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KABAR LUMAJANG - Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dilakukan di Tanah Air dalam 

menyiasati dampak pandemi Covid-19 terhadap dunia pendidikan ternyata menghadapi sejumlah 

kendala di berbagai lini. Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

(Mendikbud) Nadiem Makarim. Menurutnya, kendala dialami baik oleh sekolah, orang tua 

hingga peserta didik. "Situasi di masa PJJ ini sangat sulit, begitu banyak tantangan yang 

dihadapi," kata Mendikbud dalam diskusi daring bertajuk "Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran 

di Masa Pandemi Covid-19", sebagaimana dikutip Kabar Lumajang.com dari Antara, Jumat, 7 

Agustus 2020. Nadiem menguraikan beberapa masalah, antara lain, banyak guru kesulitan dalam 

mengelola PJJ serta terbebani kewajiban menuntaskan kurikulum. 

 

Bagi para pendidik, waktu pembelajaran berkurang sehingga guru-guru tidak mungkin 

memenuhi beban jam mengajar. Kendala lainnya bagi guru, mereka juga mengalami kesulitan 

berkomunikasi dengan orang tua sebagai mitra di rumah ketika anak menerapkan PJJ. 

Tidak hanya guru yang sehari-harinya bergelut dengan kegiatan belajar mengajar, kesulitan 

juga dialami orang tua sebagai guru bagi anak di rumah, terutama karena mereka juga memiliki 

sejumlah pekerjaan lainnya yang mesti dikerjakan. Sejumlah orang tua juga tidak bisa langsung 

terbiasa dengan pembelajaran seperti ini. "Ada pula yang harus beradaptasi terhadap anak-

anaknya melakukan pembelajaran di rumah," tambah Mendikbud. 

 

Nadiem juga menyebutkan ada orang tua yang kesulitan memotivasi anak-anaknya untuk belajar, 

ditambah lagi kesulitan dalam hal memahami materi pelajaran atau kurikulum. Kesulitan tentu 

juga dialami para siswa, di antara mereka banyak yang mengaku kesulitan konsentrasi belajar 

dari rumah dan mengeluhkan beratnya penugasan dari guru. Anak-anak ini juga rawan 

mengalami peningkatan stres dan jenuh akibat isolasi yang berkelanjutan serta berpotensi 

menimbulkan rasa cemas dan depresi pada anak. Pemerintah bukannya tinggal diam saja, melalui 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah dilakukan sejumlah upaya, di 

antaranya program guru berbagi, bimbingan teknis daring, webinar hingga penyediaan kuota 

internet gratis bagi siswa.  

 

Mendikbud juga menyampaikan adanya relaksasi anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) yang bisa digunakan untuk kuota siswa, 

peralatan pembelajaran dan untuk peralatan persiapan pembelajaran tatap muka. Sementara 

untuk daerah yang kesulitan dengan akses internet, Kemdikbud telah meluncurkan program 

belajar dari rumah yang disiarkan oleh TVRI dan RRI, mengoptimalkan Rumah Belajar sebagai 

salah satu platform daring, serta kerja sama dengan mitra lainnya. Sebelumnya, Mendikbud 

menyebut PJJ yang berlangsung saat ini dinilai tidak bisa menyamai kualitas pembelajaran tatap 

muka.Namun, meski ada banyak desakan untuk membuka pembelajaran tatap muka di zona 
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kuning, Mendikbud menegaskan pembukaan sekolah tergantung dari kemampuan suatu daerah 

dalam mengatasi kasus Covid-19 di wilayahnya, demikian sebagaimana dimuat di situs resmi 

Kemendikbud.*** 

 

 

1. Berilah tanda silang  (×)pada salah satu pilihan jawaban! Apakah makna tersirat dari 

kalimat yang tercetak miring? 

A. Orang tua harus bersinergi bersama sekolah untuk kebutuhan bersama baik itu siswa, 

guru, dan orang tua itu sendiri. 

B. Orang tua harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan HP dan paket internet 

untuk anaknya. 

C. Orang tua tidak harus bisa menggantikan peran guru untuk anaknya bila di rumah dan 

harus bekerja. 

D. Orang tua tidak hanya harus bekerja tetapi mereka juga harus bisa menjadi guru untuk 

mendampingi anaknya belajar di rumah. 

 

2. Tuliskan jawabanmu! Apakah menurutmu upaya yang dilakukan oleh Mendikbud 

Nadiem Makarim itu sudah maksimal? Jelaskan jawabanmu dengan menunjukkan fakta-

fakta yang ada di dalam teks! 

 

3. Tuliskan jawabanmu! 

Mendikbud juga menyampaikan adanya relaksasi anggaran Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) yang bisa digunakan 

untuk kuota siswa, peralatan pembelajaran dan untuk peralatan persiapan pembelajaran 

tatap muka. 

 

 Jelaskan makna kata relaksasi dalam kutipan teks diskusi di atas! 
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