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Abstract 

Meeting directly in the process of teaching and learning can occur not necessarily 

be one of the obstacles in the delivery of learning material by teachers against students, 
TeamViewer is a solution as a software for distance learning platform which is the 

interactive computer software that has features for remote control, desktop sharing, 

online meetings, web conferencing and file transfer between computers. The purpose of 
this research is to utilize TeamViewer as a distance learning platform for learning 

outcomes as well as classes that get the subject matter face to face with the teacher in 

junior Pangudi Luhur Ambarawa. This research uses descriptive method  with 
populations were students in grade 7 junior Pangudi Luhur Ambarawa. The results 

showed that the use TeamViewer as a distance learning platform has a good learning 

outcomes to students who receive instruction using face-to-face with the teacher. 

Recommended for future research use TeamViewer as a learning medium not only 
between teachers and students but students with students such as tools  group 

discussions. 

Keywords: TeamViewer, Media Distance Learning, Learning Outcomes 

Abstrak 

Pertemuan secara langsung dalam proses belajar mengajar yang belum tentu dapat 

terjadi menjadi salah satu kendala dalam penyampaian materi pembelajaran oleh guru 

terhadap siswa, Teamviewer menjadi salah satu solusi sebagai software untuk  media 
pembelajaran jarak jauh yang merupakan  software interaktif komputer yang memiliki 

fitur untuk remote kontrol, desktop sharing, pertemuan online, web conferencing dan 

transfer file antara komputer. Tujuan penelitian ini adalah memanfaatkan Teamviewer 
sebagai media pembelajaran jarak jauh untuk memberikan hasil belajar yang sama 

baiknya dengan kelas yang mendapatkan materi pelajaran tatap muka langsung dengan 

guru di SMP Pangudi Luhur Ambarawa. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian deskriptif dengan populasi penelitian adalah siswa kelas 7 SMP Pangudi 

Luhur Ambarawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Teamviewer 

sebagai media pembelajaran jarak jauh memiliki hasil belajar yang baik dengan 

siswa yang menerima pelajaran menggunakan tatap muka langsung dengan guru. 
Disarankan untuk penelitian selanjutnya penggunaan Teamviewer sebagai media 

pembelajaran tidak  hanya antara guru dengan siswa tapi siswa dengan siswa seperti 

media diskusi kelompok. 
Kata Kunci: Teamviewer, Media Pembelajaran Jarak Jauh, Hasil Belajar
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1. Pendahuluan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru TIK kelas VII di SMP Pangudi 

Luhur Ambarawa mengenai keterbatasan waktu guru dalam bertemu siswa di 

kelas untuk pembahasan materi dan pertemuan secara langsung dalam proses 

belajar mengajar yang belum tentu dapat terjadi juga menjadi kendala dalam 

penyampaian materi pembelajaran oleh guru terhadap siswa di sekolah sehingga 

menghambat pemahaman siswa akan materi yang seharusnya diperoleh. 

Berdasarkan hal tersebut, model pembelajaran e-learning, seperti proses belajar 

mengajar guru dan siswa yang dapat terhubung tanpa ada batasan jarak dan waktu 

menjadi solusi yang baik. Salah satunya adalah dengan menggunakan software 

teamviewer. Mengapa menggunakan Teamviewer, karena ini adalah sebuah 

software yang mampu menampilkan atau membagi desktop komputer berbeda 

dalam sebuah jaringan komputer, dengan software ini dapat remote kontrol, 

desktop sharing, pertemuan online, web conferencing dan transfer file antara 

komputer dalam jangkauan jaringan yang sangat jauh dengan sangat 

mudahnya [1], sehingga cukup mumpuni untuk melakukan proses belajar jarak 

jauh selain itu software ini gratis.  

Berdasarkan uraian tersebut dilakukan penelitian tentang pemanfaatan 

penerapkan model pembelajaran jarak jauh dengan media Teamviewer pada mata 

pelajaran TIK di kelas 7 SMP Pangudi Luhur Ambarawa.  Beberapa faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan pembelajaran jarak jauh seperti dukungan fasilitas, 

bahan pengajaran harus disusun dengan baik, minat siswa serta kemampuan guru 

untuk menggunakan berbagai metode interaksi dan feedback [2].Tujuan penelitian 

ini adalah memanfaatkan Teamviewer sebagai media pembelajaran jarak jauh 

untuk memberikan hasil belajar yang sama baiknya dengan kelas yang 

mendapatkan materi pelajaran tatap muka langsung dengan guru di SMP Pangudi 

Luhur Ambarawa. 

2. Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang dilakukan Silitonga tentang analisa perbandingan 

kualitas belajar mengajar antara metode face to face dan video conference 

menyatakan bahwa pengembangan metode elearning dengan video 

conference di UNSRI memiliki dampak positif misal seperti materi 

perkuliahan dapat diperoleh oleh mahasiswa dan dosen dari berbagai fakultas 

atau universitas dengan pemakaian video conference tanpa terhalang tempat 

dan waktu, dan juga penggunaan metode ini efektif jika dosen berhalangan 

hadir di kelas karena suatu hal dan materi tetap dapat disampaikan kepada 

para mahasiswanya melalui video conference [2]. Berdasarkan penelitan dan 

jurnal yang berkaitan, penelitian ini mirip dengan yang dilakukan Silitonga, 

hanya saja pada penelitian ini menggunakan Teamviewer yang konsepnya 

seperti video conference. 

Teamviewer adalah software yang dapat digunakan sebagai remote 

kontrol, desktop sharing, pertemuan online, web conferencing dan transfer 

file [1]. Selain itu Teamviewer memiliki kelebihan antara lain (1) mudah untuk di 

gunakan walaupun dengan jangkauan jarak yang cukup jauh selama suatu PC 

masih terkoneksi pada suatu jaringan, (2) menghidupkan atau mematikan PC 

secara remote, (3) mengontrol penuh terhadap mouse dan keyboard, (4) 
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memanipulasi data suatu PC dengan mudah, (5) memiliki fitur video call yang 

memungkinkan setiap user dapat saling berkomunikasi melalui kamera, (6) 

memiliki fasilitas chatting, (7) dapat mengontrol penuh aktifitas suatu PC. 

Media pembelajaran adalah suatu cara, alat, atau proses yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan yang 

berlangsung dalam proses pendidikan. Penggunaan media pembelajaran pada 

tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses 

pembelajaran dan penyampaian pesan serta isi pelajaran saat itu [3]. Penggunaan 

media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu 

keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan serta isi pelajaran saat 

itu [3]. E-Learning atau electronic learning merupakan suatu proses 

perkembangan teknologi yang diaplikasikan dalam hal penyampaian 

pengetahuan dalam proses belajar mengajar [4]. 

Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang pesertanya didiknya 

terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber 

belajar melalui teknologi komunikasi, informasi dan media lainnya [4]. Ciri-

ciri yang lebih spesifik dari pendidikan jarak jauh yaitu: 1) Kegiatan belajar 

terpisah dengan kegiatan pembelajaran, 2) Selama proses belajar siswa selaku 

peserta didik dan guru selaku pendidik terpisahkan oleh tempat, jarak 

geografis dan waktu atau kombinasi dari ketiganya, 3) Karena siswa dan guru 

terpisah selama pembelajaran, maka komunikasi diatara keduanya dibantu 

dengan media pembelajaran, baik media cetak (bahan ajar berupa modul) 

maupun media elektronik (CD-ROM, VCD, telepon, radio, video, televisi, 

komputer), 4) Komunikasi antara siswa dan guru bisa dilakukan baik melalui 

cara komunikasi satu maupun dua arah misalnya teleconferencing, video-

conferencing, dsb, 5) Proses belajar-mengajar pada pendidikan jarak jauh 

masih dimungkinkan dengan melakukan pertemuan tatap muka (tutorial), 

walaupun itu bukan suatu keharusan. 7) Peran guru lebih bersifat sebagai 

fasilitator dan siswa bertindak sebagai participant. 

Hasil belajar dicapai dalam bentuk angka-angka atau skor setelah diberikan 

tes hasil belajar pada setiap akhir pembelajaran [2]. Nilai yang diperoleh peserta 

didik menjadi acuan untuk melihat penguasaan peserta didik dalam menerima 

materi pelajaran. Berdasarkan pendapat tersebut hasil belajar merupakan nilai 

yang dicapai peserta didik dalam proses pembelajaran, dimana nilai tersebut 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai bahan atau 

materi yang telah diajarkan.  

 

3. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: 
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Gambar 1.Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian berdasarkan gambar 1 adalah pertama adalah Pra 

Penelitian seperti menentukan lokasi penelitian, mengurus izin penelitian 

kemudian melakukan observasi lapangan sebelum melakukan penelitian. Tahapan 

ini dilakukan untuk mengetahui situasi belajar mengajar yang sedang terjadi. 

Observasi dilakukan untuk mengetahui proses pembelajaran yang selama ini 

dilakukan dan wawancara dilakukan terhadap siswa dan guru mengenai kegiatan 

belajar yang telah dilakukan agar dapat mengetahui situasi yang terjadi. Kedua 

identifikasi sarana dan prasarana, fasilitas belajar yang terdapat di SMP Pangudi 

Luhur Ambarawa. Untuk laboratorium TIK dan multimedia tersedia satu unit 

komputer untuk masing-masing siswa dengan ruang ber-AC dilengkapi LCD 

projector, sound system dan terdapat hot spot internet. Berdasarkan fasilitas 

tersebut sangat mendukung untuk dilakukan penelitian mengenai pemanfaatan 

Teamviewer sebagai media pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran TIK.  

Ketiga mendesain strategi dilakukan dengan mengikuti konsep sistem 

pembelajaran yang dikembangkan dan membuat desain teknis pengembangan 

berupa RPP yang digunakan sebagai acuannya pada pemanfaatan Teamviewer 

sebagai media pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran TIK di SMP Pangudi 

Luhur Ambarawa pada materi mail merge. Keempat penerapan, dalam 

melaksanakan penelitian ini ada beberapa hal yang dipersiapkan, yaitu: ruang 

TIK, akses internet, hardware dan software (seperti laptop, webcam, koneksi 

internet, mic, speake, tripot, LCD projector, serta menggunakan software 

Teamviewer), soal tes. Kelima evaluasi, merupakan hal yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah tujuan penelitian ini dapat tercapai dengan baik atau tidak. 

Evaluasi ini dibagi menjadi 2 bagian, evaluasi mengenai minat siswa terhadap 

penerapan Teamviewer sebagai media pembelajaran jarak jauh melalui kuisioner 

serta evaluasi hasil belajar dengan tes tertulis.  

Guru menyampaikan materi menggunakan Teamviewer sebagai media 

pembelajaran jarak jauh diterapkan ketika guru tidak dapat hadir, berikut 

gambaran proses treatment yang dilakukan. 

Mendesain Strategi 

Penerapan 

Evaluasi 

Identifikasi Sarana dan Prasarana 

Pra Penelitian 
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Gambar 2. Proses Treatment 

 

Pada proses treatment, guru login pada Teamviewer guru untuk terhubung 

dengan teamviewer siswa dengan memasukkan partner ID dan password 

menggunakaan koneksi wifi melalui internet maka siswa dapat melalukan 

video conference dengan guru pada layar LCD.  

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, antara 

lain tes tertulis berupa soal pilihan ganda, observasi (digunakan untuk 

mengetahui, mengamati pelaksanaan dan perkembangan pembelajaran yang 

dilakukan oleh peserta didik selama proses pembelajaran di kelas), 

wawancara, kuesioner menggunakan skala likert dengan disediakan empat 

pilihan  yang yaitu  SS (Sangat  Setuju), S (Setuju),  TS (Tidak  Setuju),  dan  

STS (Sangat Tidak Setuju). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas VII SMP Pangudi Luhur Ambarawa yang belajar pelajaran TIK. 

Populasi terdiri dari 5 kelas dengan jumlah siswa seluruhnya adalah 200 

siswa. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 

porposive sampling, yaitu sesuai dengan rekomendasi dari guru pengampu mata 

pelajaran TIK bahwa kedua kelas tersebut memiliki rata-rata kelas yang sejajar 

yaitu kelas eksperimen (Vll A) dan satu kelas untuk kelas kontrol (Vll B).  

Instrumen yang digunakan observasi berdasarkan penilaian komparatif 

terhadap model pembelajaran konvensional pada kelas kontrol dan model 

pembelajaran yang menggunakan Teamviewer ketika guru terhadap aktivitas 

siswa yang dimodifikasi dari Soekartawi [6] yaitu: kehadiran siswa dalam 

pembelajaran, lingkungan pembelajaran, kehadiran guru, jadwal kelas, 

bertanya atau berkonsultasi, penyampaian materi, audio video conference, 

pemberian tugas, kondisi kelas. Untuk mengetahui seberapa jauh siswa 

memahami materi yang diberikan saat menggunakan teamviewer 

menggunakan indikator yaitu: menerangkan pengertian mail merge dan 

manfaatnya, menjelaskan langkah-langkah membuat data base, menjelaskan cara 

menghapus dan membuat field name, menjelaskan cara mengisi field name, 

menjelaskan cara menyimpan data base. Indikator kuisioner minat siswa yaitu : 

ketertarikan siswa terhadap perkembangan teknologi,ketertarikan terhadap media 

pembelajaran yang digunakan,optimisme keberhasilan terhadap media 

pembelajaran yang digunakan [7] 
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Data-data yang diperoleh dari hasil evaluasi belajar siswa dengan cara 

mengolah nilai hasil pembelajaran menggunakan aplikasi SPSS 16 untuk dapat 

mengetahui uji beda nilai rata-rata dari kelas eksperimen dan kelas kontrol yang 

diolah menggunakan pengujian Independent-Samples t test. Pada perhitungan 

Independent-Samples t test langkah pertama adalah menentukan hipotesis. Ho : 

Tidak ada perbedaan antara rata-rata nilai ujian kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Ha : Ada perbedaan antara rata-rata nilai ujian kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Selanjutnya adalah menentukan tingkat signifikansi sebanyak 5%. atau 

0.05 adalah ukuran standar yang digunakan dalam penelitian. Dengan kriteria 

pengujian (Santoso, 2001: 245) adalah jika nilai signifikasi > 0,05, maka H0 

diterima dan Ha ditolak, jika nilai signifikasi < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. Taraf sig uji sampel bebas Independent sample T test adalah 0,05 

sedangkan convidence interval 95%.  

4. Hasil dan Pembahasan 

Selama jam mata pelajaran TIK berlangsung tingkah laku siswa dan cara 

guru mengajar diamati, bagaimana cara guru mengajar, model pembelajaran apa 

yang guru gunakan. Pada mata pelajaran TIK ini guru menggunakan model 

pembelajaran konvensional yaitu guru menyampaikan materi dengan 

menggunakan metode pembelajaran ceramah dan siswa memperhatikan. Guru 

memberikan tugas praktek atau soal yang ada pada buku LKS (Lembar Kerja 

Siswa). Hal tersebut dilakukan ketika guru dan siswa bertatap muka langsung 

namun ketika guru tidak dapat hadir di kelas proses penyampaian materi terhalang 

karena materi pelajaran yang harusnya diberikan tidak dapat dilakukan oleh guru. 

Aktivitas kelas sebatas siswa mengerjakan tugas yang ditinggalkan guru, siswa 

tidak dapat bertanya langung ketika mengalami kesulitan, kondisi kelas tidak 

kondusif, banyak yang bermain game di komputer dll. 

Selain dari observasi, informasi juga didapat melalui wawancara kepada 

guru TIK dan juga beberapa siswa. Hal ini bertujuan untuk dapat menggali 

informasi seputar kegiatan belajar mengajar khususnya dalam  mata  pelajaran  

TIK di SMP Pangudi Luhur Ambarawa. Berdasarkan wawancara kegiatan 

pembelajaran TIK selama ini telah berlangsung cukup baik, dimana metode yang 

digunakan mempermudah siswa memahami materi pelajaran. Akan tetapi ketika 

proses belajar mengajar terhalang karena guru tidak dapat hadir untuk mengajar 

menjadi kendala dalam menerima materi pelajaran, sulitnya bertanya mengenai 

tugas atau materi yang tidak diketahui, mengontrol kelas karena banyak siswa 

yang keluar kelas, ramai sendiri. 

Proses pembelajaran jarak jauh dilakukan ketika guru atau pengajar tidak 

berada di sekolah karena ada kepentingan lain harus dilakukan di luar sekolah, 

sehingga bagaimana seorang guru dapat memberikan materi pelajaran meskipun 

tidak berada di dalam kelas namun bisa bertatap muka dan berinteraksi langsung 

dengan murid di kelas.  

Berikut ini merupakan desain pembelajaran yang akan diterapkan pada 

siswa kelas 7 dari treatment class 
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Tabel 1 Desain Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Eksperimen 

Kegiatan Waktu 

Pendahuluan 

a. Apersepsi  

- Salam dilanjutkan dengan berdo’a ( Religius ) 

- Mengabsen siswa melalui Teamviewer( Kepedulian ) 

b. Memotivasi 

- Menjelaskan kepada siswa tentang Mail Merge menggunakan 

Teamviewer 

 
 

10 Menit 

 
 

 

 

 

Kegiatan inti  

- Guru menyampaikan materi dengan menggunakan Teamviewer dengan 

video conference 

- Guru mendemonstrasikan apa itu mail merge dengan fitur remote 

control sehingga siswa dapat melihat langsung langkah-langkahnya 

kemudian siswa dapat langsung mempraktekkan pada komputer 

masing-masing 

- Siswa dapat bertanya dengan guru mengenai materi yang disampaikan 

dengan menggunakan mic 

- Guru dapat memberikan tugas untuk langsung dikerjakan pada 

komputer masing-masing dengan lama waktu yang ditentukan 

65 6

6 
65 Menit 

Kegiatan akhir  

- Siswa dan guru menyimpulkan materi yang dipelajari 
 

15 Menit 

Beberapa alat yang dibutuhkan untuk proses ini dapat dilihat pada 

gambar dibawah. 

 

 
Gambar 3. Perlengkapan Penggunaan Teamviewer 

Pada gambar 3 terlihat perlengkapan yang dibutuhkan pada penggunaan 

Teamviewer seperti Laptop, Webcam, koneksi internet, Mic, Speake, tripot. 

Dilakukan pemasangan laptop ke LCD projector, mic, speaker, webcam dan 

koneksi internet (wifi). Setelah semuanya terpasang maka software Teamviewer 

siap digunakan pada tahap selanjutnya. 
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Gambar 4. Teamviewer Sebelum Koneksi Terhubung Antara Guru 

Dengan Salah Satu Siswa Di kelas Secara Online 

Setelah koneksi siap, guru yang berada di luar ruang kelas pada jam 

pelajarannya juga membuka Teamviewer untuk mengkoneksikan komputer 

guru dan siswa di kelas. Cara mengkoneksikannya yaitu dengan memasukan 

partner ID dan password pada komputer kelas yang sudah diatur oleh guru 

pada hari sebelumnya sehingga guru tidak perlu mananyakan lagi ke siswa. 

 
Gambar 5. Teamviewer Saat Guru Akan Mengkoneksikan Dengan 

Teamviewer Yang Ada Di kelas 

Pada gambar 5 memasukan partner ID dan password maka di layar komputer 

guru akan muncul tampilan komputer yang berada di kelas, sehingga guru 

dapat mengontrol komputer di kelas sebagai media pembelajaran jarak jauh.  

 
Gambar 6. Destop Setelah Koneksi Teamviewer Terhubung 

Setelah Teamviewer antara komputer guru dengan salah satu komputer 

di kelas yang terhubung pada LCD projector dapat ditanyangkan melalui 

video conference, guru dan siswa dapat berkomunikasi seperti pada kelas 
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konvensional selayaknya tatap muka langsung. Dengan bantuan mic, LCD 

projector, webcam, dan speaker maka proses komunikasi bisa langsung yang 

digunakan oleh guru untuk mengabsen, bertanya, bahkan memberikan soal 

lewat file transfer yang disediakan oleh Teamviewer.  

 
Gambar 7. Guru Membagikan Dan Menjelaskan Materi Menggunakan 

Teamviewer 

Pada gambar 7, penggunaan teamviewer bukan hanya dapat bertatap muka 

dan berkomunikasi langsung tapi guru dapat menampilkan materi yang akan 

disampaikan pada siswa yang ada di kelas. Pemberian contoh tugas, tanya 

jawab dapat dilakukan dengan Teamviewer. 

 
Gambar 8. Kondisi Siswa Yang Memperhatikan Penjelasan Guru 

Melalui Teamviewer 

Pada gambar 8 terlihat siswa memperhatikan guru yang sedang 

menjelaskan materi melalui Teamviewer. Siswa memperhatikan pada layar 

LCD projector yang menampilkan video conference guru. Sehingga materi 

tetap disampaikan seperti pada proses pembelajaran tatap muka langsung, 

bedanya adalah guru tidak berada pada ruangan tersebut. Namun pada 

kondisi ini guru tetap dapat melihat kondisi siswa saat pelajaran berlangsung.  

 
Gambar 9. Siswa Yang Bertanya Atau Melakukan Tanya Jawab Dengan 

guru Mengenai Materi Pelajaran Atau Tugas Menggunakan Mic 
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Pada gambar 9, siswa dapat melakukan tanya jawab langsung dengan 

guru menggunakan mic. Penggunaan mic dimaksudkan agar suara yang di 

keluarkan siswa dapat terdengar sampai pada guru yang menggunakan 

Timeviewer. Proses tanya jawab berlangsung seperti pada kelas 

konvensional, siswa bertanya dan guru dapat langsung menjelaskan.  

 
Gambar 10. Siswa Yang Sedang Mengerjakan Tugas Yang 

Diperintahkan Guru Melalui Teamviewer 
Pada gambar 10 menunjukkan siswa mengerjakan tugas yang diberikan 

guru melalui Teamviewer. Siswa mengerjakan langsung tugas yang diberikan 

guru pada komputer masing-masing kemudian disimpan sehingga guru dapat 

mengkoreksi pekerjaan siswa pada hari selanjutnya. Apabila terdapat hal 

yang tidak dimengerti dari tugas yang diberikan dapat langsung bertanya 

dengan guru dengan menggunkan mic. 

Berdasarkan hasil observasi pada proses pembelajaran pada kelas 

eksprimen yang menggunakan pembelajaran jarak jauh menggunakan media 

pembelajaran Teamviewer, hasilnya kehadiran siswa dapat langsung 

diketahui oleh guru dengan melakukan absensi langsung menggunakan video 

conference yang tersedia sehingga guru dapat tetap melakukan absensi untuk 

mengetahui siswa yang hadir dalam kelas tersebut sama seperti kelas kontrol. 

Perhitungan kehadiran siswa dinilai 1 apabila siswa hadir dalam kelas dan 0 

jika siswa tidak hadir. Hasil perhitungan kelas kontrol dan kelas eksperimen 

memperoleh 100 % dari kehadiran siswa. Berdasarkan perhitungan tersebut 

diketahui bahwa kehadiran siswa pada kelas kontrol yang dalam 

pembelajarannya bertatap muka langsung dengan guru memiliki nilai yang 

sama dengan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan Teamviewer 

sebagai media pembelajarannya. 

Lingkungan tempat pembelajaran dengan penggunaan Teamviewer, 

guru dan siswa dapat menggunakannya di kelas saat pembelajaran ataupun 

diluar kelas yaitu dilakukan diluar jam pembelajaran. Pembelajaran 

menggunakan Teamviewer ini dilakukan guru diluar kelas sehingga 

menggunakan Teamviewer sebagai media pembelajaran. Pada dasarnya guru 

dan siswa berada pada tempat yang berbeda namun Teamviewer ini 

memungkinkan terjadinya komunikasi antara guru dan siswa selayaknya tatap 

muka langsung di kelas. Kehadiran guru pada kelas yang menggunakan 

teamvierwer (kelas eksperimen), guru dapat tetap menyampaikan materi 

pembelajaran seperti saat tatap muka langsung dengan menggunakan 

Teamviewer. Penyampaian materi seperti ceramah dengan video conference 

atau dengan menampilkan presentasi seperti powerpoint.  
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Jadwal kelas pada kelas eksperimen jadwal kelas dapat menyesuaikan 

artinya pembelajaran tidak hanya dilakukan saat jam pelajaran itu saja namun 

dapat dilakukan di luar jam tersebut. Berdasarkan hal tersebut Teamviewer 

ini bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya menyesuaikan dengan 

keadaan. Misalnya guru tidak dapat mengajar pada jam yang dijadwalkan dan 

diganti dengan jam lain menggunakan Teamviewer dan tempatnya tidak 

harus berada di kelas hanya harus terdapat koneksi internet. Siswa kelas 

eksperimen dapat bertanya dengan menggunakan pengeras suara (mic) 

sehingga siswa lain dapat mendengar dan pertanyaan tersebut dapat langsung 

ditanggapi karena pada Teamviewer terdapat video conference yang dapat 

menampilkan pembicaraan langsung anatara guru dengan siswa walaupun 

tidak berada pada satu tempat.  

Penyampaian materi pada eksperimen menggunakan Teamviewer dalam 

menyampaikan materi pembelajaran seperti guru akan menyampaikan materi 

yang belum pernah diajarkan di kelas, kemudian materi tersebut diunggah 

menggunakan Teamviewer ke komputer guru yang ada di kelas, kemudian 

materi tersebut karena dapat dikontrol dari jarak jauh sehingga ditampilkan 

pada LCD projector. Guru dapat menyampaikan materi seperti tatap muka 

langsung karena terdapat video conference. Audio-video conference pada kelas 

eksperimen menggunakan audio-video conference yang digunakan sebagai media 

pembelajaran yaitu guru menjelaskan materi, memberikan tugas, tanya jawab 

dengan siswa, mengontrol kelas, membagikan materi dll. Sehingga pada kelas 

eksperimen guru yang bersangkutan tetap dapat memberikan materinya berbeda 

dnegan kelas kontrol yang mana guru tidak dapat memberikan materi 

sebagaimana mestinya. 

Pemberian tugas, pada kelas eksperimen tetap dapat diberikan tugas, guru 

bisa memberikan contoh atau demonstrasi mengenai tugas dengan menggunakan 

Teamviewer sehingga siswa dapat melihat lebih jelas, dan siswa dapat 

mengerjakan tugas dengan baik. Maka pemberian tugas secara langsung tetap 

dapat dilakukan pada kelas eksperimen seperti pada kelas kontrol. Kondisi kelas, 

pada kelas eksperimen walaupun guru tidak berada di kelas namun dapat langsung 

mengamati kondisi yang ada di kelas dengan menggunakan Teamviewer karena 

terhubung kamera yang terpasang di kelas. Sehingga ini memudahkan guru untuk 

mengontrol apa saja yang dilakukan siswa didalam kelas, seperti apakah siswa 

mendengarkan dengan baik, apakah siswa memperhatikan, bisa melihat seluruh 

kondisi didalam kelas terautama barisan siswa yang duduk di pojok karena kalau 

tatap muka langsung susah untuk mengamati dari depan kelas.  

Berdasarkan uraian diatas mengenai penilaian komparatif anatara kelas 

konvensional dengan kelas yang menggunakan Teamviewer berikut table 

perbandingannya. 
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Tabel 2. Penilaian Komparatif Kelas Konvensional Dan Kelas Yang 

Menggunakan Teamviewer 

No

.  

indikator Kelas 

konvensional  

Kelas Menggunakan 

Teamviewer  

1  Kehadiran siswa 

dalam 

pembelajaran 

Dapat diamati 

langsung  

Dapat diamati lewat 

Teamviewer 

2  Lingkungan 

sekolah  

Kelas Kelas dan di luar kelas 

3  Kehadiran guru  Di kelas Diluar kelas 

4  Jadwal kelas  Diperlukan  Dapat disesuaikan 

5  Bertanya / 

konsultasi 

Tertentu tempat 

& waktunya  

Kapan saja & dimana saja  

6  Penyampaian 

materi  

Tatap muka 

langsung di kelas  

Menggunakan Teamviewer 

sehingga materi dapat dishare 

dan siswa dapat melihat 

langsung di LCD projector 

7  Audio-video 

conference  

Tidak ada  Ya  

8  Pemberian tugas Tatap muka  Diberikan melalui Teamviewer 

9  Kondisi kelas  Ya  Ya  

 (Soekartawi : 2006) [6] 

Hasil belajar peserta didik dianalisis berdasarkan tingkat pemahaman, 

pengetahuan yang ditentukan dari skor perolehan dari hasil pengerjaan soal 

tes. Hasil perhitungan pretest untuk kelas kontrol dengan rata-rata nilai 63,75 

dan posttest naik menjadi menjadi 80,12 mengalami peningkatan 16,37. 

Sedangkan pretest kelas eksperimen dengan rata-rata nilai 61,50 dan posttest 

naik menjadi 80,50 mengalami peningkatan 19. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa nilai rata-rata posttest pada kelompok kontrol dan eksperimen 

hampir sama. 

Kuisioner ini berisikan pernyataan-pernyataan siswa terhadap kegiatan 

belajar setelah dua kali pertemuan menggunakan Teamviewer sebagai media 

pembelajaran jarak jauh. Kuisioner diberikan kepada 40 siswa kelas eksperimen, 

data yang diperoleh dari kuesioner kemudian dianalisa setiap indikatornya. 

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan indikator ketertarikan siswa 

terhadap perkembangan teknologi dari kelas eksprimen. Dari kelima pernyataan 

nomor satu sampai lima yang mendapat skor satu yaitu sangat tidak setuju 

terdapat responden 18 dengan presentase 9%, yang mendapat skor dua yaitu tidak 

setuju terdapat 35 responden dengan presentase 17,5%. Skor tiga yaitu setuju 

terdapat  110 responden dengan presentase 55.5%, dan yang mendapatkan skor 

empat yaitu sangat setuju terdapat 37 responden dengan presentase 18,5%. 

Indikator ketertarikan terhadap media pembelajaran yang digunakan berada pada 
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pernyataan enam sampai sembilan. pernyataan yang mendapat skor satu yaitu 

sangat tidak setuju terdapat 10 responden dengan presentase 6,25%, yang 

mendapat skor dua yaitu tidak setuju terdapat 25 responden dengan presentase 

15,625%, yang mendapat skor tiga yaitu setuju terdapat 90 responden dengan 

presentase 56,25%, dan yang mendapatkan skor empat yaitu sangat setuju terdapat 

34 responden dengan presentase 21,25%. Indikator optimisme keberhasilan 

terhadap media pembelajaran yang digunakan berada pada ketujuh pernyataan 

yang mendapat skor satu yaitu sangat tidak setuju terdapat 44 responden dengan 

presentase 15,71%, yang mendapat skor dua yaitu tidak setuju terdapat 63 

responden dengan presentase 22.5%, yang mendapat skor tiga yaitu setuju 

terdapat  89  responden dengan presentase 31.79%, dan yang mendapatkan skor 

empat yaitu sangat setuju terdapat 84 dengan presentase 30%. Berikut gambaran 

presentase setiap indikator menggunakan pie chart. 

 

 
Gambar 11. Presentase minat siswa dilihat pada setiap indikatornya 

 

Berdasarkan gambar pie chart, berikut penjelasan detailnya, pie chart 

indikator ketertarikan terhadap perkembangan teknologi skor satu ditunjukkan 

dengan presentase 9%, skor dua dengan presentase 17,5%, skor tiga dengan 

presentase 55.5%, dan skor empat dengan presentase 18,5%. Pie chart indikator 

ketertarikan terhadap media pembelajaran yang digunakan skor satu ditunjukkan 

dengan presentase 6,25%, skor dua dengan presentase 15,625%, skor tiga dengan 

presentase 56,25%, dan skor empat dengan presentase 21,25%. Pie chart indikator 

optimisme keberhasilan terhadap media pembelajaran yang digunakan skor 

satuditunjukkan dengan presentase 15,71%, skor dua dengan presentase 22.5%, 

skor tiga dengan presentase 31.79%, dan skor dengan presentase 30%. 

Dari hasil perhitungan jumlah skor ketertarikan terhadap perkembangan  

teknologi dari pernyataan nomor 1 sampai nomor 5 dengan jumlah 564 di kelas 

ekperimen dalam kategori tinggi. Skor ketertarikan terhadap perkembangan 

teknologi pernyataan nomor 6 sampai nomor 9 dengan jumlah 455 diperoleh 

bahwa ketertarikan siswa terhadap media pembelajaran yang digunakan di kelas 

ekperimen dalam kategori tinggi. Dari pernyataan nomor 10 sampai nomor 16 
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dengan jumlah 895 diperoleh bahwa ketertarikan siswa terhadap media 

pembelajaran yang digunakan di kelas ekperimen dalam kategori tinggi. 

Setelah soal sudah diuji coba dan hasilnya valid serta reliable dilakukan 

pretest untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Hasil rata-rata 

kelas yang lebih rendah menjadi kelas eksperimen dan rata-rata yang lebih 

tinggi menjadi kelas kontrol. Sebelum diberikan treatment dilakukan uji 

normalitas hasil nilai rata-rata pretest pada kelas eksperimen diperoleh P = 

0,991 dan pada kelas kontrol diperoleh P = 0,777. Dengan membandingkan 

nilai α = 0,05 maka untuk kelas eksperimen P = 0,991 > α (0,05) dan kelas 

kontrol P = 0,777 > α (0,05). Maka kedua data pretest tersebut terdistribusi 

normal sehingga dapat dilakukan uji homogenitas untuk mengetahui 

kesamaan varian antara skor pretest. Setelah mengetahui bahwa data pretest 

terdistribusi normal, maka selanjutnya adalah dilakukan uji homogenitas 

untuk mengetahui kesamaan varian antara skor pretest kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Hasil uji homogenitas untuk pretes dari kelas eksperimen dan 

kelas kontrol diperoleh nilai signifikan sebesar 0,203 > 0,05 berarti H0 

diterima, dengan kata lain kedua kelas berasal dari populasi yang memiliki 

variansi yang  hampir sama atau homogen. Sehingga sampel dengan 

kemampuan yang hampir sama dapat dilanjutkan pada tahap penelitian.  

Hasil perhitungan pretest untuk kelas kontrol dengan rata-rata nilai 

63,75 dan posttest naik menjadi menjadi 80,12 mengalami peningkatan 

16,37. Sedangkan pretest kelas eksperimen dengan rata-rata nilai 61,50 dan 

posttest naik menjadi 80,50 mengalami peningkatan 19. Berdasarkan hasil 

masing-masing kelas dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai kelas 

eksperimen hampir sama dengan kelas kontrol yang pada proses 

pembelajarannya bertatap muka langsung dengan guru dengan hasil belajar 

kelas eksperimen yang tidak jauh berbeda saat guru tidak dapat hadir dengan 

menggunakan Teamviewer sebagai media pembelajaran jarak jauh, sehingga 

pemahaman materi yang disampaikan guru tidak jauh berbeda dengan 

bertatap muka langsung.  

Berdasarkan hasil observasi dan hasil posttest kelas eksperimen hampir 

sama hasilnya dengan kelas kontrol yang menggunakan pertemuan langsung 

membuktikan bahwa penyampaian materi dengan menggunkaan Teamviewer 

sama baiknya dengan tatap muka langsung, sehingga tidak menghalangi siswa 

dalam memahami materi, bertanya, pemberian tugas, tidak mengganggu 

lingkungan belajar karena jadwal dapat menyesuaikan dan tetap dapat mengontrol 

kondisi kelas. Berdasarkan hasil belajar posttest yang diperoleh dilakukan 

pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik parametrik uji t. Uji t 

(Independent Samples T Test) dengan taraf signifikan 0,05. Hipotesis yang 

akan diuji: 1) H0 adalah tidak ada perbedaan hasil belajar antara kelas kontrol 

dan kelas eksperimen yang menggunakan Teamviewer sebagai media 

pembelajaran jarak. 2) Ha adalah adanya perbedaan hasil belajar antara kelas 

kontrol dan kelas eksperimen yang menggunakan Teamviewer sebagai media 

pembelajaran jarak jauh.  

Hasil pengolahan uji hipotesis dengan Independent Sampel 

menunjukkan bahwa signifikan (P) adalah 0,840 > (0,05) dan nilai t hitung < 
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dari t tabel yaitu 0.206 < 1,99, maka H0 diterima sehingga tidak terdapat 

perbedaan hasil belajar peserta didik yang menggunakan Teamviewer sebagai 

media pembelajaran jarak jauh dengan metode konvensional (tatap muka 

langsung) pada kelas eksperimen dengan kelas kontrol yang tidak diberikan 

treatment apapun. Hasil tersebut membuktikan bahwa tidak ada perbedaan 

hasil belajar peserta didik antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dari uji 

hipotesis yang dilakukan.  

Walaupun hasilnya tidak signifikan namun dari hasil kuisioner minat 

siswa terhadap penerapan Teamviewer sebagai media pembelajaran jarak 

pada siswa kelas eksperimen pada indikator ketertarikan siswa terhadap 

perkembangan teknologi menunjukkan minat yang tinggi dengan skor total 564 

pada kategori tinggi, sedangkan pada indikator ketertarikan siswa terhadap media 

pembelajaran yang digunakan total skor 455 dengan kategori tinggi kemudian 

pada optimisme keberhasilan siswa terhadap media pembelajaran yang 

diguanakan sebesar 895 pada kategori tinggi sehingga berdasarkan data tersebut 

minat siswa terhadap Teamviewer sebagai media pembelajaran jarak jauh 

termasuk tinggi.  

Kendala yang dihadapi saat melakukan penelitian adalah kestabilan jaringan 

internet mempengaruhi video converence yang dilakukan, kemampuan siswa 

dalam menagkap penjelasan guru dimana guru tidak dapat langsung mendapingi 

siswa saat pnegerjaan tugas, dari segi keamanan aplikasi ini sangan kurang karena 

setiap orang bisa mengakses PC kita jika mereka mengetahui username dan 

password pada PC kita, sulit membedakan antara client dan server karena setip PC 

dapat berperan sebagai client sekaligus server 

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran jarak jauh 

seperti dukungan fasilitas di SMP Pangudi Luhur Ambarawa sudah cukup 

mumpuni, dapat dilihat dari ruangan TIK yang dilengkapi dengan komputer 

dimana setiap siswa menggunakan satu komputer, LCD projector, speaker, mic, 

wifi ( internet), AC. Bahan pengajaran harus disusun dengan baik yaitu guru sudah 

mempersiapkan baik silabus, RPP, materi, serta metode interaksi pada saat 

pelaksanaan. Minat siswa dapat dilihat dari hasil kuisioner yang menunjukkan 

bahwa minat siswa terhadap Teamviewer sebagai media pembelajaran jarak jauh 

termasuk tinggi. Kemampuan guru untuk menggunakan berbagai metode interaksi 

dan feedback dilihat dari bagaimana guru dapat mengusai penggunaan teamviewer 

dalam menyampaikan materi.Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikatakan 

bahwa penggunaan Teamviewer sebagai media pembelajaran jarak jauh dapat 

digunakan sebagai pengganti ketika guru dan siswa tidak dapat bertemu langsung 

dalam proses belajar mengajar di kelas karena tidak menghalangi siswa untuk 

dapat menerima materi pelajaran seperti kelas biasa yang bertatap muka langsung 

dengan guru. 

5. Simpulan 

Berdasarkan permasalahan, tujuan penelitian, hasil analisis dan 

pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

antara siswa yang langsung bertatap muka dengan guru dalam memperoleh 

materi pembelajaran sama dengan siswa yang menggunakan Teamviewer 
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sebagai media pembelajaran jarak jauh. Hal ini dibuktikan dari hasil tes yang 

menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar kelas eksperimen 80,50 hampir 

sama dengan kelas kontrol 80,12. Persamaan juga diperoleh dari hasil 

observasi dari kelas eksprimen bahwa penyampaian materi dengan 

menggunkaan Teamviewer sama baiknya dengan tatap muka langsung pada kelas 

kontrol, sehingga tidak menghalangi siswa dalam memahami materi, bertanya, 

pemberian tugas, tidak mengganggu lingkungan belajar karena jadwal dapat 

menyesuaikan dan tetap dapat mengontrol kondisi kelas. Dilakukan uji hipotesis 

untuk mengetahui persamaan hasil belajar peserta didik kelas kontrol dan kelas 

eksperimen, dengan signifikan (P) adalah 0,840 > (0,05) dan nilai t hitung < 

dari t tabel yaitu 0.206 < 1,99, maka H0 diterima sehingga tidak terdapat 

perbedaan hasil belajar peserta didik yang menggunakan Teamviewer sebagai 

media pembelajaran jarak jauh dengan metode konvensional (tatap muka 

langsung) pada kelas eksperimen dengan kelas kontrol yang tidak diberikan 

treatment apapun. Hasil tersebut membuktikan bahwa tidak ada perbedaan 

hasil belajar peserta didik antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dari uji 

hipotesis yang dilakukan. Selain itu minat siswa terhadap penerapan teamviewer 

pun menunjukkan ketertarikan yang tinggi, sehingga dari penelitian ini 

pemanfaatan teamviewer sebagai media pembelajaran jarak jauh memberikan 

kemudahan disaat guru tidak dapat hadir di kelas, memudahkan  untuk 

berkomunikasi dan berintaksi langsung dengan siswa melalui bantuan teknologi 

yang ada dan inovasi baru dalam pembelajaran. 

 

6. Saran 

Untuk menyempurnakan penelitian ini disarankan untuk penggunaan 

Teamviewer sebagai media pembelajaran tidak hanya antara guru dengan siswa 

tapi siswa dengan siswa seperti media diskusi kelompok. 
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