
161

B A B X I

M A N A J E M E N M U T U 
D A N A K R E D I TA S I 

P E M B E L A JA R A N JA R A K 
JAU H

A .  M A N A J E M E N  M U T U  P E M B E L A J A R A N  J A R A K 
J A U H

Penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh membutuhkan sistem 
manajemen mutu dan akreditasi. Manajemen mutu adalah pengendalian 
mutu lulusan agar memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan secara 
nasional (quality control). Sedangkan akreditasi diarahkan pada penjaminan 
mutu pelayanan pendidikan (quality assurance). 

Manajemen mutu mencakup penentuan kompetensi lulusan dan 
kompetensi materi pembelajaran termasuk kompetensi mata kuliah atau 
mata pelajaran, dan sruktur program kurikulum. Kompetensis lulusan 
meliputi kemampuan akademik (pengetahuan), keterampilan hidup 
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(psikomotor), dan sikap yang harus dikuasai oleh pembelajar setelah 
menyelesaikan program pendidikannya. Kompetensi materi pembelajaran 
meliputi kemampuan yang harus dikuasai oleh pembelajar melalui 
program belajar sampai menguasai kompetensi tertentu.

Pembelajaran jarak jauh memungkinkan mutunya bisa lebih baik dari 
pada pembelajaran konvensional, karena beberapa alasan, antara lain:

a.  Pembelajaran perlu didukung dengan keadaan yang sebenarnya di 
lapangan. Para pembelajar yang mengikuti pembelajaran jarak jauh, 
setiap harinya berada di lapangan atau di tempat kerjanya, sehingga 
dapat mengerti dan mengenal secara langsung dengan lebih baik 
mengenai apa yang sedang dipelajarinya.

b.  Memberikan kesempatan kepada pembelajar untuk tetap berada 
di tempat kerja atau di rumah dan mengaturnya waktunya sendiri 
secara lebih fleksibel karena tidak memerlukan kehadiran di kelas, 
kecuali jika ada program tutorial atau pada saat melaksanakan ujian.

c.  Pembelajar dapat bertindak efektif dan efisien dalam penggunaan 
waktu dan biaya yang relatif lebih ringan, karena hanya membayar 
biaya yang dibutuhkan untuk perkuliahan saja, bukan untuk 
pembangunan atau pemeliharaan ruang belajar atau gedung kampus, 
gaji karyawan dan sebagainya.

Pendidikan yang berkualitas (quality education) menunjukkan pada 
infrastruktur, pengajar, pembelajar, atau proses pembelajaran yang 
berkualitas. Salah satu indikator pendidikan yang berkualitas adalah 
harus bisa memfasilitasi pembelajar berpikir pada high level of thinking. 
High level of thinking adalah kemampuan berfikir tingkat tinggi yang 
kompleks dan rumit seperti yang dikemukakan oleh Benjamin Bloom 
yaitu kemampuan penerapan (Aplication), analisis (Analysis), sintesis 
(Synthesis), dan evaluasi (Evaluation) dalam taksonomi Bloom, sedangkan 
kemampuan pengetahuan (Knowledge) dan pemahaman (Comprehension, 
understanding) termasuk lower level of thinking atau kemampuan berfikir 
tingkat rendah.

Kualitas (quality) itu adalah goodness of product, ini dalam perspektif 
absolute mind goodness of product, biasanya produk yang bagus akan 
berimplikasi kepada harga. Sedangkan dalam perspektif relatif, pendidikan 
yang berkualitas adalah pendidikan yang bisa memenuhi harapan atau 
keinginan para customer (pemakai). Customer pendidikan itu meliputi 
internal customer (pemakai di dalam), dan external customer (pemakai 
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di luar). Internal customer pendidikan misalnya ada guru, dosen dan 
karyawannya. Jika pendidikan berkualitas di lembaga pendidikan, maka 
guru, dosen, dan karyawan juga akan merasa puas. Sedangkan, eksternal 
customer meliputi primary customer, secondary customer, dan tersiery customer. 
Primary customer atau pemakai pertama adalah pembelajar (mahasiswa 
atau siswa) yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan lembaga 
pendidikan. Secondary customer atau pemakai kedua adalah orang-orang 
yang berkepentingan (stakeholder) seperti orang tua atau pemerintah yang 
merasa puas dengan penyelenggaran pembelajaran jarak jauh tersebut. 
Tersiery customer atau pemakai ketiga adalah pasar, masyarakat atau 
perusahaan yang akan menerima dan menggunakan lulusan lembaga 
pendidikan tersebut. Dalam meningkatkan kualitas pendidikan (quality 
assurance) ada dua cara yaitu formal external quality assurance dan informal 
external quality assurance. Formal external quality assurance misalnya yang 
dilakukan oleh lembaga-lembaga luar yang menilai kelayakan kinerja 
lembaga pendidikan tersebut. Sedangkan, informal external quality 
assurance dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kegiatan-kegiatan atau 
kinerja dari lembaga pendidikan itu sendiri yang harus sesuai dengan 
harapan-harapan customer. 

Penjaminan mutu pendidikan merupakan suatu konsep dalam manajemen 
mutu pendidikan. Dalam penerapan konsep ini setiap lembaga pendidikan 
diarahkan agar memberi jaminan bahwa pelayanan pendidikan yang 
diberikan itu memenuhi atau bahkan melebihi harapan para pemakainya, 
baik pemakai internal maupun pemakai eksternal. Pemakai internal adalah 
guru dan karyawan sekolah, sedangkan pemakai eksternal yang primer 
adalah peserta didik, yang sekunder adalah orang tua, masyarakat dan 
pemerintah, dan pemakai tersier adalah pemakai lulusan.

Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan sangat penting diterapkan 
dalam kondisi pendidikan di Indonesia. Ini dikarenakan di satu sisi setiap 
daerah dan sekolah diberi kewenangan untuk mengelola pendidikan dan 
mengembangkan kurikulum sesuai dengan situasi dan kondisi masing-
masing, sedangkan di sisi lain ada tuntutan standar nasional dan bahkan 
persaingan global. Bila tidak ada jaminan mutu berdasarkan pagu yang 
baku ini akan dapat menimbulkan disparitas mutu pendidikan lintas 
sekolah dan lintas daerah.

Pendidikan bermutu adalah dambaan serta harapan setiap orang atau pun 
lembaga. Masyarakat dan orang tua mengharapkan agar anak-anak mereka 
mendapat pendidikan bermutu agar mampu bersaing dalam memperoleh 
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berbagai peluang baik dalam meraih pekerjaan maupun dalam menjalani 
kehidupan. Pemerintah mengharapkan agar setiap lembaga pendidikan 
itu bermutu, karena dengan pendidikan bermutu dapat menghasilkan 
sumber daya manusia bermutu yang akan memberi kontribusi kepada 
keberhasilan pembangunan. Para pemakai lulusan seperti dunia bisnis dan 
industri juga mengharapkan agar pendidikan bermutu sehingga tenaga 
kerja atau sumber daya manusia yang direkrut benar-benar produktif.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional menggariskan, bahwa pendidikan dilaksanakan melalui suatu 
sistem pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan 
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Di antara implikasi penting 
dari pemberlakuan Undang-Undang ini adalah bahwa penyelenggaraan 
pendidikan di wilayah negara Republik Indonesia harus sesuai dengan 
standar yang berlaku di negara ini. 

Terkait dengan mutu pendidikan, maka penyelenggaraan pendidikan 
harus memenuhi standarisasi mutu yang seharusnya dicapai sesuai dengan 
standar nasional pendidikan sehingga keluaran dari setiap lembaga 
pendidikan pada jenjang apapun dan dari daerah manapun sekurang-
kurangnya memenuhi standar mutu tersebut. Diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah berdampak pada 
pengelolaan pendidikan di daerah. Di satu sisi, otonomi pendidikan akan 
berpengaruh positif terhadap perkembangan sekolah sebagai lembaga 
pendidikan yang berbasis kepada kebutuhan dan tantangan-tantangan 
yang dihadapi oleh sekolah dan daerah yang bersangkutan. Di sisi lain, 
keragaman potensi dan sumber daya daerah dapat menyebabkan mutu 
keluaran sekolah yang sangat bervariasi. Oleh karena itu, upaya standarisasi 
mutu dan jaminan bahwa penyelenggaraan pendidikan memenuhi standar 
mutu itu harus menjadi fokus perhatian dalam upaya memelihara dan 
meningkatkan mutu pendidikan secara nasional.

Perbaikan dan pengembangan sistem penyelenggaraan pendidikan dapat 
dilakukan dengan melakukan evaluasi secara terus menerus terhadap 
kelayakan dan kinerja sekolah. Ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan 
dan kelemahan yang ada sehingga dapat dilakukan upaya-upaya untuk 
memperbaikinya. Penilaian terhadap kelayakan dan kinerja yang 
dilakukan secara terus menerus dalam rangka melakukan perbaikan 
dan peningkatan mutu sekolah secara berkesinambungan tidak dapat 
dilepaskan kaitannya dengan manajemen khususnya manajemen mutu 
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sekolah. Dalam manajemen mutu ini sesuai fungsi manajemen yang 
dijalankan oleh manajer pendidikan di sekolah diarahkan untuk memberi 
kepuasan kepada pemakainya (customer), baik pemakai internal, esternal 
yang priemer, esternal yang sekunder, dan esternal yang tersier. Semua itu 
dilaksanakan agar penyelenggaraan pendidikan dapat memberi jaminan 
kepada para pemakainya bahwa pendidikan yang diselenggarakannya 
adalah pendidikan bermutu.

Manajemen mutu itu pada hakekatnya, menggambarkan kepada 
semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan. Mulai dari 
perencanaan, pengorganiasian, pengendalian hingga kepemimpinan 
yang menentukan kebijakan mutu, tujuan, dan tanggung jawab, serta 
implementasinya melalui alat-alat manajemen, seperti perencanaan, 
pengendalian, penjaminan dan peningkatan mutu. Dalam konsep absolut 
mutu menunjukkan kepada sifat yang menggambarkan derajat “baik”nya 
suatu barang atau jasa yang diproduksi atau dipasok oleh suatu lembaga 
tertentu.

Praktek penyelenggaraan pendidikan dapat dianalogikan dengan proses 
poduksi sebuah industri, khususnya industri jasa. Lembaga pendidikan 
dipandang sebagai lembaga yang memproduksi atau menjual jasa (service) 
kepada para pemakai pendidikan. Dengan berpegang pada konsep ini 
maka mutu suatu sekolah ditentukan oleh sejauh mana pemakai-pemakai 
baik internal maupun eksternal itu merasa puas terhadap layanan yang 
diberikan oleh sekolah itu. Hal ini berarti bahwa sekolah bermutu adalah 
sekolah yang pelaksanaan pendidikannya atau pelayan yang diberikannya 
sesuai atau melebihi harapan dan kepuasan para pemakainya dalam 
berbagai kategori seperti dijelaskan di atas. Apakah suatu sekolah dapat 
memberi layanan yang sesuai atau melebihi harapan dan kepuasan 
pemakainya merupakan pertanyaan kunci dalam menilai mutu sekolah 
itu. Untuk itu perlu ada kriteria penilaian pada masing-masing dimensi 
mutu, seperti hasil belajar, pembelajran, materi pembelajaran, dan 
pengelolaan. Dimensi hasil belajar dapat dipandang sebagai dimensi 
keluaran atau output, sedangkan dimensi pengelolaan dan pembelajaran 
dapat dipandang sebagai dimensi proses, sementara bahan pembelajaran 
merupakan dimensi masukan atau input. Semua ini harus menjadi fokus 
dalam penilaian terhadap mutu suatu sekolah.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pemakai sekolah dikategorikan ke 
dalam dua macam, yaitu pemakai internal dan pemakai eksternal. Ini 
berarti lembaga itu harus memberi pelayanan kepada pihak-pihak yang ada 
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di dalam atau menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan pendidikan di 
lembaga itu. Pemakai internal, yaitu pengajar, karyawan, dan pihak-pihak 
yang bukan menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan pendidikan itu. 
Pemakai eksternal yaitu pembelajar, orang tua, pemerintah, dan masyarkat 
penyandang dana, dan pemakai lulusan. Jadi sekolah bermutu adalah 
lembaga yang mampu memberi layanan yang sesuai atau melebihi harapan 
guru, karyawan, peserta didik, penyandang dana (orang tua, masyarakat, 
dan pemerintah), dan pemakai lulusan (lembaga pendidikan pada jenjang 
di atasnya atau dunia kerja). Dengan memilah-milah pemakai sekolah 
dapatlah diidentifikasi berbagai jenis layanan berdasarkan pemakainya 
masing-masing. 

Manajemen mutu dengan menerapkan penjaminan mutu dipandang 
penting dalam penerapan manajemen pendidikan (school base management) 
dan pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi dalam sektor 
pendidikan. Hal ini mengingat, apabila sistem manajemen pendidikan itu 
dilaksanakan dengan desentralisasi dalam sektor pendidikan akan cukup 
besar. Penerapan penjaminan mutu dalam manajemen mutu pendidikan 
diharapkan bisa memperkecil jurang kesenjangan mutu antar berbagai 
lembaga penddikan pada berbagai daerah. Apabila sistem penjaminan 
mutu ini dilakukan, lembaga pendidikan yang semua komponen sistem, 
proses dan hasil pendidikannya telah memenuhi kriteria baku mutu bisa 
mengajukan untuk memperoleh sertifikasi jaminan mutu dari lembaga 
yang melakukan sertifikasi itu. Sistem quality assurance school review ini 
diterapkan dalam upaya mendukung peningkatan mutu sekolah dalam 
berbagai aspek, dengan tujuan untuk menjamin bahwa sekolah yang 
bersangkutan memiliki keefektifan yang tinggi dalam mencapai tujuan 
dan hasil belajar pembelajar.

Dalam kerangka kerja school education quality assurance framework 
mutu pendidikan di lembaga pendidikan (sekolah) diupayakan melalui 
pengembangan (school improvement) dan akuntabilitas. Ini merupakan 
arah yang akan dituju melalui proses penjaminan mutu pelaksanaannya 
meliputi dua kegiatan utama yaitu penilaian yang diakukan melalui 
evaluasi diri lembaga pendidikan/sekolah (school self evaluation) dan 
inspeksi penjaminan mutu (quality assurance inspection). Dalam rangka 
pelaksanaan evaluasi diri dan inspeksi penjaminan mutu dikembangkan 
indikator-indikator kinerja yang dijadikan acuan yang mengacu kepada 
tujuan.
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Secara umum kerangka kerja penjaminan mutu pendidikan mempunya 
ciri-ciri (Ali, 2007:634) sebagai berikut:

1. Penjaminan mutu didasarkan atas indikator-indikator kinerja yang 
bersifat umum, terbuka dan objektif, yang dirumuskan berdasarkan 
pernyataan-pernyataan tujuan, yang dijadikan sebagai alat penilaian 
mutu pendidikan.

2. Penjaminan mutu dilakukan melalui proses yang transparan dan 
interaktif melalui penilaian diri dan inspeksi penjaminan mutu.

3. Penjaminan mutu dilaksanakan dengan mempraktikan kekuatan-
kekuatan berbagai aktivitas dalam proses penjaminan mutu dan 
manajemen, serta nilai-nilai tradisional dan kebutuhan-kebutuhan 
lembaga pendidikan untuk berubah.

4. Penjaminan mutu dilaksanakan dengan menjaga keseimbangan 
antara dukungan kepada lembaga pendidikan melalui kemitraan dan 
tekanan pada lembaga pendidikan melalui monitoring.

5. Tujuan penjaminan mutu adalah untuk mencapai mutu pendidikan 
melalui pengembangan dan akuntabilitas.

Indkator-indikator kinerja yang dijadikan acuan dalam penilaian yang 
dilakukan dalam proses penjaminan mutu meliputi empat domain/ranah, 
yaitu:

a. Manajemen dan organisasi, yang meliputi aspek-spek kepemimpinan, 
perencanaan dan administrasi, pengelolaan staff, pengelolaan biaya, 
sumber daya dan pemeliharaannya, dan evaluasi diri.

b. Pembelajaran, yang meliputi aspek-aspek kurikulum, pengajaran, 
proses belajar peserta didik dan penilaian.

c. Dukungan kepada pembelajar dan etos lembaga pendidikan yang 
meliputi aspek-aspek bimbingan, pengembangan pribadi dan sosial 
pembelajar, dukungan bagi pembelajar yang memiliki kebutuhan 
khusus, hubungan dengan orang tua dan masyarakat dan iklim 
sekolah.

d. Prestasi belajar, yang meliputi aspek-aspek kinerja akademis dan non 
akademis.

Penjaminan mutu dilakukan dalam tiga tingkatan, yaitu tingkat lembaga 
pendidikan, tingkat teritorial, tingkat internasional. Pada lembaga 
pendidikan, setiap merencanakan pengembangan berdasarkan tujuan 
kemudian melaksanakan rencana itu. Dalam rangka penjaminan mutu, 
lembaga pendidikan melakukan evaluasi diri dan memuat laporan tahunan 
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pada akhir tahun yang diberikan kepada orang tua. Pada tingkat territorial, 
Departemen Pendidikan Nasional melakukan inspeksi penjaminan mutu 
untuk mereviu kinerja lembaga pendidikan secara keseluruhan dan untuk 
memperoleh temuan-temuan hasil inspeksi yang bersifat terbuka. Pada 
tingkat internasional, proses penjaminan mutu dilakukan oleh pakar 
eksternal, baik dari dalam maupun luar negeri. Mereka melakukan proses 
penjaminan mutu dalam upaya menjamin agar semua proses penjaminan 
mutu sesuai dengan tujuannya. Semua proses penjaminan mutu itu 
diarahkan untuk kepentingan pengembangan dan akuntabilitas, dalam 
rangka upaya peningkatan mutu pendidikan.

B .  A K R E D I T A S I  L E M B A G A  P E N D I D I K A N

Akreditasi merupakan bagian dari penjaminan mutu lembaga pendidikan 
(perguruan tinggi atau sekolah). Akreditasi yang dilaksanakan saat ini 
didasarkan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional. 

Ada tiga maksud dilaksanakannya akreditasi lembaga pendidikan, yaitu: 

1. Untuk kepentingan pengetahuan yaitu sebagai informasi bagi semua 
pihak tentang kelayakan dan kinerja sekolah dilihat dari berbagai 
unsur yang terkait dengan mengacu kepada standar yang ditetapkan 
secara nasional. 

2. Untuk kepentingan akuntabilitas, yaitu sebagai bentuk 
pertanggungjawaban lembaga pendidikan kepada masyarakat, 
apakah layanan yang diberikan telah memenuhi harapan atau 
keinginan mereka. 

3. Untuk kepentingan pembinaan dan peningkatan mutu yaitu sebagai 
dasar bagi pihak terkait, baik lembaga pendidikan, pemerintah, 
maupun masyarakat dalam melakukan pembinaan dan peningkatan 
mutu lembaga pendidikan.

Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan/atau 
satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan non 
formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pelaksanaan akreditasi 
dilakukan terhadap seluruh lembaga pendidikan Akreditasi terhadap 
program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau 
lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik 
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dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan 
menggunakan instrument dan kriteria yang mengacu kepada Standar 
Nasional Pendidikan. Akuntabilitas merupakan proses akreditasi yang 
harus dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan 
pendidikan.

Akreditasi lembaga pendidikan adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan 
suatu lembaga pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan 
dilakukan lembaga pendidikan yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk 
pengakuan peringkat kelayakan. Untuk melaksanakan akreditasi lembaga 
pendidikan pemerintah membentuk badan itu yang merupakan badan 
evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program mengacu pada 
standar nasional pendidikan. Perannya dalam penjaminan mutu adalah 
memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada program 
dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi, dan kepada pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah.

Penjaminan mutu pendidikan dalam sistem pendidikan nasional meliputi 
dua pendekatan, yaitu pertama, penjaminan mutu eksternal yang dilakukan 
oleh berbagai pihak/institusi di luar satuan pendidikan yang secara formal 
memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penjaminan mutu 
internal dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Kedua model 
pendekatan tersebut, sungguh pun dapat dibedakan, tetapi memiliki 
keterkaitan satu sama lain, termasuk keterkaitan antar institusi eksternal 
yang dimaksud.

C .  P E N G A R U H  D A N  H A S I L  P E M B E L A J A R A N 
J A R A K  J A U H

1. Pengaruh Pembelajaran Jarak Jauh terhadap Dunia Pendidikan 

Perkembangan pembelajaran jarak jauh memiliki pengaruh terhadap 
dunia pendidikan, antara lain: 

1)  Teknologi informasi dan komunikasi, khususnya komputer 
dengan internetnya, yang berkembang dengan pesat dapat 
mempercepat aliran ilmu pengetahuan dan informasi 
menembus batas-batas jarak, ruang, waktu, atau birokrasi. 
Melalui internet ilmu pengetahuan, informasi dan data dapat 
ditransmisikan dengan kecepatan tinggi. Kemampuan untuk 
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mengakumulasi, mengolah, menganalisa, mensintesa data 
menjadi informasi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan 
yang bermanfaat.

2)  Adanya kompetisi bebas, perdagangan bebas (free trade) dan 
hilangnya monopoli. Kompetisi bebas dan perdagangan bebas 
akan berlaku di seluruh dunia sebagai akibat era globalisasi, 
termasuk di Indonesia. Jika pengajar dan pembelajar lambat 
dalam menghadapi dan menerima kompetisi bebas, maka akan 
menghambat dunia pendidikan berbasis teknologi informasi 
dan komunikasi. Untuk itu diperlukan percepatan aliran ilmu 
pengetahuan. 

Percepatan aliran ilmu pengetahuan terhadap sistem pendidikan 
konvensional mengandung berbagai konsekuensi, antara lain:

a)  Terjadinya penyebaran ilmu pengetahuan (distributed 
intellegence atau distributed knowledge). Sumber ilmu 
pengetahuan dan informasi bukan hanya berada pada lembaga 
pendidikan formal yang konvensional, melainkan tersebar di 
mana-mana dan setiap orang mudah memperolehnya, diantara 
dengan mengakses internet. Fungsi pengajar bergeser dari 
sumber ilmu pengetahuan menjadi fasilitator yang memberikan 
bantuan atau kemudahan pembelajar untuk mendapatkan 
ilmu pengetahuan. Proses perbelajaran akan berpusat pada 
pembelajar bukan pada pengajar. Media untuk mempercepat 
distributed knowlegde itu antara lain web, homepage, Search 
Engine, CD-ROM.

b)  Ilmu pengetahuan akan terbentuk secara kolektif dari hasil 
pemikiran kolektif pula. Peran pengajar tidak lagi dominan 
dengan memaksakan pandangannya, karena pembelajar pun 
memiliki pengetahuan atau informasi yang diperoleh dari 
berbagai sumber. Proses interaksi pembelajaran memanfaatkan 
teknologi elektronik, seperti melakukan diskusi melalui internet, 
mailing list, newsgroup, atau webchat. Akibatnya, kurikulum 
tidak rigid/kaku melainkan fleksibel atau selalu berubah sesuai 
perkembangan ilmu pengetahuan atau informasi tersebut.

c)  Akreditasi dan sertifikasi, atau pengakuan akan lebih banyak 
ditentukan oleh masyarakat profesional. Hal ini merupakan 
tantangan yang berat bagi lembaga pendidikan formal 
karena masyarakat akan menjadi penilai (quality control) bagi 
lembaga pendidikan, pengajar atau kemampuan para alumni 
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lulusan lembaga pendidikan tersebut. Konsep kompetisi perlu 
dikembangkan bagi dunia pendidikan.

d)  Lembaga pendidikan harus melakukan investasi secara 
periodik bagi pengajar, agar mampu mendapatkan pembelajar 
yang memiliki kemampuan baik. Umpan balik atau intensif 
bagi pengajar untuk mendidik diri sendiri akan lebih banyak 
diperoleh dari pengakuan yang diberikan langsung oleh 
masyarakat. Untuk itu perlu upaya memanfaatkan sebaik-
baiknya kesempatan yang semakin terbuka untuk memperoleh 
ilmu pengetahuan dan sertifikasi profesional ini. Ilmu 
pengetahuan dapat diperoleh dari mana saja bukan hanya di 
pendidikan formal. Apalagi kemampuan akan menjadi salah 
satu aset yang sangat penting untuk dapat mengakses sumber 
ilmu pengetahuan yang terdistribusi. Cara yang dilakukan 
antara lain dengan membaca, mencerna dan menghasilkan 
informasi/pengetahuan dengan menggunakan teknologi 
informasi dan komunikasi, seperti internet, akan sangat strategis 
untuk dapat memperoleh keuntungan dan manfaat yang besar 
dari keberadaan teknologi informasi dan komunikasi tersebut.

2. Hasil Pembelajaran Jarak Jauh

Kemajuan pesat di bidang teknologi dan komunikasi dapat mendorong 
masyarakat, pemerintah atau para stakeholder untuk mengembangkan 
program pembelajaran jarak jauh. Upaya ini ditempuh karena pembelajaran 
secara konvensional di lembaga pendidikan, sekolah atau perguruan 
tinggi, perlu dilengkapi dengan menggunakan infrastruktur pembelajaran 
jarak jauh yang dapat dijadikan alternatif dalam pendidikan formal atau 
nonformal. Antar lembaga pendidikan hendaknya dapat dihubungkan 
melalui wide area network (WAN) berteknologi Hotspot nirkabel, seperti 
dalam WAN dalam kota. WAN ini disiapkan sebagai infrastruktur untuk 
kegiatan belajar dan sumber informasi telematika jarak jauh. Lembaga 
pendidikan yang terhubung dalam WAN, selanjutnya akan dikembangkan 
menjadi ICT (Information and Communication Technology) Centre sebagai 
pusat pendidikan bagi pengajar atau pembelajar untuk suatu materi 
pembelajaran.

Jika pembelajaran jarak jauh dilaksanakan secara baik dan benar, maka 
hasilnya cukup membanggakan dan tidak kalah dengan hasil pembelajaran 
konvensional secara tatap muka. Pembelajaran jarak jauh di Indonesia 
menunjukkan keberhasilan, antara lain mampu meningkatkan pemerataan 
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pendidikan, mengurangi angka putus sekolah, meningkatkan prestasi 
belajar, meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan wawasan (outward 
looking), mengatasi kekurangan tenaga pendidikan, dan meningkatkan 
efisiensi.

D .  F A K T O R  P E N U N J A N G  K E B E R H A S I L A N 
P E M B E L A J A R A N  J A R A K  J A U H

Untuk menunjang keberhasilan pendidikan jarak jauh perlu beberapa 
pendukung, antara lain: 

a.  Teknologi informasi dan komunikasi membutuhkan banyak sumber 
daya manusia yang trampil atau kemampuan (skill) tidak cukup 
hanya gelar, maka diperlukan program pendidikan profesional yang 
berkelanjutan. Upaya penyiapan sumber daya manusia sebaiknya 
didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi, seperti internet 
yang memungkinkan seseorang belajar dari jarak jauh melalui 
penerapan pendidikan jarak jauh (distance learning).

b. Internet memungkinkan pengembangan perpustakaan digital (Digital 
Library) atau perpustakaan elektronik (e-library) yang dibutuhkan 
pembelajar untuk mengakses informasi terbaru. Namun demikian, 
perpustakaan konvensional pun masih tetap dibutuhkan. 

c.  Pendekatan Open Source (membuka source code software) dan Open 
Content (membuka cara mendistribusi tulisan yang bukan program 
komputer) perlu diperluas agar mempermudah penyebaran informasi 
dan ilmu pengetahuan.

E .  K E U N G G U L A N  D A N  K E L E M A H A N , 
M A S A L A H  D A N  K E N D A L A ,  S E R T A  P R O S P E K 
P E M B E L A J A R A N  J A R A K  J A U H 

1. Keunggulan dan Kelemahan Pembelajaran Jarak Jauh online 

Pembelajaran jarak jauh online melalui internet ini memiliki beberapa 
keunggulan dan kelemahan. Keunggulan pembelajaran jarak jauh online 
antara lain:

1)  Adanya pemerataan pendidikan ke berbagai tempat, bahkan ke 
tempat terpencil atau pedalaman sekalipun. 
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2)  Kapasitas daya tampung pembelajaran jarak jauh online tidak 
terbatas, karena tidak memerlukan ruang kelas, sehingga antara 
pengajar dengan pembelajar tidak perlu bertatap muka secara 
langsung dalam ruang kelas. Pengajar dan pembelajar dalam 
proses pembelajaran memanfaatkan fasilitas komputer yang 
dihubungkan dengan internet atau intranet. 

3)  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. 

4)  Proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu, sehingga 
pembelajar dapat menentukan sendiri waktunya untuk belajar, 
sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan waktu yang 
dimilikinya. 

5)  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. 

6)  Pembelajar dapat menentukan materi pembelajaran 
yang dipelajarinya sesuai dengan minat, keinginan dan 
kebutuhannya, sehingga pembelajaran akan efektif untuk 
mencapai tujuan pembelajaran. 

7)  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). 

8)  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. Materi 
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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.

9)  Dapat menarik perhatian dan minat pembelajar karena 
pembelajaran jarak jauh dilaksanakan secara interaktif. 

Adapun kelemahan yang mungkin timbul dalam sistem pembelajaran 
jarak jauh online antara lain: 

1)  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. 

2)  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. 

3) 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 
pengajar, 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. 

2. Masalah dan Kendala Pembelajaran Jarak Jauh online 

Ada beberapa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran 
jarak jauh, antara lain:
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1)  Kurang tersedianya infrastruktur dan sumber daya 
pendukungnya, seperti kurang siapnya sumber daya manusia 
yang terlibat (pengajar, pembelajar, atau teknisi). 

2)  Adanya kekhawatiran, pendapat, atau persepsi keliru yang 
berkembang di masyarakat tentang pembelajaran jarak 
jauh, seperti tentang rendah atau kurangnya mutu lulusan 
dari pembelajaran jarak jauh dibandingkan pembelajaran 
konvensional secara tatap muka. Padahal pembelajaran jarak 
jauh sudah diakui oleh pemerintah dan hasil yang sudah 
dicapainya tidak kalah dengan pendidikan formal. Masalah 
lainnya adalah anggapan biayanya mahal, atau tidak diakreditasi 
oleh pemerintah.

3)  Kurang atau tidak adanya dukungan dari masyarakat, kebijakan 
dari pemerintah atau pihak-pihak yang berkepentingan 
(stakeholders). 

4)  Pembelajarannya dianggap tidak menarik karena tidak ada 
atau kurangnya interaksi antara pengajar dengan pembelajar 
atau pembelajar dengan pembelajar lainnya. 

5)  Cara penyampaiannya yang tidak memperhatikan kaidah-
kaidah pembelajaran jarak jauh.

6)  Sulitnya memilih media pembelajaran yang efektif dan 
interaktif sesuai dengan keinginan dan minat pembelajar.

7)  Pendidikan jarak jauh merupakan metode pembelajaran yang 
memberikan kesempatan kepada pembelajar untuk belajar 
secara terpisah dari kegiatan mengajarnya, sehingga komunikasi 
antara pembelajar dan pengajar harus dilakukan dengan 
bantuan media, seperti media elektronik atau media cetak. 
Akibat terpisahnya ini, muncul masalah, yaitu pembelajar 
dalam melakukan kegiatan belajarnya tidak mendapatkan 
pengawasan langsung secara terus menerus dari pengajar atau 
tutor yang hadir di ruang belajar atau di lingkungan sekolah. 
Namun demikian, pembelajar mendapatkan perencanaan, 
bimbingan, dan pengawasan dalam proses pembelajarannya 
dari lembaga pendidikan yang mengelola atau mengatur 
pendidikan jarak jauh itu.

8)  Dalam beberapa kenyataan di lapangan pendidikan, jarang 
sekali ditemui pembelajaran jarak jauh yang seluruh proses 
pembelajarannya dilaksanakan dengan e-learning atau online 
learning. Untuk mengatasi masalah itu, maka diberlakukan 
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blended distance learning (campuran antara online course dan 
tatap muka). Dalam blended distance learning ini tidak perlu 
membentuk lembaga pendidikan sendiri, seperti universitas 
terbuka, tetapi cukup membuat unit yang khusus menangani 
blended distance learning ini. Dengan demikian, pembelajaran 
yang dilakukan secara online learning dapat hanya satu atau 
beberapa saja: tutorialnya saja, satu program studi saja, dan 
sebagainya.

Penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh online memiliki kendala yang 
harus dihadapi. Penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh online ini 
memiliki beberapa kendala, antara lain:

1)  Perbandingan jumlah pelanggan dan pengguna jasa internet 
dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, seperti di 
Indonesia pelanggan dan pengguna jasa internet memang 
semakin bertambah, namun masih relatif sedikit jika 
dibandingkan dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. 

2)  Jumlah perusahaan internet service provider dirasakan masih 
kurang untuk melayani pelanggan, pengguna, atau penduduk 
yang sangat banyak, apalagi bandwidth-nya sudah penuh sesak, 
sehingga akan menghambat terjadinya proses pembelajaran 
jarak jauh online. 

3)  Memerlukan proses yang tidak mudah untuk mengubah 
persepsi masyarat dari sistem pendidikan konvensional secara 
tatap muka dalam kelas menjadi belajar tanpa ada tatap 
muka atau belajar mandiri dengan memanfaaatkan teknologi 
komputer. 

4)  Dari segi teknis, harga perangkat komputer masih dirasakan 
relatif mahal, sehingga menyulitkan masyarakat untuk 
memiliki atau menggunakan komputer secara bebas.

F .  P R O S P E K  P E M B E L A J A R A N  J A R A K  J A U H 
O N L I N E 

Penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh online memiliki prospek yang 
bagus. Pembelajaran jarak jauh online prospeknya cukup bagus untuk 
dijadikan salah satu alternatif sistem pendidikan karena perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi serta perangkatnya sangat 
mendukung terciptanya fasilitas untuk pembelajaran jarak jauh online ini. 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan memudahkan 
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masyarakat untuk mengakses program pendidikan yang didistribusikan 
melalui jaringan internet. Faktor pendukung lainnya adalah jumlah 
pelanggan dan pengguna internet yang terus bertambah dengan pesat 
yang menunjukkan betapa besar dan antusiasnya masyarakat terhadap 
jasa internet yang dapat mendukung terciptanya pembelajaran jarak jauh 
online.

Pembelajaran jarak jauh merupakan alternatif pendidikan yang prospeknya 
cukup cerah karena mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 
Pembelajaran jarak jauh berbasis web ini tidak hanya diikuti oleh pembelajar, 
namun juga oleh karyawan, manager, direktur, pensiunan, orang lanjut 
usia, bahkan ibu rumah tangga. Mereka tertarik dengan pembelajaran 
jarak jauh online ini karena penyampaian materi pembelajarannya dapat 
diakses melalui internet. Internet ini untuk melengkapi cara penyampaian 
pendidikan jarak jauh yang dilakukan sebelumnya yaitu dengan surat 
menyurat, materi audio dan video. Computer based learning dikembangkan 
dengan e-learning yang sangat efektif untuk menjadikan pendidikan lebih 
baik, dengan waktu yang lebih singkat, dan biaya lebih murah. 

Perkembangan pembelajaran jarak jauh online dengan sarana internet 
sangat prospektif dan diharapkan akan terus berkembang dengan pesat 
sesuai dengan kecenderungan yang terjadi pada era globalisasi ini. Apalagi 
pembelajar yang merupakan potensi pengguna internet dari tahun ke 
tahun semakin bertambah, karena internet memungkinkan pembelajar 
belajar sendiri dengan bebas tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. 
Perkembangan ini menjadi perhatian dari kalangan dunia pendidikan dan 
juga dari kalangan dunia teknologi informasi dan komunikasi.

G .  U M P A N  B A L I K  D A L A M  P E M B E L A J A R A N 
J A R A K  J A U H 

Dalam pertemuan tatap muka, seorang pengajar menerima umpan balik 
secara langsung dari pembelajarnya, dalam bentuk pertanyaan, pernyataan, 
atau jawaban. Namun dalam pendidikan jarak jauh merupakan sesuatu 
yang sulit untuk menerima umpan balik secara langsung dengan tatap 
muka dari pembelajar. Untuk itu diperlukan adanya pemberitahuan dari 
pembelajar kepada pengajar, diantaranya melalui media internet, e-mail 
atau pembicaraan telepon. Umpan balik berisikan antara lain menunjukkan 
kemajuan hasil belajar, dan laporan perkembangan kemajuan belajar 
pembelajar selama pembelajaran. Metode untuk mendapatkan umpan 
balik antara lain memberikan tes yang meliputi penguasaan pengetahuan 
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atau hasil dari tugas-tugas yang diberikan, dan membuat laporan, kasus 
studi, atau rangkuman hasil belajar, dan lain-lain.

H . P E R B A N D I N G A N  A N T A R A  P E M B E L A J A R A N 
 K O N V E N S I O N A L  D A N  P E M B E L A J A R A N 

J A R A K  J A U H

Ada anggapan dari sebagian orang bahwa pembelajaran jarak jauh tidak 
banyak memberikan manfaat dibandingkan dengan pola pembelajaran 
tatap muka yang sudah dikenal dan biasa dilaksanakan. Anggapan itu 
benar bisa pula salah. Pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan secara lebih 
efektif dan memberikan manfaat dibandingkan dengan pembelajaran 
yang dilakukan konvensional secara tatap muka langsung jika desain 
pembelajarannya benar dan tepat. Apalagi pembelajaran jarak jauh dapat 
mengembangkan pembelajaran tatap muka secara fisik dan sosial yang 
selama ini dilaksanakan. Di dalam pembelajaran jarak jauh itu, pembelajar 
dapat mengakses alat atau media yang akan membuat mereka dapat 
mengulang materi pembelajaran dan berinteraksi dengan pembelajar 
lainnya meskipun tempat mereka berbeda-beda dan berjauhan. Alat atau 
media itu seperti komputer, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 
karena ada potensi besar dari media tersebut. Melalui media dalam 
pembelajaran ini dapat melibatkan pembelajar untuk berperan aktif dan 
interaktif, tidak seperti dengan sistem pembelajaran tatap muka yang 
dibatasi oleh waktu. Sistem pembelajaran dengan memanfaatkan media 
ini juga memiliki kemampuan untuk memantau kegiatan pembelajar, 
kemudian melakukan peninjauan atas aktivitas yang dilakukan oleh 
pembelajar sebagai laporan kepada pengajar untuk mengetahui bagaimana 
para pembelajar itu belajar (learning how to learn), sehingga para pengajar 
semakin menyadari bagaimana kemampuan para pembelajar di dalam 
belajarnya. 

Hiltz (1994) pernah melakukan studi percobaan yang membandingkan 
efektivitas pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dengan 
pembelajaran jarak jauh. Hasil dari percobaan ini menunjukkan bahwa 
pembelajaran jarak jauh dapat efektif seperti halnya pembelajaran tatap 
muka apabila menggunakan pengukuran konvensional seperti ujian dan 
grading. Dalam percobaan itu ditemukan beberapa kelebihan pembelajaran 
jarak jauh dengan teknologi komputer sebagai medianya, yaitu pada 
pertimbangan tekanan sosial di mana para pembelajar cenderung lebih 
perhatian pada bagaimana pembelajar lainnya melihat kualitas dari apa 
yang sudah dilakukannya. Secara signifikan mereka lebih termotivasi 
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untuk berpartisipasi di dalam cara yang bermakna ketika temannya dapat 
melihat kontribusinya. 

Hasil penelitian dari Hofstede menggambarkan bahwa adanya perbedaan 
budaya yang terjalin akibat adanya sistem pembelajaran jarak jauh. 
Sistem pembelajaran jarak jauh ini lebih menekankan pada sistem 
individu karena akan melatih pembelajarnya untuk mengajukan hasil 
studinya dan ujian yang diselenggarakan oleh pihak lembaga pendidikan. 
Jaringan yang dibangun lebih luas menyangkut kerjasama dengan negara 
lain. Perkembangan nilai-nilai sosial yang ada pada negara-negara akan 
mengantarkan pada budaya negara lain, sehingga sifat kebudayaan pada 
negara yang mengikuti proses pembelajaran jarak jauh tersebut akan 
menjadi terkikis akan nilai-nilai budaya negara tersebut. Perbedaan 
budaya membawa warna dalam perkembangan pembelajaran jarak 
jauh. Transfer pengetahuannya terletak pada hubungan antara individu 
dengan kelompok, dalam prosesnya menggunakan media dalam bentuk 
tugas yang dilimpahkannya. Setelah berbagai persiapan yang berkaitan 
dengan pemanfaatan internet untuk kegiatan pembelajaran, maka langkah 
berikutnya yang dilakukan lembaga pendidikan adalah menyelenggarakan 
perintisan. Tentunya dimulai dari beberapa mata pelajaran/mata kuliah 
yang pengajarnya memang telah memperlihatkan kesungguhan dan 
antusias untuk melaksanakan perintisan pemanfaatan internet untuk 
pembelajaran. 

Perbedaan dan persamaan antara pembelajaran konvensional dan 
pembelajaran jarak jauh lebih difokuskan pada aspek-aspek sebagai berikut 
student performance, student satisfaction, student retention, dan masalah 
interaksi sosial yang diakibatkan oleh dua model pembelajaran tersebut. 

Beberapa hasil penelitian, yang mencoba membandingkan antara 
pembelajaran konvensional dan pembelajaran jarak jauh berbasis 
e-learning, dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 
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Tabel 12.1 : Perbandingan Pembelajaran Konvensional dan Pendidikan 
Jarak Jauh

Selain mencoba membandingkan antara dua jenis model pembelajaran 
tersebut , ada beberapa saran dari hasil penelitian yang berkaitan dengan 
pembelajaran jarak jauh salah satunya yang dikemukakan oleh Hearn dan 
Scott (1998) yang menyarankan agar pembelajaran berbasis e-learning 
lebih memperhatikan aspek social context of learning. Senada dengan 
uraian tersebut, Hill and Francis (1999) menyarankan agar pembelajaran 
berbasis komputer perlu menyediakan suatu lingkungan belajar yang lebih 
memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang lebih intens. 

Penelitian oleh Kling (2000) memperkenalkan suatu istilah ”social 
informatics” untuk menggambarkan bahwa isu interaksi sosial telah 
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penggunaan teknologi internet 
sebagaimana istilah interaksi sosial yang dikenal di dunia pendidikan pada 
umumnya. Gunawardena and Little (1997) menjelaskan bahwa ”social 
presence” atau kesadaran sosial merupakan variabel penting untuk adanya 
kepuasan dalam suatu lingkungan belajar berbasis komputer. 

Meskipun ada studi yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan yang 
signifikan antara pembelajaran konvensional dengan pembelajaran jarak 
jauh (contoh: penelitian Russell (2003) tersedia di website TeleEducation), 
akan tetapi pada umumnya hasil-hasil penelitian membedakan yang cukup 
signifikan antara kedua model pembelajaran tersebut. Hasil-hasil penelitian 
tersebut adalah sebagai berikut Colorita (2001) menjelaskan bahwa 
pembelajar yang belajar secara online lebih tinggi tingkat partisipasinya 
dibanding dengan kelas konvensional.
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Ada beberapa faktor yang menyebabkan pembelajaran jarak jauh ini 
menjadikan performance pembelajar menjadi lebih buruk dibandingkan 
dengan pembelajaran konvensional. Salah satunya menurut laporan Carr 
(2000) pembelajaran jarak jauh memberikan peluang kepada pembelajar 
untuk menyontek dan melakukan plagiat. Apabila dilihat dari faktor 
sosial, maka pembelajaran jarak jauh ini memberikan lebih banyak peluang 
timbulnya kecemasan dan stress pada pembelajar dikarenakan terbatasnya 
kesempatan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan pembelajar 
lain secara langsung Kirkman dan Haythornthwaite (2002). Lebih lanjut 
mereka menjelaskan bahwa pembelajaran jarak jauh ini menjadi rentan 
terjadinya stress disebabkan dua sumber. Sumber pertama berasal rasa 
takut dari pembelajar tidak bisa ”tampil” dengan baik. Sumber yang 
kedua disebabkan oleh rasa takut tidak bisa ”tampil” sebaik rekan-rekan 
pembelajar yang lainnya dalam satu kelompok. 

Beberapa penelitian menunjukkan isu-isu dalam pembelajaran 
konvensional dan pembelajaran jarak jauh ada beberapa perbedaan dan 
persamaan. Salah satu hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa nilai 
performance dari para pembelajar di kelas pembelajaran jarak jauh lebih 
rendah dibandingkan dengan kelas pembelajaran konvensional. Paling 
tidak ada dua argumentasi untuk ini:

1. Proses tes dalam pembelajaran jarak jauh menggunakan lebih 
banyak kekuatan impersonal dalam keterbatasan waktu yang ada. 
Sebagai contoh para pembelajar dalam kelas pembelajaran jarak jauh 
mungkin merasa lebih banyak waktu yang dibutuhkan dan merasa 
waktu yang tersedia relatif sedikit untuk menyelesaikan tes.

2. Lingkungan pembelajaran jarak jauh menyediakan para pembelajar 
suatu kelompok atau komunitas untuk menganalisis performace 
mereka. Walaupun pembelajaran jarak jauh memberikan peluang 
adanya perceived performance yang rendah. 
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