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Pengertian Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)
• Proses pendidikan yang terorganisasi yang menjembatani keterpisahan antara siswa 

dengan pendidik dan dimediasi oleh pemanfaatan teknologi, dan pertemuan tatap 
muka yang minimal.

• Pendidikan jarak jauh ditawarkan lintas ruang dan waktu sehingga siswa memperoleh 
fleksibilitas belajar dalam waktu dan tempat yang berbeda, serta menggunakan 
beragam sumber belajar.

• Biasanya berbentuk pendidikan masif dan mengatasi permasalahan jarak dan waktu.

• Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) juga dikenal dengan istilah Online Learning karena banyak 
menggunakan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk melakukan interaksi virtual 
pada saat ini. Kedua istilah ini pada konteks jaman sekarang mendefinisikan hal yang 
sama.
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Prinsip dan Implikasi PJJ atau Online Learning
Prisip

• Adanya keterpisahan antara pendidik 
dan peserta didik lintas ruang dan waktu 
sehingga lebih menekankan pada belajar 
secara mandiri

• Interaksi pembelajaran berbasis TIK 
menggunakan berbagai sumber belajar 
TIK dan media lain

• Diorganisasikan secara sistematis dalam 
satu organisasi sesuai aturan yang 
berlaku

• Dimungkinkan adanya tatap muka secara 
terbatas
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Implikasi Praktis

• Memiliki jangkauan yang luas lintas 
ruang dan waktu

• Menyediakan keluwesan belajar bagi 
peserta didik lintas ruang dan waktu

• Massal dan terorganisasi

• Memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi



Real Time (Synchronous) vs Flexi Time (Asynchronous)
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Belajar Mandiri Belajar Kelompok

Synchronous

(Real Time)

Mengakses materi ajar dari

internet yang harus dikerjakan

secara mandiri dalam waktu

yang ditentukan seperti quiz, 

tes, dll.

Menggunakan aplikasi MEET dan 

bersifat real time sesuai jadwal. 

Belajar kelompok dilakukan

bersama teman sekelas dan guru 

BBC.

Asynchronous 

(Flexi Time)

Mengunduh atau akses materi

ajar yang bisa dipelajari kapan

saja tanpa terikat waktu

tertentu.

Menggunakan aplikasi TIK untuk

komunikasi seperti email, diskusi, dll

yang bisa diakses di waktu yang 

lebih bebas.



Format PJJ atau Online Learning BBC 

• Dilakukan secara berkelompok di waktu yang telah ditentukan (real-time) melalui 
jadwal dan di ruang virtual yang telah dibuat.

• Dikenal dengan PJJ synchronous.

• Dilakukan sebagai pengganti sesi tatap muka di kelas yang dilakukan 2 (dua) kali dalam 
seminggu.

• Dilakukan dengan tatap muka menggunakan teknologi video conference tool seperti 
Google Meet.

• Mekanismenya dibangun dengan melibatkan sumber daya teknologi dan manusia 
yang tersedia. Lihat Prosedur Belajar Terjadwal untuk lebih detail.
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1. Belajar Terjadwal



Format PJJ atau Online Learning BBC

• Dilakukan secara individual di waktu yang lebih senggang (flexi-time) melalui ruang
virtual yang telah dibuat.

• Dikenal dengan PJJ asynchronous.

• Dilakukan sebagai pelengkap sesi Belajar Terjadwal (via MEET) untuk membantu
pelaksanaan proses pembelajaran agar lebih efektif dan menyenangkan.

• Dilakukan menggunakan Google Classroom.

• Mekanismenya dibangun dengan melibatkan sumber daya teknologi dan manusia
yang tersedia. Lihat Prosedur Belajar Fleksibel untuk lebih detail.

www.bbc-ets.com

2. Belajar Fleksibel



Perbandingan Belajar Terjadwal vs Belajar Fleksible
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Belajar Terjadwal Belajar Fleksible

Dilakukan di waktu yang terjadwal dan bersifat 
real-time.

Dilakukan di waktu senggang sehingga bersifat lebih 
fleksible atau flexi-time.

Proses belajar mengajar dilakukan tatap muka
antara guru dan peserta didik menggunakan
fasilitas MEET.

Proses belajar mengajar dilakukan lebih mandiri oleh 
peserta didik memanfaatkan berbagai materi pelajaran
yang disediakan berupa bahan bacaan, video, quiz, dll. 
Materi disediakan menggunakan fasilitas Google 
Classroom.

Merupakan proses belajar mengajar utama dalam
PJJ BBC ETS yang merupakan pengganti tatap
muka di kelas.

Merupakan proses belajar mengajar pelengkap dalam PJJ 
BBC ETS. 

Format kegiatan berupa penjelasan konsep, 
diskusi, presentasi, dan tanya jawab secara 
langsung.

Format kegiatan berupa mempelajari materi, mengerjakan
tugas, mengerjakan kuiz, mengerjakan project dll. dan 
mengumpulkan tugas, serta diskusi tertulis.



Online Learning

Belajar Terjadwal



PJJ Belajar Terjadwal via Meet
1. Alat yang harus disiapkan

1) Alat berupa laptop atau handphone
2) Aplikasi chrome bagi laptop atau meet bagi handphone
3) Koneksi internet di waktu sesuai jadwal

2. Cara akses
1) Perhatikan jadwal
2) Klik URL (link) yang diberikan untuk masuk kelas meet

3. Hal lain yang harus disiapkan
1) Akun email berbasis google. Untuk peserta didik anak-anak bisa menggunakan

email untuk anak.
2) Jadwal Belajar Terjadwal
3) Materi belajar
4) Buku catatan dan pulpen.
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https://support.google.com/families/answer/7103338?hl=id


Teknis Aplikasi Meet di Komputer (1 dari 5)
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1. Klik link jadwal yang diberikan
oleh guru / staf cabang

3. Icon ‘Microphone’ berguna untuk
menyalakan serta mematikan
microphone

2. Klik ‘Join’ untuk masuk ke kelas

4. Icon ‘Camera’ untuk menyalakan 
dan mematikan kamera webcam



Teknis Aplikasi Meet di Komputer (2 dari 5)
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5. Icon ‘Message’ untuk menuliskan pesan yang ining
disampaikan. Berfungsi seperti kolom chatting pada 
WA



Teknis Aplikasi Meet di Handphone (1 dari 2)
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1. Klik link jadwal sesuai dengan kelas dan waktu.

3. Icon ‘Microphone’ berguna untuk menyalakan 
serta mematikan microphone

2. Klik ‘Join’ untuk masuk ke kelas

4. Icon ‘Camera’ untuk menyalakan dan mematikan 
kamera webcam



Teknis Aplikasi Meet di Handphone (2 dari 3)
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5. Klik untuk menuliskan pertanyaan, komentar, dll



B. Tata Tertib Peserta Didik (1 of 3)
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1. Sebelum mengikuti kelas PJJ Online, peserta didik melakukan persiapan seagai berikut:

a. Mempelajari Panduan Pembelajaran Jarak Jauh yg disampaikan oleh cabang.

b. Memperhatikan jadwal belajar berserta link kelas yang kaan diikuti.

c. Menyiapkan perangkat HP/Laptop

d. Menyiapkan jaringan internet/kuota

e. Mengenakan pakaian yang pantas sehingga tidak melanggar norma-norma yang berlaku di

tengah-tengah masyarakat.

f. Mencari lokasi yang nyaman dan jauh dari suara-suara yang lain.

g. Jika tidak bisa hadir, wajib memberitahukan kepada staf administrasi/instruktur yang

mengajar hari tersebut.



B. Tata Tertib Peserta Didik (2 of 3)
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2.   Saat mengikuti kelas PJJ Online via MEET, peserta didik melakukan kegiatan berikut:

a. Sudah berada dalam kelas MEET 5 menit sebelum pelajaran dimulai melalui link yang 

diberikan.

b. Mematikan Microphone selama di kelas MEET kecuali jika ingin bertanya atau diminta

guru untuk menjawab/berbicara.

c. Membawa materi belajar setiap kali mengikuti pelajaran di kelas MEET

d. Menyediakan buku catatan dan pulpen untuk mencata hal-hal penting.

e. Berpartisipasi aktif dalam setiap aktifitas belajar untuk membangun kemampuan dan 

kebiasaan dalam menggunakan bahasa Inggris.

f. Tidak berbicara atau membuat suara yang dapat mengganggu proses belajar.



B. Tata Tertib Peserta Didik (3 of 3)
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3. Setelah mengikuti kelas PJJ Online via MEET, peserta didik melakukan

kegiatan berikut:

a. Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru untuk menunjang

keberhasilan belajar.

b. Belatih menggunakan Bahasa Inggris secara sungguh-sungguh baik dengan

teman sekelas, guru, maupun anggota keluarga yang bisa berbahasa Inggris.

c. Mengikuti kegiatan evaluasi belajar (mid test dan final test) untuk mengukur

capaian belajar setelah mengikuti sesi-sesi belajar.



Online Learning

Belajar Fleksibel



PJJ Belajar Fleksible via Classroom
1. Alat yang harus disiapkan

1) Alat berupa laptop atau handphone
2) Aplikasi chrome bagi laptop atau classroom bagi handphone
3) Koneksi internet di waktu yang diinginkan untuk belajar

2. Cara akses
1) Klik URL yang diberikan dan masukkan Kode Kelas terkaitnya

3. Hal lain yang harus disiapkan
1) Akun email berbasis google. Peserta didik dan guru diharuskan memiliki email 

berbasis google. Untuk peserta didik anak-anak bisa menggunakan email untuk
anak. Email PJJ cabang dibutuhkan sebagai administrator tata kelola Belajar
Fleksible di kontek cabang masing-masing.

2) Bahan ajar berupa materi, video sesi sebelumnya, penugasan, dll yang dapat
diakses siswa di waktu yang lebih fleksible
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https://support.google.com/families/answer/7103338?hl=id


Bentuk Kegiatan Siswa dalam Google Classroom

1.   Mempelajari Materi. Bentuk materi bisa berupa:
1. Bacaan: pdf, ppt, doc, dll
2. Video: video rekaman sesi Belajar Terjadwal, video tambahan, youtube, dll

2. Mengerjakan Tugas. Bentuk tugas bisa berupa pertanyaan, mengisi titik-titik, menulis
paragraph, membuat rekaman suara atau video. 

3. Mengerjakan Tugas Quiz. Bentuknya adalah quiz menggunakan google form dengan
jenis pilihan ganda, jawaban singkat, dan mencocokkan, dll.

4.    Diskusi. Melakukan diskusi dengan teman sekelas dan guru atau hanya dengan guru. 
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Online Learning

Evaluasi dan Penilaian



Evaluasi Peserta
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Evaluasi peserta dilaksanakan sebagai berikut:

a. Mid Term Test

Mid Term Test dilaksanakan pada sesi tatap muka ke-16 di mulai dari level PC1a-PC6b ,

DCC1-DCC3 dan juga Advanced1-2 . Untuk level PB1 – PI2 dilaksanakan pada sesi tatap

muka ke-12 dengan tujuan untuk mengukur perkembangan kemampuan peserta setelah

mengikuti 15 kali pertemuan belajar tatap muka.

Pada kegiatan Mid Term Test Siswa melaksanakan test Spoken dan Written sesuai dengan

materi yang telah mereka pelajari.

Nilai Mid Term Test didasarkan pada Speaking , Structure , Reading, Writing dan 

Vocabulary 



Evaluasi Peserta (1 of 3)
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b. Final Test

Tujuan Final Test adalah untuk mengukur kemampuan dan penguasaan Siswa terhadap

materi yang sudah dipelajari secara keseluruhan. Untuk mengikuti Final Test peserta harus

memenuhi jumlah tatap muka minimal sebayak 75% tatap muka.

Final Test diselenggarakan dalam dua kali pertemuan yakni:

Periode Belajar Sesi ke- Jenis Test

4 bulan (32 sesi)
Sesi ke-31 Spoken Test

Sesi ke-32 Written Test

3 bulan (24 sesi)
Sesi ke-23 Spoken Test

Sesi ke-24 Written Test



Evaluasi Peserta (1 of 3)
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Final Test Spoken: dilakukan dalam bentuk Conversation secara berpasangan selama

7-10 menit untuk setiap pasangan sesuai level. Spoken Test dibagi tiga bagian, yaitu:

▪ General Information: Masing-masing peserta menjawab secara lengkap pertanyaan umum

yang diajukan penguji.

▪ Picture Description: Masing-masing peserta mendeskripsikan gambar yang diberikan.

▪ Giving Opinion: Peserta mendiskusikan sebuah topik berpasangan.

Penilaian Spoken Test didasarkan pada kriteria: Mastery, Fluency, Pronunciation, Grammar,

and Vocabulary.

Final Test Written: setiap siswa mengerjakan test tulis yang terdiri dari Structure, Reading ,

Writing ,Vocabulary dan Listening.



Penilaian Peserta (1 of 3)

www.bbc-ets.com

Penilaian terhadap peserta dilakukan secara keseluruhan dengan komponen-

komponen penilaian sebagai berikut:

a. Penilaian Non-Test (20%)

Penilaian Non-Test terdiri dari:

Penilaian Kehadiran

Penilaian Keaktifan berupa penilaian terhadap partisipasi peserta

di dalam kegiatan belajar tatap muka.

b. Penilaian Test, terdiri dari:

Mid-Term Test (30%)

Final Test (50%)



Terima Kasih
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