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PENGELOLAAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH DI MASA PANDEMI 

COVID-19 DI SMPN 27 SURAKARTA 

 

 

ABSTRAK 

 
Pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan sistem 

pembelajaran yang semula dilakukan secara tatap muka diganti 
dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendiskripsikan pengelolaan PJJ (perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengendalian), kendala yang timbul dan solusi untuk 
mengatasinya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang 
dilaksanakan di lapangan dengan desain studi kasus dan pendekatan 
etnografi. Penelian dilakukan di SMP Negeri 27 Surakarta. Sumber 
data primer diperoleh dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah 
bidang kurikulum, guru, dan siswa. Tehnik pengumpulan data 
menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. 
Keabsahan data dilakukan dengan tehnik triangulasi sumber dan 
pengecekan ulang. Tehnik analisis data dalam penelitian ini meliputi 
reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) 
di SMPN 27 Surakarta meliputi penyusunan instrumen pembelajaran, 
pembuatan bahan ajar, penyiapan sarana-prasarana, pelatihan guru, 
dan penyusunan jadwal pelaksanaan; (2) Pelaksanaan PJJ telah 
berjalan dengan baik dan lancar. Dilaksanakan menggunakan LMS 
berupa Google Classroom dan Zoom, serta didukung dengan aplikasi 
chat Whatsapp (WA); (3)  Pengendalian PJJ dilaksanakan dengan 
melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi; (4) Kendala yang 
ditemukan dibagi menjadi dua yaitu kendala internal (kendala yang 
ada di sekolah) dan kendala eksternal (datang dari luar sekolah); (5) 
Solusi untuk mengatasi kendala adalah dengan memaksimalkan peran 
guru dan orang tua, meningkatkan keragaman media dengan 
menggunakan video pembelajaran ataupun aplikasi yang 
memungkinkan terjadinya interaksi dan diskusi antara guru dengan 
siswa, serta bekerja sama dengan orang tua agar membimbing belajar 
anak selama pelaksanaan PJJ. 
 

Kata kunci: Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Pengelolaan, Perencanaan, 

Pelaksanaan, Pengendalian, Kendala, Solusi. 

 

ABSTRACT 

The Covid-19 pandemic has resulted in changes to the 

learning system that was originally carried out face-to-face to be 

replaced by distance learning (PJJ) or online. This study aims to 

describe the management of PJJ (planning, implementation, and 

control), the obstacles that arise and the solutions to overcome them. 

This research belongs to the type of qualitative research carried out in 

the field with a case study design and an ethnographic approach. The 



 

2 

 

research was conducted at SMP Negeri 27 Surakarta. Primary data 

sources were obtained from school principals, vice principals in the 

field of curriculum, teachers, and students. Data collection techniques 

using in-depth interviews, observation and documentation. The 

validity of the data was carried out by means of triangulation of 

sources and re-checking. Data analysis techniques in this study 

include data reduction, data presentation and drawing conclusions. 

The results of the study show that: (1) Distance learning planning 

(PJJ) at SMPN 27 Surakarta includes the preparation of learning 

instruments, the manufacture of teaching materials, the preparation of 

infrastructure, teacher training, and the preparation of 

implementation schedules; (2) The implementation of the PJJ has 

been running well and smoothly. It is carried out using an LMS in the 

form of Google Classroom and Zoom, and is supported by the 

Whatsapp (WA) chat application; (3) Control of PJJ is carried out by 

conducting monitoring and evaluation activities; (4) The obstacles 

found are divided into two, namely internal constraints (obstacles that 

exist in the school) and external constraints (coming from outside the 

school); (5) The solution to overcome obstacles is to maximize the 

role of teachers and parents, increase the diversity of media by using 

learning videos or applications that allow interaction and discussion 

between teachers and students, and work together with parents to 

guide children's learning during the implementation of PJJ. 

 

Keywords: Distance Learning (PJJ), Management, Planning, 

Implementation, Control, Constraints, Solutions. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pandemi Corona Virus Disease (Covid 19) memberikan dampak terhadap 

penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Terjadi perubahan total pada sistem 

pembelajaran atau proses pembelajaran yang semula dilakukan secara tatap muka 

di kelas, kemudian dilakukan secara jarak jauh atau secara daring/online. Opsi 

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) merupakan pilihan paling baik yang  dipilih oleh 

pemerintah untuk menghambat penularan Covid-19 namun proses  pembelajaran 

tetap bisa berlangsung (Simanjuntak dan Kismartini, 2020). Pembelajaran jarak 

jauh berbasis internet atau E-learning memanfaatkan aplikasi internet yang dapat 

menghubungkan antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran online dalam 

sebuah ruang belajar atau kelas online. E-learning memang dikembangkan untuk 

mengatasi keterbatasan antara guru dan siswa, terutama dalam jarak, tempat, dan 

waktu (Munir, 2009: 142). E-learning sebagai penyedia sarana pembelajaran jarak 
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jauh yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet. E-Learning 

memungkinkan bagi pelajar  untuk belajar mandiri melalui fasilitas  komputer yang 

sudah terkoneksi oleh jaringan internet di tempat mereka masing-masing, tanpa 

harus bertatap  muka dengan pendidik dan mengikuti pembelajaran yang ada di 

dalam kelas (Henderson, 2003: 29). 

Penyelenggaraan PJJ dapat dilaksanakan jika didukung oleh sarana dan 

layanan belajar serta sistem layanan yang baik. Kajian terhadap sistem layanan 

dalam pembelajaran jarak jauh/online sudah dilakukan oleh Kemendikbud jauh 

sebelumnya. Kemendikbud (2010) menggunakan pendekatan konseptual yang 

disebut pendekatan 3P yaitu People, Process, dan Product. People adalah pihak 

atau orang yang memanfaatkan sistem pembelajaran online (siswa, guru, dan pihak 

lain yang berkepentingan dengan pendidian). Process terkait dengan kemampuan  

sistem  pembelajaran online dalam menjalankan fungsi-fungsi tertentu (manajemen 

pembelajaran, konten, penyampaian, dan lain-lain). Product, merupakan berbagai 

bentuk layanan yang dapat dimanfaatkan oleh people melalui process yang 

dijalankan oleh sebuah sistem pembelajaran online. 

Manajemen pembelajaran merupakan salah satu dari 3 faktor penting yang 

mempengaruhi kesuksesan pembelajaran online. Manajemen pembelajaran 

merupakan proses pengelolaan yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dengan 

efektif dan efisien menggunakan semua sumber daya yang ada. George Terry 

menjelaskan: “Management is performance of coneiving desired result by means of 

grouuf efforts consisting of utilizing human talent and resources”. Artinya 

pengelolaan atau manajemen adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil 

yang diinginkan dengan pemberdayaan manusia dan sumber daya lainnya 

(Syafaruddin, 2015: 41).  

Proses manajemen terdiri dari elemen-elemen dasar dari fungsi manajemen 

yang menjadi acuan kepala sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 

daring. Sufyarma (2014: 30) menyatakan fungsi manajemen pertama kali 

diperkenalkan oleh seorang industrialis Perancis bernama Henry Fayol pada awal 

abad ke-20. Fungsi manajemen adalah kegiatan  merancang, mengorganisir, 

memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Fungsi manajemen menurut teori 
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yang dikemukakan oleh George R. Terry, fungsi pokok manajemen terdiri dari 

empat bagian yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 

penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling) (Syafaruddin, 2015: 42).  

Hasil observasi di SMP Negeri 27 Surakarta menunjukkan bahwa kegiatan 

pengelolaan pembelajaran daring sudah dilaksanakan dari mulai Bulan Maret 

Tahun 2020. Panduan pelaksanaan PJJ sudah dibuat oleh Dinas Pendidikan Kota 

Surakarta. Namun masih ada beberapa kelemahan misalnya keterbatasan 

penguasaan teknologi informasi oleh guru dan siswa, sarana dan prasarana yang 

kurang memadai, dan akses internet yang terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan 

bahwa pelaksanaan pembelajaan daring tak lepas juga masalah yang timbul 

mengikutinya.  

Studi tentang pengelolaan pembelajaran jarak jauh telah banyak dilakukan. 

Ariadhy, dkk., (2020) menyimpulkan bahwa pengelolaan kegiatan pelatihan jarak 

jauh (daring) terdiri dari tahapan persiapan (penentuan kapasitas guru, sasaran dan 

tujuan); Tahap pelaksanaan (penggunaan aplikasi zoom untuk mempraktikkan 

secara langsung PJJ dan mempermudah penyerapan materi); Tahap Evaluasi 

(apakah pelatihan telah berhasil mencapai tujuannya). Studi Wahyuningsih, dkk., 

(2016) menyimpulkan manajemen pembelajaran e-learning adalah pelaksanaan 

fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengawasan dari SDM, bahan, metode dan mesin untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Brammer and Clark (2020) dalam jurnalnya menyimpulkan Pandemi 

COVID-19 memengaruhi banyak hal termasuk kehidupan pendidikan. Ada potensi 

yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran online. Guru harus bisa mengelola 

kelas online dengan baik, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. 

Beberapa kajian yang telah dilakukan belum ada yang secara komprehensif 

menggali pengelolaan pembelajaran jarak jauh terkait dengan pelaksanaan fungsi-

fungsi dari manajemen pendidikan. Merujuk pada teori pengelolaan atau 

manajemen oleh George Terry dan Henry Fayol yang mencakup planning 

(perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan), dan 

controlling (pengendalian), maka perlu dilakukan studi lebih lanjut terkait tentang 
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pengelolaan pembelajaran jarak jauh dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi dalam upaya menciptakan pembelajaran jarak jauh yang baik dan bermutu. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: Bagaimanakah perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian  

pembelajaran jarak jauh di SMP Negeri 27 Surakarta? Bagaimanakah kendala yang 

timbul dan solusi untuk mengatasi kendala dari pengelolaan pembelajaran jarak 

jauh di SMP Negeri 27 Surakarta? 

 

2. METODE 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang 

dilaksanakan di lapangan (field research). Penelitian kualitatif ini bermaksud untuk 

menggambarkan pengelolaan pembelajaran jarak jauh di SMP Negeri 27 Surakarta. 

Desain penelitian menggunakan desain studi kasus dengan pendekatan etnografi, 

dimana peneliti terlibat langsung dalam kancah penelitian. Desain penelitian adalah 

etnografi. Spradley (1997: xvi) menyatakan etnografi adalah belajar tentang 

jantung dari ilmu antropologi (kebudayaan manusia), khususnya antropologi sosial. 

Ciri khas dari penelitian etnografi adalah sifatnya yang holistik, deskriptif, dan 

analisis  kualitatif dalam rangka mendapatkan kesimpulan. Penelitian etnografi 

bercirikan pengamatan berperan  serta dan pendekatan yang lebih induktif dan 

dikerjakan dengan sistematik.  

Penelian dilakukan di SMP Negeri 27 Surakarta. Sumber data primer 

diperoleh dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru, dan 

siswa. Kehadiran peneliti di lapangan merupakan hal yang mutlak, sebab peneliti 

harus semaksimal mungkin dapat memperoleh data yang tepat serta sesuai dengan 

fakta yang sebenarnya (Moleong, 2013: 57). Kehadiran dan keterlibatan  peneliti di 

lapangan antara lain peneliti sebagai guru dan peneliti sebagai instrumen penelitian.  

Tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi 

dan dokumentasi. Wawancara dalam penelitian ini bersifat indep interview yaitu 

proses bertemu muka antara peneliti dan responden yang direncanakan untuk 

mendapatkan informasi yang diperlukan. Keabsahan data dilakukan dengan tehnik 

triangulasi sumber dan pengecekan ulang. Tehnik analisis data dalam penelitian ini 
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menggunakan analisis kualitatif jenis interaktif yang meliputi proses reduksi data, 

sajian data dan penarikan simpulan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.1 Perencanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)  

Tahap perencanaan PJJ di SMPN 27 Surakarta dimulai dari kegiatan 

penyusunan instrumen pembelajaran, pembuatan bahan ajar, penyiapan sarana-

prasarana, pelatihan guru, dan penyusunan jadwal pelajaran.  Penyusunan silabus 

dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disesuaikan dengan kelas daring. 

Penyusunan silabus berpedoman pada silabus Badan Nasional Standar Pendidikan 

(BNSP) yang mencakup identitas sekolah, alokasi waktu, kompetensi inti, 

kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya 

menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) daring yang berisi identitas 

sekolah, alokasi waktu, tema, tujuan pembelajaran, media, alat, dan sumber, 

kegiatan pembelajaran, serta penilaian. 

Selanjutnya tahap pembuatan bahan ajar PJJ disusun dalam bentuk teks 

digital baik MS Word, PDF, dan PPT yang dapat disimpan di aplikasi ataupun 

website. Siswa juga menggunakan bahan ajar dari buku pelajaran cetak dan Buku 

Sekolah Digital (BSD) dari Kemendikbud di http://bukusekolahdigital.com. 

Penyiapan prasarana PJJ meliputi komputer, laptop, smartphone, dan jaringan 

internet. Sedangkan sarana PJJ berupa perangkat lunak atau Learning Management 

System (LMS) dengan Google Classroom dan Zoom. Langkah selanjutnya adalah 

mengadakan pelatihan guru agar guru-guru di SMPN 27 Surakarta. Pelatihan 

berupa Workshop pembelajaran daring untuk membuat kelas virtual, meng-upload 

materi, membuat tugas, dan melakukan penilaian. Langkah berikutnya menyusun 

jadwal pelaksanaan PJJ yang dipadukan dengan koordinator PJJ. Jadwal pelajaran 

biasanya dimulai pada pukul 07.30 WIB sampai dengan  pukul 10.30  WIB yang 

dilaksanakan selama 6 hari dari Senin hingga Sabtu. Jadwal pelajaran diberikan 

oleh masing-masing guru atau dapat didownload oleh siswa di 

https://www.smpn27ska.sch.id. 

http://bukusekolahdigital.com/
https://www.smpn27ska.sch.id/
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Berdasarkan uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa tahap perencanaan PJJ 

di SMPN 27 Surakarta dimulai dari kegiatan penyusunan instrumen pembelajaran, 

pembuatan bahan ajar, penyiapan sarana-prasarana, pelatihan guru, dan 

penyusunan jadwal pelajaran. Sejalan dengan pendapat Robbins (2011: 174) yang 

mengemukakan bahwa kegiatan perencanaan mencakup pendefinisian tujuan dan 

sasaran, menetapkan strategi untuk mencapai sasaran, dan menyusun serangkaian 

rencana yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan 

pekerjaan. Diperkuat pendapat Alfirevic, & Granić (2010: 556) bahwa perencanaan 

dalam lingkup pembelajaran berbasis internet (e-learning) meliputi: aktivitas 

persiapan mulai dari merumuskan topik dan konteks pembelajaran, skenario 

pembelajaran, jumlah peserta, latar belakang pengetahuan, kemudian menetapkan 

tujuan, urutan kegiatan pembelajaran, menyiapkan alat dan sumber daya, 

menentukan strategi penilaian, alokasi waktu, dan perencanaan struktur dan jenis 

konten pembelajaran mulai dari jenis media, format file, dan lain-lain.  

 

3.2 Pelaksanaan PJJ  

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PJJ  di SMPN 27 

Surakarta merupakan implementasi dari perencanaan yang telah disusun 

sebelumnya, yaitu proses pelaksanaan pembelajaran daring yang menjadi kegiatan 

inti PJJ. Pelaksanaan PJJ di SMPN 27 Surakarta menggunakan LMS berupa 

Google Classroom dan Zoom, serta didukung dengan aplikasi Whatsapp (WA). 

Pelaksanaan PJJ di SMPN 27 Surakarta terdiri dari tahap pembukaan, inti, dan 

penutup. Tahap inti berupa pemberian materi pelajaran. Pelaksanaan PJJ di SMPN 

27 Surakarta menerapkan metode yang bervariasi mulai dari ceramah, tanya jawab, 

observasi serta penugasan. Media pembelajaran yang digunakan dalam pelaksanaan 

PJJ dengan Google Classoom adalah menggunakan media pembelajaran berupa 

gambar, video, dan PPT. Sumber-sumber belajar PJJ adalah beragam bahan/sumber 

belajar yang digunakan dalam proses belajar. Sumber belajar dapat berupa bahan 

ajar cetak maupun elektronik, video pembelajaran, alam sekitar atau sumber belajar 

lain yang relevan. Pelaksanaan PJJ dengan Google Classroom merupakan aktivitas 

pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered learning). Aktivitas 
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pembelajaran yang berpusat pada siswa, dimana siswa harus aktif menyimak, 

mempelajari dan mengerjakan tugas.  

Secara keseluruhan pelaksanaan PJJ di SMPN 27 Surakarta telah berjalan 

dengan baik. Pelaksanaan PJJ menjadi suatu kegiatan atau interaksi yang bernilai 

edukatif antara guru dan siswa. Interaksi edukatif dikarenakan pelaksanaan 

pembelajaran diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan 

sebelumnya. Guru dalam pelaksanaan PJJ telah menggunakan berbagai metode, 

sumber belajar, dan media untuk mengarahkan dan memotivasi siswa untuk belajar. 

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai (termasuk aplikasi 

komputer sebagai media pembelajaran, perangkat lunak, dan jaringan internet) 

tentunya sangat membantu dalam proses pelaksanaan PJJ di SMPN 27 Surakarta. 

Pelaksanaan PJJ dengan Google Classroom dan Zoom menjadikan ruang, tempat, 

dan waktu tidak lagi menjadi hambatan. Siswa dapat melakukan interaksi dengan 

sumber belajar kapan saja sesuai dengan ketersediaan waktunya dan di manapun 

dia berada, karena sumber belajar sudah dikemas secara elektronik dan tersedia 

untuk diakses oleh siswa melalui internet. Demikian pula dengan pemberian tugas, 

siswa dapat segera menyerahkan hasil tugas kepada guru dengan cepat. Sejalan 

dengan pendapat George F. Terry dalam Syafaruddin (2015: 43) bahwa 

pelaksanaan merupakan usaha untuk menggerakan anggota-anggota organisasi 

sehingga mereka berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Dipertegas 

oleh Mulyasa (2007: 49) bahwa pelaksanaan merupakan kegiatan untuk 

merealisasikan rencana menjadi tindakan  nyata  dalam  rangka mencapai tujuan 

secara efektif dan efisien. 

 

3.3 Pengendalian PJJ 

Pengendalian dilakukan dengan memantau kegiatan-kegiatan PJJ untuk 

memastikan kegiatan PJJ tersebut dapat berjalan dengan baik dan tujuan dapat 

dicapai sesuai dengan yang direncanakan dan melakukan koreksi jika terjadi 

penyimpangan. Pengendalian dilakukan dengan melakukan kegiatan monitoring 

dan evaluasi. Monitoring dilakukan dengan kunjungan kelas daring, rapat 

koordinasi, pengarahan/pembinaan guru secara individual. Kunjungan kelas daring, 

kepala sekolah secara berkala melakukan kunjungan kelas daring baik secara 
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langsung maupun diwakilkan pada koordinator untuk mengecek kondisi kelas 

daring. Selanjutnya rapat koordinasi merupakan rapat pertemuan antara kepala 

sekolah, guru, dan  staf sekolah untuk mengembangkan dan meningkatan kualitas 

PJJ. Kepala Sekolah juga melakukan upaya perbaikan dan peningkatan 

profesionalisme  guru dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya dengan 

memanggil guru yang dinilai mengalami kendala dalam pelaksanaan PJJ. 

Sedangkan kegiatan evaluasi PJJ adalah untuk menilai apakah PJJ sudah 

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan tujuan. Evaluasi PJJ meliputi analisis 

terhadap standar yang digunakan, evaluasi kinerja guru, dan evaluasi kompetensi 

yang dicapai siswa.  

Sejalan dengan pendapat Robbins (2011: 178) pengawasan atau pengendalian 

merupakan proses memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan kegiatan itu 

dicapai sesuai dengan yang direncanakan dan mengoreksi setiap penyimpangan 

yang berarti. Pengendalian PJJ di SMPN 27 Surakarta dilakukan dengan memantau 

kegiatan-kegiatan PJJ untuk memastikan kegiatan PJJ tersebut dapat berjalan 

dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Pengendalian dilakukan dengan 

melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan dengan 

kunjungan kelas daring, rapat koordinasi, pengarahan/pembinaan guru secara 

individual. Sedangkan kegiatan evaluasi PJJ adalah untuk menilai apakah PJJ 

sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan tujuan. Evaluasi PJJ meliputi 

analisis terhadap standar yang digunakan, evaluasi kinerja guru, dan evaluasi 

kompetensi yang dicapai siswa.  

 

3.4 Kendala Pengelolaan PJJ  

Kendala yang ditemukan dalam pengelolaan PJJ di SMPN 27 Surakarta 

dapat dibagi menjadi dua yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala 

internal adalah kendala yang ada di sekolah seperti: siswa sering terlambat 

mengikuti PJJ dan pengumpulan tugas, pemilihan media pembelajaran yang sesuai, 

metode pembalajaran kurang bervariasi, dan kendala dalam melaksanakan 

penilaian. Sedangkan kendala eksternal datang dari luar sekolah yaitu: kendala 

jaringan internet dan peran orang tua yang kurang maksimal dalam mendampingi 

anak belajar daring. Sejalan dengan kajian Simanjuntak & Kismartini (2020) juga 
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mengungkapkan bahwa siswa memiliki bebeapa kendala utama yaitu kurangnya 

kualitas  koneksi dan kuota internet, keterbatasan perangkat komunikasi seperti  

laptop dan handphone, ketidakpahaman siswa terhadap berbagai aplikasi yang 

ditawarkan. Hasil penelitian Aji (2020) bahwa masalah yang menghambat 

terlaksananya efektivitas pembelajaran dengan metode daring diantaranya adalah: 

keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh guru dan siswa, sarana dan 

prasarana yang kurang memadai, dan akses internet yang terbatas. 

 

3.5 Solusi untuk Mengatasi Kendala Pengelolaan PJJ 

Solusi untuk mengatasi kendala siswa sering terlambat dalam mengikuti PJJ 

dan pengumpulan adalahdengan memaksimalkan fungsi guru dan orang tua. Guru 

dapat meningkatkan motivasi siswa supaya terfokus untuk belajar. Guru dapat 

menggunakan alat bantu mengajar, dan/atau audio visual, misalnya melalui aplikasi 

Whatsapp untuk berinteraksi dengan siswa mengingatkan tentang jadwal dan tugas, 

baik individual maupun secara kelompok. Orang tua siswa juga perlu dilibatkan 

untuk mendampingi, membimbing, dan membantu anak saat pelaksanaan PJJ dan 

mengerjakan tugas. 

Solusi untuk mengatasi kendala pemilihan media pembelajaran maka solusi 

untuk mengatasinya adalah dengan meningkatkan keragaman media selain Google 

Classroom, Zoom, dan Whatsapp, yaitu dengan penggunaan video pembelajaran 

ataupun aplikasi yang memungkinkan terjadinya interaksi dan diskusi antara guru 

dengan siswa, dan lainnya. Media pembelajaran yang dipilih hendaknya: dapat 

digunakan dari mana dan kapan saja, bertambahnya interaksi pembelajaran antara 

peserta didik dengan guru, dapat menjangkau peserta didik dalam cakupan yang 

luas, mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran. Solusi 

untuk meningkatkan variasi metode pembelajaran, guru perlu mengoptimalkan fitur 

di Google Classroom. Ini sekaligus untuk meningkatkan interaksi guru-siswa. 

Peningkatan interaksi ini adalah untuk mengatasi keterbatasan jumlah pertemuan 

(jam pelajaran). Siswa perlu diberikan kesempatan menerapkan pengetahuan yang 

telah dikuasainya, mengerjakan dan menyerahkan tugas-tugas belajarnya dengan 

segera, melakukan tanya jawab, atau diskusi dengan guru.  
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Solusi untuk mengatasi kendala penilaian aspek pengetahuan adalah 

menggunakan tes lisan, tes tertulis, dan penugasan. Penilaian pada aspek sikap 

menggunakan observasi dengan indikator kedisiplinan, kerjasama, dan tanggung 

jawab dapat dilihat dari hasil penugasan. Solusi mengatasi kendala eksternal 

khususnya jaringan internet yang kurang baik adalah dengan meminta siswa 

bergabung dengan siswa lain yang daerahnya memiliki jaringan internet yang 

bagus. Solusi peran orang tua yang kurang maksimal dalam mendampingi anak 

belajar daring adalah dengan mengembalikan peran kedudukan dan tanggung 

jawab orang tua terhadap pendidikan anak. Dilakukan komunikasi dengan orang 

tua agar tidak hanya menyerahkan tanggungjawab pendidikan anak kepada sekolah, 

namun harus bekerjasama yang baik dengan orang tua selama pelaksanaan PJJ.   

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil simpulan sebagai berikut:  

Perencanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di SMPN 27 Surakarta meliputi 

penyusunan instrumen pembelajaran, pembuatan bahan ajar, penyiapan sarana-

prasarana, pelatihan guru, dan penyusunan jadwal pelaksanaan; Pelaksanaan PJJ 

telah berjalan dengan baik dan lancar. Dilaksanakan menggunakan LMS berupa 

Google Classroom dan Zoom, serta didukung dengan aplikasi chat Whatsapp 

(WA); Pengendalian PJJ dilaksanakan dengan melakukan kegiatan monitoring dan 

evaluasi; Kendala yang ditemukan dibagi menjadi dua yaitu kendala internal 

(kendala yang ada di sekolah) dan kendala eksternal (datang dari luar sekolah); 

Solusi untuk mengatasi kendala adalah dengan memaksimalkan peran guru dan 

orang tua, meningkatkan keragaman jenis file dan sumber bahan ajar, 

mengoptimalkan fitur di Google Classroom, dan bekerja sama dengan orang tua 

agar membimbing belajar anak selama pelaksanaan PJJ. 

Implikasi Pembelajaran jarak jauh (PJJ) apabila dikelola dengan baik maka 

dapat menjadi solusi terbaik untuk menggantikan pembelajaran tatap muka. 

Pengelolaan PJJ harus direncanakan dengan baik, pelaksanaan PJJ diupayakan 

untuk memaksimalkan semua unsur yang ada mulai dari metode, bahan ajar, media, 

dan perangkat lunak untuk mendorong aktivitas belajar yang berpusat pada siswa. 
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Pengendalian PJJ dengan monitoring kelas daring perlu dilaksanakan secara 

intensif agar setiap kendala yang muncul dapat diatasi dengan segera. Implikasi 

manajerial yang dapat diambil dari penelitian tentang pengelolaan PJJ adalah 

diperlukannya kerjasama antar seluruh pihak, mulai dari kepala sekolah, guru, 

siswa, dan orang tua siswa sehingga pelaksanaan PJJ dapat berjalan dengan baik.  

Berdasarkan simpulan dan implikasi, maka diajukan saran-saran untuk 

pengelolaan PJJ yang lebih baik, yaitu sebagai berikut. Bagi kepala sekolah 

diharapkan memimpin jalannya pengelolaan PJJ dengan mengorganisasikan 

sumber daya yang ada untuk mendukung PJJ, dimulai dari proses perencanaan, 

menyiapkan sarana dan prasarana, penunjukkan personil, pengawasan pelaksanaan, 

dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan PJJ. Kepala sekolah perlu mengupayakan 

dukungan dari berbagai pihak agar pelaksanaan PJJ dapat berjalan lancar.  Guru-

guru perlu dimotivasi agar terus meningkatkan mutu pembelajaran daring. Kepala 

sekolah perlu melakukan evaluasi kinerja guru saat pelaksanaan PJJ untuk 

kemudian dijadikan masukan bagi guru yang bersangkutan.  

Saran bagi guru adalah meningkatkan antusiasme dan motivasi belajar 

siswa, guru harus melakukan pengelolaan kelas dengan baik yaitu mampu 

melakukan interaksi dan komunikasi dengan siswa yang berkualitas, menambah 

sumber dan bahan pelajaran, menggunakan media pembelajaran yang menarik, dan 

memotivasi siswa. Guru harus mampu mengelola bahan ajar dan media yang ada 

untuk dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan PJJ.  Guru harus selalu meningkatkan 

kompetensinya dengan mengikuti pelatihan, seminar, dan kegiatan lainnya. Belajar 

secara on line juga  diperlukan untuk menambah referensi dan wawasan keilmuan. 
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