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PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH 

PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS VII DI 

SMP NEGERI 1 JUMAPOLO KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 

2020/2021 

 

Abstrak 

Pandemi virus covid-19 membuat sistem pembelajarab konvensional yang dilakukan 

oleh guru perlahan tergantikan oleh aplikasi pembelajaran selama proses 

pembelajaran jarak jauh. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran jarak jauh tidak 

berjalan dengan mulus ada beberapa problematika yang muncul seiring dengan 

berjalannya pelaksanaan. Problematika yang muncul dalam proses pembelajaran jarak 

jauh mata pelajaran Pendidikan Agama Islam ini muncul dari pengajar, peserta didik, 

dan orang tua peserta didik. Maka dengan munculnya problematika ini maka perlu 

dicari solusi dalam menyelesaikannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan 

pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, mengidentifikasi problematika yang muncul 

selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, mengidentifikasi solusi yang dilakukan 

untuk menyelesaikan problematika dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VII di SMP Negeri 1 Jumapolo. Penelitian 

ini merupakan jenis penelitian kualitatif, sehingga dalam melakukan analisis data 

menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Adapun dalam pengumpulan data 

menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis 

data dilakukan dengan tiga cara yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau 

kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan data pada penelitian ini maka dapat 

diperiksa dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa  proses 

pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dilakukan sesuai dengan RPP yang dibuat oleh 

guru mapel(mata pelajaran) Pendidikan Agama Islam dengan adanya kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Problematika yang muncul ketika pelaksanaan 

pembelajaran jarak jauh adalah sulitnya akses internet, ada siswa yang tidak memiliki 

handphone, kejenuhan siswa dengan pembelajaran daring ini, kemampuan siswa, dan 

kurangnya koordinasi antara peserta didik dengan orang tua. Untuk solusi dalam 

mengatasi problematika pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yaitu perlunya 

koordinasi yang baik antara kepala sekolah dengan guru, koordinasi antara guru 

mapel(mata pelajaran) yang satu dengan mapel(mata pelajaran) yang lain, koordinasi 

antara guru dengan orang tua peserta didik, ketersedianya sarana prasarana 

pembelajaran, dan terakhir dilakukannya home visit.  

Kata Kunci: Pelaksanaan Pembelajaran, Problematika, Pembelajaran Jarak Jauh 

 

Abstract 

The Covid-19 virus pandemic has made conventional learning systems carried out by 

teachers slowly replaced by learning applications during the distance learning 

process. In the process of implementing distance learning, it does not run smoothly, 
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there are several problems that arise along with the implementation. The problems 

that arise in the distance learning process for Islamic Religious Education subjects 

arise from teachers, students, and parents of students. So with the emergence of this 

problem, it is necessary to find a solution to solve it. This study aims to describe the 

implementation of distance learning, identify problems that arise during the 

implementation of distance learning, identify solutions that are carried out to solve 

problems in the implementation of distance learning for Islamic Religious Education 

class VII subjects at SMP Negeri 1 Jumapolo. This research is a type of qualitative 

research, so that in conducting data analysis using qualitative descriptive analysis 

methods. As for the data collection using the method of observation, interviews, and 

documentation. Meanwhile, data analysis was carried out in three ways, namely data 

reduction, data presentation, and verification or conclusion. To ensure the validity of 

the data in this study, it can be checked using triangulation techniques. The results of 

this study found that the process of implementing distance learning was carried out in 

accordance with the lesson plans made by Islamic Religious Education subject 

teachers with initial activities, core activities, and closing activities. The problems 

that arise when implementing distance learning are the difficulty of internet access, 

there are students who do not have cellphones, student boredom with online learning, 

student abilities, and lack of coordination between students and parents. For solutions 

in overcoming the problems of implementing distance learning, namely the need for 

good coordination between school principals and teachers, coordination between one 

subject (subject) teacher and another subject (subject), coordination between teachers 

and parents of students, availability of facilities learning infrastructure, and finally a 

home visit. 

Keywords: Implementation of Learning, Problems, Distance Learning 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu proses pembinaan dan pelatihan seorang manusia sebagai 

peserta didik. Pembinaan ini diarahkan kepada pola pikir, olah rasa, dan olah jiwa 

seseorang. Dengan pembinaan melalui pola pikir, maka manusia akan terbina dalam hal 

kecerdasan intelegensinya. Dengan pembinaan melalui olah rasa, maka manusia akan 

terbina dalam kecerdasan emosinya. Dan dengan pembinaan olah jiwa yakni melalui 

spiritual, maka manusia akan menjadi makhluk yang senantiasa beriman dan bertawa 

kepada Allah SWT. 

Di dalam QS. Luqman (31:13) menunjukkan bahwa pentingnya pendidikan 

agama bagi anak-anak agar kelak menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam QS. Lukman (31:13): 
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Artinya: Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) 

sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar” 

Pada tahun 2020 dimana sekolah memasuki tahun ajaran semester genap, dimana 

sekolah sedang gencar-gencarnya menyelesaikan kegiatan belajar mengajar untuk 

mencapai target diakhir semesternya termasuk persiapan UN untuk kelas IX. Namun, 

proses tersebut terganggu dikarenakan adanya wabah virus COVID-19 yang menjangkit 

Indonesia, virus ini merebak di Indonesia mulai awal Maret 2020. Menyikapi hal tersebut 

pemerintah menerapkan social distancing (pembatasan sosial) yakni melarang orang 

untuk mengunjungi tempat yang ramai sebagai upaya pencegahan peyebaran virus. Selain 

social distancing pemerintah juga menerapkan physical distancing (pembatasan fisik) 

yakni dimana orang diminta untuk berjaga jarak antara oran lain minimal 1 meter. 

Kemudian pemerintah juga mengeluarkan keputusan work from home (bekerja dari 

rumah) yakni semua diminta untuk melakukan pekerjaan dari rumah. Dengan adanya 

kebijakan-kebijakan pemerintah guna untuk memutus mata rantai penyebaran virus 

COVID-19 berimbas pada dunia pendidikan, dimana Kemendikbud menerapkan study 

from home (belajar dari rumah). Karena dikhawatirkan jika masih melakukan 

pembelajaran tatap muka akan mengancam para generasi bangsa terjangkit virus COVID-

19. Karena hal ini pula menyebabkan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 

Negeri 1 Jumapolo harus dilakukan secara daring.  

Sistem pembelajaran konvensional yang dilakukan oleh guru perlahan 

tergantikan oleh aplikasi pembelajaran selama masa pembelajaran jarak jauh. Aplikasi 

pembelajaran ini berupaya untuk tetap dapat memberi ruang kepada guru untuk 

berinteraksi dengan peserta didiknya tanpa harus bertemu langsung. Guru, siswa, serta 

orang tua siswa pun dipaksa agar mampu beradaptasi dengan metode pembelajaran 

selama pandemi ini. Karena memang pembelajaran jarak jauh dirasa menjadi pilihan tepat 

yang dilakukan selama pandemi belum hilang dari Indonesia. Walaupun harus seperti ini, 



4 
 

namun tuntutan dalam proses pembelajaran masih harus tetap terlaksana dan tercapai 

sebagaimana mestinya. 

Permasalahan yang terdapat dalam proses pembelajaran pendidikan Agama Islam 

ini bisa ditimbulkan dari pengajar, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Jika 

permasalahan ini dibiarkan maka akan berdampak buruk bagi peserta didik. Setelah 

melakukan sedikit wawancara dengan guru pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 

Negeri 1 Jumapolo yang menjadi permasalahan selama dilakukannya pembelajaran jarak 

jauh yakni masih minimnya pengetahuan siswa mengenai media sosial, tidak semua guru 

menguasai media online dalam pembelajaran dengan baik, serta kurangnya koordinasi 

antara siswa, guru, dan orang tua siswa terkait pembelajaran jarak jauh. Jaringan internet 

yang lemah juga menjadi masalah dalam yang sering dialami oleh guru dan peserta didik, 

karena memang SMP Negeri 1 Jumapolo masih dibilang berada di desa, jadi wajar jika 

jaringan internet yang sering menjadi masalah. Selain itu, latar belakang siswa juga 

menjadi masalah, karena siswa memiliki latar belakang yang berbeda-beda, ada yangdari 

keluarga mampu sehingga bisa memiliki ponsel sendiri untuk belajar online, dan 

sebaliknya bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu biasanya hanya menggunakan 

ponsel milik orang tuanya untuk belajar online.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai problematika pelaksanaan pembelajaran jarak jauh selama masa 

pandemi ini dengan judul “Problematika Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh pada 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VII di SMP Negeri 1 Jumapolo 

Karanganyar Tahun Pelajaran 2020/2021” 

 

2. METODE  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka metode yang hendak digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research). Penelitian ini 

terjun langsung ke lapangan yang dilakukan di lembaga sekolah yaitu SMP Negeri 1 
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Jumapolo melalui cara pengumpulan datanya berdasarkan fakta serta peneliti melihat 

langsung kegiatan ataupun fenomena yang terjadi di sekolahan tersebut. 

Penelitian bersifat kualitat. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu 

penelitian yang membuahkan hasil berupa data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

bahkan lisan dari manusia dan perbuatan yang dapat diamati. Selanjutnya, peneliti 

menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif deskriptif. Dimana data tersebut berupa 

kata-kata, atau gambar yang mampu memberi penjelasan terkait dengan problematika 

pelaksanaan pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VII di 

SMP Negeri 1 Jumapolo.  

Untuk memperoleh data yang valid maka peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut : 

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan melakakukan 

observasi secara langsung yaitu dengan terlibat langsung di lapangan untuk mengetahui 

problematika pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VII di SMP 

Negeri 1 Jumapolo. 

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 

informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab 

yang dilakukan dengan pertemuan antara dua orang untuk saling bertukar informasi. Dari 

kegiatan wawancara peneliti mendapatkan informasi berupa fakta yang berhubungan 

problematika pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VII di SMP 

Negeri 1 Jumapolo. 

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari data 

mengenai hal-hal  yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

agenda, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

problematika pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pada pelajaran Pendidikan Agama 

Islam, data tersebut berupa RPP pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VII, data 

tentang keadaan guru, jumlah siswa, kondisi sekolah SMP Negeri 1 Jumapolo, dan data 

lainnya yang mendukung dalam proses penelitian. 
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Menurut Moleong analisis data adalah proses bagaimana data bisa menjadi urut. 

Proses ini berisi tentang bagaimana cara menguraikan suatu masalah menjadi beberapa 

bagian sehingga rapi dalam bentuk yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami 

maksudnya oleh pembaca. 

Berlangsungnya proses ini berjalan dengan mengkaji seluruh data yang telah ada 

dari berbagai macam sumber yang didapat. Jika proses ini telah berhasil maka langkah 

selanjutnya mereduksi data, diringkas, diseleksi poin pentingnya. Sesuai dengan fokus 

penelitian yakni tentang problematika pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam kelas VII di SMP Negeri 1 Jumapolo yang akan direduksi dengan mensortir data 

yang tidak relevan dengan penelitian. 

Selanjutnya, selesai dalam langkah mereduksi data maka langkah berikutnya 

yakni menyajikan data dalam bentuk naratif. Selain naratif, data dapat disajikan dengan 

tabel, grafik, ataupun yang lainnya. Hal ini bermanfaat untuk memudahkan peneliti dalam 

memahami apa yang ditelliti serta bermanfaat untuk melakukan perencanaan selanjutnya 

yang seperti apa. Langkah yang terakhir yakni verifikasi/ merumuskan kesimpulan dari 

hasil yang telah dipaparkan berbentuk deskripsi temuan baru yang sebelumnya belum 

ditemukan/ temuan baru yang kurang jelas, sehingga ditelaah lagi untuk mendapatkan 

kesimpulan yang lebih jelas. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam kelas VII di SMP Negeri 1 Jumapolo tahun ajaran 2020/2021. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan membuka sampai menutup pelajaran, 

yang terbagi menjadi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. 

Pembalajaran jarak jauh pada awalnya dilaksanakan melalui media Grub Whatsapp 

karena dinilai waktu itu media yang paling efisien. Kemudian dengan berjalannya waktu 

kepala sekolah SMP Negeri 1 Jumapolo mencoba beberapa platform demi meningkatkan 

kualitas pembelajaran jarak jauh di SMP Negeri 1 Jumapolo. Media pembelajaran jarak 

jauh yang digunakan meliputi googleform, zoom, dan classroom. Kemudian adanya 
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kebijakan dari pemerintah kabupaten Karanganyar untuk menggunakan aplikasi berbasis 

web yaitu Ukline.  

Seperti yang di paparkan pada BAB II bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran 

meliputi kegiatan membuka sampai menutup pelajaran, yang terbagi menjadi kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Maka pelaksanaan pembelajaran jarak 

jauh mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VII di SMP Negeri 1 Jumapolo sesuai 

dengan hal tersebut, guru Pendidikan Agama Islam telah menyiapkan RPP sebelum 

melakukan pembelajaran dan pembelajaran jarak jauh dilakukan sesuai dengan yang ada 

di RPP dengan adanya pendahuluan atau kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan 

penutup. Hanya saja perbedaannya pembelajaran jarak jauh dilakukan tanpa bertatap 

muka langsung antara guru dan peserta didik. Selama pembelajaran daring guru juga 

menyampaikan indicator-indikator yang harus dicapai oleh anak, guru menyampaikan 

dengan mengeshare ke grub whatsapp. Jadi pembelajaran jarak jauh ini tetap beracuan 

dengan RPP seperti waktu pembelajaran tatap muka, karena acuan dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar itu harus menggunakan RPP jadi guru tidak mengajarkan asal 

materi kepada siswa. Yang meliputi kegiatan awal yakni salam pembuka, berdoa, 

mengabsen, mengaitkan materi, motivasi, dan penyampaian KD. Kegiatan inti yakni 

membaca/mengamati materi, mengidentifikasi, mendiskusikan, mengomunikasikan, guru 

menyimpulkan. Kemudian kegiatan penutup peserta didik dan guru merangkum materi 

hari tersebut. Tetapi RPP pembelajaran jarak jauh ini memang sudah ditentukan dan 

disepakati oleh MGMP kabupaten, dan untuk  pembelajaran tatap muka biasanya sekitar 

10-11 indikator atau 10-11 bab materi yang harus diselesaikan, tetapi ketika saat 

pembelajaran jarak jauh seperti saat ini hanya 8 indikator atau 8 bab materi yang harus 

diselesaikan. Dalam pembelajaran jarak jauh ini metode yang biasanya guru gunakan 

ketika mengajar itu yang pertama adalah metode ceramah karena memang metode ini 

sangat wajib ada sebab dengan metode ini anak lebih mudah menangkap materi ketika 

pembelajaran jarak jauh, perlunya anak mengetahui indicator apa yang harus dicapai dan 

materi-materi penting yang harus diserap anak jadi guru tetap menggunakan metode 

ceramah ini ketika mengajar. Selain itu juga ada metode diskusi, biasanya ini dilakukan di 
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google classroom jadi ketika anak-anak ada pertanyaan trus ada feedback dan juga Tanya 

jawab sesama siswa itu biasanya dilakukan di google classroom. 

3.2 Problematika dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam kelas VII di SMP Negeri 1 Jumapolo tahun ajaran 

2020/2021. 

Menurut Dimyati dan Mudjiono menjelaskan problematika berasal dari dua factor yaitu 

factor intern dan ekstern.  

3.2.1 Faktor Internal 

3.2.1.1 Sikap siswa terhadap belajar 

Sikap merupakan kemampuan memberikan penilaian tentang sesuatu, yang membawa diri 

sesuai dengan penilaian. Adanya penilaian tentang sesuatu, mengakibatkan terjadinya 

sikap menerima, menolak, atau mengabaikan. Adanya siswa memiliki kemampuan 

merespon baik pada setiap pembelajaran tetapi beberapa anak kurang baik ketika 

merespon hal ini disebabkan karena kesiapan pada diri siswa ketika menerima 

pembelajaran berbeda-beda. Sesuai dengan temuan di lapangan bahwa adanya siswa yang 

ketika ada pembelajaran dan tugas dari guru ada yang langsung merespon dengan baik, 

dan ada beberapa yang kurang siap sehingga membuat siswa bingung menangkap maksud 

dari guru. 

3.2.1.2 Motivasi belajar 

Motivasi belajar merupakan kekuatan mental dari diri siswa yang mendorong terjadinya 

proses belajar. Kurangnya motivasi belajar siswa sehingga menjadi pemhambat dalam 

pembelajaran jarak jauh ini. Motivasi sangatlah diperlukan ketika pembelajaran jarak jauh 

seperti ini karena dengan adanya motivasi dapat memperlancar pembelajaran siswa dan 

pembelajaran itu dapat berhasil. 

3.2.1.3 Konsentrasi belajar 

Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. 

Pembelajaran jarak jauh ini dilakukan di rumah masing-masing siswa dan hal ini tidak 

menutup kemungkinan akan mengganggu konsentrasi belajar siswa. Ketika pembelajaran 

tatap muka di sekolah maka konsentrasi siswa akan selalu terpusat pada guru ketika 
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pembelajaran namun ketika pembelajaran jarak jauh seperti saat ini maka siswa akan lebih 

mudah terganggu konsentrasinya karena dia melakukan pembelajaran sendiri di rumah 

dengan segala suasana rumah yang ada. 

3.2.1.4 Intelegensi dan keberhasilan belajar 

Dengan perolehan hasil belajar yang rendah, yang disebabkan oleh intelegensi yang 

rendah atau kurangnya kesungguhan belajar siswa. Setiap anak memiliki kemampuan 

berfikir yang berbeda-beda, ada yang ketika mendapat tugas langsung merespon dengan 

baik kemudian mengerjakan sesuai perintah guru, tetapi ada juga anak yang 

kemampuannya kurang masih kebingungan tugas tersebut perintahnya gimana. Jadi hal 

ini dapat mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar.  

3.2.1.5 Kurangnya penguasaan teknologi  

Dari sejumlah siswa memiliki keterbatasan ketika mengoperasikan smartphone, hal ini 

dikarenakan anak yang tidak memiliki hp sendiri sebelumnya kemudian dengan kebijakan 

pemerintah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh maka anak dituntut untuk bisa 

mengoperasikan smartphone dengan baik agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. 

Namun, hal tersebut hanya terjadi dari sebagian kecil siswa saja. 

3.2.2 Faktor Eksternal  

3.2.2.1 Sarana dan Prasarana Pembelajaran 

Lengkapnya sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kondisi pembelajaran yang 

baik. Hal itu tidak berarti bahwa lengkapnya sarana dan prasarana menentukan jaminan 

terselenggaranya proses belajar yang baik, namun akan lebih baik jika sarana dan 

prasarana di sekolahan itu lengkap. Dari pihak sekolah sendiri memang belum 

memberikan sarana untuk menunjang pembelajaran jarak jauh seperti handphone, hal 

tersebut dikarenakan memang tidak adanya dana untuk memberikan sarana tersebut. 

Karena sekolah hanya mengandalkan dana dari boss.  

3.2.2.2 Jaringan internet 

Jaringan internet saat ini memang menjadi salah satu factor pendukung keberhasilan 

pembelajaran jarak jauh, jika jaringan internet buruk maka akan sangat berpengaruh pada 

pembelajaran jarak jauh. Dilihat dari tempat tinggal peserta didik SMP Negeri  Jumapolo 
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memang merupakan kawasan yang dibilang masih susah sinyal, karena perumahan 

peserta didik terletak di desa-desa dan masih susah sinyal. Maka jaringan internet yang 

buruk ini menjadi salah satu problematika yang serius dalam pelaksanaan pembelajaran 

jarak jauh ini. 

3.2.2.3 Koordinasi antara siswa dan orang tua 

Kurangnya koordinasi pada siswa dengan orang tuanya, karna sekarang anak dituntut 

untuk belajar dirumah jadi orang tualah yang sepenuhnya mengawasi anaknya dalam 

belajar saat ini, tidak seperti dulu ketika pembelajaran tatap muka ada guru yang 

mengawasi anak ketika belajar dan melakukan sholat jamaah di sekolah. Karna orang tua 

sibuk bekerja maka beliau sampai lupa mempunyai tanggung jawab mengawasi anaknya. 

3.2.2.4 Kebijakan penilaian pada siswa 

Dalam pembelajaran jarak jauh ini siswa dituntut untuk mandiri dalam belajar sehingga 

ini berdampak pada penilaian pada siswa. Seperti halnya ketika adanya tugas, guru tidak 

mengetahui apakah tugas tersebut berhasil dikerjakan karena hasil upaya sediri atau 

bukan. Jadi guru tidak bisa memberikan penilaian yang akurat pada siswa. Seperti halnya 

dalam penilaian afektif dan psikomotor saat ini sangatlah sulit, karena guru tidak dapat 

memantau secara langsung peserta didiknya, jadi guru hanya mengandalkan ketepatan 

dalam pengumpulan tugas yang dilakukan oleh siswa. 

3.2.2.5 Lingkungan sosial siswa 

Ketika pembelajaran tatap muka peserta didik di sekolah membentuk suatu lingkungan 

sosial siswa. Dalam lingkungan sosial tersebut ditemukan adanya kedudukan dan peranan 

tertentu. Ada yang menjabat sebagai pengurus kelas, ketua kelas, OSIS dan lain 

sebagainya. Dalam kehidupan tersebut terjadi pergaulan seperti hubungan akrab, kerja 

sama, bersaing, konflik. Namun saat ini ketika pembelajaran jarak jauh yang dilakukan di 

rumah membuat siswa kurang interaksi dengan teman-temannya, mereka hanya 

berinteraksi dengan teman yang ada di desanya saja. 

3.3 Solusi dalam menyelesaikan problematika pelaksanaan pembelajaran jarak jauh 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VII di SMP Negeri 1 Jumapolo 

tahun ajaran 2020/2021. 
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Upaya dalam mengatasi problematika pembelajaran jarak jauh pada maple PAI kelas 7 

adalah diperlukan koordinasi yang baik antara guru dan kepala sekolah jadi diperlukan 

kerjasama yang baik antara guru dengan kepala sekolah agar dapat terwujud pembelajaran 

daring dengan lancar dan baik. Kemudian diperlukannya koordinasi yang baik antara guru 

maple satu dengan guru maple yang lain jadi antara guru itu saling bekerjasama saling 

membantu ketika menemui kendala dalam proses belajar sehingga bisa mengatasi masalah 

pembelajaran dengan baik. Kemudian tentunya harus ada koordinasi antara guru dengan 

orang tua agar saling mendukung, jadi orang tua juga ikut serta dalam memantau 

pembelajaran anaknya, karena saat pembelajaran daring ini orang tualah yang berperan 

penting pada berlangsungnya pembelajaran anak. Kemudian tersedianya sarana dan 

prasarana pembelajaran yang memadai dan bisa memperlancar kegiatan belajar mengajar 

jarak jauh ini, anak bisa memiliki hp sendiri-sendiri agar pembelajaran tidak tertinggal 

seperti jika hpnya memakai milik orang tua.  Yang terakhir yakni pihak sekolah 

mengadakan home visit kepada anak-anak yang beberapa kali tidak merespon materi dan 

tugas yang diberikan oleh guru maple, home visit dilakukan oleh guru maple yang 

bekerjasama dengan guru BK. Home visit ini dilakukan untuk memantau kegiatan apa 

yang dilakukan anak sehingga dia bisa berkali-kali tidak mengumpulkan tugas. Kemudian 

dengan home visit ini anak-anak akan menerima beberapa motivasi belajar dari guru 

maple dan guru BK agar anak bisa semangat lagi dalam menjalani pembelajaran jarak 

jauh ini 

 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

4.1.1 Proses pelaksanaan pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMP Negeri 1 Jumapolo tahun ajaran 2020/2021 ini dilaksanakan sesuai RPP yang 

meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.  
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4.1.2 Problematika yang muncul dalam Proses pelaksanaan pembelajaran jarak jauh mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Jumapolo tahun ajaran 2020/2021 

berasal dari dua faktor yakni factor internal dan faktor eksternal.  

4.1.3 Solusi untuk mengatasi problematika pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMP Negeri 1 Jumapolo tahun ajaran 2020/2021 adalah diperlukan 

koordinasi yang baik antara guru dan kepala sekolah Kemudian diperlukannya koordinasi 

yang baik antara guru mapel(mata pelajaran) satu dengan guru mapel(mata pelajaran)  

yang lain. Kemudian tentunya harus ada koordinasi antara guru dengan orang tua agar 

saling mendukung. Kemudian tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran yang 

memadai dan bisa memperlancar kegiatan belajar mengajar jarak jauh ini. Yang terakhir 

yakni pihak sekolah mengadakan home visit kepada anak-anak yang beberapa kali tidak 

merespon materi dan tugas yang diberikan oleh guru mapel(mata pelajaran). 

4.2 Saran  

4.2.1 Bagi Kepala Sekolah, Kepala sekolah diharapkan agar mengadakan rapat secara berkala 

melalui grub whatsapp ataupun google meet selama pembelajaran jarak jauh ini agar 

senantiasa mengetahui apa saja yang menjadi problematika dalam pelaksanaan 

pembelajaran jarak jauh ini, agar mampu mengatasinya dan pembelajaran jarak jauh dapat 

berjalan dengan lancar. 

4.2.2 Bagi Guru, Guru hendaknya menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa, agar 

menghimbau untuk siswa selalu berkonsentrasi selama pelaksanaan pembelajaran jarak 

jauh ini. 

4.2.3 Bagi Siswa, Siswa diharapkan agar terus mengulang-ulang materi pembelajaran yang 

belum dimengerti dan didiskusikan dengan orang atau bisa berdiskusi dengan temannya di 

desa agar kesultan yang dialami selama pembelajaran dapat teratasi. 
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