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PENGELOLAAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH DI SMA NEGERI 1 

WIDODAREN 

 

Abstrak 

 

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan pengelolaan pembelajaran jarak jauh di 

SMAN 1 Widodaren dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan 

pendukung pengelolaan pembelajaran jarak jauh di SMAN 1 Widodaren. Serta 

mengidentifikasi solusi dari faktor-faktor penghambat pengelolaan pembelajaran 

jarak jauh.  Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Subjek 

penelitian terdiri dari Kepala Sekolah, 3 Guru, dan 3 Peserta Didik. Teknik 

pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode.  

Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, 

verifikasi data. Hasil penelitian pengelolaan pembelajaran jarak jauh dimulai dari 

perencanaan  pembelajaran, guru menyiapkan RPP daring, bahan ajar, dan media 

pembelajaran. Metode yang digunakan menggunakan metode ceramah dan 

penugasan. Media dalam pembelajaran menggunakan video pembelajaran, Zoom 

dan Schoology. Evaluasi pembelajaran yaitu  evaluasi  penilaian sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Faktor penghambat pembelajaran jarak jauh 

antara lain:kompetensi guru yang rendah dalam teknologi, penilaian dalam 

pembelajaran jarak jauh, kendala jaringan yang kurang stabil saat pembelajaran, 

penguasaan teknologi yang kurang pada siswa, motivasi belajar siswa yang 

rendah. Faktor pendukung pembelajaran jarak jauh antara lain: jaringan wifi  dan 

bantuan kuota Kemendikbud dan laptop serta laboratorium komputer untuk 

pembelajaran. Solusi dari faktor-faktor penghambat Antara lain guru mengikuti 

pelatihan di forum- forum, dan mengikuti seminar, guru memfokuskan satu-satu 

siswa yang sangat jarang mengumpulkan tugas dan praktek, jika pada tatap muka 

via  Zoom siswa terkendala jaringan guru akan memberikan materi di schoology, 

siswa diberi pemahaman tentang bagaimana cara menggunakan media 

pembelajaran tersebut dan guru memilih metode pembelajaran yang tepat agar 

motivasi belajar peserta didik meningkat. 

 

 

Kata Kunci: pengelolaan, pembelajaran jarak jauh 

 

Abstract 

 

The purpose of the study was to describe the management of distance learning at 

SMAN 1 Widodaren and to identify the inhibiting and supporting factors for the 

management of distance learning at SMAN 1 Widodaren. As well as identifying 

solutions to the inhibiting factors for distance learning management. This type of 

research uses qualitative research. The research subjects consisted of the principal, 

3 teachers, and 3 students. Data collection techniques using interviews, 

observation and documentation. The validity of the data used triangulation of data 

sources and triangulation of methods. Data analysis techniques used are data 
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reduction, data presentation, data verification. The results of distance learning 

management research start from lesson planning, teachers prepare online lesson 

plans, teaching materials, and learning media. The method used is the lecture and 

assignment method. Media in learning uses learning videos, Zoom and 

Schoology. Learning evaluation is an evaluation of attitude, knowledge, and skills 

assessment. The inhibiting factors for distance learning include: low competence 

of teachers in technology, assessment in distance learning, network constraints 

that are less stable during learning, lack of mastery of technology in students, low 

student motivation. Supporting factors for distance learning include: wifi network 

and quota assistance from the Ministry of Education and Culture and laptops and 

computer laboratories for learning. Solutions to inhibiting factors include teachers 

attending training in forums, and attending seminars, teachers focus on one-on-

one students who very rarely collect assignments and practices, if in face-to-face 

via Zoom students are constrained by the network the teacher will provide 

material on schoology, students are given an understanding of how to use the 

learning media and the teacher chooses the right learning method so that students' 

learning motivation increases. 

 

Keywords: management, distance learning 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Kegiatan pengelolaan pembelajaran meliputi berbagai cara dalam mengelola 

situasi dan kondisi dalam proses pembelajaran. Kondisi belajar yang kondusif 

merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya proses pembelajaran. Naway 

(2016) pengelolaan pembelajaran suatu proses untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, untuk mencapai tujuan pembelajaran diperlukan proses panjang 

yang dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan 

pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal, maka proses 

tersebut harus dikelola dengan baik. Pengelolaan yang baik yakni siswa harus 

mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan 

untuk mengekpresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan (Sutama, 

S.Narimo & Haryoto 2012).  

Covid-19 (Coronavirus disease 2019) adalah penyakit menular yang 

disebabkan oleh virus corona. Maka pemerintah menerapkan social distance 

untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19, maka terjadi pembatasan 

pertemuan dengan jumlah banyak termasuk dalam dunia pendidikan. Hal ini 

berdampak pada kegiatan belajar-mengajar di lembaga pendidikan yang semula 
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tatap muka di kelas, menjadi pendidikan jarak jauh (PJJ) dalam jaringan (daring) 

dengan sistem online (Ariadhy 2020). Proses pembelajaran jarak jauh dilakukan 

dengan prinsip pembelajaran menggunakan teknologi. E-learning merupakan 

suatu pembelajaran yang dikelola menggunakan elektronik (komputer/gadget) 

yang mampu mewujudkan proses pembelajaran yang efektif (Maria 2014).      

Prawiyogi, Purwanugraha, Fakhry, & Firmansyah (2020) pembelajaran 

jarak jauh adalah pendidikan yang diajarkan dari jarak jauh, tanpa ruang kelas 

secara fisik. Dimana peserta didik dengan pengajar berada di lokasi yang berbeda, 

sehingga diperlukan sistem telekomunikasi yang interaktif untuk dapat terhubung 

satu dengan lainnya. Peran teknologi sangatlah dibutuhkan, mengingat 

pembelajaran dilakukan secara online. Pembelajaran jarak jauh sangat jauh 

berbeda dengan pemebelajaran tatap muka, perbedaan yang paling mendasar 

adalah peserta didik tidak bisa melakukan interaksi langsung dengan guru 

sehingga komunikasi yang terjalin terbatas. Keterbatasan berkomunikasi ini 

berakibat terjadinya kesulitan dalam memahami informasi yang diberikan oleh 

guru. Dalam pengelolaan pembelajaran jarak jauh memang menitik beratkan pada 

kemandirian siswa, kemandirian inilah yang harus dipupuk dalam proses 

pengelolaan pembelajaran jarak jauh di masa Covid-19 ini (Sabaniah, Ramadhan 

& Rohmah 2021).  

Mahendra (2020) menerangkan terdapat tiga aspek penting dalam 

pembelajaran jarak jauh, yaitu keterpisahan, guru/pendidik dengan peserta didik, 

kemandirian, dan layanan belajar. Jika melihat ketiga aspek tersebut kemandirian 

dalam belajar merupakan aspek yang akan dipengaruhi oleh keterampilan guru 

mengelola pembelajaran serta bentuk pelayanan yang diberikan oleh guru maupun 

lembaga pendidikan selama pembelajaran jarak jauh. Darmawan (2020) 

pengelolaan pembelajaran jarak jauh yang terdiri dari tahap perancangan, 

pengembangan, evaluasi, dan revisi. Dalam mendesain pengelolaan pembelajaran 

jarak jauh yang efektif harus diperhatikan tidak saja tujuan, kebutuhan, 

karakteristik siswa dan guru. Tetapi juga kebutuhan isi dan hambatan teknis yang 

mungkin terjadi. Keberhasilan pembelajaran jarak jauh ditentukan oleh adanya 
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interaksi antara guru dan siswa, antara siswa dan lingkungan pendidikan (Nadire 

2015). 

Pengelolaan pembelajaran jarak jauh di SMA Negeri 1 Widodaren 

dilakukan dengan menggunakan media Schoology yang berisi materi dalam 

bentuk power point dan tugas atau kuis yang bisa diakses dalam waktu yang 

ditentukan. Atau juga materi yang diberikan dalam bentuk video melalui youtube 

dimana guru mengunggah video pembelajaran dan diakses siswa. Minat generasi 

milenial terhadap perubahan dan kemajuan teknologi cukup besar, terutama 

penggunaan media telekomunikasi berbasis internet seperti smartphone untuk 

berbagai keperluan, sebagai contoh smartphone yang digunakan untuk 

memudahkan untuk mengakses informasi, khususnya di bidang pendidikan (Sari, 

D.E 2019). Dalam pembelajaran jarak jauh sekarang penggunaan smartphone 

telah dimanfaatkan sebagai perangkat pembelajaran berbasis e- learning, yang 

berfungsi untuk guru memberikan materi serta siswa menerima dan mengirim 

tugas. 

Berdasarkan hasil wawancara awal banyak pendidik yang mengeluh 

terbatasnya ketersediaan sarana teknologi, kemampuan pengoperasian, maupun 

keterbatasan jaringan. Berdasarkan hasil pengamatan awal kekurangan model 

pelaksanaan pembelajaran yaitu membutuhkan akses internet yang memadai, 

ketersediaan sarana handphone ataupun laptop dan pulsa data yang terbatas 

sehingga sulit untuk dapat berinteraksi face to face melalui aplikasi Zoom atau 

Google Meet. Tidak semua kegiatan dapat tercover atau terlaksana pada satu hari, 

tingkat pencapaian prestasi belajar peserta didik rendah, kompetensi mengajar 

pembelajaran jarak jauh guru masih rendah yang dimiliki oleh guru dan orang tua 

wali murid SMAN 1 Widodaren. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengelolaan 

pembelajaran jarak jauh serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat 

pengelolaan pembelajaran jarak jauh di SMA Negeri 1 Widodaren. Penelitian ini 

akan bermanfaat untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pengelolaan 

pembelajaran jarak jauh di SMA Negeri 1 Widodaren.  Dengan diketahuinya 

faktor-faktor penghambat yang dihadapi nantinya dapat dicarikan solusi untuk 
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mengatasi dan meminimalisasi dampak yang akan terjadi apabila faktor 

penghambat tidak diatasi.  

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Desain yang 

digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Bambang 

(2015) desain studi kasus adalah salah satu pendekatan kualitatif yang mana 

seorang peneliti ikut serta dalam mengumpulkan data pada penelitian tersebut 

yang sedang berlangsung dalam waktu yang saling berkesinambungan. Tempat 

penelitian akan di lakukan di SMA N 1 Widodaren, Kauman, Padaplang, 

Walikukun, Kec. Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. 

Penelitian dilaksanakan pada awal semester 2 tahun pelajaran 2020/2021. 

Penelitian dimulai pada September 2021 sampai dengan November 2021. Subjek 

penelitian ini ada 7 orang. Terdiri dari Kepala Sekolah, 3 Guru, dan 3 Peserta 

Didik. Alasan memilih kepala sekolah sebagai subjek penelitian yaitu karena 

kepala sekolah sebagai penanggung jawab kebijakan sekolah termasuk terkait 

pengelolaan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Memilih guru, karena sebagai 

pelaku kegiatan pembelajaran jarak jauh, dan peserta didik adalah yang merasakan 

kegiatan pembelajaran maupun kebijakan pengelolaan pembelajaran jarak jauh di 

SMAN 1 Widodaren. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara, observasi, dokumentasi. Pelaksanaan wawancara yaitu peneliti sudah 

menyiapkan pertanyaannya terlebih dahulu berupa pedoman wawancara. Peneliti 

telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan tertulis.  Wawancara 

terstuktur dalam penelitian ini dilakukan kepada kepala sekolah, guru wali kelas, 

dan peserta didik dengan tujuan memperoleh informasi bagaiman pengelolaan 

pembelajaran jarak jauh serta faktor pendukung dan penghambat pembelajaran 

jarak jauh di SMAN 1 Widodaren. Observasi dalam penelitian ini, sesuai dengan 

objek penelitian maka, peneliti memilih observasi partisipan. Observasi partisipan 

yaitu suatu teknik pengamatan dimana peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan 

yang dilakukan oleh objek yang diselidiki. Observasi ini dilakukan dengan 
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mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian, yaitu dengan 

mengamati kegiatan pembelajaran jarak jauh, proses pembelajaran jarak jauh, 

kemampuan guru dalam mengelola e-learning serta sarana dan prasarana SMAN 

1 Widodaren. Dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan keterangan, penerangan 

pengetahuan, serta bukti dan data akurat mengenai dokumen. Dalam dokumentasi 

ini peneliti mencari atau memperoleh data seperti foto kegiatan, notulen, RPP, dan 

lain sebagainya. Dokumen dalam penelitian ini nantinya untuk melengkapi data 

penelitian tentang  pengelolaan pembelajaran jarak jauh, serta faktor pendukung 

dan penghambat pembelajaran jarak jauh. 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan reduksi data, 

penyajian data dan verifikasi data. Analisis data dimulai dengan melakukan 

wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu seseorang yang benar-benar 

memahami dan mengetahui situasi obyek penelitian. Setelah melakukan 

wawancara, analisis data dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara, 

dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan 

seksama, kemudian menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan apayang 

ada direkaman tersebut. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pengelolaan Pembelajaran Jarak Jauh di SMA Negeri 1 Widodaren 

Pengelolaan pembelajaran adalah upaya menyediakan dan  menggunakan fasilitas 

belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar. Dengan tujuan agar 

mencapai hasil yang baik dan upaya mengembangkan kemampuan siswa dalam 

menggunakan alat-alat belajar, upaya menyediakan kondisi-kondisi yang 

memungkinkan siswa belajar yang efektif, serta membantu siswa untuk 

memperoleh hasil yang diharapkan. 

Dalam melaksanakan pembelajaran pada masa pandemi covid-19, SMA  

Negeri 1 Widodaren Kota Ngawi memutuskan untuk melakukan pembelajaran 

jarak jauh (PJJ). Pembelajaran jarak jauh (PJJ) ini dilakukan dengan guru yang 

berada di sekolah dan peserta didik yang berada di rumah. Pengelolaan 

pembelajaran jarak jauh dilihat dari beberapa aspek yaitu persiapan pembelajaran 
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jarak jauh, metode yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh, dan evaluasi 

pembelajaran jarak jauh. 

Berdasarkan hasil penelitian terkait persiapan pembelajaran jarak jauh di 

SMA Negeri 1 Widodaren dari hasil wawancara dengan guru kelas X Sejarah Ibu 

UR adalah sebagai berikut : 

“Dalam pembelajaran secara daring ini, saya selalu membuat RPP daring 

yang biasanya RPP dibuat dari awal semester. Untuk rpp daring ini saya 

buat dalam bentuk satu lembar yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti dan kegiatan penutup.” 

 

Perencanaan pembelajaran selanjutnya yaitu membuat media 

pembelajaran, berdasarkan hasil observasi guru terlihat sudah mempersiapkan dan 

membuat media pembelajaran berupa materi yang sudah diunggah ke Schoology 

dan video pembelajaran yang diupload ke youtube. Video pembelajaran dibuat 

berdasarkan materi yang akan dipelajari. Berdasarkan wawancara dengan subjek 

penelitian Ibu guru Mata Pelajaran Ekonomi  Kelas XI ibu HDP diperoleh:  

“Dalam pembelajaran daring ini ibu membuat media pembelajaran 

berbasis online karena memang pelaksanaan pembelajaran dilakukan 

secara online menggunakan Zoom, dan Schoology jadi media 

pembelajaran yang ibu buat pun berbasis online yaitu video pembelajaran 

yang ibu unggah ke youtube ibu dan kemudian ibu bagikan linknya di 

grup.” 

 

Pelaksanaan pembelajaran daring terlihat guru menggunakan pendekatan 

pembelajaran dengan memberikan motivasi untuk semangat belajar kepada 

peserta didik dan memberikan reward bagi peserta didik yang rajin dan disiplin 

dalam proses pembelajaran daring. Dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini 

peserta didik sangat membutuhkan motivasi serta dorongan agar tetap semangat 

belajar. Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek penelitian yakni Ibu UR 

diperoleh data sebagai berikut: 

“Dalam proses pembelajaran daring ini ibu selalu memberikan motivasi 

kepada para peserta didik untuk tetap semangat belajar. Meskipun secara 

daring, ibu juga memberikan reward bagi siswa yang rajin dan disiplin 

selama proses pembelajaran daring sehingga mereka akan lebih antusias 

dalam proses pembelajaran, pendekatan itulah biasanya ibu lakukan dalam 

proses pembelajaran daring. Akan tetapi terkadang mereka ada yang ribut 
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dan tidak fokus sehingga ibu tegur untuk kembali memperhatikan ketika 

ibu menjelaskan materi”. 

 

Selain metode pembelajaran, media pembelajaran juga diperlukan dalam 

pengelolaan pembelajaran jarak jauh. Dari hasil observasi yang telah penulis 

lakukan terlihat guru sudah menggunakan media pembelajaran berupa video 

pembelajaran yang telah dibuat atau didownload dari Youtube sebelum proses 

pembelajaran berlangsung, video pembelajaran yang digunakan dalam 

pembelajaran selalu disesuaikan dengan materi pembelajaran. Meskipun 

pembelajaran dilakukan secara daring tetap dibutuhkan media pembelajaran untuk 

mempermudah peserta didik memahami materi yang disampaikan. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan subjek penelitian yakni Ibu ES diperoleh data sebagai 

berikut:  

“Ibu selalu menggunakan media pembelajaran dalam pelaksanaan 

pembelajaran daring ini, media yang ibu gunakan berupa video 

pembelajaran baik yang ibu cari di Youtube kemudian ibu bagikan linknya 

ataupun yang ibu buat sendiri berdasarkan materi yang akan diajarkan 

kemudian ibu bagikan video itu melalui Whatsapp grup. Video 

pembelajaran digunakan sebagai media pembelajaran karena guru merasa 

akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik, karena dalam video 

pembelajaran tersebut sudah ada penjelasan lengkap disertai latihan soal 

yang bisa dipelajari oleh peserta didik secara rinci.” 

 

Dari pihak sekolah sudah memfasilitasi para guru untuk melaksanakan 

pembelajaran daring dengan memberikan kuota kepada setiap guru. Begitu juga 

ketersediaan jaringan internet di rumah sudah mumpuni untuk melaksanakan 

pembelajaran daring dan di sekolah pun sudah disediakan Wifi untuk melakukan 

pembelajaran daring. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala 

sekolah bapak SG diperoleh data berikut: 

“Kebetulan di sekolah ini disediakan Wifi sehingga guru dalam 

melaksanakan pembelajaran daring di sekolah bisa menggunakan Wifi 

sekolah. Selain itu guru juga diberikan kuota oleh sekolah sehingga saat 

melakukan pembelajaran dimanapun kita tetap bisa. Sejauh ini untuk 

jaringan internet baik di sekolah ataupun di rumah guru sudah tersedia dan 

cukup mendukung untuk melaksanakan pembelajaran daring”. 

  

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru, dan peserta 

didik SMA Negeri 1 Widodaren bahwa media dalam pembelajran menggunakan 
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Zoom dan Schoology. Sekolah juga memfasilitasi seperti wifi, komputer dan 

laboratorium komputer untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. 

Melalui Whatsapp guru biasanya menyampaikan koreksi dan evaluasi 

tentang pembelajaran yang telah dilakukan guru menyampaikan kepada orang tua 

tentang bagaimana pembelajaran yang dilakukan oleh anaknya apakah sudah 

memberikan hasil yang baik atau justru masih perlu dibimbing lagi.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan terlihat 

bahwa guru selalu melakukan evaluasi  penilaian sikap berupa pengamatan sikap 

tingkat kedisiplinan kehadiran saat zoom, keaktifan saat diskusi dan bertanya dan 

sikap selama mengikuti pembelajaran berlangsung. Pengetahuan berupa soal tes 

esai terdiri dari 5-10 soal dikerjakan diakhir pembelajaran untuk penilaian harian, 

dan keterampilan berupa penilaian laporan tertulis berupa Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD). 

Tabel 1. Hasil Temuan Penelitian Pengelolaan Pembelajaran Jarak Jauh di SMA   

Negeri 1 Widodaren 

Pembelajaran Jarak Jauh 

di SMA Negeri 1 

Widodaren 

Temuan 

1. Pengelolaan pembelajaran 

jarak jauh  

Pengelolaan pembelajaran jarak jauh dilihat dari 

beberapa aspek yaitu persiapan pembelajaran 

jarak jauh, metode yang digunakan dalam 

pembelajaran jarak jauh, dan evaluasi 

pembelajaran jarak jauh.  

2. Persiapan pembelajaran jarak 

jauh 

Guru menyiapkan RPP daring, bahan ajar, dan 

media pembelajaran. 

3. Metode pembelajaran jarak 

jauh  

Menggunakan metode ceramah, diskusi dan 

penugasan. 

4. Media pembelajaran jarak 

jauh 

Media pembelajaran berupa video pembelajaran 

yang telah dibuat atau didownload dari Youtube 

sebelum proses pembelajaran berlangsung, 

5. Sarana pembelajaran jarak 

jauh 

Wifi, komputer dan laboratorium komputer 

untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran 

jarak jauh. 

 

6. Evaluasi  pembelajaran jarak 

jauh 

Evaluasi  penilaian sikap berupa pengamatan 

sikap tingkat kedisiplinan kehadiran saat zoom, 

keaktifan saat diskusi dan bertanya dan sikap 

selama mengikuti pembelajaran berlangsung. 
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Pembelajaran Jarak Jauh 

di SMA Negeri 1 

Widodaren 

Temuan 

Pengetahuan berupa soal tes esai terdiri dari 5-10 

soal dikerjakan diakhir pembelajaran untuk 

penilaian harian, dan keterampilan berupa 

penilaian laporan tertulis berupa Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD). 

 

  Sumber : Hasil Data Penelitian yang Diolah 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pengelolaaan 

pembelajaran jarak jauh di SMAN 1 Widodaren bisa dikatakan efektif dalam 

pengelolaannya dan  memberikan efek yang baik bagi guru dan peserta didik 

dalam pembelajaran jarak jauh. Berikut ini merupakan beberapa bukti bahwa 

pengelolaan pembelajaran di SMAN 1 Widodaren memberikan efek yang baik 

bagi guru dan peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh. 

Dalam pembelajaran daring guru selalu membuat perencanaan 

pembelajaran dengan membuat RPP daring. RPP daring yang dibuat guru terdiri 

dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Selain itu guru selalu 

mempersiapkan bahan ajar dengan mempelajari kembali materi yang akan 

diajarkan, hal itu dilakukan agar guru dapat menguasai materi pembelajaran 

dengan sempurna. Selain materi pelajaran, guru juga mempersiapkan media 

berupa video pembelajaran sebelum pembelajaran daring berlangsung. Hasil 

penelitian tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hamidah 

(2020) bahwa dalam pra pembelajaran guru menyiapkan RPP, bahan ajar, jadwal 

dan penugasan kemudian mengirimkannya ke peserta didik. 

Pembelajaran daring guru menggunakan media pembelajaran berupa video 

pembelajaran yang di-upload dan dibagikan melalui Whatsapp, penggunaan 

media pembelajaran ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik dalam 

memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Pembelajaran jarak jauh 

dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Zoom, Whatsapp dan Schoology. 

Zoom digunakan untuk menjelaskan materi pelajaran, sedangkan Whatsapp 

digunakan untuk berkomunikasi dengan peserta didik dan orang tua mengenai 



11 

pelaksanaan pembelajaran daring, selain itu guru juga mengirimkan informasi 

mengenai pembelajaran melalui Whatsapp.  Schoology digunakan untuk 

memberikan materi yang dapat di akses peserta didik kapan saja, penugasan dan 

penumpulan tugas juga dilakukan di Schoology. Hasil penelitian tersebut sesuai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohmawati (2021) bahwa media 

pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh berupa video 

pembelajaran yang dibagikan di grup Whatsapp. Platform pembelajaran seperti 

Zoom dan Google Meet digunakan untuk alat pembelajaran jarak jauh, Schoology  

juga digunakan dalam pembelajaran jarak jauh mempermudah siswa dalam 

mengakses dan memahami materi pembelajaran. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran daring metode yang digunakan guru 

merupakan metode ceramah dan penugasan. Metode ceramah dirasa paling efektif 

untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Selain itu metode 

penugasan merupakan metode yang sering digunakan guru yaitu dengan 

memberikan tugas kepada peserta didik, hal ini bertujuan untuk mengetahui 

sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan. 

Berdasarkan dari penelitian tersebut jika dibandingkan dengan penelitian Tafonao 

(2020) memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu menggunakan 

metode penugasan dimana diakhir pembelajaran akan diberikan tugas kepada 

peserta didik. Sedangkan perbedaanya terletak pada metode home visit dimana 

pada penelitian tersebut menggunakan metode home visit dimana guru 

mengadakan home visit di rumah peserta didik dalam waktu tertentu. 

Ketersediaan sarana dan prasarana dalam pembelajaran daring di sekolah 

sudah terpenuhi, baik dari segi guru maupun peserta didik. Sekolah telah 

memberikan fasilitas berupa Wifi, kuota internet untuk guru sehingga guru tidak 

mengeluarkan uang pribadinya untuk membeli paket selain itu buku paket dan 

fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh guru sudah disediakan oleh sekolah. Selain 

itu guru dan siswa sudah memiliki media yang digunakan dalam pembelajaran 

berupa handphone dan laptop. Namun dari segi peserta didik terkadang peserta 

didik terkendala jaringan internet, karena jika mati lampu jaringan di rumah 

mereka menjadi terganggu. Pada pelaksanaan pembelajaran daring ini peserta 



12 

didik lebih suka menggunakan handphone karena dianggap lebih praktis. Sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan (Jalal 2020) yang menyatakan bahwa sarana 

dan prasarana berupa wifi dan kuota dari Kemendikbud mampu menunjang 

pembelajaran jarak jauh. Berdasarkan penelitian tersebut jika dibandingkan 

dengan penelitian yang diteliti memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya 

yaitu terkait pentingnya sarana dan prasarana dalam kegiatan pembelajaran jarak 

jauh. Sedangkan perbedaannya terletak pada permasalahan yang dialami peserta 

didik dan guru. Dalam penelitian tersebut guru mengalami kurangnya penguaan 

teknologi dalam menggunakan platform pembelajaran. Sedangkan dalam 

penelitian ini peserta didik terkendala jaringan internet. 

Evaluasi dalam pembelajaran jarak jauh. Pada akhir pembelajaran 

dilakukan evaluasi  penilaian sikap berupa pengamatan sikap, pengetahuan berupa 

soal tes, dan keterampilan berupa penilaian laporan tertulis. Evaluasi  merupakan 

salah satu hal penting dalam pembelajaran untuk mengetahui ketercapaian peserta 

didik dalam pembelajaran. 

3.2 Faktor Penghambat dan Pendukung Pengelolaan Pembelajaran Jarak 

Jauh di SMA Negeri 1 Widodaren 

3.2.1 Faktor Penghambat Pengelolaan Pembelajaran Jarak Jauh 

Faktor penghambat yang terjadi di SMA Negeri 1 Widodaren yaitu seperti 

kompetensi guru yang masih rendah dalam pembelajaran jarak jauh, penilaian 

belajar siswa oleh guru, jaringan yang kurang stabil ketika pembelajaran 

dilaksanakan secara online, penguasaan teknologi, adanya jarak antara guru dan 

peserta didik.  

Kepala sekolah bapak SG mengatakan masih ada sebagian guru yang 

bingung dalam menggunakan pembelajaran berbasis media belajar online. 

"Ya di sekolah ini masih ada beberapa guru yang bingung dalam 

menggnakan aplikasi online sebagai media belajarnya, ya maklum lah 

guru disini tidak semuanya muda. Jadi jika ada pekerjaan di sekolah yang 

menggunakan komputer pasti guru tersebut meminta bantuan kepada 

teman guru lainnya.” 

 

Berdasarkan hasil pengamatan, Ibu UR melakukan penilaian pada saat melakukan 

pembelajaran secara daring melalui whatsapp dan zoom. Penilaian yang 
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digunakan guru meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada 

saat pembelajaran guru sangat memperhatikan siswa mulai dari kehadiran siswa, 

kedisiplinan siswa saat masuk ruang zoom sesuai dengan jadwal, sikap dan 

tingkah laku siswa saat belajar, serta respon yang diberikan siswa ketika 

pembelajaran baik itu diskusi maupun mengutarakan pendapat. Seperti yang 

dijelaskan oleh Ibu UR sebagai berikut: 

“Kegiatan penilaian yang ibu lakukan berupa penugasan yang diberikan 

dan respon yang diberikan ke guru. Jadi setiap siswa itu telah memiliki 

akun kelas online masing-masing, seperti akun zoom, whatsapp, 

schoology, dimana setiap tugas-tugas yang diberikan akan dikumpulkan ke 

schoology, yang didalamnya berisi absen kehadiran siswa, serta tugas-

tugas yang telah dikerjakan. Semua tugas yang dikerjakan dan nilai-nilai 

akan tersimpan dalam akun masing-masing siswa. Ketika guru 

memberikan tugas, guru bisa memantau berapa siswa yang telah masuk 

kelas online dan yang telah mengerjakan dalam rentang waktu yang 

diberikan. Setelah siswa mengerjakan tugas yang diberikan saat itu juga 

nilai yang didapatkan akan muncul, kemudian ibu mengadakan kuis untuk 

mengevaluasi pemahaman siswa”. 

 

Berdasarkan wawancara dengan Guru HD diperoleh data berikut: 

“Kendala pada pembelajaran daring yaitu dari segi jaringan dan banyak 

peserta didik yang mengeluh dengan kuota. Banyak murid yang memang 

rumahnya itu susah sinyal”  

 

Selain hambatan jaringan yang kurang stabil, dalam penguasaan teknologi 

beberapa siswa yang kurang paham mengakses Zoom dan Schoology. Berdasarkan 

wawancara dengan Guru UR diperoleh data berikut: 

“Untuk penggunaan Zoom dan Schoology ada beberapa siswa yang masih 

bingung untuk mengakses materi, mengunggah soal. Tapi banyak juga 

yang sudah bisa, karena kan Schoology itu aplikasi yang tidak 

ribet.”(Peserta didik HTA) 

Kompetensi keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki dan dikuasai 

oleh seorang guru dalam melaksanakan proses ajar mengajarnya. Di SMA Negeri 

1 Widodaren sendiri masih ada guru yang mengalami kesulitan dalam 

menggunakan dan memanfaatkan pembelajaran berbasis teknologi. Hal ini 

disebabkan karena guru kurang bervariasi dalam menggunakan media belajar 

online. Guru cenderung hanya menggunakan aplikasi schoology dalam proses 

pembelajarannya, dengan menggunakan mengirimkan video belajar dengan 
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metode ceramah. Kompetensi guru di SMA Negeri 1 Widodaren masih jauh dari 

harapan dan dapat dikatakan belum berada dalam kondisi yang baik dan memadai 

dalam memanfaatkan serta membuat pembelajaran yang bervariasi. Hal ini 

menyebabkan peserta didik pasif dan merasa jenuh saat proses pembelajaran. 

Karena itulah ada guru yang masih bingung dalam menggunakan media belajar 

online yang bervariasi. Padahal sebagai seorang guru ia dituntut dan sudah 

seharusnya mempunyai kompetensi dasar dalam penggunaan media online yang 

saat ini sudah bervariasi. Sudah menjadi tuntutan di dalam kurikulum bahwa 

seorang guru harus memiliki kompetensi yang memadai termasuk dalam 

menggunakan media pembelajaran. Dari hasil observasi ditemukan guru yang 

masih sulit mengoperasikan media belajar online seperti bingung memilih media 

pembelajaran dan kurang familiar dengan media online yang berbasis teknologi 

informasi. Betapa bervariasi dan canggihnya media pembelajaran online, namun 

jika guru tidak terampil maka hal itu akan sia-sia.  

Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat diketahui bahwa penilaian yang 

digunakan guru pada umumnya mencakup penilaian sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Pada penilaian sikap, guru mengamati sikap peserta didik pada saat 

pembelajaran secara online melalui schoology, dan zoom. Pada pembelajaran 

tersebut, guru akan mengamati tingkah laku dan respon yang diberikan peserta 

didik selama pembelajaran. Oleh karena itu, guru benar-benar detail dalam 

mengamati sikap peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian, guru menilai 

tugas-tugas peserta didik yang telah dikirimkan melalui schoology dan juga 

mengadakan evaluasi pemahaman siswa melalui kuis. E. Fitriyani, Sutama & S. 

Narimo  (2015) Guru masih kesulitan dalam menilai kompetensi sikap karena 

penilaian ini mengikut sertakan siswa dalam penilaian yaitu pada penilaian diri 

dan antar siswa. Penilaian tersebut siswa diminta untuk menilai diri sendiri dan 

juga menilai teman sekelasnya, kendala dalam penilaian ini siswa merasa 

kesulitan memahami pernyataan dan siswa merasa tidak enak dalam menilai diri 

sendri dan juga teman sekelasnya serta dalam penilaian siswa masing bertanya 

maksud dari pernyataan yang harus dijawab. 
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Segi jaringan yang terkadang menghambat pembelajaran jarak jauh. 

Tentunya dengan jaringan yang kurang stabil ketika pembelajaran berlangsung 

akan menghambat proses pembelajaran dan berpengaruh terhadap pemahaman 

peserta didik. Asmuni (2020) faktor penghambat kendala jaringan yang sulit 

dijangkau, membuat peserta didik sulit memahami materi pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru. Kendala jaringan yang kurang stabil berdampak pada 

gangguan audio maupun video saat pembelajaran berlangsung sehingga menjadi 

tersendat-sendat dan mengakibatkan pembelajaran kurang efektif. Maka dengan 

demikian pemahaman peserta didik dalam belajar juga akan rendah karena 

kendala jaringan yang kurang stabil.   

Masih ada beberapa siswa yang masih bingung dalam menggunakan 

media pembelajaran Zoom dan Schoology. Mahendra (2020) bahwa peserta didik 

yang tingkat penguasaan teknologi nya masih rendah dapat menjadi suatu 

hambatan dalam pembelajaran jarak jauh sehingga penguasaan teknologi peserta 

didik merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran jarak jauh. Di era 

teknologi sekarang guru harus memiliki kreativitas, mengasah keterampilan siswa, 

dan meningkatkan kualitas diri dengan mengubah sistem, perspektif, dan 

berinteraksi dengan  teknologi. Oleh karena itu, peserta didik perlu diberikan 

pemahaman tentang bagaimana cara menggunakan media pembelajaran tersebut. 

Guru juga perlu  membuat video tutorial Zoom maupun Schoology agar siswa 

dapat memahami cara penggunaan media belajar tersebut. 

Motivasi belajar siswa yang rendah mengakibatkan hasil belajar peserta 

didik yang kurang maksimal. Motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang 

menentukan keberhasilan siswa dalam belajar. Pada masa pandemi Covid-19 

motivasi belajar sangat dibutuhkan siswa dalam proses pembelajaran daring. 

Pembelajaran daring memerlukan upaya yang tepat dan maksimal sehingga tidak 

mengaburkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai (Ali 2020). Adanya 

hambatan tersebut peserta didik dapat menjadi kurang aktif dalam menyampaikan 

aspirasi dan pemikirannya, sehingga dapat mengakibatkan pembelajaran yang 

menjenuhkan. Seorang siswa yang mengalami kejenuhan dalam belajar akan 

memperoleh ketidakmajuan dalam hasil belajar. Oleh karena itu, diperlukan 
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pendorong untuk menggerakkan menggerakan siswa agar semangat belajar 

sehingga dapat memiliki prestasi belajar. 

3.2.2 Faktor Pendukung Pembelajaran Jarak jauh di SMA Negeri 1 Widodaren 

Faktor pendukung yang terjadi pada pembelajaran jarak jauh di SMA Negeri 1 

Widodaren yaitu seperti tersedianya wifi di sekolah, sarana seperti laptop dan 

laboratorium komputer, dan bantuan kuota dari Kemendikbud. berdasarkan 

wawancara dengan kepala sekolah diperoleh data berikut: 

“Jaringan wifi tersedia di sekolah dengan sinyal yang bagus juga. 

Sekolah menyediakan laptop dan laboratorium komputer untuk 

pembelajaran jarak jauh ini. Untuk kuota, tiap peserta didik juga 

mendapat kan kuota dari Kemendikbud.” 

Adanya faktor pendukung seperti tersedianya jaringan wifi yang dapat 

dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Serta fasilitas yang mendukung 

seperti laptop dan laboratorium komputer yang tersedia. Serta bantuan kuota 

Kemendikbud untuk memudahkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di SMA 

Negeri 1 Widodaren. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah SMA 

Negeri 1 Widodaren, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung pengelolaan 

pembelajaran jarak jauh adalah tersedianya wifi, serta fasilitas yang mendukung 

pembelajaran jarak jauh yaitu laptop dan laboratorium komputer. Bantuan kuota 

Kemendikbud untuk memudah kan peserta dalam pembelajaran. 

Faktor pendukung yang telah diuraikan sesuai dengan pernyataan  

Budhianto (2020) bahwa guru harus punya pelengkapan pembelajaran online. 

Peralatan TIK yang harus dimiliki seorang guru adalah laptop dan video 

conference untuk menyampaikan materi. Pernyataan tersebut juga selaras dengan 

pernyataan Ariadhy (2020) Selain itu,  wifi yang memadai serta jaringan internet 

yang stabil sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan pembelajaran jarak jauh. 

Wifi juga dibutuhkan guru untuk mengunggah materi dan juga mencari berbagai 

referensi terkait materi pembelajaran. Pentingnya laptop dan jaringan wifi yang 

dibutuhkan dalam pembelajaran, maka sekolah juga menyediakan laptop, 

laboratorium komputer, dan jaringan wifi untuk menunjang kegiatan 

pembelajaran jarak jauh. 
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3.2.3 Solusi Menghadapi Faktor-Faktor Pengelolaan Pembelajaran Jarak Jauh di 

SMA Negeri 1 Widodaren. 

Pembahasan tentang faktor penghambat pengelolaan pembelajaran jarak jauh di 

SMA Negeri 1 Widodaren seperti yang telah disampaikan sebelumnya, tentunya 

perlu untuk diketahui juga solusi yang akan dipilih agar hambatan tersebut dapat 

diatasi dan mendapatkan jalan keluar atas masalah yang terjadi sebagaimana 

disajikan sebelumnya. Berikut ini merupakan solusi dari faktor  penghambat 

pengelolaan pembelajaran jarak jauh di SMA Negeri 1 Widodaren. 

Pertama, kendala kompetensi guru yang rendah dalam penguasaan 

teknologi solusinya yaitu dengan belajar bersama guru yang mempunyai 

kompetensi lebih, mengikuti pelatihan di forum- forum, dan mengikuti seminar. 

Segala upaya atau solusi untuk mengatasi masalah ini dipandang tepat dan baik.  

Kedua, kendala pada penilaian belajar siswa solusinya yaitu guru 

memfokuskan satu-satu peserta didik yang sangat jarang mengumpulkan tugas 

dan praktek, kemudian guru menghubungi orang tua siswa secara personal untuk 

menanyakan apa permasalahannya melalui video call antara guru dan orang tua 

agar siswa tidak ketinggalan materi dan tugas-tugas Guru juga melakukan 

pemantauan pendampingan melalui whatsApp group. 

Ketiga, keterbatasan jaringan yang kurang stabil solusinya adalah jika 

pada tatap muka via  Zoom peserta didik terkendala jaringan bisa berpindah 

tempat yang terjangkau. Guru memberikan materi yang dijelaskan pada tatap 

muka via Zoom dan mengunggah ke Schoology dan peserta didik bisa mengakses 

nya kapan saja. Untuk kendala kuota peserta didik bisa menggunakan fasilitas 

kuota yang di berikan dari Kemendikbud. Seperti yang dinyatakan Hamidah 

(2020) bahwa dalam proses pembelajaran setiap harinya biasanya menggunakan 

media internet yaitu aplikasi WhatsApp yang dinilai dapat mempermudah bagi 

guru dan orangtua yang kurang paham akan teknologi dalam membimbing dan 

membantu siswa dalam belajar.  

Keempat, dari segi penguasaan teknologi. Terkadang masih ada siswa 

yang masih bingung dalam menggunakan media pembelajaran Zoom dan 

Schoology. Solusinya adalah peserta didik diberi pemahaman tentang bagaimana 
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cara menggunakan media pembelajaran tersebut. Dan guru juga membuat video 

yang diunggah di Youtube agar siswa dapat memahami cara penggunaan media 

belajar tersebut. Seperti yang dinyatakan Asmuni (2020) pembelajaran jarak jauh 

tidak hanya memindah proses tatap muka menggunakan aplikasi digital, dengan 

disertai tugas-tugas yang menumpuk. Ilmu teknologi pendidikan mendesain 

sistem agar pembelajaran online menjadi efektif, dengan mempertimbangkan 

tujuan pembelajaran. 

Kelima, motivasi belajar siswa yang rendah mengakibatkan hasil belajar 

peserta didik yang kurang maksimal. Solusi dari permasalahan yang muncul 

adalah guru memilih metode pembelajaran yang tepat agar motivasi belajar 

peserta didik meningkat. Seperti yang dinyatakan Rohmawati (2017) motivasi 

sangat diperlukan dalam belajar karena dapat menyadarkan  kedudukan awal 

belajar, proses dan akhir, menginformasikan tentang kekuatan dalam belajar, 

mengarahkan kegiatan belajar, membesarkan semangat belajar, serta menyadarkan 

tentang adanya perjalanan belajar dan  kemudahan  belajar  yang  

bersinambungan. 

 

4. PENUTUP 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengelolaan pembelajaran jarak jauh 

dimulai dari perencanaan  pembelajaran jarak jauh, guru menyiapkan RPP daring, 

bahan ajar, dan media pembelajaran. Agar pengelolaan pembelajaran jarak jauh 

dapat dilaksanakan dengan baik. Metode yang digunakan dalam pembelajaran 

jarak jauh menggunakan metode ceramah dan penugasan. Media dalam 

pembelajaran menggunakan video pembelajaran, Zoom dan Schoology. Sekolah 

juga memfasilitasi seperti wifi, komputer dan Lab komputer untuk menunjang 

pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Evaluasi dalam pembelajaran yaitu  evaluasi  

penilaian sikap berupa pengamatan sikap, pengetahuan berupa soal tes, dan 

keterampilan berupa penilaian laporan tertulis. 

 Faktor Penghambat Pengelolaan Pembelajaran Jarak jauh di SMA Negeri 

1 Widodaren, faktor penghambat oleh guru yaitu kompetensi guru yang rendah 

dalam teknologi dan penilaian dalam pembelajaran jarak jauh. Faktor penghambat 
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oleh siswa yaitu kendala jaringan yang kurang stabil saat pembelajaran, 

penguasaan teknologi yang kurang pada siswa dan motivasi belajar siswa yang 

rendah. Faktor Pendukung Pengelolaan Pembelajaran Jarak jauh di SMA Negeri 1 

Widodaren yaitu tersedianya Jaringan Wifi  dan bantuan kuota Kemndikbud  

untuk mendukung pembelajaran dan tersedianya fasilitas dari sekolah laptop dan 

lab komputer untuk pembelajaran. 

 Solusi Menghadapi Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Pembelajaran 

Jarak Jauh di SMA Negeri 1 Widodaren. Kendala kompetensi guru yang rendah 

dalam penguasaan teknologi solusinya yaitu dengan belajar bersama guru yang 

mempunyai kompetensi lebih, mengikuti pelatihan di forum- forum, dan 

mengikuti seminar. Kendala pada penilaian belajar siswa solusinya yaitu guru 

memfokuskan satu-satu peserta didik yang sangat jarang mengumpulkan tugas 

dan praktek, kemudian guru menghubungi orang tua siswa secara personal untuk 

menanyakan apa permasalahannya melalui video call antara guru dan orang tua 

agar siswa tidak ketinggalan materi dan tugas-tugas. Jika pada tatap muka via  

Zoom peserta didik terkendala jaringan bisa berpindah tempat yang terjangkau. 

Dan guru biasanya juga memberikan materi yang di jelaskan pada tatap muka ke 

Schoology dan peserta didik bisa mengakses nya kapan saja. Untuk kendala kuota 

peserta didik bisa menggunakan fasilitas kuota yang di berikan dari 

Kemendikbud. Peserta didik di beri pemahaman tentang bagaimana cara 

menggunakan media pembelajaran tersebut. Dan guru juga membuat video yang 

di unggah di Youtube agar siswa dapat memahami cara penggunaan media belajar 

tersebut. Guru memilih metode pembelajaran yang tepat agar motivasi belajar 

peserta didik meningkat.  
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