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Peningkatan  Kualitas Perkuliahan Sistem Pembelajaran Jarak Jauh Melalui 

Pembelajaran Observasional Berbasis Teknologi Informasi 

 

 

Hasil Penelitian: 

Proses perkuliahan pada hari pertama diawali dengan kegiatan dosen dan 

mahasiswa mendiskusikan tentang rencana perkuliahan Pembelajaran Jarak 

Jauh yang akan dilaksanakan Dalam diskusi tersebut dibahas tentang materi 

perkuliahan yang tertuang dalam silabi, buku sumber/acuan, metode perkuliahan 

dan teknik evaluasi. 

Setelah dilakukan diskusi tentang hal-hal tersebut di atas, disepakati hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Perkuliahan dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu perkuliahan tatap muka 

dan melalui internet/ email. 

b. Perkuliahan tatap muka dilakukan di minggu-minggu awal dan selanjutnya 

dilakukan melalui internet/email. 

c. Pertemuan tatap muka digunakan untuk mendiskusikan materi perkuliahan 

hasil kajian dan buku sumber dan hasil pelacakan melalui internet. 

Perkuliahan melalui internet/email berupa pelacakan materi-materi 

perkuliahan yang tersedia di internet, sedangjan fasilitas email digunakan untuk 

mengirim tugas-tugas. Soal-soal dan hasil pekerjaan/jawaban soal dan tugas 

mahasiswa. 

Hasil pengamatan dan pos tes pada siklus II menunjukkan adanya 

peningkatan motivasi/gairah mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan, aktivitas 

mengikuti kegiatan pembelajaran, dan intensitas dalam melacak materi 

perkuliahan melalui internet, dan peningkatan kinerja mahasiswa. Di samping itu 

terjadi komunikasi yang intensif melalui pemanfaatan e-mail. 

Setelah pembahasan mareri perkuliahan dengan materi pengembangan 

bahan ajar pada pembelajaran jarak jauh, dan sistem evaluasi/monitoring 

pembelajaran jarak kemudian dilakukan pos tes. Berdasarkan hasil postes maka 



telah terjadi peningkatan pemahaman mahasiswa, sebagaimana digambarkan 

pada tabel berikut : 

 

Nilai 
Nilai Pre Tes Nilai Pos Tes 

f % f % 

A - - 1 10% 

A- - - 5 50% 

B+ - - 4 40% 

B 2 20% - - 

B- 5 50% - - 

C+ 2 20% - - 

C 1 10% - - 

Jumlah 10 100% 10 100% 

 

Hasil belajar mahasiswa pada siklus I dan II tampak adanya peningkatan, 

yaitu mahasiswa yang memperoleh nilai A pada siklus I belum ada, namun pada 

siklus II ada 1 mahasiswa. Agar lebih jelas dapat digambarkan pada tabel 

berikut: 

Nilai 
Nilai Pos Tes Siklus I Nilai Pos Tes Siklus II 

f % f % 

A - - 1 10% 

A- 2 20% 5 50% 

B+ 3 30% 4 40% 

B 4 40% - - 

B- 1 10% - - 

Jumlah 10 100% 10 100% 

 

Berdasarkan berbagai hal dan pertimbangan yang terjadi selama proses 

penelitian ini disepakati dan ditetapkan bahwa : 

1) Siklus II dengan empat pertemuan telah terselesaikan dengan baik, dan 

pada siklus ini telah terjadi peningkatan hasil belajar dan variasi model-

model kegiatan pembelajaran. 

2) Siklus II ini memunculkan aktivitas-aktivitas belajar yang bervariasi dan 

jauh lebih bersemangat, intaraksi memanfaatkan internet yang lebih 

intensif dan komunikatif dibandingkan siklus I. 



Memperhatikan hasil refleksi pada siklus II ini, sebenarnya masih 

diperlukan revisi-revisi untuk melaksanakan siklus selanjutnya. Namun karena 

keterbatasan waktu yang disediakan, maka untuk sementara dicukupkan pada 

siklus II ini. 

 

 

 


