PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
Peluang (O)
1.Pengembangan informasi untuk
PLS lebih cepat.
2.Moderrnisasi pembelajaran PLS.
3.Pembelajaran PLS bisa
menciptakan teknologi
pembelajaran

Tantangan (T)
1.Pembelajaran di PLS tanpa TIK
tidak bisa maju.
2.Adanya trouble ataupun
ancaman-ancaman lain dalam TIK
3.Adanya mahasiswa yang
menggunakan TIK yang tidak
sesuai pembeljaran.

Kekuatan (S)
1.Makin tersedianya teknologi
yang memudahkan pembelajaran
dalam PLS.
2.Proses pembelajaran dapat di
lakukan di mana saja dan kapan
saja.
3.Kerjasama antar PLS di luar
UNNES dengan menggunakan
teknologi .

S1-01
1.Waktu pembelajaran yang lebih
efisien dan makin mudahnya proses
pembelajaran informasi akan
menyebar secara cepat.
2.Modernisasi dalam pembelajaran
untuk PLS dan dapat dilakukan
dimana saja dan kapan saja.
3.Peningkatan mutu SDM PLS
sehingga dapat menciptakan
teknologi pembelajaran dan dapat
berhubungan dengan PLS di luar
UNNES dengan menggunakan
teknologi.

S1-T1
1.Penyampaian informasi yang
dapat di akses secara luas karena
kemajuan TIK dalam PLS.
2.Proses pembelajaran dapat di
lakukan di mana saja dan dapat di
akses kapan saja apabila troble atau
ancaman lain dapat teratasi.
3.Kemajuan teknologi yang
mumpuni akan mejadikan SDM
PLS unnes dapat berhubungan
dengan PLS lain,serta mengurangi
konsumsi mahasiswa yang
mengakses situs yang tidak
berhubungan dengan proses
pembelajaran .

Kelemahan (W)
1.Pemakaian waktu yang relatif
lama apabila pengajaran tidak
menggunakan TIK.
2.Server yang terpusat sehingga
apabila server rusak akan
menghambat kinerja TIK.
3.Adanya SDM yang kurang
mengetaui teknologi makaakan
menghambat . proses
pembelajaran.

W1-O1
1.Harus ada peningkatan ataupun
kemajuan dalam system
pembeljaran TIK PLS agar proses
pembelajaran tidak memakan
waktu yang lama.
2.Harus ada peningkatan TIK PLS
UNNES agar tidak menghamabat
kinerja TIK dalam pembelajaran.
3.harus ada peningkatan SDM PLS
di UNNES agar tidak menghambat
proses pembelajaran TIK PLS.

W1-T1
1.Pemanfaatan TIK untuk proses
pembelajaran PLS.
2.Peningkatan TIK agar tidak
terjadi trouble atau ancaman lain.
3.Harus ada peningkatan SDM PLS
UNNES agar mahasiswa tidak
mengakses situs yang tidak
behubungan denagan system
pembelajaran.
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