. 

Pembelajaran dilaksanakan secara 

jarak jauh dengan menggunakan 

bantuan media. Sebaliknya pendidikan 

jarak jauh adalah sistem penddikan 

langsung atau tatap muka suatu sistem 

pembelajaranyang terjadi karena 

adanya kontak langsung antara tenaga 

pengajar dengan siswa. 

(Dohmen,1967). 

2) Suatu metode pembelajaran yang 

menggunakan korespondensi sebagai 

alat komunikasi antara pengajar dengan 

siswa di tambah dengan adanya 

interaksi antar siswa dalam. 

(MacKenzie,Christensen & Rigby 

1968). 

3) Sistem pendidikan yang tidak 

mempersyaratkan adanya tenaga 

pengajar di tempat seorang belajar, 

namun dimungkinkan adanya 

pertemuan-pertemuan antara tenaga 

pengajar dan siswa pada waktu-waktu 

tertentu. (French Law, 1971). 

4) Suatu metode untuk menyampaikan 

ilmu pengetauan, ketrampilan, dan 

sikap yang dikelola berdasarkan pada 

penerapan konsep dan berjalan 

(division of labor), prinsip-prinsip 

organisasi, dan pemanfaatan media 

secara ekstensif terutama dalam 

reproduksi bahan ajar. (Paters,1973). 

5) Suatu metode pembelajaran dimana 

proses pengajaran terjadi secara 

terpisah dari proses belajar sehingga 

komunikasi antara tenaga pengajar dan 

siswa harus difasilitasikan melalui 

bahan cetak, media elektronik, dan 

media-media lain. (Moore,1973). 

6) Suatu bentuk pendidikan yang meliputi 

beragam bentuk pembelajaran pada 

berbagai tingkat pendidikan yang 

terjadi tanpa adanya penyeliaan tutor 

secara langsung dan atau secara terus 

menerus terhadap siswa dalam suatu 

lokasi yang sama namun memerlukan 

proses perencanaan, pengorganisasian 

dan pemantauan dari suatu organisasi 

pendidikan, serta penyediaan proses.  

Pendidikan jarak jauh memiliki 

karakteristik, menurut Keegan 1984 

karakteristik dari pendidikan jarak jauh adalah: 

1) Adanya keterpisahan yang mendekati 

permanen antara tenaga pengajar dari 

peserta didik selama program 

pendidikan 

2)  Adanya keterpisahan yang mendekati 

permanen antara seorang peserta didik 

dengan peserta didik lain selama 

program pendidikan 

3) Ada suatu institusi yang mengelola 

program pendidikannya 

4) Pemanfaatan sarana komunikasi baik 

mekanis maupun elektronis untuk 

menyampaikan bahan belajar 

5) Penyediaan sarana komunikasi dua 

arah sehingga peserta didik dapat 

mengambil inisiatif dialog dan 



mengambil manfaatnya. 

(Warsita,2011;24). 

Pengertian dan Teori Pembelajaran Jarak 

Jauh (Online) 

a. Pembelajaran Konvensional dan 

Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Web  

Pendidikan menekankan kontrol yang 

sangat sistematis dan ketat terhadap  proses 

pembelajaran, dengan memberikan keleluasan 

kepada pembelajar untuk  mengembangkan 

strategi belajarnya. Dilihat dari metode 

penyampaian materi  pembelajaran yang terjadi 

selama proses pembelajaran berlangsung 

melahirkan  sistem pendidikan konvensional 

dengan cara tatap muka dan sistem pendidikan 

jarak jauh.  

Dalam pendidikan konvensional, pengajar 

dan pembelajar berada pada satu ruang dan 

waktu yang sama. Selama proses pembelajaran 

berlangsung, pengelolaan kelas sepenuhnya 

oleh pengajar yang melakukan berbagai 

aktivitas seperti menjelaskan atau mengadakan 

tanya jawab tentang materi pembelajaran yang 

dibahasnya, memberikan bimbingan, 

memotivasi, menilai dan sebagainya. Karena 

pengajar mengekspresikannya secara langsung, 

maka pembelajar pun dapat memberikan 

tanggapan secara langsung. Sedangkan, dalam 

pembelajaran jarak jauh, pengajar dan 

pembelajar tidak berada dalam waktu dan ruang 

yang sama karena secara geografis terpisah. 

Karena terpisah dan adanya jarak tersebut, 

pengawasan atau kontrol pengajar terhadap 

perilaku pembelajar hampir tidak ada. Apalagi 

jika pengajar membatasi diri untuk berinteraksi 

langsung dengan pembelajar. Komunikasi 

pengajar dan pembelajar dilakukan melalui 

media, karena tidak bertatap muka secara 

langsung. Akibatnya pengajar akan mengetahui 

kemajuan belajar pembelajar jika pembelajar 

memberikan respon terhadap pengajaran, tugas, 

atau ujian yang diberikan kepadanya.  

Salah satu alat bagi pengajar untuk 

mengukur keberhasilan pembelajar diukur dari 

respon pembelajar tersebut. Pengajar tidak 

memperhatikan cara pembelajar belajar dan 

cara bagaimana memberikan respon dengan 

benar. Namun pengajar mengharuskan 

mempercayai akan kejujuran dan kemandirian 

pembelajar dalam mekanisme sistem 

pembelajaran jarak jauh.Perbedaan 

pembelajaran konvensional dan pembelajaran 

jarak jauh terletak pada bentuk interaksi antara 

pengajar dan pembelajar, karakteristik 

pembelajar, jenis program, peran sumber daya 

manusia, manajemen, teknologi, dan 

sebagainya. Namun perbedaan tersebut bukan 

merupakan kendala untuk mengembangkan 

pembelajaran jarak jauh menuju pendidikan 

yang mencerahkan dan meningkatkan 

kualitasnya.  

Pengertian pembelajaran jarak jauh adalah 

ketika proses pembelajaran tidak terjadinya 

kontak dalam bentuk tatap muka langsung 

antara pengajar dan pembelajar. Komunikasi 

berlangsung dua arah yang dijembatani dengan 

media seperti komputer, televisi, radio, 

telephon, internet, video dan 

sebagainya.Pembelajaran konvensional dan 

pembelajaran jarak jauh menekankan bahwa 

(distance education) akan efektif jika 



pembelajar merasa lebih nyaman dan 

termotivasi untuk belajar dengan adanya 

komunikasi. Tanpa komunikasi timbal balik 

pembelajaran akan berubah menjadi 

indoktrinasi, belajar bukannya merupakan 

aktivitas menyenangkan, melainkan menjadi 

beban yang berat. 

 

b. Pengertian Pembelajaran Jarak Jauh 

Berbasis Web atau Online 

Pembelajaran jarak jauh bukanlah sesuatu 

yang baru di dunia pendidikan. Proses 

pembelajarannya biasanya dilakukan dengan 

mengirimkan berbagai materi pembelajaran 

dan informasi dalam bentuk cetakan, buku, CD-

ROM, atau video langsung ke alamat 

pembelajar. Selain itu yang dikirimkan secara 

langsung ke pembelajar adalah urusan 

administrasi pembelajaran dan manajemen 

pembelajaran.  

Sistem pembelajaran konvensional adalah 

para pembelajar dan pengajar bertemu pada 

suatu tempat dan waktu tertentu. Sistem 

pembelajaran konvensional lalu berkembang 

menjadi pembelajaran jarak jauh (distance 

learning). Pembelajaran jarak jauh mengalami 

kendala karena pembelajarnya tersebar di 

wilayah yang berbeda-beda, sehingga sulit 

untuk mengumpulkan pembelajar pada satu 

waktu dan tempat tertentu. Dalam pembelajaran 

jarak jauh materi pembelajaran tidak 

seharusnya disampaikan di kelas dalam suatu 

pertemuan, tetapi dapat diberikan secara 

langsung tanpa kehadiran para pembelajar dan 

pengajar. 

Perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi, khususnya perkembangan 

teknologi komputer dengan internetnya, yang 

sangat pesat dewasa ini, berpengaruh terhadap 

berkembangnya konsep pembelajaran jarak 

jauh. Internet menjadi media yang sangat tepat 

dalam pembelajaran jarak jauh karena mampu 

menembus batas waktu dan tempat atau dapat 

diakses kapan saja, dimana saja, multiuser dan 

memberikan kemudahan. Dengan teknologi ini 

informasi dan materi pembelajaran menjadi 

cepat sampainya. Pembelajaran jarak jauh akan 

efektif dibandingkan pembelajaran 

konvensional jika sebelumnya membuat suatu 

web based distance learning yang 

mempertimbangkan berbagai aspek yang perlu 

serta trade-off-nya.  

Pembelajaran jarak jauh akan efektif jika 

melibatkan interaksi antara pembelajar dengan 

pengajar, pembelajar dengan pembelajar, 

pembelajar dengan media (termasuk fasilitas) 

pembelajaran. Pola interaksi pembelajaran 

berlangsung secara aktif dan interaktif. Media 

pembelajaran atau trade-off teknologi yang 

digunakan dalam interaksi ‘face-toface’ 

langsung antara pembelajar dan pengajar 

seperti halnya dalam pembelajaran 

konvensional dapat dicapai atau setidaknya 

mendekati. Penggunaan teknologi dalam 

menunjang pembelajaran jarak jauh harus 

diperhatikan untuk membantu pendidikan. 

Dalam web based distance learning pengajar 

dan pembelajar memerlukan fasilitas internet 

untuk tetap menjaga konektivitasnya sehingga 

dapat menentukan kesinambungan suatu 

pembelajaran jarak jauh.  



Web based distance learning sebagai suatu 

internet based community dapat memfasilitasi 

bertemunya atau berinteraksinya pembelajar 

dan pengajar. Pengajar seharusnya mampu 

memindahkan apa yang biasa dilakukan oleh 

pengajar di depan kelas kepada suatu bentuk 

web atau materi pembelajaran online. Web ini 

harus mampu memberikan informasi kepada 

pembelajar dengan selalu dapat diakses oleh 

pembelajar, dan pengajar selalu terupdate setiap 

waktu. 

c. Pengertian Pembelajaran Jarak Jauh dari 

para Ahli 

Pembelajaran konvensional yang biasanya 

dilaksanakan di sekolah atau perguruan tinggi 

memiliki sejumlah peraturan sebagai sebuah 

pendidikan formal. Di dalam kegiatan 

pembelajarannya terdapat unsur-unsur yang 

terkait, seperti pembelajar, pengajar, tujuan, 

materi, metode, media, evaluasi, lingkungan, 

sarana dan prasarana pembelajaran.  

Seiring dengan perkembangnya ilmu 

pengetahuan dan teknologi, khususnya 

teknologi informasi dan komunikasi, 

pembelajaran tidak hanya dilaksanakan di 

lembaga pendidikan, seperti di sekolah atau 

perguruan tinggi, dengan cara tatap muka 

antara pembelajar dengan pembelajar, proses 

pembelajaran pun dibatasi waktu dan ruang 

dengan empat dinding satu alas dan satu atap, 

selain itu, pembelajar duduk dalam suatu 

ruangan pada jam-jam yang ditentukan. Namun 

dapat pula dilaksanakan dengan cara 

pembelajaran jarak jauh melalui penggunaan 

teknologi, seperti komputer dengan 

internetnya. Pengajar dan pembelajar tidak 

perlu berada dalam satu tempat yang sama dan 

dalam waktu yang sama pula, tetapi mereka 

bisa berada dimana pun dan tidak dibatasi oleh 

waktu. 

Beberapa orang ahli mengungkapkan 

pengertian pembelajaran jarak jauh, 

diantaranya G. Dogmen, G. Mackenzie, E. 

Christensen, dan P. Rigby, O. Peter, M. Moore, 

B. Holmeberg (Aristorahadi, 2008). Menurut 

Dogmen ciri-ciri pembelajaran jarak jauh 

adalah adanya organisasi yang mengatur cara 

belajar mandiri, materi pembelajaran 

disampaikan melalui media, dan tidak ada 

kontak langsung antara penngajar dengan 

pembelajar. Mackenzie, Christensen, dan 

Rigby mengatakan pendidikan jarak jauh 

merupakan metode pembelajaran yang 

menggunakan korespondensi sebagai alat untuk 

berkomunikasi antara pembelajar dengan 

pengajar. Salah satu bentuk pendidikan jarak 

jauh adalah Sekolah Korespondensi. 

Korenspondensi merupakan metode 

pembelajaran menggunakan korespondensi 

sebagai alat untuk berkomunikasi antara 

pembelajar dengan pengajar. Karakteristiknya 

antara lain pembelajar dan pengajar bekerja 

secara terpisah, namun keduanya dipersatukan 

dengan korespondensi. Korespondensi 

diperlukan agar terjadi interaksi antara 

pembelajar dan pengajar. Menurut mereka 

karakteristik pembelajaran jarak jauh adalah 

pembelajar dan pengajar bekerja secara 

terpisah, pembelajar dan pengajar dipersatukan 

melalui korespondensi, dan perlu adanya 

interaksi antara pembelajar dan pengajar. 



Pendidikan jarak jauh itu merupakan bentuk 

pendidikan yang memberikan kesempatan 

kepada pembelajarnya untuk belajar secara 

terpisah dari pengajarnya. Namun ada 

kemungkinan untuk acara pertemuan antara 

pengajar dan pembelajar hanya dilakukan kalau 

ada peristiwa yang istimewa atau untuk 

melakukan tugas-tugas tertentu saja. 

Peter memberikan batasan pembelajaran 

jarak jauh sebagai metode penyampaian ilmu, 

keterampilan, dan sikap yang dipengaruhi cara-

cara mengelola suatu industri. Metode seperti 

itu dapat disebutkan sebagai 

mengindustrialisasikan cara belajar dan 

mengajar. Sistem pendidikan jarak jauh 

dikembangkan dan dikelola dengan 

mengadakan pembagian tugas yang jelas antara 

yang mengembangkan, memproduksi, 

mendistribusikan materi pembelajaran, dan 

yang mengelola kegiatan pembelajaran. Materi 

pembelajaran diproduksi dalam jumlah banyak 

dengan menggunakan teknologi yang maju, 

kemudian didistribusikan kepada pengguna 

secara luas. Materi pembelajaran yang 

diproduksi dalam jumlah banyak dengan mutu 

yang tinggi itu memberikan kemungkinan 

untuk membelajarkan pembelajar dalam jumlah 

banyak pula pada saat yang sama di mana pun 

mereka berada. Peter menambahkan cirri 

lainnya bahwa pendidikan jarak jauh seolah-

olah dikelola seperti industri.  

Pendapat Peter ini ada yang mendukung, 

tetapi ada pula yang menolaknya. Di antara 

yang menolak teori industrialisasi itu adalah 

Baath, karena teori industrialisasi itu tidak 

dapat diterapkan pada pendidikan jarak jauh 

yang kecil, dan pendidikan jarak jauh tidak 

menggunakan materi pembelajaran yang 

diproduksi dalam jumlah besar. Karena itu 

pendapat Peter itu dianggap tidak dapat 

dimasukkan ke dalam batasan umum sistem 

pendidikan jarak jauh. Batasan dari Peter ini 

mengandung beberapa karakteristik yaitu, 

pertama dimanfaatkannya teknologi sebagai 

media yang diproduksi dalam jumlah banyak 

namun tetap dengan mutu yang tinggi. Kedua, 

pendidikan dapat diberikan secara massal. 

Ketiga, materi pembelajaran dirancang, 

dikembangkan, diproduksi, dibagikan, dan 

dikelola dalam kegiatan pembelajaran oleh 

orang yang berbeda-beda.  

Moore mengajukan batasan pembelajaran 

jarak jauh sebagai metode pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada pembelajar 

untuk belajar secara terpisah dari kegiatan 

mengajar pengajar, sehingga komunikasi antara 

pembelajar dan pengajar harus dilakukan 

dengan bantuan media, seperti media cetak, 

elektronik, mekanis, dan peralatan lainnya. 

Batasan yang menonjol dari Moore itu adalah 

terpisahnya pembelajar dan pengajar dalam 

proses pembelajaran, dan digunakannya media 

untuk komunikasi antara pembelajar dan 

pengajar. Sedangkan bersama Kearsly, Moore 

mengatakan pembelajaran jarak jauh adalah 

belajar yang direncanakan di tempat lain atau di 

luar tempatnya mengajar. Oleh karena itu, 

diperlukan teknik-teknik khusus dalam 

mendesain materi pembelajaran, teknik-teknik 

khusus pembelajaran, metodologi khusus 

komunikasi melalui berbagai media, dan 



penataan organisasi serta administrasi yang 

khusus pula. 

Menurut Dogmen pembelajaran jarak jauh 

adalah pembelajaran yang menekankan pada 

cara belajar mandiri (self study). Belajar 

mandiri diorganisasikan secara sistematis 

dalam menyajikan materi pembelajaran, 

pemberian bimbingan kepada pembelajar, dan 

pengawasan untuk keberhasilan belajar 

pembelajar. Holmeberg memberikan batasan 

bahwa dalam pembelajaran jarak jauh 

pembelajar belajar tanpa mendapatkan 

pengawasan langsung secara terus menerus dari 

pengajar atau tutor yang hadir di ruang belajar 

atau di lingkungan tempat belajarnya. Namun 

pembelajar mendapatkan perencanaan, 

bimbingan, dan pembelajaran dari lembaga 

yang mengelola pendidikan jarak jauh itu. 

Fokus dari batasan Holmberg adalah bahwa 

pembelajar dan pengajar bekerja secara 

terpisah, dan adanya perencanaan pembelajaran 

yang dilakukan oleh sesuatu lembaga 

pendidikan yang mengatur pendidikan jarak 

jauh itu. Mason berpendapat bahwa pendidikan 

pada masa yang akan datang lebih ditentukan 

oleh jaringan informasi yang memungkinkan 

berinteraksi dan kolaborasi, bukannya gedung 

tempat belajar. Sedangkan Tony Bates 

menyatakan bahwa teknologi dapat 

meningkatkan kualitas dan jangkauan bila 

digunakan secara bijak untuk pendidikan. 

d. Teori Pembelajaran Jarak Jauh 

Stewart, Keagen dan Holmberg 

(Juhari,1990) membedakan tiga teori utama 

tentang pembelajaran jarak jauh yaitu teori 

otonomi dan belajar mandiri, industrialisasi 

pendidikan, dan komunikasi interaktif.  

1) Belajar mandiri, pada dasarnya sangat 

dipengaruhi oleh pandangan bahwa 

setiap individu berhak mendapat 

kesempatan yang sama dalam 

pendidikan. Proses pembelajaran 

hendaknya diupayakan agar dapat 

memberikan kebebasan dan 

kemandirian kepada pembelajar dalam 

proses belajarnya. Pembelajar bebas 

secara mandiri untuk menentukan atau 

memilih materi pembelajaran yang 

akan dipelajari dan bagaimana cara 

mempelajarinya. Jika dalam 

pendidikan konvensional pembelajar 

lebih banyak berkomunikasi dengan 

manusia yaitu pengajar atau 

pembelajar lainnya. Sedangkan dalam 

pendidikan jarak jauh lebih banyak 

berkomunikasi secara intrapersonal 

berupa informasi atau materi 

pembelajaran dalam bentuk elektronik, 

cetak maupun non cetak.  

2) Pembelajaran jarak jauh merupakan 

bentuk aktivitas belajar mengajar yang 

bercirikan pembagian kerja dan materi 

pembelajaran secara massal. 

Pembelajaran jarak jauh merupakan 

metode untuk mengajarkan ilmu 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

dengan cara menerapkan dan 

memanfaatkan teknologi yang dapat 

memproduksi materi pembelajaran 

berkualitas secara massal sehingga 

dapat digunakan secara bersamaan oleh 



pembelajar yang tempat tinggalnya 

tersebar di mana-mana.  

3) Pengertian belajar mandiri tidak berarti 

belajar sendiri. Pembelajar perlu 

berinteraksi dan berkomunikasi dengan 

komponen penyelenggara 

pembelajaran jarak jauh. Pendidikan 

merupakan konsep “guided didactic 

conversation” yaitu interaksi dan 

komunikasi yang bersifat membimbing 

dan mendidik pembelajar, sehingga 

mereka merasa nyaman untuk belajar 

membahas topik yang mereka minati. 

Untuk itu materi pembelajaran harus 

didesain semenarik mungkin yang 

menarik minat untuk dipelajari oleh 

pembelajar. Materi pembelajaran itu 

pun harus bersifat “self-instructed” 

atau belajar mandiri atau individual. 

Pendidikan jarak jauh mengandung 

pengertian pemisahan pengajar dan 

pembelajar (walau tidak sepenuhnya). 

Kemandirian pembelajar diharapkan 

relatif lebih tinggi daripada 

kemandirian pembelajar pendidikan 

konvensional dan pemanfaatan media 

pembelajaran yang interaktif. 

e. Bentuk Pembelajaran Jarak Jauh Online 

Pembelajaran jarak jauh ada beberapa bentuk, 

antara lain: 

1) Program pendidikan mandiri  

2) Program tatap muka diadakan di 

beberapa tempat pada waktu yang telah 

ditentukan. Informasi pendidikan tetap 

disampaikan, dengan/tanpa interaksi 

dari pembelajar.  

3) Program tidak terikat pada jadwal 

pertemuan, di satu tempat. 

Pembelajaran jarak jauh didasarkan 

pada dasar pemikiran bahwa 

pembelajar adalah pusat proses 

pembelajaran, bertanggung jawab 

terhadap pembelajaran mereka sendiri, 

dan berusaha sendiri di tempat mereka 

sendiri.  

4) Pembelajaran jarak jauh dengan e-

learning, yaitu pembelajaran 

onlineberbasis teknologi informasi via 

internet. Sistem pembelajaran ini dapat 

dilengkapi dengan modul atau buku-

buku pelengkap.  

5) Pembelajaran jarak jauh di perguruan 

tinggi yang diatur dalam KEPMEN 

107/U/2001. harus mendapat ijin dari 

Dikti Dalam pasal 2 disebutkan, Tujuan 

penyelenggaraan program pendidikan 

tinggi jarak jauh adalah terwujudnya 

tujuan pendidikan tinggi serta 

terciptanya ke nilai A atau U 

(Unggulan)”. Dalam point j 

dinyatakan: Bekerja sama dengan 

perguruan tinggi lain yang sudah 

mempunyai ijin penyelenggaraan 

program studi yang sama untuk 

memfasilitasi kegiatan pengembangan 

program dan materi pembelajaran, 

pemberian layanan bantuan belajar, 

layanan perpustakaan dan pelaksanaan 

praktikum dan pemantapan 

pengalaman lapangan, serta 

penyelenggaraan evaluasi hasil belajar 

secara jarak jauh”. Jardiknas 

mendukung model pembelajaran jarak 



jauh, yaitu jejaring media informasi 

menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) yang diadakan oleh 

Departemen Pendidikan Nasional 

(Depdiknas) yang menghubungkan 

sekolah-sekolah di seluruh wilayah 

nusantara Indonesia. 

Distance learning memiliki karakteristik 

atau ciri-ciri yang membedakannya dengan 

metodependidikan tatap muka yang 

konvensional. Berikut penjelasan pola 

pendidikan jarak jauh : 

1) Sistem pendidikan yang 

pelaksanaannyamemisahkan dosen dan 

mahasiswa. Sesuaidengan namanya, 

pendidikan jarak jauhsecara nyata 

memisahkan dosen danmahasiswanya 

baik dari dimensi jarakmaupun waktu. 

Peserta didik hanya terikatdengan 

instansi pendidikan yangmenaunginya 

secara administratif. Seorangpeserta 

didik hanya cukup terdaftar di 

sebuahinstansi pendidikan sedangkan 

proses belajarmengajar tidak lagi 

berada dalam sebuahkampus layaknya 

pendidikan konvensionalseperti saat 

ini. 

2) Penggunaan media pendidikan untuk 

menyatukan dosen dan mahasiswa. 

Karena dosen dan mahasiswa terpisah, 

maka prosespembelajaran lebih 

cenderung menggunakanmedia 

eLearning seperti media cetak, 

audio,video, dan komputer. Peserta 

didik juga akan mendapatkan paket 

modul yang berupa buku-buku maupun 

modul digital yang berisimateri-materi 

yang harus dipelajari. Materi yang 

disajikan dalam modul-modul 

tersebutsama persis dengan apa yang 

diperoleh parapeserta didik metode 

konvensional. Karenahampir tidak 

adanya peran dosen atau dosendalam 

proses belajarnya, sebagai 

gantinya,maka modul-modul yang 

diperoleh nantinyadiharapkan lebih 

variatif, inovatif, danatraktif. 

3) Pembelajaran yang bersifat mandiri. 

Pendidikan konvensional yang ada 

seperti saat ini lebih menampakkan 

dominasi tenaga pendidik baik dosen 

maupun dosen. Campur tangan yang 

absolut tampak pada saat penyusunan 

jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran 

membuat peserta didik menjadi 

“korban pendiktean” instansi 

pendidikan. Peserta didik terkesan 

“dipaksa” untuk belajar sesuai dengan 

jadwal yang telah dibuat. Peserta didik 

hampir tidak dapat belajar menyusun 

jadwal mereka sendiri. Dengan adanya 

distance learning, peserta didik dapat 

dengan leluasa menyusun 

jadwalmereka sendiri. Selain urutan 

mata pelajaran yang akan dipelajari, 

peserta didik juga dapat dengan leluasa 

menentukan kapan waktunya belajar. 

Seperti diketahui saat ini dimana tidak 

sedikit peserta didik yang melakukan 

kerja sambilan yang kebanyakan 

mengorbankan proses belajar mengajar 

di kampus atau sekolahnya. Hal ini 

jelas sangat tidak baik dan mengancam 



masa sekolah ataukuliahnya dan 

ketaatan kalender akademik. Dengan 

distance learning, peserta didik dapat 

menentukan sendiri waktu belajar dan 

bekerjanya tanpa harus mengorbankan 

salah satu dari keduanya, yang 

terpenting penyelenggra pendidikan 

patuh pada kalender akademik dan 

pelaporan ke DIKTI. 

4) Komunikasinya dua arah, baik yang 

disampaikan secara langsung 

(synchronuous) maupun secara tidak 

langsung (asynchronuous). 

Komunikasi dengan tatap muka pada 

distance learning sama konsepnya 

seperti pada pembelajaran 

konvensional. Komunikasi tanpa tatap 

muka dilakukan dengan menggunakan 

bantuan media, surat kertas atau digital 

(e-mail), telepon, dan media 

pendukung lainnya. 

5) Sistem pembelajarannya dilakukan 

secara sistemik (terstruktur), teratur 

dalam kurun waktu tertentu. Kadang-

kadang juga dilakukan pertemuan 

antara dosen dan mahasiswa, baik 

dalam forum diskusi, tutorial, atau 

dengan pertemuan tatap muka 

(residential class) yang terstruktur 

sesuaiSatuan Acara Perkuliahan 

(SAP). Namun pada dasarnya, 

pertemuan tatap muka tetap tidak boleh 

mendominasi pelaksanaan pendidikan. 

Dominasi tatap muka dalam 

pelaksanaan pendidikan 

mengindikasikan adanya 

ketergantungan yang sangat besar dari 

seorang peserta didik dengan tenaga 

pendidiknya. 

6) Paradigma baru yang terjadi dalam 

distance learning adalah peran dosen 

yang lebih bersifat "fasilitator" dan 

mahasiswa sebagai "peserta aktif" 

dalam proses belajar- mengajar. 

Karena itu, dosen dituntut untuk 

menciptakan teknik mengajar yang 

baik, menyajikan bahan ajar yang 

menarik, sementara mahasiswa 

dituntut untuk aktif berpartisipasi 

dalam proses belajar. Kejelasan peran 

dosen dan mahasiswa tidak begitu 

tampak dalam sistem pendidikan 

konvensional saat ini. Pada sistem 

konvensional, dosen mayoritas 

berperan sebagai sumber dari segala 

sumber yang pada akhirnya 

menimbulkan ketergantungan 

mahasiswa pada dosennya. Mahasiswa 

kurang aktif untuk mencari tambahan 

materi sendiri. Mahasiswa lebih 

terkesan selalu didikte oleh dosen 

mereka.  

Kebermaknaan Belajar Potensi belajar 

melalui aplikasi pendidikan berbasis komputer 

(online learning) ini sedang mengalami 

perkembangan pesat saat ini. Pebelajar tidak 

perlu lagi memiliki buku-buku teks, apalagi 

buku-buku tersebut tersimpan dalam 

perpustakaan yang proses penggunaannya tidak 

begitu praktis lagi. Dosen atau guru dan 

pebelajar memperoleh bahan-bahan ajar secara 

berlipat ganda, dari lokasi yang cukup jauh dan 

tersimpan di perpustakaan-perpustkaan yang 



ada di seluruh dunia. Sumber-sumber belajar 

yang pada saat itu hanya menjadi impian bagi 

semua orang kini telah tersedia bagi setia orang 

secara dan tinggal memanfaatkan secara 

potensial. Dengan demikian, dengan semakin 

berkembangnya sekolah yang saling terjalin 

dalam layanan jaringan misalnya AOL dan 

EduCom. Pebelajar dan pembelajar (instruktur) 

dapat meningkatkan belajar di sekolah 

(pembelajaran) dengan mengakses informasi 

dari jaringan sumber-sumber (misalnya 

databases, perpustakaan, kelompok minat dan 

sebagainya), mengkomunikasikan melalui 

komputer dengan dosen dan pebelajar lain, dan 

mengubah atau merevisi pesan atau data sesuai 

dengan kebutuhan. Di samping itu, dosen atau 

guru dan pebelajar dapat mengakses dokumen-

dokumen lain untuk memperkaya pengalaman 

belajarnya. Para pebelajar dapat berpartisipasi 

secara aktif karena belajar melalui online ini 

memberikan atau menyediakan lingkungan 

belajar yang interaktif. Ditambah lagi, para 

pebelajar dapat menghubungkan informasi 

melalui jaringan elektronik ini pada pekerjaan-

pekerjaan misalnya dalam penyusunan makalah 

dan tugas-tugas, yang dapat membuat tugas-

tugas tersebut menjadi sebuah dokumen yang 

kontekstual. 

Kemudahan Mengakses Mengingat 

komputer memiliki kemampuan untuk 

menyajikan informasi dalam berbagai bentuk 

(misalnya berupa bahan cetak, tampilan visual 

atau video, dan rekaman suara dan musik) maka 

komputer dapat dikatakan sebagai sebuah 

perpustakaan tanpa batas (a boundless library). 

Dalam konteks belajar secara online, pebelajar 

dapat berhubungan secara cepat dan langsung 

dengan teks, gambar, suara, data, video dua 

arah, interaksi yang dihasilkan dapat 

menimbulkan perubahan peran dosen-guru dan 

pebelajar. Perubahan peran ini nampak pada 

diaksesnya pesan atau informasi pembelajaran 

tanpa harus menunggu kehadiran dosen-guru di 

kelas. Pesan atau informasi diakses kapan dan 

dimana saja. Di samping itu, pebelajar dapat 

belajar dari pebelajar lain. 

Peningkatan Hasil BelajarBeberapa hasil 

penelitian yang dilakukan selama dua dekade 

terakhir telah memberikan bukti dampak 

teknologi terhadap unjuk kerja pebelajar dan 

lingkungan belajar. Cotton (1991), misalnya, 

telah melakukan kajian terhadap 59 hasil 

penelitian yang berkenaan pembelajaran 

berbantuan komputer dan hasil belajar. Kajian 

penelitian yang memfokuskan pada teknologi 

ini ternyata lebih baik daripada kajian yang 

membahas dampak teknologi terhadap 

lingkungan belajar secara keseluruhan dan hasil 

belajar pebelajar. Sebagaimana ditunjukkan 

oleh hasil-hasil penelitian di depan, keunggulan 

teknologi dapat meningkatkan kinerja 

pebelajar, dalam hal ini pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap. Hasil penelitian lain 

juga menunjukkan bahwa pebelajar lebih 

senang belajar melalui komputer daripada 

televisi. Hal ini dapat dikatakan bahwa TV 

menyajikan apa yang dimiliki sedangkan 

komputer mengajak kepada pebelajar tentang 

apa yang ingin dilakukan. Secara singkat dapat 

dikatakan bahwa pebelajar lebih menyukai 

peran partisipasi secara interaktif daripada 

peran partisipasi pasif. Sejalan dengan hal 



tersebut, Knapp & Glenn (1996) 

mengemukakan mengapa pebelajar lebih 

menyukai penggunaan teknologi (komputer) 

dan lebih senang mengikuti pembelajaran yang 

menggunakan komputer. Program perangkat 

lunak komputer yang efektif secara aktif 

melibatkan pebelajar dan dapat 

mengendalikann secara bebas. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pendidik dan Konten Pembelajaran 

Peran pendidik yang pertama dalam 

penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh 

adalah mengembangkan konten pembelajaran. 

Untuk melakukannya, pendidik tentu saja harus 

berpikir bahwa konten pembelajaran tersebut 

nantinya akan disampaikan secara daring. 

Asumsi ini krusial dalam pengembangan 

konten untuk pembelajaran jarak jauh. 

Kemudian, pendidik juga perlu untuk 

menentukan komponen-komponen konten 

pembelajaran tersebut, mempertimbangkan dan 

memperhatikan konten-konten pembelajaran 

yang sudah ada, dan terakhir 

mengembangkannya. 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, 

asumsi bahwa konten pembelajarannya 

disampaikan secara daring penting dalam 

mengembangkan konten untuk pembelajaran 

jarak jauh. Dengan asumsi tersebut, pendidik 

harus sadar bahwa tujuan dari pembelajaran 

jarak jauh adalah untuk menggantikan 

pengalaman belajar tatap muka di kelas. Selain 

itu, berbeda dengan pembelajaran tatap muka, 

fasilitasi pendidik kepada peserta didiknya akan 

berpusat kepada perangkat lunak dan aplikasi-

aplikasi daring. Peserta didik dalam sistem 

pembelajaran ini juga diasumsikan mandiri atau 

tidak terlalu bergantung pada bantuan langsung 

pendidik. 

Setelah memperhatikan asumsi-asumsi 

pembelajaran jarak jauh, pendidik sudah siap 

dalam mengembangkan konten 

pembelajarannya. Komponen-komponen dalam 

konten pembelajaran yang perlu dikembangkan 

adalah bahan ajar, penilaian, dan informasi 

tentang manajemen kelas daringnya. Bahan ajar 

yang dimaksud di sini adalah konten 

pembelajaran yang digunakan oleh peserta 

didik untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan. Beberapa contoh bahan 

ajar di antaranya adalah modul, simulasi 

komputer, aktivitas interaktif berbasis 

komputer, daftar ru-jukan atau bahan bacaan 

untuk peserta didik, dan lain sebagainya. 

Bahan-bahan ajar tersebut selanjutnya disertai 

oleh instrumen penilaian yang mengacu pada 

indikator capaian kompetensi dan 

mengakomodasi kebutuhan peserta didik. 

Dalam merancang penilaian, pendidik 

sebaiknya menyediakan cara-cara bagi peserta 

didik untuk mendemonstrasikan pengetahuan, 

keterampilan, dan disposisinya, misalnya 

penggunaan sistem portofolio-el yang dapat 

menyimpan semua hasil kerja dan refleksinya, 

serta memperbolehkan peserta didik untuk 

memilih jalur dan kecepatan bela-jarnya 

sendiri. Terakhir dan tidak kalah pentingnya, 

pendidik juga perlu mempersiapkan informasi 

tentang pengelolaan kelas daringnya bagi 



peserta didik. Contoh informasi semacam ini 

dapat ditemukan dengan mudah di internet. 

Misalnya adalah informasi manajemen 

perkuliahan Metode Statistik yang telah saya 

kembangkan beberapa waktu lalu. 

Setelah daftar komponen-komponen 

konten pembelajaran selesai dibuat, selanjutnya 

pendidik menentukan apakah sudah ada konten 

pembelajaran yang sesuai dengan capaian 

pembelajaran yang telah ditentukan. Konten-

konten pembelajaran tersebut dapat dicari di 

repositori institusi sendiri ataupun di internet. 

Saat ini, banyak konten pembelajaran yang 

berupa objek-objek pembelajaran beredar di 

internet secara luas, misalnya OER Commons, 

Open Textbook Library, dan OpenStax CNX. 

Selain itu, kursus-kursus daring juga dapat 

ditemukan secara luas di internet. Pendidik bisa 

mencoba Khan Academy, misalnya, sebagai 

salah satu penunjang pe-serta didik untuk 

mencapai capaian pembelajaran yang telah 

ditetapkan. Bahkan, Coursera menyediakan 

bantuan bagi universitas-universitas yang 

terkena dampak penyakit virus korona dengan 

menyediakan akses gratis ke kursus-kursus 

daringnya. Dengan banyaknya konten 

pembelajaran yang tersedia secara melimpah di 

luar sana, pendidik perlu memilih dan 

memilahnya secara bijak. Pendidik perlu 

memeriksa apakah konten-konten tersebut 

sesuai dengan capaian pembelajaran, peserta 

didik, dan proses pembelajaran yang telah 

direncanakan dan ditargetkan sebelumnya. 

Apakah konten pembelajaran yang sesuai 

dapat ditemukan dari berbagai sumber? Jika 

tidak semua konten pembelajaran yang telah 

ditentukan dapat ditemukan, maka pendidik 

perlu menyusunnya sendiri (dengan dibantu 

oleh tenaga profesional lainnya). Keterampilan-

keterampilan yang berkenaan dengan artistik 

dan teknis diperlukan untuk menyusun sendiri 

konten pembelajaran seperti ini. Keterampilan-

keterampilan tersebut merentang mulai dari 

keterampilan sederhana dalam menggunakan 

perangkat lunak pengolah kata sampai 

mengkonversinya ke dalam konten yang ramah 

web. Untungnya, sudah banyak alat-alat yang 

dapat mempermudah melakukan hal-hal 

tersebut. Moodle (yang digunakan di 

belajar.usd.ac.id), Google Classroom, Edmodo, 

dan Schoology bisa dimanfaatkan untuk 

membangun sistem manajemen pembelajaran 

atau learning management system (LMS). 

Untuk membuat video cuplikan layar 

(screencast), pendidik dapat menggunakan 

ActivePresenter, Camtasia, atau Filmora, 

sedangkan Edpuzzle bisa dimanfaatkan untuk 

membuat video yang interaktif. Media 

presentasi yang menarik dapat dibuat melalui 

Prezi atau Powtoon. Banyak juga aplikasi-

aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat 

kuis dan penilaian, di antaranya adalah Kahoot, 

Quizizz, dan Socrative. 

Dalam memproduksi konten 

pembelajaran, pendidik perlu untuk 

memperhatikan teori-teori dan prinsip-prinsip 

yang telah lama dan secara luas digunakan. 

Misalnya saja, ketika mengembangkan 

multimedia pembelajaran (termasuk di 

antaranya video), pendidik dapat menggunakan 

prinsip-prinsip yang diusulkan oleh Mayer. 

Berdasarkan prinsip-prinsip ini, pendidik perlu 



memperhatikan prinsip koherensi, pemberian 

isyarat, redundansi, kedekatan spasial dan 

temporal, segmentasi, pra-pembelajaran, 

modalitas, multimedia, personalisasi, suara, 

dan gambar. Lebih lanjut, ketika 

mengembangkan instrumen penilaian, pendidik 

juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip 

penilaian yang relevan, seperti penilaian 

autentik, taksonomi Bloom, dan keterampilan 

berpikir tingkat tinggi atau higher order 

thinking skill (HOTS). 

Pembahasan sebelumnya memaparkan 

tentang bagaimana seorang pendidik 

mengembangkan konten pembelajaran. 

Selanjutnya, perlu diperhatikan juga apa yang 

bisa diberikan oleh konten pembelajaran 

kepada pendidik, yaitu data. Data tersebut bisa 

bermacam-macam. Bisa berupa data nilai, 

ketuntasan, perilaku, perkembangan peserta 

didik, dan lain se-bagainya. Oleh karena itu, 

penting bagi pendidik untuk dapat memahami 

dan menggunakan data seperti itu guna 

mendukung peserta didik mencapai capaian 

pembelajarannya. 

Peserta Didik dan Konten Pembelajaran  

Sekarang konten pembelajaran telah 

selesai dikembangkan, lalu apa yang dilakukan 

selanjutnya? Berikutnya adalah menampilkan 

konten tersebut agar dapat diakses oleh peserta 

didik. Akan tetapi, tidak cukup jika konten 

tersebut hanya dipasang saja dan 

mengasumsikan bahwa semua peserta didik 

akan dapat mengakses dan mempelajari konten 

tersebut. Banyak faktor yang dapat 

menyebabkan perbedaan antara apa yang 

diasumsikan pendidik tersebut dengan apa yang 

benar-benar dilakukan peserta didiknya. 

Beberapa faktor di antaranya adalah norma 

kelompok belajar, kondisi konten 

pembelajaran, serta kebiasaan dan disposisi 

yang dimiliki oleh pendidik maupun peserta 

didiknya. Oleh karena itu, pendidik perlu 

mengantisipasi hal ini dengan merencanakan 

strategi yang tepat bagi peserta didiknya. 

Pertama, pendidik perlu memberikan 

deskripsi dan instruksi yang jelas untuk konten-

konten pembelajaran yang telah 

dikembangkannya. Informasi mengenai 

rasionalisasi mengapa konten pembelajaran 

tersebut sejalan dengan capaian pembelajaran 

yang telah ditentukan juga perlu diberikan. 

Untuk mengilustrasikan hal ini, Gambar 2 

berikut menunjukkan contoh instruksi saya 

kepada para mahasiswa mata kuliah Kapita 

Selekta ketika saya menugaskan mereka untuk 

membuat refleksi pembelajaran secara tertulis. 

Untuk memudahkan peserta didik, instruksi 

seperti ini dapat disajikan ke dalam video 

pendek 1–2 menit. 

Selain instruksi yang jelas, pendidik perlu 

menyediakan dan membahas rubrik penilaian 

dan eksemplar yang jelas bagi peserta didik 

sebelum peserta didik melakukan tugas 

tersebut. Apabila peserta didik diajak untuk 

mendiskusikan kriteria-kriteria penilaian dalam 

rubrik penilaian tersebut, mereka akan 

mengetahui harapan seperti apa yang 

dibebankan terhadap hasil kerja mereka 

nantinya. Dengan demikian, mereka akan mulai 

memikirkan dan memilih strategi yang menurut 

mereka tepat dalam pengerjaan tugas yang 



diberikan. Berikutnya adalah eksemplar. 

Eksemplar tidak hanya dapat digunakan 

sebagai model karya yang baik bagi peserta 

didik, melainkan lebih dari itu, eksemplar dapat 

digunakan sebagai bahan untuk mengajak 

peserta didik menganalisis poin-poin baik dari 

eksemplar tersebut. Dari proses analisis ini, 

diharapkan peserta didik memahami betul poin-

poin baik tersebut untuk diimplementasikan 

pada hasil karyanya nanti. Ringkasnya, rubrik 

penilaian dan eksemplar tersebut dapat 

dijadikan alat bagi peserta didik untuk 

menentukan tujuan dan standar pribadinya 

terhadap kualitas hasil kerja mereka nantinya. 

Kedua, durasi waktu dan tenggat 

pengaksesan konten pembelajaran perlu secara 

jelas dikomunikasi ke peserta didik. 

Komunikasi seperti ini penting bagi peserta 

didik agar mereka dapat merencanakan kapan 

mereka bekerja. Dengan demikian, mereka 

akan dapat mengelola waktunya dengan baik, 

merencanakan strategi dalam mengerjakan 

tugas yang diberikan, dan dapat memilih bagian 

mana dari tugas tersebut yang memerlukan 

waktu ekstra untuk dikerjakan. 

Poin ketiga terkait dengan pemberian 

pemantik (trigger) terhadap implementasi 

konten pembelajaran. Pemantik ini ditujukan 

untuk memberikan motivasi atau dorongan bagi 

peserta didik untuk bertindak. Pemantik ini bisa 

bermacam-macam, tergantung dari konten 

pembelajarannya. Se-bagai contoh, untuk 

menjamin terjadinya diskusi di dalam forum 

diskusi daring asinkron (asynchronous online 

discussion forum), pendidik bisa menggunakan 

mekanisme naskah kolaborasi. Selain naskah 

kolaborasi, gamifikasi dapat digunakan sebagai 

pemantik lainnya bagi peserta didik agar 

termotivasi dalam pembelajarannya. 

Gamifikasi ini merupakan bentuk mekanisme 

dalam meningkatkan motivasi peserta didik 

melalui elemen-elemen gim, seperti poin, 

lencana (badge), dan papan peringkat 

(leaderboard). Lencana dan papan skor telah 

saya gunakan dalam mata kuliah yang telah 

disebutkan sebelumnya, yaitu Desain 

Pembelajaran Matematika SMP, sebagai upaya 

untuk meningkatkan motivasi mahasiswa 

dalam berkontribusi di forum diskusi yang telah 

disediakan. 

Keempat, pelatihan tentang kompetensi 

prasyarat sebaiknya perlu dilakukan sebelum 

pembelajaran dimulai. Sebagai ilustrasi, saya 

akan menyambung dari contoh sebelumnya, 

yaitu terkait forum diskusi daring asinkron. 

Untuk bisa terlibat aktif dan produktif dalam 

diskusi dalam forum ini, peserta didik perlu 

melek umpan balik. Dengan kata lain, mereka 

perlu memiliki literasi umpan balik. Untuk 

mencapai ini, di perkuliahan tersebut dilakukan 

pelatihan tentang literasi umpan balik dengan 

mengkaji suatu artikel. 

Peserta Didik dan Pendidik 

Interaksi berikutnya dalam pengajaran 

adalah interaksi antara peserta didik dan 

pendidik. Dalam pembelajaran tatap muka, 

interaksi peserta didik biasanya dilakukan pada 

saat penyajian materi, tanya jawab, dan diskusi 

klasikal. Dalam pembelajaran jarak jauh, 

kegiatan-kegiatan seperti ini masih dapat 

dilakukan melalui konferensi video 



(videoconferencing). Be-berapa alat yang dapat 

digunakan untuk melakukan hal ini antara lain 

Skype, Google Hangouts, dan Zoom. 

Pemberian umpan balik dari pendidik ke 

peserta didik adalah jenis interaksi lainnya. 

Pemberian umpan balik ini sebaiknya ditujukan 

agar peserta didik, sebagai penerima umpan 

balik, mampu menyelesaikan permasalahan 

yang diberikan, memiliki regulasi diri, dan 

menggunakan umpan balik tersebut secara 

produktif. Untuk mencapai hal ini, pendidik 

bisa menerapkan penugasan multi-tahap. 

Misalnya, pendidik memberikan tugas kepada 

peserta didik dan mereka mengumpulkan hasil 

kerjanya. Setelah itu, pendidik memberikan 

umpan balik tertulis terhadap hasil kerja 

tersebut. Peserta didik kemudian merevisi hasil 

kerjanya berdasarkan umpan balik tersebut 

untuk kemudian dikumpulkan lagi. Dalam 

pengumpulan terakhir ini, peserta didik harus 

memberikan uraian mengapa revisi tersebut 

sudah mengakomodasi umpan balik yang telah 

diberikan dan juga mengapa revisi tersebut 

membuat hasil kerjanya menjadi lebih baik. 

Interaksi antara pendidik dan peserta didik 

dapat difasilitasi melalui komunikasi asinkron 

dan sinkron. Komunikasi asinkron, misalnya 

forum, lebih cocok digunakan untuk diksusi 

yang lebih menuntut pemikiran mendalam 

peserta didik mengenai konten pembelajaran, 

sedangkan komunikasi sinkron, misalnya 

chatting, lebih merangsang peran sosial peserta 

didik dalam komunitas pembelajaran. Beberapa 

hal yang secara efektif dapat dikomunikasikan 

melalui chatting antara lain mengingatkan 

peserta didik tentang tenggat dari suatu tugas, 

pemberitahuan tentang adanya pembaharuan 

konten pembelajaran, dan pengumuman terkait 

pengelolaan kelas. Dalam dua jenis komunikasi 

tersebut peran pendidik tetaplah penting, yaitu 

sebagai pengarah/moderator agar diskusi yang 

dilakukan tetap terarah. Selain itu, dalam 

komunikasi tersebut pendidik dapat 

mengidentifikasi miskonsepsi dan 

perbaikannya, serta mengidentifikasi area 

perselisihan pendapat dan penyelesaiannya. 

Interaksi Antar Peserta Didik 

Interaksi antar peserta didik dapat 

difasilitasi dengan berbagai cara. Pertama, 

forum asinkron dapat digunakan untuk 

memfasilitasi diskusi antar peserta didik 

mengenai topik atau permasalahan tertentu. 

Media sosial, seperti Twitter, juga secara efektif 

dapat digunakan untuk mewujudkan in-teraksi 

antar peserta didik tersebut. Sebagai contoh, 

dua cuitan di bawah menunjukkan bahwa media 

sosial ini dapat digunakan untuk menunjang 

pembelajaran. 

Penilaian dan umpan balik sejawat 

merupakan alat lainnya yang dapat digunakan 

untuk mengakomodasi interaksi antar peserta 

didik. Penelitian yang telah saya lakukan pada 

tahun 2018 silam menemukan bahwa penilaian 

dan umpan balik sejawat dapat menfasilitasi 

pembelajaran peserta didik. Ketika peserta 

didik menilai hasil kerja temannya, mereka 

melakukan proses pembandingan hasil kerja 

mereka dengan hasil kerja temannya yang 

dikoreksi. Dari proses ini mereka melakukan 

proses refleksi, baik tentang kesalahan pada 

pekerjaannya ataupun sebaliknya. Refleksi ini 



akan memberikan aksi bagi penilai untuk 

memperbaiki kesalahannya di masa mendatang 

atau memberikan umpan balik korektif ataupun 

elaboratif terhadap pekerjaan temannya. Proses 

semacam ini jika difasilitasi teknologi yang 

sesuai akan potensial untuk mencipatakan 

pembelajaran yang mendalam. 

Dokumen bersama juga dapat digunakan 

oleh peserta didik untuk melakukan interaksi di 

seputaran konten pembelajaran. Dokumen 

bersama tersebut misalnya adalah Dropbox 

Paper, Google Docs, dan Google Sheets. 

Dengan alat-alat daring seperti itu, mereka 

dapat membuat dan menyunting suatu dokumen 

secara bersama-sama di tempat dan waktu yang 

berbeda-beda. Jika peserta didik ingin ruang 

yang lebih luas untuk berdiskusi, mereka juga 

dapat diinformasikan untuk menggunakan 

Slack, DingTalk, ataupun Lark. Tentu saja, 

pemilihan alat-alat tersebut juga tetap 

memperhatikan kefamilierannya dengan 

peserta didik dan tujuan yang ingin dicapai 

dalam pembelajaran daring yang 

dilangsungkan. Untuk itu, aplikasi-aplikasi 

yang familier di kalangan peserta didik, seperti 

Whatsapp dan Line, juga masih memiliki 

potensi yang sangat besar untuk digunakan 

sebagai ruang interaksi antar peserta didik. 

 

 

 

KESIMPULAN 

Artikel ini telah membahas beberapa rekomendasi desain pembelajaran jarak jauh dengan 

memandang pengajaran sebagai proses interaksi antar pelaku pembelajaran. Interaksi yang dimediasi 

oleh teknologi ini perlu didesain dengan matang dan diimplementasikan dengan berpatokan pada 

kebutuhan peserta didik. Selain apa yang telah dibagi di sini, ruang-ruang inovasi masih sangat terbuka 

lebar dalam desain dan implementasi pembelajaran jarak jauh. Demikian juga dengan ruang belajar 

untuk terus memperbaiki pengajaran. Masih luasnya ruang inovasi dan belajar inilah yang 

memerdekakan pendidik untuk terus mengamati, bertanya, mencoba, menemukan, dan berefleksi 

tentang bagaimana bentuk pembelajaran jarak jauh yang paling sesuai dengan konteks peserta didiknya. 
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