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ABSTRACT 

Application of distance education systems form the perfect choice to improve the 

qualifications and competence of teachers in Indonesia. Since 2007, the Indonesian 
government through the Directorate General of Higher Education and Quality Improvement 

Directorate of Education Personnel 10 LPTK establish and grow in 2010 to 23 LPTKs to 

jointly organize PJJ system for teacher qualification improvement programs through 

education PGSD SI. PJJ is intended in the government program is operationally different 

from the distance education system which was developed by the previous institution, mislnya 
Open University (UT) which uses modular (printed matterial) as the main learning materials. 

PJJ on this program based on information and communication technology using the Internet 

as the main media, face to face carried only a few times in the residential program, the rest 
using e-learning program. The use of ICT tools in this study for reasons other than scientific 

and technological developments today, but also more kebermangfaatannya reasons (benefits) 
that can be obtained. On that basis the researchers conducted a review of whether there is an 

effect of the program PJJ PGSD tesebut the competence of teachers set out in No game. 16 of 

2007. This study is a model of education that focuses on the implementation of distance 
learning programs PGSD PJJ influence on mastery of competencies Elementary School 

Teacher. This study aims to look at the relationship variables and control program teacher 

competence. And the result will be interpreted with descriptive analysis. This research can be 

classified into the types of ex post facto research, because researchers do not provide 

treatment or manipulate specific changes to the research subject. Intelligence information 
gathered is based on events or experiences that have taken place whether it involves learning 

program that has lasted for 5 semesters. In an attempt to explain the pattern of relationship 

between variables, the correlation method is used with the relevant inferential analysis 
techniques. Based on deskrisp data, analysis and discussion of research, it can be concluded 

that there was a positive influence PGSD PJJ program based on the mastery of ICT 
competence of teachers. Of the four competencies are used as reference in accordance No 

game. 16 of 2007 namely the competence of pedagogical, professional, social and 

keperibadian, there is a different percentage between competence perceived by the teacher 
after attending PGSD PJJ Program. Improvement of each competency is to contribute "very 

good". However, some aspects of the most meninjol PGSD PJJ Programme for teachers are: 

(1) mastery of ICT as part of pedagogical competence, (2) Mastery of basic skills teaching, 

(3) Mastery of fields of study, especially the material given in lectures, (4) Also have an 

impact on softskill Teachers, like self-confidence, ability to get along with peers and 
creativity. 
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PENDAHULUAN 

Sumber daya pendidikan yang sangat strategis dalam pembangunan pendidikan 

diantaranya adalah guru. Posisi strategis tersebut disebabkan karena guru sebagai ujung 

tombak pendidikan, implementator kurikulum dan pelaku pendidikan yang secara langsung 

bersentuhan dengan siswa. Muatan-muatan ideal dalam kurikulum menjadi tanggung jawab 

guru untuk merealisasikannya dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, untuk 
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keberhasilan pendidikan  diperlukan guru-guru yang berkualitas. Peningkatan kualifikasi guru 

merupakan salah satu prioritas pemerintah Indonesia, hal tersebut sebagai wujud realisasi UU  

Guru dan Dosen No. 14/2005 yang mempersyaratkan  guru untuk memiliki kualifikasi 

minimal S-1 dan memiliki sertifikat sebagai pengajar. 

Pada saat ini guru di Indoesia berjumlah sebanyak 2.667.655 orang (Depdiknas, 

2007). Dari jumlah tersebut baru 887.751 orang guru yang berkualifikasi S-1 atau D IV. 

Disampaing kualitas akademik guru, kondisi peningkatan kualifikasi akademik guru, kondisi 

kekurangan guru juga masih dialami sebagian besar wilayah Indonesia pada berbagai jenjang 

pendidikan. Dengan demikian, jumlah kebutuhan guru saat ini, maupun pada masa-masa 

mendatang sangatlah dibutuhkan. Hal ini menjadi luar biasa mengingat kemampuan LPTK 

yang ada di Indonesia pada saat ini yaitu sejumlah 278 LPTK (termasuk 32 LPTK Negeri) 

belum mampu memenuhi julah guru yang dibutuhkan dalam waktu segera. Dalam hal ini 

penerapan sistem pendidikan jarak jauh mejadi pilihan yang tidak dapat dirawar-tawar lagi. 

Oleh karena itu mulai pada tahun 2007, selain Universitas terbuka pemerintah Indonesia 

melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga 

Kependidikan menetapkan 10 LPTK untuk secara bersama-sama menyelenggarakan sistem 

PJJ untuk program peningkatan kualifikasi guru melalui pendidikan SI PGSD. 

PJJ yang dimaksudkan dalam program pemerintah tersebut secara operasional 

berbeda dengan sistem pendidikan jarak  jauh yang dikembangkan oleh lembaga sebelumnya, 

mislnya Universitas Terbuka (UT) yang menggunakan modular (printed matterial) sebagai 

bahan belajar utama. PJJ pada program ini berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi 

dengan menggunakan internet sebagai media utama, tatap muka dilakukan hanya beberapa 

kali pada program residensial, selebihnya menggunakan program e-learning. Penggunaan 

perangkat ICT dalam pembelajaran ini selain karena alasan perkembangan iptek saat ini, 

tetapi juga lebih karena alasan kebermangfaatannya (benefit) yang dapat diperoleh.  

Sistem pembelajaran bagi guru yang telah memiliki status sebagai pengajar 

khususnya yang berstatus pegawai sipil (PNS) perlu didesain secara khusus berdasarkan atas 

kebutuhan dan kondisi yang ada. Dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat 

semua guru Sekolah Dasar yang belum S-1 harus menempuh pendidikan S-1, jika 

menggunakan sistem konvensional saat ini dengan waktu yang lama dan tatap muka yang 

lebih banyak, dipastikan guru tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai guru yang 

harus mengajar optimal  di kelasnya. Maka perlu dirancang sebuah sistem pembelajaran yang 

akomodasi kebutuhan belajar tersebut, artinya guru tetap dapat mengajar dengan optimal dan 
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kewajiban untuk meningkatkan kualifikasi menjadi S-1 melalui perkuliahan dapat terus 

berlangsung. Sistem pembelajaran harus memenuhi aspek kemandirian belajar, sesuai 

karakteristik pendidikan untuk orang dewasa (andragogik), keterlibatan alat, media dan 

sumber belajar yang mempermudah kemandirian belajar (indevendent learning), namun 

keterlibatan mahasiswa dengan dosen harus tetap terjalin untuk melengkapi sistem 

pembelajaran mandiri dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh 

mahasiswa  selama belajar mandiri yang tidak terpecahkan dan perlu konsultasi langsung. 

Guna memenuhi kebutuhan belajar yang  lebih kompleks tidak sekedar guru meng-

upload bahan di internet dan mahasiswa mengaksesnya, namun mekanisme belajar seperti 

keterlibatan  siswa dalam belajar, assesment hasil belajar, keterlibatan siswa dalam diskusi  

harus terjadi. Maka elerning harus lebih bersifat Learning management System (LMS) 

berbasis ICT yang sifatnya online learning. 

Secara teoritik pembelajaran elektronik (online instruction, e-learning, atau web-

based learning) memiliki tiga fungsi utama, Sudirman Siahaan (2001 : 10) menjelaskan 

pembelajaran elektronik ini berfungsi sebagai suplemen yang sifatnya pilihan/optional, 

pelengkap (complement), atau pengganti (substitution) pada kegiatan pembelajaran di dalam 

kelas (classroom instruction). Dilihat dari karakteristik PJJ PGSD di atas, maka termasuk 

kategori pengganti. Dalam hal ini, e-learning yang harus dikembangkan bukan hanya sekedar 

memasukan bahan ajar, namun lebih bersifat komprehensif, e-learning yang mampu 

mengakomodasi sistem pembelajaran yang mengatur peran guru, siswa, pemanfaatan sumber 

belajar, pengelolaan pembelajaran, sistem evaluasi dan monitoring pembelajaran. Dalam hal 

ini e-learning yang diperlukan adalah learning management system (LMS).  

Pembelajaran dengan tatap muka (face to face), menggunakan internet dengan sistem 

LMS, menggunakan modul cetak dan suplemen berupa video, web dan CAI ditambah dengan 

visitasi dosen kepada mahasiswa (tutor kunjung) merupakan aspek-aspek dalam dengan 

model blended (Blended Learning), sejalan dengan pendapat Bhonk dan Graham (2006) yakni 

“blended learning is the combination of instruction from two historically separate models of 

teaching and learning: Traditional learning systems and distributed learning systems. It 

emphasizes the central role of computer-based technologies in blended learning.” Bahwa 

blended learning merupakan gabungan dari dua model pembelajaran yaitu  sistem 

pembelajaran tradisional dan sistem penyebaran pembelajaran yang menekankan peran pusat 

teknologi berbasis komputer dalam blended learning. 
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Keberhasilan PJJ PGSD saat ini dan sistem pembelajaran jarak jauh yang 

menggunakan e-learning sebagai alat belajar utama, telah melahirkan lulusan untuk angkatan 

pertama di UPI sebanyak 199 orang. Berdasarkan penilaian secara selektif, objektif sesuai 

dengan rambu-rambu yang ditetapkan oleh Diknas pusat, menunjukkan lulusan PJJ PGSD 

UPI rata-rata memperoleh nilai sangat memuaskan. Kemampuan tersebut meliputi bidang ke 

SD-an, metodologi pengajaran SD, dan kemampuan ICT. Namun demikian keberhasilan ini 

tidak serta merta menjadi indikator keberhasilan program ini, sebab jika penilaian hanya 

dilihat dari hasil belajar, baru penilaian terhadap output, belum mencakup penilaian terhadap 

outcome, yakni penilaian terhadap peningkatan kompetensi saat para guru kembali bekerja. 

Dengan demikian perlunya penelitian tentang pelaksanaan Program PJJ PGSD terhadap 

peningkatan kompetensi Guru SD. 

Bertolak dari beberapa latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

pengkajian secara mendalam mengenai bagaimana sesungguhnya pengaruh Program PJJ 

PGSD ini terhadap peningkatan kompetensi Guru SD saat mereka kembali bekerja. 

 

KERANGKA TEORI MODEL PENDIDIKAN GURU 

Pengembangan rogram pendidikan guru, ditempuh melalui prosedur sistematis 

yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kelayakan, kebijakan, pertimbangan 

substansi isi dan hasil yang ingin dicapai. Untuk itu langkah yang dapat ditempuh untuk 

mengembangkan Ict pendidikan guru dapat dilakukan  sebagai berikut : 

1. Need Analysis 

Kegiatan ini pada dasarnya mengkaji terhadap kebutuhan-kebutuhan pendidikan guru dan 

kelayakannya menggunakan perangkat ICT. Jika analisis telah dilaksanakan dan 

memperoleh kesimpulan bahwa membutuhkan atau memerlukan e-learning untuk 

pendidikan guru, maka tahap berikutnya adalah membuat studi kelayakan yang komponen 

penilaiannya adalah:  

 Technically feasible. Apakah secara teknis dapat dilaksanakan Misalnya apakah 

jaringan Internet bisa dipasang, apakah infrastruktur pendukungnya, seperti telepon, 

listrik, komputer, tersedia, apakah ada tenaga teknis yang bisa mengoperasikannya 

tersedia. 

 (economically profitable); Apakah secara ekonomis menguntungkan misalnya 

apakah dengan e-learning kegiatan yang dilakukan menguntungkan atau apakah 

retrun on investment (ROI)-nya lebih besar dari satu sehingga tidak efisien.  
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 (socially acceptable). Apakah secara sosial penggunaan e-learning tersebut diterima 

oleh masyarakat (Soekartawi, 1995), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Instructional Design 

Dalam menentukan rancangan instruksional ini perlu dipertimbangkan aspek-aspek 

Soekartawi, et al, 1999; Yusup Hashim and Razmah, 2001) mengungkapkan : 

1. Course content and learning unit analysis, seperti isi pelajaran, cakupan, topik yang 

relevan dan satuan kredit semester. Hal ini perlu disesuaikan dengan karakteristik 

pendidikan guru yang secara substansi memiliki dua kajian ilmu, yaitu penguasaan materi  

keahlian bidang studi (misalnya Sain, Matematika, Agama, Sosial) dan keahlian 

kependidikan (misalnya : perencanaan pengajaraan, psikologi kependidikan, pengelolaan 

kelas, penggunaan media dan sebagainya) 

2. Learner analysis, seperti latar belakang pendidikan siswa, usia, seks, status pekerjaan, 

dsb-nya. Terlebih pendidikan guru memiliki dua sasaran yang berbeda pertama bagi para 

calon guru melalui preservice dan para guru yang telah diangkat menjadi guru tetap atau 

honorer dengan pengalaman mengajar yang cukup dan status yang berbeda dengan 

mahasiswa calon guru. 

3. Learning context analysis, dalam hal ini dibahas secara mendalam kompetisi 

pembelajaran yang dibutuhkan untuk pendidikan guru .  

4. Instructional analysis, Analisis terhadap aspek pembelajaran yang akan dilaksanakan 

melalui model pembelajaran menggunakan ICT, dibahas secara lebih mendalam learning 

strategy yang melibatkan interaksi peserta didik dengan pengelola pembelajaran serta 

sistem evaluasi yang akan dilaksanakan. 

Need Analysis 

 

Instructional Design 

Development 

Implementing 

# Course content and learning unit analysis, 
#  Learner analysis 
# Learning context analysis 
# Instructional analysis 
# State instructional objectives 
# Construct criterion test items 
# Select instructional strategy 

# Technically feasible.  
# (economically profitable 
# (socially acceptable 
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5. State instructional objectives. Merumuskan tujuan dan kompetensi yang diharapkan 

tercapai. Tujuan ini dirumuskan secara lengkap yang meliputi standar kompetensi, 

kompetensi dasar dan indikator. 

6. Construct criterion test items. Penyusunan test ini dapat didasarkan dari tujuan  dan 

kompetensi pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya  

7. Select instructional strategy. Strategi instruksional dapat ditetapkan berdasarkan 

penyediaan fasilitas yang ada, kondisi dan karakteristik siswa, karakteristik lingkungan, 

dan terutama kesesuaiannya dengan kompetensi yang diharapkan. 
 

3.  Development 

Pengembangan e-learning untuk pendidikan guru bisa dilakukan secara 

berkesinambungan (sustaiability) melalui tahapan-tahapan ICT sesuai dengan kondisi yang 

ada.  Untuk tahap awal dapat diterapkan dimana ICT sebagai information, kemudian 

berkembang menjadi suplemen, kalau fasilitas sudah tersedia dan siap untuk diterapkan ICT 

sebagai substitution.   
 

4.  Pelaksanaan 

Pelaksanaan ICT pendidikan bagi guru dapat menggunakan terminologi bahwa e-

learning yang diterapkan memiliki makna „‟Pembelajaran baik secara formal maupun 

informal yang dilakukan melalui media elektronik, seperti Internet, Intranet, Ektranet, 

CDROM, video tape, DVD, TV, Handphone, PDA dll”  dengan demikian  perangkat ICT 

dapat menggunakan sistem pembelajaran online learning maupun menggunakan perangkat 

media elektronik yang lainnya secara terpisah (stand alone) tidak on line atau off-line. Untuk 

format web based diperlukan pembuatan prototype yang lengkap bisa dipindahkan ke 

komputer (LAN) dengan menggunakan format tertentu misalnya format HTML. Uji terhadap 

prototype hendaknya terus menerus dilakukan. Dalam tahapan ini seringkali ditemukan 

berbagai hambatan, misalnya bagaimana menggunakan management course tool secara baik, 

apakah bahan ajarnya benar-benar memenuhi standar bahan ajar mandiri yang dapat 

digunakan oleh guru untuk menguasa kompetensinya. Untuk itu kemasan bahan ajar untuk 

individual learning menjadi satu kebutuhan pokok. 
 

Implementasi Pendidikan guru Berbasis ICT di Indonesia 

Pendidikan Guru berbasis ICT menggunakan sistem pendidikan jarak jauh (distance 

lerning) atau disingkat PJJ. Pada program ini pembelajaran berbasis pada teknologi informasi 

dan komunikasi dengan menggunakan internet sebagai media utama, tatap muka dilakukan 
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hanya beberapa kali pada program residensial, selebihnya menggunakan program e-learning. 

Secara teoritik pembelajaran elektronik (online instruction, e-learning, atau web-based 

learning), memiliki tiga fungsi utama, Sudirman Siahaan (2001 : 10) menjelaskan 

pembelajaran elektronik ini berfungsi sebagai suplemen yang sifatnya pilihan/optional, 

pelengkap (complement), atau pengganti (substitution) pada kegiatan pembelajaran di dalam 

kelas (classroom instruction).  

Dilihat dari karakteristik PJJ PGSD di atas, maka termasuk kategori pengganti. Dalam 

hal ini, e-learning yang harus dikembangkan bukan hanya sekedar memasukan bahan ajar, 

namun lebih bersifat komprehensif, e-learning yang mampu mengakomodasi sistem 

pembelajaran yang mengatur peran guru, siswa, pemanfaatan sumber belajar, pengelolaan 

pembelajaran, sistem evaluasi dan monitoring pembelajaran. Dalam hal ini e-learning yang 

diperlukan adalah learning management system (LMS).  

Keberhasilan PJJ PGSD dan sistem pembelajaran jarak jauh yang menggunakan e-

learning sebagai alat belajar utama, sanagat ditentukan oleh model learning management 

system (LMS) yang dikembangkan, dan pemerintah bersama pihak terkait masih mencari-cari 

model LMS yang handal yang mampu mewujudkan profil guru profesional, yang memiliki 

kompetensi kependidikan dan keguruan yang setara bahkan melebihi guru dengan sistem 

pembelajaran reguler. Bertitik tolak dari latar belakang di atas, menarik perhatian peneliti 

untuk melakukan studi pengembangan model pembelajaran e-learning berupa learning 

management system (LMS) untuk PJJ-PGSD dalam rangka memenuhi kebutuhan guru yang 

tersertifikasi sesuai tuntutan UU  Guru dan Dosen No. 14/2005. 

Mahasiswa pendidikan jarak jauh sebagaian besar adalah lulusan akademik jenjang 

Diploma Dua atau Tiga. Mereka semua adalah guru-guru yang telah mengajar di sekolah 

dasar. Dalam rangka program Sertifikasi sesuai Undang-ungang Guru dan Dosen terbaru 

mereka harus sudah menyandang gelar Sarjana atau Diploma Empat agar dapat disertifikasi. 

Untuk itu mereka mengikuti Program S1 PGSD PJJ UPI, untuk meraih gelar sarjana.  
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Prosedur Pengembangan PJJ PGSD (UPI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Blended e-learning merupakan kombinasi dari beberapa pendekatan 

pembelajaran yaitu pembelajaran conventional berupa tatap muka dan e-learning yang 

berbasis internet. Pada PJJ telah penulis kemukakan sebelumnya bentuk proses pembelajaran 

dalam PJJ berupa keterpisahan, belajar mandiri, dan layanan belajar atau tutorial. Sementara 

itu proses keberlangsungannya S1 PGSD PJJ UPI menggunakan model Blended e-learning. 

Model tersebut harus dapat membuat mahasiswa S1 PGSD PJJ UPI termotivasi untuk belajar.  

Model Blended e-learning yang dilakukan mahasiswa S1 PGSD PJJ UPI yang 

terdiri dari tatap muka atau tutorial (residential) tutorial jarak jauh (online) yang 

menggunakan e-learning berbasis website LMS moodle dan tutorial kunjung. Adanya model 

blended e-learning membantu mahasiswa yang sebagaian besar adalah orang tua yang baru 

menemui proses pembalajaran dengan e-learning atau menggunakan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi. Pada proses e-learning sebagaian besar masih mengalami hambatan dalam 

pelaksanaaanya. Jalan keluar dalam menghadapi hambatan tersebut adalah 

mengkombinasikan dengan proses perkuliahan tatap muka. Model Blended e-learning adalah 

model yang efektif dalam proses pembelajaran pada mahasiswa S1 PGSD PJJ UPI, karena 

dalam model tersebut antara mahasiswa dan dosen, mahasiswa dan mahasiswa terjadi 

interaksi sehingga dapat membuat mahasiswa termotivasi untuk belajar. Sebagaimana yang 
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dikatakan Garison (1993), kemadirian dicapai oleh interaksi, bukan isolasi. Menurut Lawher 

et.all bahwa “Blended learning combines e-learning components with traditional classroom 

components to guarantee the most effective education” (Lawhear, 1997; Rosbottom, 2001). 

Seperti yang dikemukakan oleh Gagne (1984) Belajar yang efektif mempunyai 

kriteria sebagai berikut: (1) melibatkan pembelajar dalam proses belajar; (2) mendorong 

munculnya keterampilan untuk belajar mandiri (learn how to learn); (3) meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan pembelajar; (4) memberi motivasi untuk belajar lebih lanjut. 

Brown (2003) menyatakan bahwa : 

“... blended learning supports all the benefits of e-learning including cost 

reductions, time efficiency and location convenience for the learner as well as the 

essential one-on-one personal understanding and motivation that face to face instructions 

presents. (Buket Akkoyunlu and Meryem Yilmaz Soylu 2008: 184) 

Selain itu pada tutorial atau bimbingan dalam bentuk tatap muka dan tutorial 

online, dalam proses pembelajaran jarak jauh model blended e-learning, seorang tutor atau 

dosen jika dalam perkuliahan bertugas sebagai motivator. Darmodihardjo (199;38-39) 

mengemukakan bahwa tutor dalam pelaksanaan tugasnya memiliki peran yang meliputi; (1) 

Sebagai motivator, (2) Sebagai Fasilitator, (3) Sebagai pembimbingan, (4) sebagai evaluator, 

(5) pengembangan amteri pelajaran, (6) pengelola proses belajar mengajar dan (7) agen 

pembaharuan (agent of change). 

Sebagai motivator, tutor perlu membangkitkan semangat warga belajarnya agar 

tidak cukup hanya belajar di lembaga saja, tetapi perlu mengulanginya lagi di rumahatau 

mencari dari sumber lain seperti pada pendidikan formal. 

Sementara itu Muhammad Zen (2000 69-70) mengemukakan bahwa tugas tutor 

selaku pengajar meliputi; (1) sebagai informator, (2) sebagai organisator, (3) sebagai 

motivator, (4) sebagai pengarah, (5) sebagai inisiator, (6) sebagai transmiter,(7) sebagai 

fasilitator, (8) ebagai mediator, (9) sebagai evaluator. 

Sebagai motivator, artinya tutor dalam rangka meningkatkan kegairahan dan 

pengemabngan kegiatan belajar warga belajar harus dapat merangksang dan memberikan 

dorongan serta reinforcemen untuk mendominasikan potensi warga belajar, menumbuhkan 

swadaya sehingga akan terjadi dinamika didalam proses belajar mengajar.  
 

Dampak Pendidikan Guru Berbasis ICT Terhadap Kompetensi Guru 

Berdasarkan hasil penelitian kami kepada mahasiswa PJJ PGSD yang tersebar di 5 

Kabupaten/Kota yakni ; Garut, Tasik, Ciamis, Sumedang, Kota Bandung dan Cimahi, dengan 

responden Guru, sejawat dan kepala Sekolah, maka teridentifikasi pengaruh Program PJJ 

PGSD terhadap peningkatan kompetensi Guru (peserta perkuliahan PJJ PGSD). Uraian 
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kompetensi yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada Permendiknas No. 16 tahun 

2007 tentang standar kualifikasi dan kompetensi guru, yang meliputi : kompetensi pedagogik, 

profesional, sosial dan keperibadian. Data menunjukkan bahwa peningkatan program PJJ 

PGSD berpengaruh “sangat Baik” terhadap semua kompetensi tersebut. Secara khusus 

pembahasan mengenai temuan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

1) Kompetensi Pedagogis 

Program PJJ PGSD memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kompetensi 

guru pada aspek kompetensi pedagogis. Hal tersebut tergambar dari data yang diperoleh yang 

menunjukkan pengaruh yang besar terhadap kemampuan-kemampuan guru dalam hal : (1) 

Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, 

emosional, dan intelektual. Hal tersebut dibuktikan dari kemampuan guru dalam 

mengidentifikasi dan mengaplikasi berbagai karakteristik siswa dalam pembelajaran. 

Kemampuan tersebut secara intensif diberikan selama kegiatan perkuliahan tatapmuka, 

tutorial, PPL dan bimbingan individual, dengan memberikan penugasan, pemodelan, dan 

praktek secara langsung penguasaan aspek pedagogis.  

(2) Pemahaman terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik. Dalam hal ini  guru-guru semakin menyadari pentingnya pemahaman terhadap 

teori belajar dan mempu mengaplikasikannya dalam kegiatan pembelajaran. 

(3) Kemampuan dalam mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata 

pelajaran/bidang pengembangan yang diampu. Selama proses pembelajaran mahasiswa 

dibekali dengan konsep dan implementasi KTSP terutama pada hal-hal yang praktis seperti 

pembuatan Silabus dan RPP, menembangkan Kompetensi dasar menjadi indikator  yang baik.  

(3) Kompetensi dalam menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Hal ini 

ditandai dengan kemampuan guru dalam menggunakan berbagai variasi pendekatan, model 

dan metode pembelajaran yang mendidik. Misalnya penerapan metode PAKEM, 

Pembelajaran Kooperative dan Pembelajaran kontekstual.  

(4) Kemampuan yang paling menonjol dampak dari program PJJ adalah pada 

penguasaan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Hal 

tersebut diakibatkan pada pola pembelajaran yang mengandalkan lebih banyak penggunaan 

ICT sehingga secara khusus mahasiswa harus menguasainya untuk kelancaran proses 

perkuliahan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Soekarwati (2005) bahwa pembelajaran 

berbasis IT khususnya e-learning bermanfaat diantaranya  (a) mampu meningkatkan 

pemerataan pendidikan; (b) mengurangi angka putus sekolah atau putus kuliah atau putus 

sekolah; (c) meningkatkan prestasi belajar; (d) meningkatkan kehadiran siswa di kelas, (e) 
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meningkatkan rasa percaya diri; (f) meningkatkan wawasan (outward looking); (g) mengatasi 

kekurangan tenaga pendidikan; serta (h) meningkatkan efisiensi. 

(5) Penguasaan dalam memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi siswa. Hal tersebut ini ditandai dengan kegiatan-

kegiatan guru untuk memfasiltasi hasil karya siswa dalam bentuk penyajian atau portofolio. 

(6) Program PJJ inipun berdampak pada aspek kemampuan berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Kemampuan ini pada dasarnya sudah 

cukup dimiliki oleh guru pada umumnya sehingga peningkatannya tidak terlampau tingga 

melalui program ini. 

(7) Materi tentang penilaian (assessment) pembelajaran selama perkuliahan di PJJ 

berdampak positif terhadap kemampuan guru untuk menyelenggarakan penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar, serta kemampuan untuk memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan pembelajaran.  

(8) Kemampuan untuk melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran. Hal tersebut ditandai dengan kemampuan guru untuk mampu melakukan PTK, 

karena salah satu kemampuan dalam PTK adalah melakukan “refleksi” terhadap masalah-

masalah pembelajaran. Hal ini sebagai dampak dari program E-TA pada PJJ yang bersumber 

dari kegiatan PTK. 
 

2) Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional berkaitan dengan penguasaan guru terhadap berbagai mata 

pelajaran sebagai substansi yang harus diberikan kepada siswa, diantaranya Matematika, 

Bahasa, SAINS, Agama, Ilmu Sosial dan Keolahragaan. Program PJJ cukup memberikan 

pengaruh terhadap penguasaan aspek kompetensi profesional, terutama pada aspek-aspek 

berikut ini: (a) Kemampuan dalam penguasaan materi, struktur,  konsep, dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung mata pelajaran. Hal ini dirasakan guru pada penguasaan materi 

pelajaran meningkat pada semua mata pelajaran; (b) Penguasaan terhadap standar kompetensi 

dan kompetensi dasar mata pelajaran. Hal ini sebagai dampak dari perkuliahan-perkuliahan 

yang berkaitan dengan bidang studi seperti Bahasa, Matematika, IPA, Sain dan Pembelajaran 

Tematik; (c) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Hal ini 

dirasakan guru sebagai dampak dari mata kuliah bahan ajar yang cukup memberikan wawasan 

dan keterampilan praktis dalam mengembangkan materi; dan (d) Kemampuan dalam 

manfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan 

diri.  Hal ini ditunjukkan oleh guru dalam penguasaan ICT seperti penguasaan komputer, 

internet untuk berkomunikasi dan pencarian informasi untuk mengembangkan 

kemampuannya. 
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1. Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari Masyarakat 

yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk: berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau 

isyarat secara santun; menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, 

bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan 

satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik;  bergaul secara santun dengan 

masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan 

menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Aspek-aspek dalam 

kompetensi sosial meliputi: (1) Kemampuan untuk bersikap inklusif, bertindak objektif, serta 

tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar 

belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Hal ini diakui guru bahwa pendidikan inklusi 

yang diterima di PJJ dan pemahaman gender telah memberikan wawasan bagaimana 

seharusnya memberikan tindakan arif pada siswa; (2) Kemampuan untuk berkomunikasi 

secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, 

dan masyarakat. Kemampuan ini tidak mengalami peningkatan yang berarti, disebabkan 

bahwa pada umumnya guru telah memiliki kemampuan dasar berkomunikasi dan Mata 

Kuliah yang khusus terkait komunikasi tidak banyak diberikan; dan (3) Kemampuan 

berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan 

sebagai dampak dari kemempuan tambahan yakni penguasaan ICT yang memberikan rasa 

percaya diri yang tinggi (self convident) bagi guru dalam organisasi seperti forum guru, KKG, 

MGMP. 
 

2. Kompetensi Sosial 

Komptensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang baik, stabil, dewasa, 

arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Subkompetensi 

mantap dan stabil memiliki indicator esensial yakni bertindak sesuai dengan hokum, bertindak 

sesuai dengan norma social, bangga menjadi guru dan memiliki konsistensi dalam bertindak 

dan bertutur.Aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi ini meliputi : Perilaku mengajar 

dengan memberikan tindakan sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan 

nasional Indonesia; (1) Kemampuan untuk menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, 

berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat; (2) Kecakapan menampilkan 

diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa; (3) Kemampuan dalam 

menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa 

percaya diri; dan (4) Kebiasaan mengimplementasikan kode etik profesi guru dalam kegiatan 

pembelajaran dan kehidupan di masyarakat yang lebih luas. 
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Dari uraian di atas, pengaruh  dominan Program PJJ PGSD adalah pada aspek-

aspek berikut ini : 

1. Penguasaan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.   

Setelah mengikuti program ini kemampuan guru meningkat pesat  seperti pada 

kemampuan: (a) Pengenalan komputer, pemanfaatan komputer dalam kegiatan pembelajaran 

dan membantu tugas-tugas administratif guru misalnya mengolah nilai dan membat rancangan 

pembelajaran. (b) Kemampuan menggunakan internet sebagai alat komunikasi seperti email, 

chatting dan penggunaan situs jejaring sosial, juga internet sebagai alat pencarian informasi 

seperti ; browsing, downloading, akses ke ebook, jurnal online, e-library, dan lain-lain. (c) 

Kemampuan menggunakan perangkat ICT sebagai media pembelajaran seperti ; membuat 

media presentasi dengan PowerPoint, membuat bahan ajar digital, membuat Blog, 

menggunakan CD interaktif, video straming dan lain-lain. 
 

2. Kemampuan melakukan penelitian 

Guru merasa bahwa kemampuan dalam melakukan penelitian dalam hal ini 

penelitian tindakan kelas (PTK) meningkat sangat tinggi. Guru mampu mencari permasalahan 

pembelajaran, merumuskan masalah dan membuatnya dalam proposal peneltian, mampu 

melakukan tahapan dalam setiap siklus penelitian, mampu mendokumentasikan dan 

mengobservasi proses PTK serta membuat laporan penelitian. Kemampuan-kemampuan 

tersebut sebagai implikasi dari program  penyusunan elektronik tugas akhir (E-TA) dalam 

program PJJ yang mengharuskan mahasiswa melakukan penelitian, sebagai klimaks dari 

semua rangkaian perkuliahan. 
 

3. Kemampuan Keterampilan Mengajar 

Keterampilan mengajar adalah hal yang pokok yang harus dikuasai oleh guru 

sebagai salah satu perwujudan dari kompetensi pedagogis. Kemampuan ini dirasa 

peningkatannya setelah mengikuti Program PJJ. Keterampilan tersebut terutama pada 

beberapa model pembelajaran yang saat ini digalakan sebagai penyerta dalam KTSP seperti 

model pembelajaran kontextual (CTL), pembelajaran aktif, kreatif, inovatif dan 

menyenangkan (PAIKEM), pembelajaran kerjasama kelompok (cooverative learning), 

pembelajaran aktif, dan lain-lain. Selama proses pembelajaran mahasiswa dibimbing dalam 

satu mata kuliah khusus tentang Strategi Pembelajaran dan untuk mengasah keterampilannya, 

mereka dilatih dalam program Pemantapan Lapangan (PPL).  
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KESIMPULAN 

Penerapan sistem pendidikan jarak jauh mejadi pilihan yang tepat untuk 

meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru di Indonesia. Sejak tahun 2007, pemerintah 

Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Peningkatan Mutu 

Tenaga Kependidikan menetapkan 10 LPTK dan berkembang di 2010 menjadi 23 LPTK 

untuk secara bersama-sama menyelenggarakan sistem PJJ untuk program peningkatan 

kualifikasi guru. 

Berdasarkan  pada deskrisp data, analisis dan pembahasan penelitian, maka dapat di 

simpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif program PJJ PGSD Berbasis ICT terhadap 

penguasaan kompetensi guru. Dari empat kompetensi yang dijadikan rujukan sesuai 

Permendiknas No. 16 Tahun 2007 yakni kompetensi pedagogis, profesional, sosial dan 

keperibadian, terdapat prosentasi yang berbeda antara kompetensi tersebut yang dirasakan 

oleh guru setelah mengikuti Program PJJ PGSD. Peningkatan dari setiap kompetensi tersebut 

berkonstribusi “sangat baik”. Namun beberapa aspek yang paling meninjol Program PJJ 

PGSD bagi guru ini adalah: (1) Penguasaan ICT sebagai bagian dari kompetensi pedagogis, 

(2) Penguasaan Keterampilan dasar mengajar, (3) Penguasaan Bidang Studi terutama materi 

yang diberikan dalam perkuliahan, (4) Juga terdapat dampak pada softskill Guru, seperti rasa 

percaya diri, kemampuan bergaul dengan sejawat dan kreativitas. 
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