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Tujuan dan
Daftar Istilah
Buku Panduan ini disusun untuk memandu pengisian survei
pembelajaran daring. Survei disusun dalam 15 halaman dalam bentuk
kuesioner daring. Beberapa istilah yang digunakan dalam survei ini
dibatasi pengertiannya sebagai berikut:
1. Daring, atau dalam jaringan, adalah terjemahan dari istilah online
yang bermakna tersambung ke dalam jaringan komputer. Lawan
kata daring adalah luring (offline).
2. Program Studi PJJ adalah program studi yang lebih dari 50% jumlah
mata kuliahnya diselenggarakan secara daring dan mendapat ijin
sebagai program studi dengan sistem PJJ.
3. Mata kuliah daring adalah mata kuliah yang seluruhnya
atau sebagian diselenggarakan secara daring/online, dengan
menggunakan Learning Management System.
4. Web-based learning atau pembelajaran berbasis web, adalah
pembelajaran yang dikelola dengan menggunakan aplikasi berbasis
web (biasanya dalam bentuk Learning Management System).
5. Video conference adalah konferensi yang diselenggarakan dengan
perantaraan jaringan komputer (misalnya menggunakan aplikasi
Skype, Zoom, UMeet, VMeet, BigBlueButton, dan sebagainya).
6. Sinkron atau sama waktu, menyatakan aktivitas yang dilakukan
pada waktu bersamaan baik dalam satu tempat maupun terpisah.
Pada pembelajaran daring, komunikasi sinkron terjadi melalui
perantaraan video conference, audio conference, atau chatting
(tekstual).
7. Asinkron atau tak sama waktu, menyatakan aktivitas yang
dilakukan pada waktu yang tidak bersamaan. Pada pembelajaran
daring, komunikasi asinkron terjadi melalui email atau jenis pesan
lain yang dapat dibaca dan direspon kapanpun sesuai waktu yang
tersedia bagi penerima pesan.
8. USBJJ, singkatan dari Unit Sumber Belajar Jarak Jauh, adalah
unit pendukung penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh yang
berada di luar perguruan tinggi penyelenggara PJJ. USBJJ dapat
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berupa laboratorium, bengkel, ruang
video conference, ruang tutorial, dan
sebagainya.
9. PBJJ, singkatan dari Pusat Belajar Jarak
Jauh, adalah sebutan lain dari USBJJ.
10. P3AI,
singkatan
dari
Pusat
Pengembangan Pendidikan dan Aktivitas
Instruksional, adalah unit dalam perguruan
tinggi yang antara lain mengelola
pengembangan kegiatan pembelajaran.
11. Learning Management System adalah
perangkat lunak atau aplikasi berbasis
web yang digunakan untuk mengelola
aktivitas pembelajaran daring.
12. Objek ajar, atau learning object,
adalah satu unit bahan ajar elektronik
dalam bentuk file teks/dokumen, audio,
visual, audio-visual,
animasi, games,
simulasi dan sebagainya.
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Cara Mengakses

Survei Pembelajaran Daring
Untuk mengakses Survei Pembelajaran dalam
Jaringan, Anda perlu terhubung dengan internet dan
mengetikkan alamat http://bit.ly/kuesionerdaring
di dalam peramban (browser).
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Pengantar

Survei

Halaman pertama survei ini akan berisi pengantar survei. Sebelum mulai
mengisi, Anda perlu membaca pengantar tersebut (lihat Gambar 1).

Gambar 1. Pengantar Survei

Pada halaman ini juga, Anda diwajibkan untuk mengisi alamat surat
elektronik sebelum mulai mengisi survei (lihat Gambar 2).

Gambar 2. Pengisian Alamat Surat Elektronik
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Tombol Navigasi, Informasi
Status Pengisian, dan
Legenda Survei
Untuk pindah halaman, Anda perlu meng-klik Tombol “Next”. Sementara
itu, informasi status pengisian ini dapat Anda lihat nomor halaman,
misalnya “Page 1 of 15” yang berarti Anda masih berada di halaman 1
dari total 15 halaman (lihat Gambar 3).

Gambar 3. Tombol “next” dan posisi halaman

Anda dapat menggunakan tombol “Back” jika ingin kembali ke halaman
berikutnya (lihat Gambar 4).

Gambar 4. Tombol “back” dan posisi halaman

Tanda bintang (*) yang ada di samping pertanyaan menunjukkan bahwa
jawaban tersebut wajib Anda isi (lihat Gambar 5).

Gambar 5. Tanda bintang
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Daftar
Istilah
Halaman kedua Survei Pembelajaran Daring akan diisi dengan daftar
istilah. Sebelum mulai mengisi survei, Anda perlu mempelajari istilah-istilah
pada halaman tersebut (lihat Gambar 6).

Gambar 6. Daftar istilah
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Identitas
Responden
Halaman ketiga Survei Pembelajaran Daring, Anda
diminta untuk mengisi identitas diri Anda, serta tanggal
pengisian. Anda dapat menuliskan langsung pada kolom
nama, perguruan tinggi dan jabatan Anda.

Gambar 7. Identitas responden

Untuk tanggal pengisian, Anda dapat menekan menu
“Tanggal pengisian” dan memilih tanggal pada kalendar
yang telah tersedia (lihat Gambar 8).
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Gambar 8. Pilih tanggal pengisian

Regulasi

Halaman 4 Survei Pembelajaran Daring akan berisi pertanyaan
mengenai regulasi pembelajaran daring pada perguruan tinggi
Anda. Anda dapat memilih jawaban “Ya” atau “Tidak.”

Gambar 9. Regulasi pembelajaran daring

Jika Anda menjawab “Ya”, Anda akan dapat melanjutkan
ke pertanyaan berikutnya di halaman 5 (Gambar 11). Pada
pertanyaan di halaman 5, Anda dapat memilih jawaban lebih
dari 1. Anda juga dapat menuliskan respon yang tidak ada di
dalam pilihan, dengan menuliskannya pada kolom “Other”.
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Gambar 10. Respon jawaban “Ya”

Jika Anda menjawab “Tidak”, Anda akan diarahkan untuk
menjawab pertanyaan pada halaman 6 mengenai rencana
strategis (Gambar 11). Pada halaman ini, Anda dapat
memilih jawaban “Ya” atau “Tidak”, yang sesuai dengan
kondisi di perguruan tinggi Anda.

Gambar 11. Rencana strategis
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Implementasi
Pembelajaran
Daring
Halaman 7 Survei Pembelajaran Daring akan berisi pertanyaan mengenai
implementasi pembelajaran daring di perguruan tinggi Anda (gambar 12).
Anda dapat memilih salah satu dari pilihan jawaban “Ya” atau “Tidak”.

Gambar 12 Implementasi pembelajaran daring

Jika Anda menjawab “Ya”, Anda akan dapat melanjutkan ke pertanyaan
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berikutnya di halaman 8. Pada halaman 8, terdapat 7 pertanyaan dengan
2 tipe yang berbeda. Tipe pertama memperbolehkan Anda untuk memilih
lebih dari 1 jawaban (Gambar 13). Anda juga dapat menuliskan respon yang
tidak ada di dalam pilihan, dengan menuliskannya pada kolom “Other”.

Gambar 13 Bentuk pembelajaran daring

Tipe kedua dijawab dengan cara memilih salah satu dari pilihan yang ada
di dalam menu dropdown (Gambar 14).

Gambar 14. Pilih dropdown
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Jika Anda menjawab “Tidak” pada halaman 7, Anda sudah selesai
mengerjakan survei, dan akan tiba pada halaman konfirmasi (Gambar 15).

Gambar 15. Konfirmasi akhir survei
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Objek Ajar
Pada halaman 9, Anda diminta menjawab 2 pertanyaan
tentang objek ajar dalam pembelajaran daring di
perguruan tinggi Anda. Pada 2 pertanyaan tersebut,
Anda dapat memilih lebih dari 1 jawaban (Gambar 16).
Anda juga dapat menuliskan respon yang tidak ada
di dalam pilihan, dengan menuliskannya pada kolom
“Other”.

Gambar 16. Objek ajar
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Pada halaman 10, Anda akan diminta menjawab pertanyaan mengenai
fasilitas dan sistem pendukung pembelajaran daring di perguruan tinggi Anda.
Ada 2 tipe pertanyaan dalam halaman 10. Tipe pertama memperbolehkan
Anda untuk memilih lebih dari 1 jawaban (Gambar 17). Anda juga dapat
menuliskan respon yang tidak ada di dalam pilihan, dengan menuliskannya
pada kolom “Other”.

Gambar 17. Fasilitas dan sistem pendukung

Tipe kedua dijawab dengan cara memilih salah satu dari pilihan yang
(Gambar 18).

Gambar 18. Pilih besar bandwidth
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Sumber
Daya
Manusia
Pada halaman 11, Anda diminta menjawab 6 pertanyaan tentang sumber
daya manusia dalam pembelajaran daring di perguruan tinggi Anda. Pada
6 pertanyaan tersebut, Anda dapat memilih lebih dari 1 jawaban (Gambar
19), menuliskan langsung jawaban pada kolom yang tersedia (Gambar 20)
dan memilih salah satu jawaban “Ya” atau “Tidak” (Gambar 21).

Gambar 19. SDM pendukung
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Gambar 20. Jumlah SDM

Gambar 21. Pilihan Ya atau Tidak

Jika Anda menjawab “Ya” pada pertanyaan terakhir pada Gambar 21,
Anda akan dapat lanjut menuju halaman 12 yang berisi pertanyaan tentang
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pelatihan bagi SDM di perguruan tinggi Anda. Ada 2 tipe pertanyaan dalam
halaman 12. Tipe pertama memperbolehkan Anda untuk memilih lebih dari
1 jawaban (Gambar 22). Anda juga dapat menuliskan respon yang tidak
ada di dalam pilihan, dengan menuliskannya pada kolom “Other”.

Gambar 22. Sasaran dan tempat pelatihan

Tipe kedua dijawab dengan cara menuliskan langsung jawaban pada kolom
yang tersedia (Gambar 23).

Gambar 23. Materi pelatihan
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Kerja Sama
dengan
Perguruan
Tinggi Lain/
Asing

Jika Anda menjawab “Tidak” pada pertanyaan terakhir pada Gambar 21,
Anda akan dapat lanjut menuju halaman 13 yang berisi pertanyaan tentang
kerja sama perguruan tinggi Anda dengan perguruan tinggi lain/asing
(Gambar 24).

Gambar 24. Kerja sama

Jika Anda menjawab “Ya” pada pertanyaan gambar 24, Anda akan dapat
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lanjut menuju halaman 14 dimana Anda dapat menuliskan jenis kerja sama
tersebut (Gambar 25).

Gambar 25. Jenis kerja sama

Jika Anda menjawab “Tidak” pada pertanyaan pada Gambar 25, Anda akan
dapat lanjut menuju halaman 15 yang berisi pertanyaan tentang kerja sama
perguruan tinggi Anda dengan perguruan tinggi asing. Ada 2 tipe pertanyaan
dalam halaman 15. Tipe pertanyaan pertama, Anda dapat memilih jawaban
“Ya” atau “Tidak”, yang sesuai dengan kondisi di perguruan tinggi Anda
(Gambar 26).

Gambar 26. Kerja sama PT asing

Pada tipe pertanyaan kedua, Anda dapat mengisi keterangan terkait
pertanyaan sebelumnya; jika diperlukan.
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Gambar 27. Keterangan

Setelah menyelesaikan seluruh pertanyaan, Anda dapat memilih “Back”
jika ingin kembali ke pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, atau memilih
“Submit” jika sudah selesai mengerjakan (lihat Gambar 28) .

Gambar 28. Back dan Submit
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Konfirmasi
Penyelesaian
Survei
Setelah memilih “Submit”, Anda sudah selesai
mengerjakan survei, dan akan tiba pada halaman
konfirmasi (Gambar 29). Anda diperbolehkan mengubah
jawaban Anda setelah menyelesaikan survei, dengan
memilih “Edit your response”. Anda akan dapat mengisi
ulang dari halaman pertama.

Gambar 29. Konfirmasi akhir survei
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