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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengelolaan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang memroyeksikan 

tindakan yang akan dilaksanakan pada proses pembelajaran dengan koordinasi 

(mengatur dan merespon), komponen-komponen pembelajaran yang meliputi 

tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, materi pembelajaran, dan media 

pembelajaran ,metode dan teknik pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran 

menjadi tepat dan sistematis (Erwinsyah, 2018). Pengelolaan pembelajaran 

merupakan suatu proses penyelenggaraan interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pengelolaan pembelajaran 

memiliki fungsi untuk memudahkan pengelolanya dalam mencapai tujuan 

pendidikan baik secara secara umum yang tertuang dalam peraturan pemerintah 

atau undang-undang pendidikan yang berlaku. Artinya dalam melaksanakan 

pengelolaan pembelajaran diperlukan perencanaan yang baik, pelaksanaan yang 

sesuai dengan rencana dan pengawasan yang diwujudkan dengan sistem penilaian 

yang objektif, jujur dan menurut standar penilaian yang ditetapkan sebelumnya 

(Fitriani, 2017).  

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. 

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

disebabkan oleh virus corona. Maka pemerintah menerapkan social distance 
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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 

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.      

Prawiyogi (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, 2021). 

Latip (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 
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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 

interaksi antara guru dan siswa, antara siswa dan lingkungan pendidikan.  

Tentunya proses pengelolaaan pembelajaran jarak jauh ini memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pembelajaran jarak jauh peserta didik akan 

lebih fleksibel dalam proses belajar, lokasi dan tempat belajarnya pun bisa 

dikondisikan tergantung pada keadaan dan kondisi pada saat proses pembelajaran 

berlangsung (Sukamto, 2020). Namun kelemahan pembelajaran jarak jauh peserta 

didik tidak dapat berinteraksi langsung oleh guru maupun peserta didik lainnya 

secara nyata, sehingga juga berpengaruh pada emosional peserta didik itu sendiri. 

Sukamto (2020) hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran jarak 

jauh antara lain berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia, kurang jelasnya 

arahan pemerintah daerah, belum adanya kurikulum yang tepat, dan keterbatasan 

sarana dan prasarana, khususnya dukungan teknologi dan jaringan internet. 

Kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik atau bahkan sesama peserta 

didik yang dapat menghambat hasil dalam proses pembelajaran, peserta didik 

yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. 

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. 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 
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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. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang pengelolaan pembelajaran jarak jauh serta mengidentifikasi faktor-faktor 

penghambat pengelolaan pembelajaran jarak jauh di SMA Negeri 1 Widodaren. 

Hasil 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 mengatasi dan meminimalisir dampak yang akan terjadi 

apabila faktor penghambat tidak diatasi.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah  

1. Bagaimana pengelolaan pembelajaran jarak jauh di SMAN 1 Widodaren? 

2. Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung pengelolaan pembelajaran 

jarak jauh di SMAN 1 Widodaren? 

3. Apa saja solusi untuk menghadapi faktor-faktor penghambat pengelolaan 

pembelajaran jarak jauh di SMAN 1 Widodaren? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan pembelajaran jaraj jauh di SMAN 1 

Widodaren. 

2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung pengelolaan 

pembelajaran jarak jauh di SMAN 1 Widodaren.  

3. Untuk mengidentifikasi solusi dari faktor-faktor penghambat pengelolaan 

pembelajaran jarak jauh di SMAN 1 Widodaren.  
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini dibagi dua yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi teoritis 

mengenai pengelolaan pembelajaran jarak jauh dan faktor-faktor penghambat 

pengelolaan pembelajaran jarak jauh di SMAN 1 Widodaren. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

a. Bagi peneliti  

Penelitian ini merupakan sarana bagi peneliti untuk menerapkan ilmu 

yang sudah dipelajari dipelajari selama kuliah serta menambah wawasan 

untuk menjadi seorang pendidik. 

b. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan evaluasi terhadap pembelajaran jarak jauh dan mengetahui 

faktor-faktor penghambat serta cara mengatasinya.  

c. Bagi pendidik  

Penelitian ini dapat menjadi sarana refleksi bagi pendidik mengenai 

pengelolaan pembelajaran jarak jauh yang diilakukan serta membantu 

pendidik mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pembelajaran jarak 

jauh di SMA Negeri 1 Widodaren. 

 


