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ABSTRAK 

Sistem pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik untuk 

mengembangkan potensi, kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran demi mancapai 

hasil yang diinginkan. Namun untuk mencapai hal tersebut berbagai kendala dihadapi terutama 

kendala waktu dan tempat, seperti pada masa pandemic Covid-19 ini. Kendala waktu dan tempat 

ini masih merupakan salah satu kendala yang sangat nyata. Jika biasanya pembelajaran dengan 

tatap muka dikelas, sudah pasti pada masa ini dilakukan dengan system pembelajaran jarak jauh 

atau biasa kita sebut dengan daring (terhubung melalui jaringan). Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) 

menjadi alternative pemecahan masalah yang banyak diterapkan hampir di setiap jenjang 

pendidikan. oleh karena itu Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) menjadi sangat menarik untuk digali 

dan dipelajari, meski pada kenyataannya system Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ini memiliki 

berbagai kelebihan dan kekurangan, namun pada akhirnya hasil akhir yang diharapkan adalah 

terwujudnya tujuan bersama meningkatkan kualitas pendidikan bangsa, mengembangan potensi 

dan mengurangi dampak pandemic Covid-19 pada sector pendidikan.  

Kata Kunci: Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Covid -19, 

 

PENDAHULUAN  

Dimasa pandemic Covid-19 seperti sekarang kita sangat dibatasi untuk melakukan 

aktifitas seperti biasanya, hal ini berlaku pula pada system pembelajaran, jika biasanya kita 

terbiasa dengan pembelajaran tatap muka dikelas, karena keadaan seperti sekarang 

akhirnya kita dipaksa untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh.  

Hal ini diperkuat karena alasan semakin meningkatnya kasus COVID-19 Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menerbitkan Surat Edaran 

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Coronavirus 

Disease (Covid-19) terkait belajar dirumah.  

System pembelajaran jarak jauh menjadi satu salah satu system yang diaksanakan 

oleh hampir seluruh tingkatan jenjang pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan anak usia 

dini, Pendidikan Dasar Menengah, dan Perguruan Tinggi pada masa pandemic ini.  

Berbagai cara dilakukan dan berbagai fasilitas digital digunakan untuk mendukung 

keberhasilan system pembelajaran jarak jauh.  

Karena pandemic ini akhirnya kita dikenalkan dengan platform digital yang bisa 

digunakan untuk pembelajaran layaknya tatap muka, bisa berbicara, melihat, dan 

mempersentasikan suatu bahasan, dalam hal ini peserta hanya dengan masuk kedalam 

platform digital tersebut sudah bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh, sebut saja via 

WhatsApp, Telegram, Google Clasroom, Zoom Meeting, Google Meet dan bebagai platform 

digital lainnya yang bisa kita gunakan, mulai dari yang gratis hingga yang berbayar, bisa 



Sistem Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi Covid-19 
(Yeni Herlina) 

 

76 

 

untuk mengumpulkan dokumen, berbicara, video call, menyimpan dan mendownload 

dokumen hasil pekerjaan dan yang lainnya.  

Karena situasi dan keadaan serta perkembangan zaman inilah sistem pembelajaran 

jarak jauhpun menjadi sistem yang dirasa ideal dilakukan guna mengganti proses tatap 

muka yang ditiadakan.  

PEMBAHASAN  

Pembelajaran Jarak Jauh 

Pembelajaran jarak jauh adalah sekumpulan metode pengajaran di mana aktivitas 

pengajaran dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar. Pemisah kedua kegiatan 

tersebut dapat berupa jarak fisik maupun nonfisik. Jarak fisik dalam artian lokasi, dan jarak 

nonfisik yakni kondisi. (Sungkono 2005).  

Menurut (Dohmen,1967) mengemukakan bahwa pembelajaran jarak jauh adalah 

suatu bentuk pembelajaran mandiri yang terorganisasi secara sistematis yang dilakukan oleh 

sekelompok tenaga pengajar yang memiliki tanggung jawab yang berbeda, tanggung jawab 

pengajar-pengajar tersebut meliputi kegiatan konseling, penyajian materi, pembelajaran, 

supervise dan pemantauab terhadap keberhasilan.  

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang dimaksud dengan Pendidikan Jarak Jauh (PPJ) adalah 

pendidikan yang pesertanya didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya 

menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media 

lainnya.  

Ciri ciri Pembelajaran Jarak Jauh 

Soekartawi (2003) memberikan ciri-ciri yang lebih spesifik dari PJJ yaitu sebagai 

berikut: 

1. Kegiatan belajar terpisah dengan kegiatan pembelajaran. . Selama proses belajar siswa 

selaku peserta didik dan guru selaku pendidik terpisahkan oleh tempat, jarak geografis 

dan waktu atau kombinasi dari ketiganya.  

2. Siswa dan guru terpisah selama pembelajaran, komunikasi diantara keduanya dibantu 

dengan media pembelajaran, baik media cetak (bahan ajar berupa modul) maupun 

media elektronik (CD-ROM, VCD, telepon, radio, video, televisi, komputer).  

3.  Jasa pelayanan disediakan baik untuk siswa maupun untuk guru, misalnya resource 

learning center atau pusat sumber belajar, bahan ajar, infrastruktur pembelajaran). 

Dengan demikian, baik siswa maupun guru tidak harus mengusahakan sendiri keperluan 

dalam proses pembelajaran.  

4. Komunikasi antara siswa dan guru bisa dilakukan baik melalui satu arah maupun dua 

arah (two ways communication). Contoh komunikasi dua arah ini, misalnya tele-

conferencing, video-conferencing, emoderating).  

5. Proses pembelajaran di PJJ masih dimungkinkan dengan melakukan pertemuan tatap 

muka (tutorial) dan ini bukan merupakan suatu keharusan.  



KASTARA KARYA: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan 
Vol. 1, No. 1, Mei 2021 

 

77 

 

6. Selama kegiatan belajar, siswa cenderung membentuk kelompok belajar, walaupun 

sifatnya tidak tetap dan tidak wajib. Kegiatan berkelompok diperlukan untuk 

memudahkan siswa belajar.  

7. Peran guru lebih bersifat sebagai fasilitator dan siswa bertindak sebagai participant.  

Prinsip Sistem Pembelajaran Jarak Jauh 

Prinsip pendidikan sistem belajar jarak jauh bertujuan: 

1. Meningkatkan mutu kemampuan para pembelajar sesuai dengan bidang kemampuan, 

minat dan bakatnya masing-masing agar lebih mampu meningkatkan kualitas dirinya 

sendiri 

2. Memperluas kesempatan belajar dan meningkatkan jenjang pendidikan para pembelajar 

khususnya agar yang tidak punya waktu atau jarak yang terlampau jauh dari lembaga 

pendidikan.  

3. Meningkatkan efistiensi dalam sistem penyampaian melalui media modular dan dengan 

bantuan media elektronik seperti komputer, radio pendidikan, film, video, dan 

sebagainya. .  

4. Berdasarkan kebutuhan lapangan dan kondisi lingkungan.  

5. Berdasarkan kesadaran dan keinginan pembelajar dan menekankan pada belajar mandiri 

yang berdasar pada aktualisasi diri, percaya diri dengan bergantung pada kemampuan 

sendiri agar berhasil dalam belajarnya. Dikembangkan dalam paket terpadu, dilaksanakan 

secara terpadu pada tingkat kelembagaan.  

Kelebihan Dan Kekurangan System Pembelajaran Jarak Jauh.  

Kelebihannya: 

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

berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, 

waktu.  

- Peserta didik dapat belajar atau me-review bahan pelajaran setiap saat dan di mana saja 

kalau diperlukan.  

- Bila peserta didik memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang 

dipelajarinya, ia dapat melakukan akses di internet secara mudah.  

- Baik pendidik maupun peserta didik dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat 

diikuti dengan jumlah peserta yang banyak, sehingga menambah ilmu pengetahuan dan 

wawasan yang lebih luas.  

- Peserta didik dapat benar-benar menjadi titik pusat kegiatan belajar-mengajar karena ia 

senantiasa mengacu kepada pembelajaran mandiri untuk pengembangan diri pribadi 

(Oemar Hamalik, 1994:52) 

- Adanya pemerataan pendidikan ke berbagai tempat, bahkan ke tempat terpencil atau 

pedalaman sekalipun.  

- Kapasitas daya tampung pembelajaran jarak jauh online tidak terbatas, karena tidak 

memerlukan ruang kelas, sehingga antara pengajar dengan pembelajar tidak perlu 
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bertatap muka secara langsung dalam ruang kelas. Pengajar dan pembelajar dalam 

proses pembelajaran memanfaatkan fasilitas komputer yang dihubungkan dengan 

internet atau intranet.  

- Tidak diperlukannya ruang kelas untuk tatap muka dalam proses pembelajaran akan 

mengurangi biaya operasional pendidikan, seperti biaya pembangunan dan pemeliharaan 

kelas atau gedung sekolah, transportasi, atau alat tulis menulis, dan sebagainya.  

- Proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu, sehingga pembelajar dapat menentukan 

sendiri waktunya untuk belajar, sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan waktu yang 

dimilikinya.  

- Karena tidak terbatas oleh waktu, maka proses pembelajaran ini sangat tepat diterapkan 

bagi orang yang memiliki waktu terbatas atau tidak tentu, misalnya karyawan, pegawai, 

pengajar, dan sebagainya. Mereka dapat mengikuti proses pendidikan dan tidak perlu 

mengganggu waktu bekerja mereka. Mereka masih tetap bekerja sambil belajar.  

- Pembelajar dapat menentukan materi pembelajaran yang dipelajarinya sesuai dengan 

minat, keinginan dan kebutuhannya, sehingga pembelajaran akan efektif untuk mencapai 

tujuan pembelajaran.  

- Pembelajaran berlangsung bergantung pada kemampuan masing-masing pembelajar. 

Jika pembelajar telah mencapai tujuan pembelajaran, maka dia dapat menghentikan 

proses pembelajaran yang berkaitan dengan suatu materi pembelajaran dan berpindah 

ke materi pembelajaran berikutnya. Namun, jika pembelajar masih belum memahami 

materi pembelajaran yang dipelajarinya tersebut, maka diberi kesempatan untuk 

mengulangi kembali mempelajari materi pembelajaran tersebut. Pembelajar mengulangi 

pembelajaran tanpa tergantung pada pengajar atau pembelajar lainnya, sehingga dapat 

belajar sampai tuntas (mastery learning).  

- Materi pembelajaran selalu akurat dan mutakhir (up to date), karena pembelajar dapat 

berinteraksi langsung dengan berbagai sumber informasi, terutama jika ada materi 

pembelajaran yang belum atau kurang dipahami, sehingga keakuratan materi 

pembelajaran yang disampaikan dapat terjamin. pembelajaran dapat diakses setiap 

waktu lalu disimpan dalam komputer, sehingga materi pembelajaran itu mudah 

diperbarui sesuai dengan perkembangan informasi dan ilmu pengetahuan serta teknologi 

yang terus berkembang setiap saat.  

- Dapat menarik perhatian dan minat pembelajar karena pembelajaran jarak jauh 

dilaksanakan secara interaktif.  

Kekurangan, antara lain: 

- Kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik atau bahkan antarsesama peserta 

didik itu sendiri. Kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya values dalam 

proses pembelajaran.  

- Kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya 

mendorong tumbuhnya aspek bisnis/komersial.  

- Masalah ketepatan dan kecepatan pengiriman modul dari puast pengelolaan 

pembelajaran jarak jauh kepada para peserta di daerah sering tidak tepat Dukungan 
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administratif untuk proses pembelajaran jarak jauh dibutuhkan untuk melayani jumlah 

peserta didik yang mungkin sangat banyak.  

- Waktu, dan karenanya dapat menghambat kegiatan pembelajaran. (Oemar Hamalik, 

1994:53) 

-  Peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal.  

- Tingginya kemungkinan gangguan belajar yang akan menggagalkan proses pembelajaran 

karena pembelajaran jarak jauh menuntut pembelajar untuk belajar mandiri atau belajar 

individual. Jika pembelajar tidak disiplin belajar secara mandiri, maka ada kemungkinan 

akan terjadi gangguan selama belajar, bahkan mungkin pula kegagalan dengan 

terhentinya program pembelajaran.  

- Pembelajar ketika membuka internetnya tidak mendapatkan materi pembelajaran yang 

diperlukannya, sehingga perlu menghubungi pengajar atau tutornya. Namun jika harus 

menunggu pengajar atau tutornya untuk online melalui internet, maka pembelajar akan 

mengalami kesulitan mendapat penjelasan pengajar atau tutor secepat mungkin.  

- Terjadi kesalahan pemahaman pembelajar terhadap materi pembelajaran dan tujuan 

pembelajaran. Persepsi pengajar dan pembelajar terhadap materi pembelajaran dan 

tujuan yang harus dicapai mungkin berbeda. Pembelajar mungkin merasa sudah 

menguasai seluruh materi pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran tersebut, 

namun sebaliknya menurut pengajaran pembelajar tersebut masih belum menguasai 

materi pembelajaran secara tuntas sehingga tujuan pembelajaran pun belum tercapai 

sepenuhnya. Untuk mengatasi kesalahan persepsi ini, perlu diadakannya evaluasi pada 

setiap akhir materi pembelajaran.  

PENUTUP 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Sistem Belajar Jarak Jauh 

adalah sekumpulan metode pengajaran di mana aktivitas pengajaran dilaksanakan secara 

terpisah dari aktivitas belajar dengan Ciri-ciri pembelajaran Jarak Jauh yaitu kegiatan belajar 

terpisah dengan kegiatan pembelajaran, siswa dan guru terpisah selama pembelajaran, 

komunikasi diantara keduanya dibantu dengan media pembelajaran, Jasa pelayanan 

disediakan baik untuk siswa maupun untuk guru, Komunikasi antara siswa dan guru bisa 

dilakukan baik melalui satu arah maupun dua arah (two ways communication), dengan 

prinsip pembelajaran Meningkatkan mutu kemampuan para pembelajar, memperluas 

kesempatan belajar dan meningkatkan jenjang pendidikan para pembelajar Meningkatkan 

efistiensi dalam sistem penyampaian melalui media modular dan dengan bantuan media 

elektronik seperti komputer, radio pendidikan, film, video, dan sebagainya, Berdasarkan 

kebutuhan lapangan dan kondisi lingkungan, sehingga hasil akhir yang diharapkan adalah 

terwujudnya tujuan bersama meningkatkan kualitas pendidikan bangsa, mengembangan 

potensi dan mengurangi dampak pandemic Covid-19 pada sector pendidikan.  
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