
PANDUAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH BAGI 
GURU (150’)



Latar Belakang
• Pandemi Covid-19 telah melanda seluruh negara 

di dunia tidak terkecuali Indonesia. Dunia 
Pendidikan terdampak dengan meliburkan
kegiatan mengajar di sekolah, menggantinya
dengan belajar di rumah.

• Surat Edaran Kemendikbud No 4 Tahun 2020, 
mengisyaratkan proses belajar dirumah melalui
pembelajaran daring.

I Introduction – 5’



Tujuan

Setelah mengikuti sesi ini, peserta mampu: 

1. Mengetahui bentuk-bentuk Pembelajaran Jarak Jauh
yang dapat dimanfaatkan oleh Guru.

2.   Mampu menerapkan salah satu bentuk
Pembelajaran Jarak Jauh yang dapat di terapkan untuk
Pembelajaran Daring. 



Garis Besar Kegiatan

Introduction - 5’
Fasilitator menyampaikan latar
belakang, tujuan, dan garis besar
kegiatan.

Application – 120’
• Kegiatan 1 : (45’)

Navigasi Link
• Kegiatan 2 : (45’) 

Modelling
• Kegiatan 3 (30’)

Diskusi Modeling

Reflection - 10’
• Refleksi terkait

pelajaran yang dipetik

Connection - 10’
Curah pendapat tentang
Pembelajaran Jarak Jauh

Extention - 5’
Saran untuk
melakukan
Pembelajaran
Daring.



Curah Pendapat
• Apakah yang saudara ketahui tentang pembelajaran

jarak jauh?

• ( tulis jawaban saudara di room chat )

C Connection – 10’



Application – 120’

• Kegiatan 1: Navigasi Link Panduan (45’)
Link : https://sites.google.com/view/pjj-bagi-
guru/home
Tugas Individu:
Catatlah hasil navigasi link di atas dengan
menjawab pertanyaan berikut :
1. Apa sajakah bentuk PJJ yang tersedia

dalam panduan?
2. Pilih salah satu bentuk PJJ  dan tuliskan

langkah-langkah untuk mengaksesnya?

A



LKP Kegiatan 1
Bentuk PJJ Langkah

Mengkasesnya
1……………… ………………

2…………………… …………

3……….. ……………….

4…………. ………………

Diskusi fasilitasi dan pengumpulan LKP 1 di WA Group PJJ
Pekerjaan mengisi LKP 1 ini dapat dikerjakan secara offline.

Fasilitator menyiapkan Group WA



Presentasi

• Fasilitator memilih 2 peserta untuk
mempresentasikan jawaban.



Penguatan
1. Bentuk-Bentuk PJJ adalah ,.:
• Pembelajaran Online
• Pertemuan Online
• Alat Penilaian Online
• Sumber Belajar Online

2. Bentuk-bentuk PJJ harus dalam pendekatan MIKiR;
• Daftar Kegiatan MIKiR

PPAS



Sekarang kita akan memodelkan Pembelajaran Daring
Contoh
• Bapak [Sisworo]  akan memodelkan bentuk

Pembelajaran Daring
Materi : Wabah Covid -19

• Bapak/Ibu akan menjadi peserta didik.

Kegiatan 2 : Modeling (45 ‘)



Kegiatan 3: Pembahasan Modeling
(Klasikal - Zoom) – (30’)

• Fasilitas PJJ apa yang digunakan modeling?
• Apakah dalam modeling sudah memunculkan

unsur MIKiR? dalam kegiatan apa?
• Bagaimana kecocokan materi dan tugas

dengan jenis PJJ dalam modeling tadi? 
Jelaskan!



Pertanyaan Panduan Sebelum
Kegiatan 4 

• Fasilitator menyampaikan bahwa pembelajaran jarak jauh
secara daring pada pemodelan tadi juga dilakukan secara
luring untuk peserta didik yang tidak memiliki koneksi
internet. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan berikut ini:

• Fasilitator bertanya kepada peserta : “Bagaimana jika
pembelajaran jarak jauh pada pemodelan tadi dilakukan
secara luring (luar jaringan/tidak ada jaringan internet)?” 

• Fasilitator meminta peserta untuk menuliskannya pada chat 
room . Fasilitator akan membacakan beberapa jawaban dari
peserta. 



1. Siswa atau Orang Tua Siswa mengambil LKPD ke
sekolah. 

2.Siswa mengerjakan LKPD di rumah dengan pendampingan
dari orang tua.

3. Siswa mengumpulkan tugas ke sekolah sekaligus mengambil
LKPD untuk pembelajaran berikutnya

OPSI AKTIVITAS LURING



Kegiatan 4: Merancang LKPD

• Fasilitator meminta kepada peserta untuk mengamati contoh LKPD pembelajaran
luring dengan berpandu pada pertanyaan berikut:

Apa yang membuat LKPD ini bisa membantu peserta didik belajar jarak jauh
secara luring tanpa kehadiran guru?

Apakah LKPD ini sudah mendorong siswa melakukan proses MIKiR? Pada
kegiatan apa?

Apakah LKPD ini bisa digunakan untuk pembelajaran daring melalui WA? 
Mengapa?

• Secara berpasangan, peserta diminta berlatih membuat LKPD untuk
pembelajaran jarak jauh yang bisa digunakan untuk pembelajaran secara daring 
maupun luring. 

• Pilih satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Sementara
kelompok yang tidak presentasi akan mengumpulkan hasil karya melalui WA grup
dan akan diberikan feedback oleh peserta melalui WA grup esok harinya



Apa sajakah pelajaran yang dapat dipetik dan hal
apakah yang masih membingungkan terkait dengan
yang berikut:

• Bentuk PJJ (Pembelajaran Online, Pertemuan
Online, Alat penilaian Online, Sumber Belajar
Online.)

• Daftar Kegiatan MIKiR
• Kegiatan apa sajakah yang dapat ditambahkan

agar pembelajaran daring lebih mengkatifkan
siswa?

Tuliskan jawaban Bapak/Ibu pada note , dan 
kirimkan ke WA Group PJJ.

R Reflection – 10’



Berlatihlah membuat Pembelajaran
Daring dan kembangkan untuk
menunjang aktivitas siswa.

E Extension  – 5’




