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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pandemi Corona Virus Disease (Covid 19) memberikan dampak 

terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Penerapan social 

distancing sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran COVID-19 memaksa 

negara untuk menutup kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah mulai dari 

tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, hingga perguruan tinggi. 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. 

Pembelajaran jarak jauh merupakan pendidikan terbuka yang 

memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk memperoleh pendidikan dari 

berbagai sumber. Pembelajar dapat memperoleh pendidikan di rumah (home 

based education) yang dibimbing dan dibina oleh orang tua atau anggota 

keluarga, atau pada lembaga pendidikan non formal. Munir (2009: 14) 

mengemukakan bahwa pembelajaran jarak jauh terbuka dengan program belajar 

yang terstruktur dan pola pembelajaran yang berlangsung tanpa tatap muka atau 

keterpisahan fisik antara pengajar dengan pembelajar. 

Pembelajaran jarak jauh penting untuk mengatasi permasalahan 

pendidikan yang tidak dapat dilaksanakan dengan pembelajaran tatap muka. 

Pembelajaran jarak jauh menjadi sistem pembelajaran yang paling tepat karena 

tidak memungkinkannya dilakukan pembelajaran secara konvensional. 

Menurut Setijadi (2015: 1) pembelajaran jarak jauh adalah jenis pendidikan 

dimana peserta didik berjarak jauh dari pendidik, sehingga pembelajaran tidak 

dapat dilakukan secara tatap muka dan penyampaian pesan dari pendidik 

kepada peserta didik harus dilakukan melalui media. 

Landasan diselenggarakannya pembelajaran jarak jauh di masa pandemi 

Covid 19 adalah kebijakan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang 

mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 
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Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darutat Penyebaran Corana Virus Disease 

(Covid-19). Selanjutnya Surat Keputusan Bersama 4 Menteri yaitu Menteri 

Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 03/KB/2020, Menteri Agama Nomor 612 

Tahun 2020, Menteri Kesehatan Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020, Dan 

Menteri Dalam Negeri 2020 Nomor 119/4536/SJ Tentang Revisi Panduan 

Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun 

Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi  Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19). Kedua kebijakan tersebut pada intinya adalah memberlakukan proses 

pembelajaran dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh/daring.  

Opsi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) merupakan pilihan paling baik yang 

dipilih oleh pemerintah untuk menghambat penularan namun proses 

pembelajaran tetap bisa berlangsung. Pembelajaran jarak jauh diselenggarakan 

untuk memberikan pembelajaran maupun pendidikan kepada siswa yang tidak 

bisa berkumpul karena untuk meminimalisir laju penularan dari pandemi 

Covid-19 di lingkungan sekolah. PJJ merupakan pilihan paling baik yang  

dipilih oleh pemerintah untuk menghambat penularan namun proses  

pembelajaran tetap bisa berlangsung (Simanjuntak dan Kismartini, 2020). 

Pembelajaran jarak jauh berbasis online/daring memungkinkan pengajar 

memberikan pelajarannya dan para pembelajar menerima penyajian pelajaran 

tersebut tanpa harus berkumpul di suatu tempat atau kelas pada satu waktu 

(Munir, 2009: 44).  

Penyelenggaraan PJJ sudah sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya 

Pasal 31 yang berbunyi: (1). Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada 

semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. (2). Pendidikan jarak jauh berfungsi 

memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat 

mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. (3). Pendidikan jarak jauh 

diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung 

oleh sarana dan layanan belajar serta sistem layanan yang menjamin mutu 

lulusan sesuai dengan standar pendidikan.  
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Ketentuan tersebut pada intinya menyatakan penyelenggaraan PJJ dapat 

dilaksanakan jika didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem layanan 

yang baik. Ditinjau dari sarana, perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi, khususnya perkembangan teknologi komputer dengan internet 

yang sangat pesat dewasa ini, menjadi sarana berkembangnya PJJ. Munir (2009: 

19) menyatakan bahwa internet menjadi media yang sangat tepat dalam PJJ 

karena mampu menembus batas waktu dan tempat atau dapat diakses kapan 

saja, dimana saja, multiuser dan memberikan kemudahan. Melalui teknologi 

internet, informasi dan materi pembelajaran menjadi cepat sampainya. 

Pelaksanaan pembelajaran daring memerlukan dukungan perangkat mulai dari 

smartphone, laptop, komputer, dan lainnya yang dapat dipergunakan sebagai 

sarana mengakses informasi. Sadikin dan Hamidah (2020) dalam studinya 

menyatakan berbagai layanan media online dapat digunakan untuk mendukung 

pelaksanaan pembelajaran secara daring. Misalnya kelas-kelas virtual 

menggunakan layanan Google Classroom, Edmodo, dan Schoology. 

Kenyataan di lapangan ada sejumlah kendala dalam pengelolaan 

pembelajaran jarak jauh: kesiapan guru dan siswa menggunakan aplikasi 

pembelajaran, kemudian akses terhadap jaringan internet karena tidak semua 

wilayah memiliki kualitas jaringan internet yang baik, dan tingginya kebutuhan 

kuota internet. Selain itu guru kesulitan dalam mengelola siswa dan kesulitan 

menetapkan sistem penilaian yang obyektif (Ariadhy, dkk., 2020). Kendala lain 

adalah: adanya kemungkinan listrik padam, buruknya jaringan internet, 

komitmen orang tua yang tidak konsisten, siswa  kesulitan  belajar  lewat daring, 

kesalahpahaman antara guru dan siswa, dan kurangnya penguasaan IPTEK baik 

di sisi guru maupun siswa (Rahmawati dan Puspita, 2020). 

Berbagai kajian tersebut menunjukkan bahwa ada sejumlah kendala 

yang dihadapi pada pelaksanaan PJJ di antaranya adalah: kurang tersedianya 

infrastruktur dan sumber daya pendukungnya, kekhawatiran tentang mutu, 

kurangnya interaksi dalam pembelajaran, dan lainnya. Artinya efektifitas PJJ 

berbasis internet sangat tergantung berbagai aspek.  
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Ditinjau dari aspek infrastruktur, jaringan internet menjadi salah satu 

kendala. Hal itu disebabkan oleh adanya kesenjangan digital antar wilayah di 

Indonesia. Kesenjangan digital menunjuk adanya gap antara individu, rumah 

tangga, kelompok, bisnis, dan wilayah terhadap kesempatan untuk mengakses 

teknologi informasi dan komunikasi serta akses terhadap penggunaan internet 

dalam aktivitas sehari-hari. Ditinjau dari aspek sumber daya manusia (SDM) 

ada kesenjangan digital di antara para guru bahwa ada sejumlah guru senior 

belum begitu mahir dalam teknologi informasi. Kesenjangan digital merupakan 

ketidakmampuan individu dalam merasakan manfaat dari tekologi informasi 

karena kurangnya aksesibilitas dan kemampuan dalam menggunakan teknologi 

informasi (Zulham, 2019). Ada beberapa guru  senior yang tidak mampu 

mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam proses pembelajarannya. 

Dikarenakan mereka tidak memiliki kapabilitas untuk  mengoperasikannya, 

sehingga kurang lancar dalam pelaksanaan PJJ. 

Sejumlah kendala tersebut sebetulnya sudah diantisipasi oleh 

pemerintah sebelumnya. Beberapa 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). 

Sedangkan Product,   merupakan berbagai bentuk layanan yang dapat 

dimanfaatkan oleh people  melalui process yang dijalankan oleh sebuah sistem 

pembelajaran online (layanan penilaian hasil belajar). 

Manajemen pembelajaran merupakan salah satu dari 3 faktor penting 

yang mempengaruhi kesuksesan pembelajaran online. Pembelajaran jarak jauh 

membutuhkan manajemen yang khusus dan baik agar tujuan pembelajaran bisa 

terwujud dengan fokus pada kebutuhan pembelajaran dari pembelajar (Munir, 

2009: 153). Manajemen pembelajaran merupakan proses pengelolaan yang 
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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). 

Manajemen pembelajaran adalah segala usaha  pengaturan proses belajar 

mengajar dalam rangka tercapainya proses belajar mengajar yang efektif dan 

efisien (Bafadhal, 2004: 11).  

Manajemen pembelajaran mutlak diperlukan di dalam sebuah sistem  

layanan pembelajaran on-line. Ada tiga hal yang harus dikelola dengan baik, 

yaitu pembelajaran, matapelajaran, dan aktivitas pembelajaran. Pengelolaan PJJ 

meliputi pembuatan dan pengubahan materi/bahan ajar, penugasan, latihan, 

ulangan/ujian, penjadwalan, dan belajar secara kolaborasi. Kemendiknas (2010: 

xii) menyatakan pengelolaan mata pelajaran meliputi menambah, mengedit, 

mengelompokkan, mem-backup dan me-restore sebuah mata pelajaran. 

Pengelolaan aktivitas pembelajaran meliputi pengelolaan kelompok diskusi 

(baik melalui forum, chat, email, video conference, dan jejaring sosial), belajar 

kelompok, ulangan/ujian, dan penugasan. Semua hal tersebut harus disediakan 

dan didukung dengan baik  oleh sistem layanan pembelajaran karena diperlukan 

dalam proses pembelajaran on-line. 

Proses manajemen terdiri dari elemen-elemen dasar dari fungsi 

manajemen yang menjadi acuan kepala sekolah dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran daring. Fungsi manajemen dapat dikatakan sebagai tugas-tugas 

yang harus dilakukan oleh seorang pengambil kebijakan. 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. Kelima fungsi tersebut telah diringkas 

menjadi empat, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengevaluasian. 
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Fungsi manajemen menurut teori 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). Empat fungsi umum dari 

manajemen meliputi planning, organizing, leading and controlling (Schraeder, 

et..al., 2014). Jadi kegiatan pengelolaan pembelajaran dapat diartikan proses 

mengelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 

pengendalian (pengarahan) dan pengevaluasian kegiatan yang berkaitan dengan 

proses membelajarkan siswa dengan mengikutsertakan berbagai faktor di 

dalamnya guna mencapai tujuan. 

Manajemen penyelenggaraan PJJ pada tingkat Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) berpedoman pada “Pedoman Pembelajaran Pada Masa Pandemi 

Covid-19 di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2020” yang dikeluarkan 

oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan kemudian. Pedoman ini disusun 

agar guru dan orang tua dapat bekerja sama secara efektif dalam memberikan 

kegiatan stimulasi perkembangan anak selama belajar di rumah. Learning from 

home atau secara konseptual adalah pembelajaran jarak jauh yang termasuk 

baru untuk jenjang SMP, sehingga berimplikasi pada proses pelaksanaannya. 

Guru tidak sendiri lagi mengelola pembelajaran seperti di sekolah, demikian 

juga orang tua tidak lagi dapat menyerahkan seluruh aktivitas belajar anak 

kepada guru, namun orang tua dan guru bekerja sama untuk mendampingi siswa 

dalam kegiatan belajarnya (Kemendikbud, 2020). 

Merujuk pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 4 tahun 2020 

Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran  

Corona Virus Disease (Covid- 19), Proses Belajar dari Rumah dilaksanakan 

dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Belajar dari rumah melalui pembelajaran  

daring/jarak jauh dilaksanakan  untuk  memberikan  pengalaman  belajar  yang  

bermakna bagi  siswa,  tanpa  terbebani  tuntutan  menuntaskan  seluruh  capaian 

kurikulum untuk  kenaikan kelas  maupun  keluiusan; (b).  Belajar dari Rumah 

dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain  mengenai 

pandemi Covid-19; (c) Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari  Rumah 
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dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk 

mempertimbangkan kesenjangan  akses/ fasilitas  belajar di rumah; (d). Bukti 

atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan balik yang  bersifat 

kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai  

kuantitatif. 

Hasil observasi di SMP Negeri 27 Surakarta menunjukkan bahwa 

kegiatan pengelolaan pembelajaran daring sudah dilaksanakan dari mulai Bulan 

Maret Tahun 2020. Panduan pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (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. Belum semua guru mampu mengaplikasikan pembelajaran daring, 

misalnya guru masih kurang menguasai aplikasi pembelajaran, penyusunan 

materi dan tugas masih dibantu oleh guru yang lebih muda dan familier dengan 

internet. Selain itu ditemukan kurangnya semangat siswa untuk mengikuti 

pembelajaran daring, sarana pembelajaran seperti Handphone atau laptop yang 

kurang support, serta tidak meratanya akses internet. 

Jaringan internet termasuk infranstruktur penunjang dalam 

implementasi PJJ di SMP Negeri 27 Surakarta. Adanya jaringan internet yang 

bagus maka informasi yang  dicari mudah didapat dan disebarkan, dan dapat 

saling bertukar informasi antar siswa atau guru kepada siswa. Adapun 

keterbatasan jaringan internet untuk guru dapat diatasi dengan menggunakan 

jaringan intenet sekolah. Jaringan yang digunakan sekolah untuk akses internet 

di SMP Negeri 27 Surakarta adalah Wifi yang sudah terpasang di sekolah. 

Sementara kendala jaringan internet untuk siswa masih menjadi hambatan yang 

beberapa kali muncul dalam pelaksanaan PJJ di SMP Negeri 27 Surakarta. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaan daring 

tak lepas juga masalah yang timbul mengikutinya. Hasil penelitian Aji (2020) 

mengungkap bahwa ada beberapa sekolah yang harus memaksakan diri 

menggunakan pembelajaran daring. Beberapa masalah yang menghambat 

terlaksananya efektivitas pembelajaran dengan metode daring diantaranya 
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adalah: keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh guru dan siswa, 

sarana dan prasarana yang kurang memadai, akses internet yang terbatas, dan 

kurang siapnya penyediaan anggaran.  

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut, maka pengelolaan PJJ berbasis 

internet harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Kegiatan perencanaan 

pembelajaran berupa penyusunan jadwal pembelajaran tatap muka, silabus, 

bahan ajar, dan alat evaluasi harus disiapkan dengan sebaik mungkin. 

Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan harus terjadwal dengan baik dan 

aplikasi yang digunakan hendaknya yang paling mudah diakses bagi guru dan 

siswa. Sedangkan evaluasi pembelajaran perlu dilakukan sama seperti evaluasi 

pembelajaran di sekolah reguler yaitu terdapat latihan, tugas, dan tes/ujian yang 

dilakukan secara online.  

Studi tentang pengelolaan pembelajaran jarak jauh telah banyak 

dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Wirawan dan Mukid (2020) 

menyimpulkan pengelolaan dan pelaksanaan pembelajaran secara online dapat 

dilakukan menggunakan suatu paket perangkat lunak yang dinamakan Learning 

Management System (LMS) Moodle. Pengelolaan pembelajaran dengan LMS 

Moodle memiliki fitur yang memadai mulai dari pengunggahan dan 

pengunduhan materi dalam berbagai format dari teks sampai dengan 

multimedia. Pengorganisasian kelas-kelas dalam Moodle yang diharapkan 

dapat membantu SMP dalam mengorganisasi kelas-kelas yang ada. 

Studi yang 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 

pembelajaran jarak jauh dan mempermudah penyerapan materi); Tahap 

Evaluasi (pelatihan ini telah berhasil mencapai tujuannya yaitu meningkatkan 

kapasitas dan kemampuan teknis peserta pelatihan). Studi Wahyuningsih, dkk., 

(2016) menyimpulkan manajemen pembelajaran e-learning adalah manajemen 

pembelajaran yang sesuai dengan fungsi manajemen yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dari sumber daya manusia, 
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bahan, metode dan mesin untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif 

dan efisien. 

Penelitian Indriani (2018) mengenai pelaksanaan pembelajaran jarak 

jauh dengan blended learning menyimpulkan bahwa terdapat kegiatan 

perencanaan pembelajaran berupa penyusunan jadwal pembelajaran tatap 

muka, silabus, bahan ajar, dan alat evaluasi. Pelaksanaan pembelajaran 

dilakukan secara tatap muka yang dilakukan di TKB kelurahan turangga setiap 

Hari Sabtu mulai dari pukul 08.00- 11.30 dan online melalui LMS SIAJAR. 

Evaluasi pembelajaran dilakukan sama seperti evaluasi pembelajaran di sekolah 

reguler terdapat latihan, tugas, UTS, dan UAS yang dilakukan secara online 

Penelitian internasional oleh Keles dan Ozel (2016) meneliti manajemen 

pembelajaran ditinjau dari sistem aplikasi yang populer, banyak digunakan, dan 

terkenal. Manajemen membandingkan secara rinci dari beberapa sistem ini 

untuk memungkinkan lembaga memilih sistem yang tepat untuk kegiatan 

pendidikan jarak jauh. 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. 

Studi yang telah banyak dilakukan tersebut adalah terkait wujud 

pengelolaan pembelajaran jarak jauh dengan tahapan persiapan, pelaksanaan, 

dan evaluasi (Ariadhy, dkk., 2020), penerapan fungsi manajemen pembelajaran 

berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan 

(Wahyuningsih, dkk., 2016), evaluasi pelaksanaan pembelajaran online yang 

membutuhkan persiapan/perencanaan yang lebih matang (Khasanah, 2012), 

pengelolaan dan pelaksanaan pembelajaran secara online (Wirawan dan Mukid, 

2020); kemudian manajemen pemilihan aplikasi (Keles dan Ozel, 2016) dan 

kemampuan guru dalam mengelola kelas online mulai dari perencanaan hingga 

evaluasi (Brammer and Clark, 2020). 

Beberapa kajian yang telah dilakukan belum ada yang secara 

komprehensif menggali pengelolaan pembelajaran jarak jauh terkait dengan 
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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 pengelolaan pembelajaran jarak jauh dalam hal 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam upaya menciptakan pembelajaran 

jarak jauh yang baik dan bermutu. 

 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini merrumuskan bagaimana Pengelolaan Pembelajaran jarak 

jauh di SMP Negeri 27 Surakarta. Fokus penelitian ini kemudian dirumuskan 

menjadi lima pertanyaan penelitian yaitu: 

1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran jarak jauh di SMP Negeri 27 

Surakarta? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di SMP Negeri 27 

Surakarta? 

3. Bagaimanakah pengendalian pembelajaran jarak jauh di SMP Negeri 27 

Surakarta? 

4. Bagaimanakah kendala yang timbul dari pengelolaan pembelajaran jarak 

jauh di SMP Negeri 27 Surakarta? 

5. Bagaimanakah solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul 

dari pengelolaan pembelajaran jarak jauh di SMP Negeri 27 Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan 

untuk: 

1. Menditesiskan perencanaan pembelajaran jarak jauh di SMP Negeri 27 

Surakarta 

2. Menditesiskan  pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di SMP Negeri 27 

Surakarta. 
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3. Menditesiskan  pengendalian pembelajaran jarak jauh di SMP Negeri 27 

Surakarta. 

4. Menditesiskan kendala yang timbul dari pengelolaan pembelajaran jarak 

jauh di SMP Negeri 27 Surakarta 

5. Menditesiskan solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul 

dari pengelolaan pembelajaran jarak jauh di SMP Negeri 27 Surakarta 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun 

praktis, sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

sumbangan pemikiran ilmiah dan menambah pengetahuan baru bagi 

penulis. 

b. Menjadi dasar bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut tentang 

permasalahan yang terkait. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan informasi dan rujukan bagi sekolah dalam hal 

perencanaan pembelajaran jarak jauh di sekolah. 

b. Bagi Guru 

Memberikan wacana tentang pembelajaran jarak jauh. 

c. Bagi siswa 

Melalui penelitian ini diharapkan siswa dapat melaksanakan kegiatan 

PJJ dengan baik. 

d. Bagi peneliti yang akan datang 

Mendapatkan wawasan pengetahuan dan pengalaman praktis di bidang 

penelitian. 


