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Abstrak 

Penelitian evaluasi ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas Sistem Belajar 
Jarak Jauh (SBJJ) pada Program D-II Pendidikan Guru Sekolah Dasar (DII-
PGSD) dilihat dari aspek: (1) efektivitas pengelolaan program; (2) efektivitas 
pengelolaan tutorial; dan (3) prestasi belajar mahasiswa mencakup: tingkat 
kelulusan mata kuliah per semester, Indeks Prestasi Semester (IPS), Indeks 
Prestasi Kumulatif (IPK), dan kelulusan akhir program. Sampel penelitian terdiri 
dari empat orang pengelola pokjar yang dipilih berdasarkan teknik “proportional 
stratified-cluster-area random sampling” dan 106 orang mahasiswa yang dipilih 
berdasarkan teknik “proportional area random sampling”. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: (1) efektivitas pengelolaan program DII-PGSD termasuk 
kategori baik; (2) efektivitas pengelolaan tutorial termasuk kategori sedang; (3) 
prestasi belajar mahasissa bervariasi, namun secara keseluruhan belum 
memuaskan. 

Kata kunci: efektivitas, sistem belajar jarak jauh,  Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar (PGSD). 

 
Abstract 

 

The aim of this evaluation research is to describes effectiveness of distance 
learning system on Diploma 2 Elementary Teacher Training study program. 
Evaluation is focused to aspects of: (1) effectiveness of program management; 
(2) effectiveness of tutorial management; (3) student learning achievement 
consist of degree of passing grade of subject matters per semester, cumulative 
and semester achievements indexes, and end-program passing grade. The 
research samples are consist of four pokjar organizers who was choose with 
proportional stratified-cluster-area random sampling technique and 106 students 
who was choose with proportional area random sampling technique. 
The results of this study shown: effectiveness of program management is good; 
effectiveness of tutorial management is medium; and student learning 
achievement is not satisfaction yet. 
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Pendahuluan 

 Dalam rangka peningkatan 

kualitas manusia dan masyarakat 

Indonesia, pendidikan memiliki posisi dan 

peran yang sangat mendasar dan strategis 

dalam kerangka pembangunan nasional 

yang berorientasi pada manusia 

(Depdikbud, 1996). Agar pendidikan dapat 

menjalankan peran dalam kerangka 

pembangunan nasional tersebut, upaya 

peningkatan kualitas guru Sekolah Dasar 

(SD) merupakan suatu keniscayaan. 

Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Setara D.II Universitas Terbuka (DII-

PGSD) melalui Sistem Belajar Jarak Jauh 

(SBJJ), merupakan salah satu program 

pemerintah yang sudah dijalankan sejak 

tahun 1990-1991 (UT, 1992). 

Dasar penyelenggaraan DII-PGSD adalah 

untuk meningkatkan kualitas akademik dan 

profesionalisme para guru pada jenjang 

pendidikan dasar, khususnya SD sejalan 

dengan akselerasi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, tuntutan 
pembangunan nasional, dan globalisasi 

(UT, 1992). 

Di sisi lain, hasil observasi dan 

pengalaman mengelola DII-PGSD 

menunjukan realitas, bahwa umumnya 

mahasiswa belum bisa belajar mandiri. Ada 

kecenderungan bahwa mahasiswa datang 

ke tempat tutorial hanya untuk 

mendengarkan penjelasan atau ceramah 

dari tutor. Sementara proses tutorialnya 

sendiri masih cenderung menggunakan 

sistem  pengajaran  konvensional.  Jarang 
sekali mahasiswa belajar secara mandiri 

sesuai harapan yang diinginkan sesuai 

dengan konsep SBJJ. 

Masalah penelitian adalah: (1) 

bagaimanakah efektivitas SBJJ dalam 

aspek pengelolaan program DII-PGSD? (2) 

bagaimana efektivitas SBJJ dalam aspek 

pengelolaan tutorial DII-PGSD? (3) 

bagaimana efektivitas SBJJ dilihat dari 

prestasi belajar mahasiswa DII-PGSD yang 

mencakup: tingkat kelulusan matakuliah 

per semester; Indeks Prestasi Semester 
(IPS); Indeks Prestasi Kumulatif (IPK); 

dan tingkat kelulusan akhir program? 

 

Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian adalah 

mendeskripsikan: (1) efektivitas SBJJ 

dalam pengelolaan program DII-PGSD; (2) 

efektivitas SBJJ dalam pengelolaan tutorial 

DII-PGSD; dan (3) efektivitas SBJJ dilihat 

dari hasil belajar mahasiswa DII-PGSD 

yang mencakup: tingkat kelulusan 

matakuliah per semester, IPS, IPK, dan 
kelulusan akhir program. 

Secara teoretik, hasil penelitian 

evaluasi ini bermanfaat bagi 

rekonseptualisasi pemikiran teoretik 

tentang SBJJJ pada penyelenggaraan DII-

PGSD. Secara praktis, hasil penelitian 

evaluasi ini dapat dimanfaatkan oleh 

pimpinan Universitas Terbuka, khususnya 

pelaksana program sebagai sumbangan 

pemikiran dalam upaya meningkatkan 

efektivitas SBJJ pada program penyetaraan 
DII-PGSD Universitas Terbuka, khususnya 

dalam pengelolaan program dan tutorial 

yang lebih kondusif dan kontributif 

terhadap keberhasilan studi mahasiswa. 

Hasil penelitian evaluasi ini juga dapat 

dimanfaatkan oleh mahasiswa agar lebih 

memahami karakteristik SBJJ guna lebih 

meningkatkan prestasi akademiknya. 

 

Tinjauan Pustaka 

Dalam berbagai kepustakaan, 

terdapat sejumlah istilah yang digunakan 
secara berganti pakai untuk sistem belajar 

jarak jauh (SBJJ), antara lain: pendidikan 

terbuka (open education), sekolah terbuka 

(open school), belajar terbuka (open 

learning), pendidikan korespondensi 

(correspondence education), sekolah 

korespondensi (correspondence school), 

belajar jarak jauh (distance learning), 

belajar korespondensi (correspondence 

learning) dan pendidikan udara (education 

of the air) dan lain-lain (Atwi Suparman, 



Efektivitas Sistem Belajar Jarak Jauh dalam Penyelenggaraan Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
(Lukiyadi) 

 306 

1992:4). Terminologi-terminologi di atas, 
kadang-kadang membuat orang awan 

semakin bingung, orang awam hanya 

mengerti bahwa pendidikan jarak jauh, 

adalah pendidikan tanpa pengajar, yang 

hanya menggunakan diktat, buku, melalui 

siaran televisi/siaran radio, kegiatan 

siswanya hanya membaca, menonton 

televisi/ mendengarkan siaran radio.  

Dengan sudut pandang masing-

masing, beberapa ahli mencoba 

memberikan penjelasan tentang pengertian 

pendidikan jarak jauh (PJJ) dilihat dari 
berbagai aspeknya. Dari aspek proses 

pembelajarannya. Steiner (tt:1) misalnya, 

mengemukakan bahwa: 

distance education is instructional 
delivery that does not constrain the 
student to be physically present in the 
same location as the instructor. 
Historically, distance education meant 
correspondence study. Today, audio, 
video, and computer technologies are 
more common delivery modes.  

Bahwa PJJ adalah suatu modus 

pembelajaran yang tidak membatasi siswa 

secara fisik berada di tempat yang sama 

dengan instruktur. Secara historis, 

pendidikan jarak jauh berarti suatu 

pembelajaran melalui korespondensi, 
audio, video, dan teknologi komputer 

menjadi model pembelajaran yang lebih 

umum. 

Wedemeyer (Haryono, 2001) juga 

berpendapat bahwa PJJ dicirikan oleh 

aspek-aspek: (1) siswa/peserta didik belajar 

terpisah dari guru/instruktur; (2) isi 

pelajaran disampaikan melalui tulisan atau 

media lainnya; (3) pembelajaran 

dilaksanakan dengan pendekatan individual 

dan proses belajar terjadi melalui kegiatan 

siswa/peserta didik; (4) belajar dapat 
dilakukan ditempat yang dianggap sesuai 

untuk siswa/peserta didik dilingkungannya 

sendiri; dan (5) siswa/peserta didik 

bertanggung jawab atas kemajuan 

belajarnya, dan mempunyai kebebasan 

dalam menentukan kapan akan mulai dan 

akan berhenti belajar, serta kebebasan 
dalam menentukan kecepatan belajarnya. 

Pendapat senada dikemukakan oleh 

Keegan (1991), bahwa PJJ memiliki 

karakteristik antara lain: (1) ada 

keterpisahan yang mendekati permanen 

antara tenaga pengajar (guru atau dosen) 

dari peserta ajar (siswa atau mahasiswa) 

selama program pendidikan; (2) ada 

keterpisahan yang mendekati permanen 

antara seorang peserta ajar (siswa atau 

mahasiswa) dari peserta ajar lain selama 

program pendidikan; (3) ada suatu institusi 
yang mengelola program pendidikannya; 

(4) pemanfaatan sarana komunikasi baik 

mekanis maupun elektronis untuk 

menyampaikan bahan ajar; (5) penyediaan 

sarana komunikasi dua arah sehingga 

peserta ajar dapat mengambil inisiatif 

dialog dan mengambil manfaatnya.  

Dari uraian karakteristik PJJ di 

atas, disimpulkan bahwa keterpisahan 

kegiatan pengajaran dari kegiatan belajar 

adalah ciri khas dari PJJ. Identifikasi ciri 
khas PJJ ini sejalan dengan pendapat 

Moore (1996) bahwa PJJ adalah 

sekumpulan metoda pengajaran di mana 

aktivitas pengajaran dilaksanakan secara 

terpisah dari aktivitas belajar. Pemisah 

kedua kegiatan tersebut dapat berupa jarak 

fisik, misalnya karena peserta ajar 

bertempat tinggal jauh dari lokasi institusi 

pendidikan. Pemisah dapat pula berupa 

jarak non-fisik yaitu keadaan yang 

memaksa seseorang yang tempat 

tinggalnya dekat dari lokasi institusi 
pendidikan namun tidak dapat mengikuti 

kegiatan pembelajaran di institusi tersebut. 

Keadaan seperti ini terjadi misalnya karena 

pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. 

Berdasarkan berbagai pendapat di 

atas, pendidikan jarak jauh adalah bentuk 

studi untuk semua tingkatan yang 

mendapatkan supervisi dari tutor seperti 

halnya pembelajaran biasa, serta tetap 

memberikan keuntungan pada siswa 

dengan perencanaan bimbingan melalui 
tutorial. Dengan pendidikan jarak jauh juga 
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dapat memperluas kesempatan belajar 
untuk mentransformasi keahlian mengajar, 

membantu memperluas kesempatan belajar 

diluar ruang kelas dan kampus, sehingga 

memungkinkan terjadinya patungan 

keahlian mengajar secara lebih luas 

dibandingkan dengan apa yang didapat 

oleh guru dari sekolah manapun. 

Pembelajaran jarak jauh memungkinkan 

orang-orang yang ingin belajar, untuk 

belajar dimana saja mereka berada tanpa 

memandang umur, pekerjaan atau jarak 

dari pusat belajar.  

Dalam sistem pendidikan jarak 

jauh terdapat beberapa subsistem penting 

seperti pengembangan bahan ajar, tutorial 

dan ujian. Hal lain yang diarahkan pada 

peningkatan mutu, pendidikan jarak jauh 

biasanya terarah kepada pemilihan 

program-program pendidikan, manajemen, 

pelayanan mahasiswa, anggaran dan teknik 

evaluasi program. Berkaitan dengan hal 

tersebut di atas, PJJ diselenggarakan 

dengan maksud untuk memberikan 
kesempatan kepada khalayak (masyarakat) 

yang karena alasan-alasan tertentu tidak 

dapat mengikuti pendidikan formal (biasa) 

yang bersifat konvensional. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan 

penelitian evaluasi (evaluation research) 

(McMillan, & Schumacher, 2001) terhadap 

efektivitas SBJJ dalam penyelenggaraan 

program PGSD UT dilihat dari aspek: 

efektivitas pengelolaan program; (2) 
efektivitas pengelolaan tutorial; dan (3) 

prestasi belajar mahasiswa mencakup: 

tingkat kelulusan mata kuliah per semester, 

Indeks Prestasi Semester (IPS), Indeks 

Prestasi Kumulatif (IPK), dan kelulusan 

akhir program. 

Sampel penelitian terdiri dari 

empat orang pengelola pokjar yang dipilih 

berdasarkan “proportional stratified-

cluster-area random sampling”, dan 106 

orang mahasiswa DII-PGSD tahun 
akademik 1999/2000 s.d 2002/2003, yang 

ditentukan dengan teknik “proportional 

area random sampling”. 

Penelitian dilakukan selama tiga 

bulan (Februari s.d April 2003), dan data 

dikumpulkan dengan metode angket dan 

dokumentasi. Data selanjutnya dianalisis 

menggunakan metode analisis deskriptif 

persentase.  

 

Hasil dan Pembahasan 

Efektivitas Pengelolaan Program  

Pengelolaan program DII-PGSD  

“sangat baik”, karena dari delapan 
komponen pengelolaan program yang 

dikaji, tujuh komponen dipandang “sangat 

jelas”, dan hanya satu komponen yang oleh 

para pengelola pokjar dipandang “kurang 

jelas”. Komponen-komponen pengelolaan 

program yang dipandang “sangat jelas” 

berkenaan dengan: (1) pedoman struktur 

organisasi penyelenggaraan dilingkungan 

program penyetaraan DII-PGSD  yang 

telah ditentukan oleh pusat; (2) kebijakan 

pengelolaan untuk pengelola program; (3) 
kebijakan pengelolaan untuk penanggung 

jawab pelaksana; (4) kebijakan pebgelolaan 

untuk pengelola administrasi proyek; (5) 

kebijakan pengelolaan untuk penanggung 

jawab program studi; (6) kebijakan 

pengelolaan untuk unit pelaksana program; 

dan (7) struktur organisasi di tingkat pokjar 

(Kabupaten/Kota/Kecamatan). Satu 

komponen pengelolaan program yang 

dipandang “kurang jelas”, berkenaan 

dengan “pembagian tugas pengelolaan 

program DII-PGSD  yang telah ditentukan 
oleh pusat”. Kekurangjelasan pembagian 

tugas pengelolaan program terjadi pada 

tingkat penanggung jawab program, 

penanggung jawab pelaksana, pengelola 

administrasi proyek, pengelola program 

studi, dan pengelola unit pelaksana 

program, diduga sebagai akibat dari 

sentralisasi kebijakan pengelolaan 

program di tingkat pusat. 

Temuan di atas sejalan dengan 

hasil studi Musa, Sulistiorini, & Imawati 
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(1993), Nurhasanah (1992), Wasono 
(1980), dan Kasroen (1992) yang 

menemukan bahwa sentralisasi kebijakan 

pengelolaan layanan registrasi, bahan 

belajar, dan ujian di UT Pusat, 

menyebabkan lamanya proses penyelesaian 

registrasi, pengiriman bahan ajar, dan 

ketersediaan dan penyelesaian TM dan 

LJTM dan pengirimannya, yang akhirnya 

dapat berakibat pada tidak diperolehnya 

kontribusi nilai dari TM. Terjadinya 

kesalahan-kealahan dalam pengisian 

formulir juga dapat berimplikasi pada 
keterlambatan pengiriman naskah tugas 

mandiri dan lembar jawaban tugas mandiri 

serta bukti registrasi kepada mahasiswa. 

Bagi UT Pusat pun, sentralisasi kebijakan 

layanan registrasi, bahan ajar, dan ujian 

sudah mencapai titik jenuh. Seperti 

dilaporkan oleh Mulyadijaya (1993) bahwa 

menjelang akan dilaksanakan ujian, surat-

surat dan pesanan bahan belajar lewat surat 

maupun pelayanan langsung meningkat, 

sehingga memerlukan perhatian lebih. 
Bahkan kadang-kadang perlu tenaga 

tambahan. Ketahanan kerja ekstra dituntut 

akibat timbulnya kekeliruan yang cukup 

pahit yakni kesalahan-kesalahan rakit 

ataupun salah kirim. Yang sangat 

dikhawatirkan adalah timbulnya frustasi 

berkepanjangan dari mahasiswa karena 

lenyapnya kesempatan ikut ujian yang 

disebabkan pesanan bahan belajarnya 

terpaksa tidak diterima tepat waktu. 

 

Efektivitas Pengelolaan Tutorial 

Pengelolaan tutorial program DII-

PGSD  secara keseluruhan dapat dikatakan 

“sedang”, karena dari sebelas komponen 

pengelolaan tutorial DII-PGSD yang dikaji, 

hanya tiga komponen yang dipandang 

“baik”;  delapan komponen dipandang 

“sedang”; dan satu komponen dipandang 

“kurang”. Komponen-komponen 

pengelolaan tutorial yang dipandang 

“baik” adalah: (1) kepatuhan mahasiswa 

terhadap tata tertib tutorial; (2) keberadaan 
kelompok belajar mahasiswa untuk 

memecahkan permasalahan; dan (3) 
sosialisasi tata tertib tutorial bagi para 

mahasiswa. Sedangkan komponen-

komponen pengelolaan tutorial yang 

dipandang “sedang” adalah: (1) kelayakan 

kondisi ruangan yang digunakan untuk 

tutorial; (2) kedekatan lokasi tempat 

tutorial dengan tempat tinggal mahasiswa; 

(3) partisipasi aktif mahasiswa dalam kelas 

tutorial; (4) komunikasi antara tutor dan 

mahasiswa dalam tutorial; (5) ketepatan 

waktu penerimaan modul oleh mahasiswa; 

(6) ketepatan waktu kehadiran mahasiswa 
dalam tutorial; (7) hubungan kerja antara 

tutor, mahasiswa, dan pengelola. 

Komponen pengelolaan tutorial yang 

dipandang “kurang” adalah “ketersediaan 

dan kelayakan alat penerangan di dalam 

kelas tutorial”. 

Dari hasil angket terbuka untuk 

para pengelola pokjar, juga diperoleh 

temuan masih lemahnya aspek-aspek 

pengelolaan tutorial, antara lain disebabkan 

oleh faktor-faktor: (1) kurangnya rasa 
percaya diri dan kemampuan mahasiswa 

dalam membagi waktu belajar; (2) 

kurangnya komunikasi antara tutor dengan 

pengelola pokjar yang cukup menghambat 

kelancaran pelaksanaan tutorial; (3) 

keterlambatan bahan ajar (modul) yang 

dipandang sangat mempengaruhi 

pengelolaan pembelajaran pada umumnya; 

(4) kurangnya partisipasi mahasiswa dalam 

proses tutorial. Para mahasiswa tidak 

membawa permasalahan yang akan dibahas 

di dalam tutorial, mereka hanya datang, 
duduk, dan mendengarkan penjelasan tutor 

(kurang memahami belajar mandiri), dan 

(5) berbagai tugas dan tanggung jawab 

yang diemban oleh pengelola pokjar 

kadang-kadang berbenturan waktunya, 

sehingga kadang-kadang pula menjadi 

kendala dalam pengelolaan tutorial. 

Dari sejumlah hasil penelitian, ada 

tiga aspek penting dalam pengelolaan 

tutorial yang dipandang kurang kondusif 

bagi terciptanya tutorial yang efektif, 
yakni: tingkat partisipasi aktif mahasiswa; 
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komunikasi tutor-mahasiswa dalam 
tutorial; dan ketersediaan modul. Dari 

aspek tingkat partisipasi mahasiswa, 

sejumlah penyebabnya antara lain: (a) 

lemahnya kultur belajar dan pembelajaran 

mahasiswa (Zuhairi, 1995; Kadarko, 2000; 

Abdurrahman, dkk 1999; Darmayanti, 

2001; Puspitasari, 2003); (b) ketidaksiapan 

mahasiswa mengikuti tutorial 

(Abdurrahman, dkk 1999; Farisi, 1996; 

Teguh, 2004; Sunaryo, 2005; Elison, 1990; 

Harsasi, 1993); (c) sikap dan persepsi 

Tutor yang tidak sejalan dengan konsep 
tutorial ideal (Teguh & Nazret, 2004; Tim, 

1999a; 1999b; Teguh, 2004). Dari aspek 

ketersediaan modul, faktor yang paling 

krusial adalah ketidaktepatan waktu 

penerimaan modul oleh mahasiswa (Farisi, 

1996; Sunaryo, 2005; Nawawi, 1993), dan 

kondisi modul ditengarai tidak sepenuhnya 

mendukung kemandirian belajar 

mahasiswa (Pannen, dalam Tim, 1999c).  

 

 

Prestasi Belajar Mahasiswa  

Penelitian evaluasi terhadap 

efektivitas SBJJ dalam penyelenggaraan 

DII-PGSD  dikaji dari aspek pencapaian 

prestasi belajar mahasiswa, mencakup 

indikator tingkat kelulusan mata kuliah per 

semester, IPS, IPK, dan kelulusan akhir 

program), menunjukkan hasil yang sangat 

variatif, dan belum sepenuhnya efektif. 

Prestasi belajar mahasiswa DII-

PGSD bervariasi untuk masing-masing 

aspeknya (tingkat kelulusan mata kuliah 
per semester, IPS, IPK, dan kelulusan akhir 

program). Dilihat dari tingkat kelulusan 

setiap matakuliah per semester “tinggi”, 

dengan tingkat kelulusan rerata 84.78% 

atau rerata 15.22% yang tidak lulus. Mata 

kuliah yang tingkat kelulusannya di atas 

70% sebanyak 19 (86.4%) mata kuliah dari 

total 22 mata kuliah yang ditempuh selama 

lima semester.  

IPS dalam lima semester, setiap 

semesternya “rendah” (1.89--2.6) dengan 
rerata 2.25 per semesternya. Interval IPS 

mahasiswa juga umumnya (57.1%) berada 
pada interval 2.00 – 2.75. Selain itu, IPS 

setiap semesternya terjadi “penurunan” 

dari semester I--III, yakni sebesar 0.22 

pada semester I--II; sebesar 0.1 pada 

semester II–III. Akan tetapi pada semester-

semester selanjutnya terjadi “kenaikan” 

yakni sebesar 0.69 pada semester III–IV, 

dan sebesar 0.02 pada semester IV–V.  

IPK mahasiswa secara umum 

berada pada kategori “cukup” (68.9%), 

hanya 1.9% yang berkategori 

“memuaskan”. Akan tetapi, IPS dalam 
kategori “gagal” juga masih cukup besar 

yakni 29.2% atau sebanyak 31 orang. 

Tingkat kelulusan akhir program 

mahasiswa secara kuantitatif  “sedang”, 

dengan persentase sebesar 70.8%. Akan 

tetapi, secara “kualitatif” “belum 

memuaskan”, karena 68.9% IPK yang 

dicapai berada pada rentangan 2.00–2.74 

atau ”cukup”. Jumlah mahasiswa “gagal” 

atau “tidak lulus” dengan perolehan IPK 

pada kisaran 0.00--1.99 sebanyak 29.2%. 

Penelitian ini menemukan 

sejumlah korelat masih belum optimalnya 

pencapaian prestasi belajar mahasiswa, di 

antaranya adalah: (1) mata kuliah dengan 

tingkat kelulusannya sangat rendah atau 

dibawah 70% (tiga matakuliah), tampaknya 

disebabkan karena ketiga mata kuliah 

tersebut tidak mensyaratkan 

praktik/praktikum, sehingga nilai akhir 

mahasiswa hanya diperoleh dari nilai 

Tugas Mandiri (maks. 15%), dan UAS 

(65%), sementara kontribusi dari nilai 
praktik praktik/praktikum sebesar 15%--

20% tidak diperoleh. (2) terjadinya 

kenaikan atau penurunan perolehan IPS 

pada setiap semester dari total lima 

semester, tampaknya dipengaruhi oleh dua 

faktor, yaitu: besar kecilnya beban SKS 

yang ditempuh mahasiswa per semester; 

ada tidaknya matakuliah 

berpraktik/berpraktikum pada setiap 

semesternya. 

Sejumlah studi lain tentang belum 
maksimalnya prestasi belajar mahasiswa 
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DII-PGSD, juga menemukan sejumlah 
korelat, antara lain: rendahnya kualitas dan 

keterbacaan modul (Rumanta, 1991; 

Julaeha, dkk. dalam Tim, 1999b; Nuzia, 

1990), rendahnya motivasi Belajar 

(Nawawi, 1993), kasus-kasus ujian--

kesalahan dalam pengisian Lembar 

Jawaban Ujian (Mulyadijaya, 1993), dan 

belum efektifnya tutorial sebagai bentuk 

bantuan belajar mahasiswa dalam 

mengatasi kesulitan-kesulitan belajar 

mandiri. 

Sungguhpun demikian, fenomena 
rendahnya hasil belajar mahasiswa DII-

PGSD dengan SBJJJ tampaknya bersifat 

mendunia, seperti dilaporkan dalam 

ikhtisar penelitian Belawati (1997) dari 

hasil-hasil penelitian Irish, Woodley dan 

parlett, dan Roberts, yang menunjukkan 

bahwa tingkat kelulusan mahasiswa jarak 

jauh di berbagai negara seperti: Inggris, 

Amerika, Kanada, Jerman, dan Norwegia 

berkisar antara 5%--60% dari total 

mahasiswa. Statistik UT sendiri 
menunjukkan bahwa tingkat kelulusan 

mahasiswa reguler yang mendaftar pada 

tahun 1984-1992 hanya sekitar 5%. Hasil 

penelitian Julaeha dan Pratmoko (Tim, 

1999b) juga melaporkan bahwa mayoritas 

mahasiswa reguler UT antara tahun 1994-

1997 hanya memperoleh nilai dengan 

“batas minimal” yaitu C, dengan tingkat 

kelulusan total per matakuliah hanya 23%. 

Artinya, bahwa bila seorang mahasiswa 

mengikuti ujian sebanyak lima mata kuliah, 

maka hanya satu mata kuliah saja yang 
berhasil memperoleh nilai > C. 

Sungguhpun demikian, untuk menilai 

tingkat efektivitas DII-PGSD dari aspek 

hasil belajar dalam SBJJ sulit dilakukan, 

dan tidak bisa hanya dengan melihat satu 

aspek hasil belajar saja. Kesulitan untuk 

menentukan standar efektivitas hasil PJJ 

juga ditemukan di dalam Konferensi 

International Council for Distance 

Education (ICDE) ke 17 yang diadakan di 

Inggris pada tahun 1995 (Kesuma, et.al. 
1995). Selain itu, menilai efektivitas 

penyelenggaraan PTJJ seperti yang 

diberlakukan pada pendidikan 
konvensional (pendidikan tatap muka) juga 

tidak “fair”, mengingat karakteristik sistem 

pengelolaan keduanya berbeda. 

 

Simpulan 

Penelitian menyimpulkan bahwa: 

pertama, pengelolaan program DII-PGSD  

melalui SBJJ “sangat efektif”. Akan tetapi 

sentralisasi pengelolaan tugas oleh UT-

Pusat telah menyebabkan munculnya 

berbagai kasus registrasi, bahan ajar, dan 

ujian, yang merugikan mahasiswa. Kedua, 

pengelolaan tutorial DII-PGSD masuk 

kategori “sedang”,  dilihat dari kelayakan 

kondisi ruangan yang digunakan untuk 

tutorial; kedekatan lokasi tempat tutorial 

dengan tempat tinggal mahasiswa; 

partisipasi aktif mahasiswa dalam kelas 

tutorial; komunikasi antara tutor dan 

mahasiswa dalam tutorial; ketepatan waktu 

penerimaan modul oleh mahasiswa; 

ketepatan waktu kehadiran mahasiswa 

dalam tutorial; dan hubungan kerja antara 
tutor, mahasiswa, dan pengelola. Ketiga, 

prestasi belajar mahasiswa DII-PGSD 

dengan sistem SBJJ “cukup bervariasi” 

dan secara keseluruhan “belum 

memuaskan”. Tingkat kelulusan mahasiswa 

setiap matakuliah menunjukkan hasil 

“tinggi”. Akan tetapi, tingkat kelulusan 

semua per semesternya rendah; perolehan 

IPS dan IPK sebanyak 50-70% berada pada 

interval 2.00 – 2.74. Tingkat kelulusan 

program, secara kuantitatif memang 

menunjukkan hasil “tinggi”, akan tetapi 
secara “kualitatif” “belum memuaskan”, 

karena 68.9% IPK yang dicapai berada 

pada rentangan 2.00–2.74/cukup. 

 

Saran 

Berdasarkan temuan di atas 

disarankan:  

Pertama, sentralitas  pengelolaan 

tugas di tingkat pusat yang telah 

menyebabkan munculnya berbagai kasus 

registrasi, bahan ajar, dan ujian, yang 
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merugikan mahasiswa perlu dikurangi 
melalui pemberdayaan dan revitalisasi 

peran dan fungsi UPBJJ dan Pusat-pusat 

Layanan Mahasiswa sebagai unit 

pelayanan teknis administratif mahasiswa. 

Selain itu juga perlu disusun Juknis dan 

Juklak tentang pelaksanaan kebijakan DII-

PGSD secara lebih rinci dan operasional 

untuk setiap gugus pelaksana, baik bagi 

pengelola program, pelaksana, pengelola 

administrasi, penanggungjawab prodi, dan 

pengelola UPP. Hal ini dipandang penting, 

agar setiap pelaksana program bisa 
menjalankan fungsi pengelolaan sesuai 

dengan tanggungjawabnya masing-masing.  

Kedua, pengelolaan tutorial perlu 

lebih ditingkatkan melalui: penyiapan 

kondisi ruang tutorial yang lebih layak; 

memilih lokasi tempat tutorial yang 

berdekatan atau dapat dijangkau dari 

tempat tinggal mahasiswa; lebih 

mempartisipasiaktifkan mahasiswa dalam 

kelas tutorial dengan menerapkan model-

model tutorial yang aktif-partisipatif; 
meningkatkan komunikasi dua arah antara 

tutor dan mahasiswa dalam tutorial; 

pengiriman modul tepat waktu kepada 

mahasiswa; memantau ketepatan waktu 

kehadiran mahasiswa dalam tutorial; dan 

meningkatkan pola-pola hubungan kerja 

antara tutor, mahasiswa, dan pengelola 

yang lebih baik.  

Ketiga, untuk lebih meningkatkan 

hasil belajar mahasiswa, perlu dilakukan 

kaji ulang terhadap aspek: jumlah beban 

belajar (SKS) per semester, dengan 
mempertimbangkan kesiapan, kemampuan, 

dan kesempatan belajar mahasiswa dalam  

aktivitas belajar mandirinya; dan aspek 

sistem penilaian yang berlaku dengan 

memberikan nilai kontribusi pada 

kegiatan/tugas tutorial.  
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