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KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga
penyusunan Panduan Pembelajaran Jarak Jauh Program Studi Pendidikan Kepelatihan
Olahraga dapat diselesaikan. Panduan ini berisi tentang petunjuk persiapan dan
penyelenggaraan PJJ yang akan membantu dosen IKIP PGRI Kalimantan Timur,
khususnya Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga dalam melaksanakan proses
pembelajaran melalui media daring.
Semoga panduan ini memberikan manfaat bagi dosen dalam menyiapkan dan
menyelenggarakan proses pembelajaran jarak jauh (daring) pada Program Studi
Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Penulis menyadari bahwa panduan ini masih jauh dari
kesempurnaan karena keterbatasan yang penulis miliki. Oleh karena itu, saran dan kritik
yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan panduan ini di masa
yang akan datang.

Samarinda, November 2021
Penulis
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Landasan Hukum
Landasan hukum penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh program
studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga IKIP PGRI Kalimantan Timur Tahun
Akademik 2021/2022 di antaranya sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan
Wabah Penyakit Menular
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
8. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana
Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai
Bencana Nasional
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh
di Perguruan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran
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Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin
Perguruan Tinggi Swasta.
13. Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor 01/KB/2020 tanggal 15 Juni 2020
tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran
2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona
Virus Disease (Covid-19)

B. Latar Belakang
Sesuai arahan dari Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor 01/KB/2020
tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada
Tahun Ajaran 2021/2022 dan Tahun Akademik 2021/2022 di Masa Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) maka IKIP PGRI Kalimantan Timur
menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh secara penuh pada semester gasal
Tahun Akademik 2021/2022. Tidak terkecuali program studi Pendidikan
Kepelatihan Olahraga yang berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Pendidikan

IKIP PGRI Kalimantan Timur. Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga
akan menyelenggarakan PJJ dengan mengoptimalkan pemanfaatan platform
daring. Selain itu, penyelenggaraan PJJ program studi Pendidikan Kepelatihan
Olahraga juga dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, di antaranya

adalah PJJ diselenggarakan sebagai bentuk dukungan pada pemutusan
penyebaran COVID-19. Diharapkan dengan penyelenggaraan PJJ ini,
interaksi fisik yang dapat mengakibatkan peningkatan risiko penularan virus
dapat diminimalisir. PJJ ini juga dilaksanakan sebagai salah satu bentuk
dukungan implementasi kebijakan merdeka belajar kampus merdeka. Selain
itu, penyelenggaraan PJJ program studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga pada
Tahun Akademik 2021/2022 ini juga sebagai bentuk implementasi dari
bantuan dana penyelenggaraan PJJ skema inisiasi Tahun 2021 yang diberikan
oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Harapannya, melalui skema
inisiasi

ini

program

studi

Pendidikan

Kepelatihan

Olahraga

dapat

menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh yang lebih terstruktur dan dapat
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menularkan penerapannya pada program studi-program studi lainnya di
lingkungan IKIP PGRI Kalimantan Timur.

C. Tujuan
Penyelenggaraan PJJ program studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga ini
bertujuan untuk:
1. Mengurangi interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa yang dapat
meningkatkan risiko penularan virus.
2. Memastikan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan CPMK yang
telah dirumuskan pada masing-masing mata kuliah tetap dapat tercapai
meskipun dengan metode penyampaian yang berbeda.
3. Menciptakan inovasi pembelajaran berkelanjutan.
4. Mendukung Program MBKM

3

BAB II
PENYELENGGARAAN
A. Modus Penyelenggaraan Pembelajaran
Berdasarkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Gasal
2020/2021 di Perguruan Tinggi, Edisi II yang diterbitkan oleh Dirjen Dikti
Kemdikbud RI pada tanggal 23 Juli 2020, maka modus pembelajaran daring
yang diselenggarakan adalah pada level mata kuliah.

B. Perencanaan Penyelenggaraan
Kegiatan

perencanaan

yang

perlu

dilakukan

sebelum

menyelenggarakan PJJ pada level mata kuliah adalah sebagai berikut:
1. Pengembangan desain pembelajaran
Pengembangan desain pembelajaran jarak jauh pada masingmasing mata kuliah menggunakan sistem blended learning/Hybrid
Learning. Pembelajaran blended adalah suatu bentuk sistem pembelajaran
yang mengkombinasikan sedemikian rupa antara strategi pembelejaran
sinkron dan asinkron dalam rangka menciptakan pengalaman belajar
untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan secara
optimal.
Istilah sinkron dan asinkron sering muncul dalam pembelajaran jarak
jauh. Metode sinkron merujuk pada metode yang mengharuskan dosen
dan mahasiswa berada dalam jaringan (online) secara bersamaan. Metode
ini efektif untuk pembelajaran yang memerlukan interaksi secara
langsung seperti tanya jawab, diskusi, dan sebagainya. Sedangkan metode
asinkron merujuk pada metode dimana dosen dan mahasiswa tidak perlu
berada dalam jaringan pada saat yang bersamaan. Proses pembelajaran
dapat disepakati dalam jangka waktu yang lebih panjang. Metode ini
dapat digunakan untuk menyampaikan materi awal dan kerja-kerja
berbasis pada kasus atau project tertentu. Metode asinkron ini memiliki
kelebihan yaitu memberi keleluasaan pada mahasiswa untuk mengatur
4

waktu/kecepatan belajarnya, serta memungkinkan mahasiswa untuk
mengulang materi (misal berupa video) sebanyak apapun yang
diperlukan. Mengkombinasikan kedua metode ini (sinkron dan asinkron)
akan mengoptimalkan efektifitas pembelajaran jarak jauh.
Selain metode sinkron dan asinkron, dosen juga dapat
memepertimbangkan metode pembelajaran jarak jauh yang sifatnya
mandiri/individu dan kelompok/kolaboratif. Tentu saja, pilihan ini
bergantung pada capaian yang menjadi tujuan dalam setiap mata kuliah.
Dalam pembelajaran jarak jauh, metode yang paling mudah adalah
mandiri, karena mahasiswa berada dalam lokasi yang berbeda satu sama
lain. Namun, pembelajaran berkelompok juga tetap dapat dilakukan
terutama pada mata kuliah yang memerlukan keterampilan teamwork.
Hanya saja harus dirancang agar tidak memberatkan mahasiswa.
Beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan dalam merancang
pembelajaran kelompok antara lain: (1) jumlah mahasiswa dalam satu
kelompok sebaiknya tidak lebih dari 5 orang, untuk memudahkan
komunikasi yang sifatnya daring; (2) durasi pembelajaran atau pengerjaan
tugas sebaiknya lebih panjang dibandingkan dengan tugas individu karena
mahasiswa memerlukan waktu berkoordinasi yang lebih panjang; dan (3)
memastikan bahwa penugasan dapat dikerjakan secara jarak jauh atau
daring.

Belajar pada
waktu & lokasi
yang sama

Belajar kapan
saja, dimana
saja, tentang apa
saja, tanpa
orang lain

SINKRON

Langsung
(Live)

Mandiri

Maya
(Virtual)

Belajar pada
waktu yang
sama tapi
tempat berbeda

Kelompok

Belajar kapan
saja, dimana
saja, tentang apa
saja, dengan
siapa saja

ASINKRON

Gambar 1. Setting Belajar Sistem Blended Learning
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Aktivitas pembelajaran dalam sistem pembelajaran konvensional
tentunya berbeda dengan aktivitas pembelajaran blended. Berikut adalah
contoh aktivitas pembelajaran blended.
Tabel 1. Aktifitas Pembelajaran Sistem Blended Learning
Setting Belajar
Sinkron
Asinkron
Sinkron
Sinkron Maya
Asinkron
Asinkron Maya
Langsung (SL)
(SM)
Langsung (AL)
(AM)
Aktifitas Pembelajaran
 Ceramah
 Kelas virtual
 Membaca
 Partisipasi
 Diskusi
 Konferensi
 Menonton video
dalam diskusi
 Praktik
audio
 Mendengar
melalui forum
 Workshop
 Konferensi
audio
diskusi daring
 Seminar
video
 Studi daring
 Mengerjakan
 Praktik Lab
 Web-based
 Simulasi/praktik
tugas
 Proyek
 Seminar
 Latihan
individu/kelomp
Individu/
(webinar)
 Tes
ok melalui
kelompok
penugasan
daring
 Publikasi
individu atau
kelompok
melalui web,
blog, dll.

Tahapan pengembangan desain pembelajaran blended disajikan
pada diagram berikut.

Gambar 2. Tahap Pengembangan Desain Pembelajaran Blended
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Contoh/format desain pembelajaran daring dapat diunduh di website IKIP
PGRI Kalimantan Timur pada menu download.

2. Pengembangan perangkat pembelajaran
Setelah

dosen

penanggung

jawab

mata

kuliah

selesai

mengembangkan desain pembelajaran, hal yang selanjutnya dilakukan
adalah mengembangkan perangkat pembelajaran berupa RPS dan RPP.
Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar
Nasional

Pendidikan

Tinggi,

Bagian

Keempat

Standar

Proses

Pembelajaran Pasal 12, Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling
sedikit memuat:
a. Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks,
nama Dosen pengampu;
b. Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran
untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan;
d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
e. Metode pembelajaran;
f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap
pembelajaran;
g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi
tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
i. Daftar referensi yang digunakan.
Rencana

Pembelajaran

Semester

ini

wajib

ditinjau

dan

disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, terlebih pada saat pandemi COVID-19 ini yang memaksa
semua jenjang pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh.
Gambar 3 berikut ini merupakan contoh tampilan RPS moda daring yang
digunakan pada Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga IKIP PGRI
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Kalimantan Timur. Untuk contoh lengkapnya dapat diunduh di website
IKIP PGRI Kalimantan Timur pada menu download.

Gambar 3. Contoh RPS Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga

Selain itu, yang tidak kalah penting untuk dikembangkan dengan
baik adalah jenis penugasan. Hal ini mempertimbangkan hasil evaluasi
semester sebelumnya dimana mahasiswa banyak mengeluhkan soal
penugasan. PJJ terkesan memberatkan karena banyaknya tugas mandiri
yang diberikan oleh dosen. Oleh karena itu, diperlukan desain yang ramah
mahasiswa dan nyaman diterapkan juga untuk dosen. Ada beberapa hal
yang dapat menjadi pertimbangan. Pertama, jenis penugasan sebaiknya
disampaikan sejak awal perkuliahan sehingga mahasiswa dapat lebih
bersiap. Kedua, tugas yang bersifat individu akan lebih mudah diterima
dibandingkan tugas kelompok. Hal ini mempertimbangkan kondisi
mahasiswa yang berjauhan. Jika tugas tersebut harus dikerjakan secara
berkelompok, pastikan memberikan jenis tugas yang dapat dilakukan
secara daring dan mempunyai durasi waktu yang relatif panjang untuk
mengakomodir proses komunikasi daring. Ketiga, pengumpulan tugas
sebaiknya menggunakan platform yang mudah diakses oleh mahasiswa.
Dosen sebaiknya bersifat empatik jika ada mahasiswa yang terlambat atau
kesulitan mengumpulkan tugas dikarenakan kendala teknis. Hal ini akan
memberikan kenyamanan kepada mahasiswa. Meskipun demikian, sanksi
keterlambatan tetap dapat diberlakukan dengan berbagai pertimbangan.
3. Pengembangan konten/media pembelajaran
Media pembelajaran adalah instrumen/alat yang apabila dipilih
dengan tepat akan sangat efektif membantu proses pembelajaran, karena
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dapat memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan tingkat
kesiapan belajar mahasiswa maupun tujuan pembelajaran yang hendak
dicapai. Pemilihan media pembelajaran sebaiknya bertumpu pada apa
yang terbaik bagi mahasiswa serta yang paling mengoptimalkan
kebebasan/otonomi belajar mahasiswa.
Selain memilih variasi media pembelajaran, penting juga untuk
merancang konten media pembelajaran dengan mempertimbangkan
bentuk pengalaman yang ingin diciptakan dan durasi fokus/perhatian
mahasiswa.
Media yang paling disukai untuk pembelajaran daring adalah
video. Syarat video untuk menjadi menarik sebagai berikut.
a. Menarik secara visual
b. Suara jernih (tidak noise)
c. Pembabakan (chunking) berdasarkan topik/subtopik

C. Penyelenggaraan Pembelajaran
Pembelajaran jarak jauh dilaksanakan dengan metode sinkron
maupun asinkron. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, metode
sinkron mengharuskan dosen dan mahasiswa dalam jaringan (online)
secara bersamaan. Sedangkan asinkron memungkinkan dosen dan
mahasiswa menyesuaikan waktunya masing-masing untuk mengakses
materi pembelajaran sesuai dengan kesepakatan. Berikut ini ragam metode
yang dapat diaplikasikan secara sinkron maupun asinkron.

1. Sinkron
a. Virtual Classroom
Pelaksanaan perkuliahan secara daring dimana dosen dan
mahasiswa dapat berinteraksi secara real-time layaknya di kelas
sesungguhnya. Ada beberapa bentuk virtual classroom yang dapat
diterapkan, antara lain: live webcasting (menggunakan zoom dan
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google

meet),

dan

whiteboard

(menggunakan

fitur

share

whiteboard di google meet dan zoom).
b. Online Discussion
Diskusi secara daring menjadi salah satu metode perkuliahan jarak
jauh yang populer digunakan oleh dosen untuk meningkatkan
partisipasi dan keterlibatan mahasiswa di kelas daring. Metode ini
dapat diterapkan menggunakan LMS yang memungkinkan dosen
untuk mengatur jalannya diskusi. LMS yang dapat digunakan
adalah Edukasix.
2. Asinkron
a. Recorded content
Untuk menyampaikan materi perkuliahan, metode lain yang dapat
digunakan adalah pembuatan konten yang dapat direkam dalam
bentuk audio maupun video. Bentuk paling sederhana adalah
Powerpoint yang direkam dengan penjelasan secara audio.
Sedangkan untuk podcast maupun video pembelajaran, meskipun
dapat dibuat menggunakan alat rekam sederhana, tetapi tetap harus
melalui proses editing yang memerlukan keahlian. Konten-konten
yang sudah disiapkan dapat diunggah melalui LMS atau media
sosial agar dapat diakses mahasiswa. Satu hal yang perlu
diperhatikan adalah durasi konten sebaiknya tidak melebihi 15
menit agar mahasiwa dapat tetap fokus.
b. Delayed Online Discussion
Diskusi daring juga dapat dilaksanakan secara asinkron, yang
artinya partisipasi dan respon dalam diskusi tidak harus dilakukan
secara real time. Dosen dapat memberikan rentang waktu dimana
peserta kelas dapat berpartisipasi. Forum diskusi ini dapat
dilakukan melalui postingan di media sosial, whatsapp group,
ataupun forum diskusi online di Edukasix.
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D. Asesmen dan Evaluasi
Asesmen

ketercapaian

pembelajaran

dilakukan

dengan

memanfaatkan teknologi baik dalam bentuk tugas dan karya mandiri
maupun kelompok. Umpan balik kepada mahasiswa dilakukan baik secara
perorangan maupun kelompok. Sementara evaluasi penilaian hasil belajar
dilakukan minimum 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester. Berikut ini
disajikan bentuk instrumen evaluasi yang dapat dipilih dan disesuaikan
dengan kebutuhan.
Tabel 2. Pilihan Instrumen Evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh
No.
1.

Bentuk Evaluasi Pembelajaran
Penugasan/Proyek

2.

Ujian tertulis dengan pertanyaan
terbuka/pemahaman, quis
Forum diskusi

3.

Platform Daring
Google Classroom,
Youtube video,
Instagram
post,Edukasix
Edukasix
Edukasix, google
meet, zoom/cisco
webex meetings, dan
whatsapp group

Jenis
Asinkron

Sinkron dan
asinkron
Sinkron dan
semi-sinkron
(dengan batas
waktu
partisipasi)

E. Pemanfaatan TIK dalam Pembelajaran
Dosen program studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga dapat
menggunakan platform daring untuk menyelenggarakan pembelajaran
jarak jauh dengan lebih terstruktur. Adapun ragam LMS (Learning
Management System) yang dapat dipilih dan telah disediakan panduan
penggunaannya oleh program studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga
adalah Edukasix. Platform video conference yang dapat digunakan untuk
menyampaikan materi pembelajaran dengan metode sinkron virtual yaitu
zoom meeting dan google meet.
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BAB III
PENUTUP
Panduan ini disusun sebagai acuan dalam implementasi pembelajaran jarak
jauh pada program studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga IKIP PGRI Kalimantan
Timur. Semoga panduan ini memudahkan dosen program studi Pendidikan
Kepelatihan

Olahraga

dalam

menyiapkan

maupun

menyelenggarakan

Pembelajaran Jarak Jauh.
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