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IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN BLANDED LEARNING DI MASA 

PANDEMI TERHADAP KURIKULUM SEKOLAH ALAM DI SDIT 

ALAM NURUL ISLAM DUA 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pelaksanaan pembelajaran 

blanded learning yang dilakukan di SDIT Alam Nurul Islam Dua selama adanya 

pandemi covid -19. Serta solusi dari kendala yang dihadapi guru selama proses 

pembelajaran. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif studi kasus 

dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan keabsahan data 

diperoleh melalui triagulasi metode dan triagulasi sumber data. Hasil yang telah 

dilakukan menunjukan bahwa, pelaksanaan pembelajaran blanded learning yang 

dilaksanakan di SDIT Alam Nurul Islam Dua dilaksanakan melalui dua metode 

yaitu secara tatap muka dan online learning. Pembelajaran tatap muka yang 

dilaksanakn berdasarkan pada rencana pembelajaran pekanan. Dalam pelaksanaan 

pembelajaran dilakukan di .luar dan didalam kelas dengan menggunakan fasilitas 

sarana dan prasarana yang telah disediakan sekolah. Sedangkan dalam pelaksanan 

pembelajaran online dilakukan melalui kerja sama antara orang tua dan wali kelas. 

Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya fokus serta aktifnya peserta didik saat 

pembelajaran tatap muka, selain itu kurangnya fasilitas yang diberika orangtua 

juga menjadi kendala pada pembelajaran online. Solusi yang di lakukan yaitu 

bekerja sama dengan guru pembina di dalam kelas serta melakukan komunikasi 

dengan orang tua di rumah.   

       

Kata Kunci: blanded learning, kurikulum, sekolah alam  

 

Abstract 

 

This study aims to describe the implementation of blended learning conducted at 

SDIT Alam Nurul Islam Dua during the COVID-19 pandemic. As well as 

solutions to problems faced by teachers during the learning process. This research 

uses a descriptive case study and a qualitative approach. Data collection 

techniques in this study used interviews, observation, and documentation. With 

the validity of the data obtained through triagulation of methods and triagulation 

of data sources. The results that have been carried out show that the 

implementation of blended learning carried out at SDIT Alam Nurul Islam Dua is 

carried out through two methods, namely face-to-face and online learning. Face-

to-face learning is carried out based on weekly lesson plans. In the 

implementation of learning is carried out outside and inside the classroom by 

using the facilities and infrastructure that have been provided by the school. 

Meanwhile, the implementation of online learning is carried out through 

collaboration between parents and homeroom teachers. The obstacles faced are 

the lack of focus and active students during face-to-face learning, besides the lack 

of facilities provided by parents is also an obstacle in online learning. The solution 
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is to work with the coach teacher in the classroom and communicate with parents 

at home. 

 

Keyword: Blanded Learning, Curriculum , Nature School 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan aspek dasar yang menjadi ujung tombak majunya suatu 

bangsa. Semakin berkembang pendidikan dalam sebuah negara maka sumber daya 

manusia yang dihasilkan pun akan semakin baik. Dalam hal ini pendidikan 

berperan penting dalam menyadarkan masyarakat guna mempersiapkan perubahan 

sosial (Waseso 2017 : 175). Di negara – negara berkembang, pendidikan 

merupakan hal penting yang selalu di perbaharui agar sesuai dengan kehidupan 

masyarakat yang ada di negara tersebut (Sugiantomas and Mahpudin n.d. :1). 

Di Indonesia sendiri merupakan negara berkembang yang selalu 

memperbaharui sistem pendidikannya dengan melakukan pembaharuan dan 

penyempurnaan kurikulum agar sesuai dengan kehidupan masyarakatnya. Dalam 

jurnalnya Siti Utami mengatakan bahwa pelaksanaan kurikulum di Indonesia 

sampai saat ini dirasakan belum sesuai dengan pribadi masyarakat Indonesia 

(Astuti 2017 :1).  Ketidaksesuaian pelaksanaan kurikulum di Indonesia, banyak 

yayasan yang akhirnya membuat sekolah – sekolah alternatife.  

Dalam (Sayekti, Sari, Primasti, & Sasarilia, 2018 : 3) Sekolah sebagai agen 

pendidikan diharapkan dapat menerapkan manajemen sekolah yang ramah 

terhadap siswanya dengan cara menyesuaikan sekolah dengan karakteristik 

siswanya. Salah satu sekolah yang dibuat sesuai dengan karakteristik anak yaitu 

sekolah alam. Adanya sekolah dengan model seperti ini diharapkan dapat 

mendukung pekembangan sistem pendidikan yang ada di Indonesia.  

Sekolah alam merupakan salah satu bentuk sistem pendidikan yang 

diharapkan, dapat merubah keadaan pendidikan di Indonesia.. Menurut 

Collingwood dan Thornbury, The primary goal is to provide children with regular 

and repeated access to a natural space, with a largely emergent, student-led and 

play-based curriculum. Yang intinya tujuan diadakannya sekolah alam agar 

peserta didik dapat belajar di ruang alami (Collingwood & Thombury, 2017 : 6).  

Hal ini dikarenakan pembelajaran yang dilakukan sekolah alam dilakukan di luar 
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ruangan yang akan mendekatkan peserta didik pada kondisi alam yang asri, alami 

dan murni (Sari 2011 : 4). 

Pembelajaran sendiri merupakan kegiatan untuk mewujudkan kegiatan belajar 

mengajar yang dilakukan oleh guru dan peserta didik (Winiari, Meter, & Negara, 

2015 :2). Didalam proses pembelajaran seorang guru membutuhkan media 

pembelajaran, bahan ajar, serta sumber belajar guna memudahkan guru dalam 

menyampaikan materi kepada peserta didik. Menurut (Astuti 2017 :4), 

pembelajaran yang dilakukan di sekolah alam akan menekankan pembelajaran 

dengan media, sumber belaja, serta bahan ajar yang ada di alam. Dengan kata lain 

seluruh keperluan guru dalam mengajar akan bergantung ke alam.  

Pada Maret 2020 kasus awal Covid 19 muncul di Indonesia. Dampak yang 

terjadi dari pendemi ini sangat berpengaruh dalam beberapa sektor kehidupan 

manusia, khususnya pendidikan (UNICEF, 2020). Berdasarkan permasalahan ini 

menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat 

Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam 

masa darurat penyebaran covid 19. Dalam hal ini pendidikan akan dilaksanakan di 

rumah melalui pembelajaran daring/ jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh yang 

dilaksanakna menurntut peserta didik agar belajar secara mandiri dengan 

memanfaatkan kemajauan teknologi yang ada. namun hal ini disara kurang sesuai 

dengan peserta didik sekolah dasar. Dalam (Imtikhani, Arrazi, & Amjad, 2020) 

menjelaskan apabila peserta didik sekolah dasar masih membutuhkan 

pendampingan intensif dari pengajar terutama dalam mencerna materi – materi 

pelajaran.Berdasarkan permasalahan yang terjadi dibutuhkan metode yang efektif 

digunakan pada masa pandemi yaitu blanded learning. Dimana metode ini dapat 

mengkombinasi kan pembalajaran secara daring maupun luring. Hal ini dirasa 

telah sesuain dengan konsep dasar sekolah alam dimana dengan adanya metode 

ini peserta didik tetap dapat belajar melalui daring maupun luring. 

Berdasarkan wawancara dengan salah satu guru yang ada di SDIT Alam 

Nurul Islam Dua, didapatkan apabila SD ini menggunakan kurikulum modifikasi 

yaitu kurikulm 2013 dan kuikulum JSIT (jaringan sekolah islam terpadu). Selain 

itu sekolah ini juga melakukan pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka 
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terbatas. Dimana pembelajarn tatap muka terbatas yang dilakukan ini tidak 

dilakukan di sekolah melainkan dirumah – rumah peserta didik. Maka dengan ini 

peneliti ingin mengetahui bagaimana pembelajaran blanded learning di masa 

pandemi terhadap kurikulum sekolah alam di SDIT Alam Nurul Islam Dua. 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan menggunakan desain studi 

kasus. Penelitian ini dilaksanakan di SDIT ALam Nurul Islam Dua Tempurejo, 

Ngawi. Jawa timur. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2020 sampai 

dengan Agustus 2021. Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) 

Kepala sekolah selaku pemimpin sekolah 2) Guru selaku pelaksana pembelajaran 

3) Orangtua atau wali. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data pada penelitian ini 

menggunakna triagulasi metode dan triagulasi sumber data. Sedangkan analisis 

yang digunakan pada penelitian ini menggunakan tiga langkah yaitu reduksi data, 

display data lalu kesimpulan dan verifikasi data. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pelaksanaan Pembelajaran Blanded Learning 

3.1.1 Pembelajaran Tatap Muka  

Berdasarkan hasil penelitian dengan guru dan kepala sekolah, perencanaan 

pembelajaran di kelas rendah yang ada di SDIT Alam Nurul Islam Dua telah 

dilaksanakan dengan baik. Dalam (Izzati & Anwar, 2017 :4)  mengatakan 

perencanaan pembelajaran digunakan untuk memandu guru sebagai pendidik 

dalam melayani kebutuhan belajar peserta didiknya.  

Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan hal wajib yang dibuat 

guru sebelum melakukan sebuah kegiatan belajar mengajar. Dalam (Astuti, 

2017 :5)  mengatakan bahwa sebagai proses mempersiapkan kegiatan 

pembelajaran di perlukan persiapan berupa mempersiapkan komponen – 

komponen. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan di SDIT Alam 

Nurul Islam Dua dimana rencana pembelajaran yang akan dibuat oleh guru 
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sudah disesuikan dengan kurikulum yang di gunakan yaitu kurikulum 

modifikasi kurikulum JSIT dan Kurikulum 2013.  

Selain kurikulum, sebelum memulai pembelajaran guru juga diharuskan 

membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. dalam (Jalanidhi, 2017 : 88) 

menyatakan bahwa perencanaan pembelajaran merupaka proses penyusunan 

materi pelajaran, pemilihan penggunaan media pembelajaran, penggunaan 

metode pembelajaran dan penilaian dalam satu alokasi waktu. Di SDIT Alam 

Nurul Islam Dua memodifikasi rencana pelaksaan pembelajaran yang 

digunakan menjadi rencana pembelajaran pekanan yang di buat oleh guru 

untuk merencanakan pembelajaran lebih detail pada setiap pekannya. Hal ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prayudhisty, Usada, & Ismail, 

2015 : 4) dimana di sekolah alam harapan kita klaten tidak menggunakan daily 

plan atau rencana pembelajaran harian melainkan menggunakan weekly plan 

atau disebut rencana pembelajaran mingguan. Hal ini dikarenakan penggunaan 

weekly plan dirasa sudah lengkap oleh guru.     

Sebelum seorang guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran ada 

baiknya guru mengetahui tahapan perkembangan peserta didik yang akan di 

ajarnya. Dalam (Kawuryan, 2018 :2 ) proses pembelajaran harus dirancang 

guru sehingga kemampuan siswa, bahan ajar, dan sistem penilaian sesuai 

dengan tahapan perkembangan siswa. Dalam hal ini dapat diperhatikan bahwa 

guru melakukan pembelajaran dengan memberikan contoh – contoh nyata 

kepada peserta didik. 

 Selama pembelajaran berlangsung fokus terhadap materi pembelajaran 

sangat lah penting. Dimana diketahui apabila peserta didik tidak fokus selama 

proses pembelajaran, peserta didik akan tertinggal materi yang sedang 

diajarkan. Menurut (Linasari, 2015:18) konsentrasi  merupakan kemampuan 

memusatkan perhatian pada suatu objek. Menurut (Nur, Sulaiman, & 

Rustiana, 2018 : 4)  “teachers try to be friendly and warm to the student, but 

occasionally the teacher to do a hard reprimand, so that student can focus and 

orderly in learning”. Yang intinya sesekali guru dapat bersikap ramah namun 
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dalam satu waktu guru juga dapat memberikan teguran agar peserta didik 

dapat tetap fokus selama pembelajaran. Dalam hal ini selama pembelajaran di 

SDIT Alam Nurul Islam Dua berlangsung guru akan mengucapkan kata – kata 

yang telah disepakati agar peserta didik kembali fokus pada proses 

pembelajaran dan sesekali guru juga menegur peserta didik yang mengganggu 

teman nya selama proses pembelajaran.  

Sebagai seorang guru memberikan pembelajaran yang menarik 

merupakan suatu kewajiban. Pembelajaran yang menarik merupakan 

pembelajaran yang menyenangkan. Dalam suasana yang menyenangkan akan 

menarik peserta didik untuk terlibat aktif sehingga tujuan pembelajaran dapat 

dicapai dengan maksimal (Trinova, 2012 : 2). Seperti hal nya wali kelas 1 

yang bernyanyi agar memudahkan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan fartdillah diamana untuk membuat pembelajaran 

menarik dan efektif guru dapat mengatasinya menggunakan mediainteraktif 

(Fartdillah, Hidayat, & Alifah, 2020:6).   Dengan adanya media ini peserta 

didik akan ikut berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang berlangsung.  

Pembelajaran nyata yang dilakukan sekolah dapat dibuktikan dengan 

adanya contoh – contoh konkret yang dapat diamati maupun disentuh oleh 

peserta didik.  Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Winoto, 2016: 

7) menunjukkan bahwa pembelajaran dibuat senyata mungkin dengan melihat, 

mengamati dan berinteraksi dengan objek secara langsung, sehingga 

penbelajaran tersebut menjadi bermakna dan dapat memberikan pengalaman 

nyata. Dalam hal ini, pembelajaran nyata yang dapat dilakukan oleh guru 

disesuaikan dengan mengajak peserta didik belajar di luar kelas. 

Di SDIT Alam Nurul Islam Dua, guru telah melakukan pembelajaran 

nyata hal ini dapat dibuktikan pada saat pembelajaran kelas 1 guru melakukan 

green terapi dimana peserta didik diajak langsung ke kebun lemon untuk 

melihat serta memetik langsung buah lemon yang ada. Wight dan Guardino 

dalam jurnalnya mengatakan, “the outdoor classroom is important to study 

because it has potential to provide a „large dose‟ of outdoor exposure without 
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disrupting current academic agendas” (Largo-Wight et al., 2018: 3). Yang 

intinya pembelajaran di luar kelas dapat memberikan potensi yang besar 

dalam membantu menambah wawasan dunia luar peserta didik.  

Menurut Cordiano dan lee, “the positive impact of outdoor classrooms on 

creativity and imagination, was access to open-ended materials were 

especially important in fostering creativity” (Cordiano et al., 2019: 2). Yang 

intinya dampak positif dari pembelajaran di luar kelas yaitu akses yang sangat 

penting dalam menumbuhkan kreativitas. Tidak hanya menambah wawasan 

dan kreatifitas peserta didik, dengan memberikan pembelajaran yang nyata 

peserta didik akan lebih mudah menerima pembelajaran dikarenakan kegiatan 

konkret yang dapat diamati maupun disentuh oleh peserta didik.  

SDIT Alam Nurul Islam Dua memiliki lingkungan belajar yang sudah 

cukup memadai. Dilihat dari fasilitas sarana dan prasarana yang ada SDIT 

Alam Nurul Islam Dua terdapat beberapa media alam yang disediakan seperti 

kolam – kolam ikan dan kebun jeruk yang berada di belakang sekolah. Hal ini 

sesuai dengan (Rahmiga, 2019 :5) dimana dikatakan jika guru membutuhkan 

sarana pembelajaran dalam menunjang kegiatan pembelajaran.Guru dalam 

mengajar harus mampu menguasai benar materi yang akan diajarkan serta 

media yang akan digunakan bahkan lingkungan sendiri juga termasuk sumber 

belajar yang harus dipelajari oleh guru (Fadhilaturrahmi, 2018: 6). Dalam hal 

ini diketahui apabila guru di SDIT Alam Nurul Islam Dua, menggunakan 

lingkungan sekolah sebagai media belajar nyata untuk peserta didik. Selain 

itu, guru juga menjadikan prasarana yang disediakan sekolah sebagai sumber 

belajar peserta didik. 

3.1.2 Pembelajaran Omline Learning 

Selain kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah, peserta didik juga 

dapat melakukan pembelajaran yang berinteraksi langsung dengan keluarga di 

rumah. Menurut (Pratami et al., 2021: 6) “the school will always collaborate 

between teachers at school and parents at home”. Yang intinya sekolah akan 

selalu melakukan kolaborasi antara guru disekolah dan orang tua di rumah. 
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Dalam hal ini SDIT Alam Nurul Islam Dua melakukan  kegiatan interaksi 

peserta didik dengan orang tua dengan adanya tugas greda. Tugas greda 

merupakan tugas yang dilakukan setiap sabtu dan minggu dan akan dikerjakan 

di rumah oleh peserta didik.  

Selain itu (Saulinggi, Tambunan, & Sulianti, 2013 :2), juga menyatakan 

keterlibatan orang tua dalam mendukung pembelajaran dapat terwujud dalam 

bentuk komunikasi yang baik antara guru dan orang tua. Di SDIT Alam Nurul 

Islam Dua komunikasi antara guru dan orang tua biasa terjalin melalui grup 

Whatsap. Selain itu sekolah juga menyediakan buku evaluasi anak dimana 

dalam buku tersebut orang tua dapat mengetahui perkembangan anaknya di 

sekolah tanpa harus bertanya langsung kepada wali kelas atau guru Pembina.    

3.1.3   Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan Pembelajaran 

Dalam mengajar seorang guru tentu memiliki beberapa kendala serta 

solusi untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi. Dalam (Minsih & Galih, 

2018 :1) mengatakan jika kegiatan guru di dalam kelas meliputi dua pokok, 

yaitu mengajar dan mengelola kelas. Dalam mengelola kelas ini guru tentunya 

memiliki kendala selain dari sisi guru maupun kendala dari peserta didik itu 

sendiri. Maka dari itu dijabarkan beberapa kendala beserta solusi yang 

dihadapi guru.  

3.2 Kendala Pelaksanaan Pembelajaran  

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksaan pembelajaran di SDIT Alam Nurul 

Islam Dua, yaitu kendala peserta didik yang belum lancar membaca dan 

kurangnya konsentrasi siswa. Berdasarkan hasil wawancara diketahui apabila guru 

mendapatkan kendala dimana peserta didik kelas 1 dan 2 yang belum lancar 

membaca. Seperti dalam penelitian (Fauzi, 2018 : 10) dimana diketahui apabila 

kesulitan membaca yang dialami peserta didik sebenarnya sudah terlihat sejak 

kelas 1 dan terus berlanjut hingga kelas / tahun berikutnya. 

Kesulitan membaca yang dihadapi peserta didik kelas rendah akan menjadi 

kendala selama pembelajaran. Dalam penelitian lain (Oktadiana, 2019 : 18) 
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mengatakan apabila faktor peserta didik kesulitan dalam membaca permulaan 

yaitu  kesulitan dalam mengeja huruf menjadi suku kata dan mengeja suku kata 

menjadi kata dan masih sulit untuk membedakan huruf. Hal ini serupa dengan 

penelitian yang dilakukan di SDIT Alam nurul islam dua dimana kendala yang 

dihadapi guru disaat peserta didik belum dapat mengenal huruf bahkan belum 

mampu mengeja huruf menjadi suku kata. 

Selain kesulitan membaca, konsentrasi belajar peserta didik kelas rendah juga 

menjadi hambatan tersendiri bagi guru. Menurut (Rahmawati, 2014 : 2) 

konsentrasi belajar merupakan usaha pemusatan pikiran atau perhatian terhadap 

suatu hal yang sedang dipelajari. yang berarti selama proses pembelajaran 

berlangsung peserta didik di harus fokus terhadap materi pelajaran yang sedang 

dijelaskan guru.  

 Menurut (Lestari, 2017 : 3) dalam penelitiannya menyatakan bahwa di dalam 

kelas, masih terjadi adanya siswa yang melamun, tidak fokus terhadap guru, tidak 

memahami pelajaran yang mengakibatkan siswa tidak bisa mengerjakan soal 

dengan baik, bahkan ada siswa yang melakukan kegiatan lain pada saat 

pembelajaran berlangsung. Hal ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan 

di SDIT Alam Nurul Islam Dua, yang mana pada observasi di kelas 3 ada 

beberapa peserta didik yang asik mengobrol dengan temannya dan tidak 

memperhatikan pada saat guru menjelaskan materi pelajaran. Selain asik 

mengobrol beberapa peserta didik juga lebih asik bermain dengan benda di 

sekitarnya dibandingkan mendengarkan materi yang dijelaskan guru.  

3.3 Solusi dari Kendala Pelaksanaan Pembelajaran  

Solusi merupakan penyelesaian yang dapat dilakukan dari hambatan atau kendala 

yang terjadi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, guru memiliki solusi 

untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Dalam hal ini, guru memberikan 

perhatian lebih bagi peserta didik yang kurang fokus serta sangat aktif. Dalam 

(Kusumaningrum, 2017 : 9) menyatakan bahwa bentuk penguatan konsentrasi 

belajar dapat berupa memberikan motivasi agar berkonsentrasi pada pelajaran.  
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Dalam jurnal lain, (Febriandari, Khakiim, & Pratama, 2018 : 8)mengatakan 

bahwa dalam mengatasi kurangnya konsentrasi yang dialami peserta didik dapat 

diberikan motivasi internal dan motivasi eksternal. Menurutnya, motivasi internal 

dapat berupa semangat belajar yang dmiliki peserta didik, tanggung jawab serta 

kesadaran diri peerta didik dalam mengikuti pembelajaran di sekolah.sedangkan 

motivasi eksternal bisa berasal dari lingkungan sekolah, maupun sikap yang 

ditunjukkan guru dalam megatasi kebosanan siswa. Melalui ice breaking juga 

dapat meningkatkan semnagat belajar peserta didik di sekolah. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai pembelajaran 

blanded learning di masa pandemi terhadap kurikulum sekolah alam di SDIT 

Alam Nurul Islam Dua dapat diperoleh kesimpulan bahwa : Pelaksanaan 

pembelajaran blanded learning yang dilaksanakan di SDIT Alam Nurul Islam 

Dua dilaksanakan secara tatap muka dan online learning. Pembelajaran tatap 

muka dilaksanakan berdasarkan rencana pembelajaran pekanan yang telah dibuat 

wali kelas. Sarana dan prasarana yang di sediakan  sekolah dirasa sudah cukup 

untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Selain itu selama pembelajaran tatap 

muka pembelajaran dilakukan didalam dan di luar kelas. Disaat pembelajaran di 

dalam kelas guru sesekali mengajak bermain peserta didik agar pembelajaran 

lebih menarik. Sedangkan pembelajaran online yang dilakukan didasarkan dengan 

kerja sama antara guru dan wali murid atau orang tua. Kendala dalam pelaksanaan 

pembelajaran blanded learning di SDIT Alam Nurul Islam Dua yaitu dalam 

pembelajaran tatap muka kendala yang dihadapi yaitu peserta didik yang kurang 

aktif dan tidak mampu berkonsentrasi selama proses pembelajaran sedangkan 

kendala yang dihadapi selama online learning yaitu pemilihan tempat utuk 

pelaksanaan HGS dimana selama pembelajaran tidak semua peserta didik 

difasilitasi handpone. Solusi yang dilakukan dalam pembelajaran tatap muka 

yaitu, untuk peserta didik yang kurang aktif dan tidak mampu berkonsentrasi, 

guru lebih memberikan perhatian khusus dan bekerja sama dengan guru pembina. 

Sedangkan dalam pembelajaran online learning guru akan berkonsultasi kepada 

wali murid mengenai kegiatan HGS yang akan dilaksanakan. 
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