
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu proses yang diperlukan untuk mendapatkan

keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan individu. Penekanan

pendidikan dibanding dengan pengajaran terletak pada pembentukan kesadaran

dan kepribadian individu di samping transfer ilmu dan keahlian. Pendidikan juga

merupakan sebuah aktifitas yang memiliki maksud atau tujuan tertentu yang

diarahkan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki manusia baik sebagai

manusia ataupun sebagai masyarakat dengan sepenuhnya (Nurkholis, 2013).

Ditambahkan bahwa berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang

sistem pendidikan nasional dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk mencapai pendidikan yang

berkualitas tentunya harus didukung oleh proses belajar yang baik (Pawicara,

2020).

Belajar adalah suatu aktivitas dimana terdapat sebuah proses dari tidak tahu

menjadi tahu, tidak mengerti menjadi mengerti, tidak bisa menjadi bisa untuk

mencapai hasil yang optimal. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara

stimulus dan respons. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat

menunjukkan  perubahan perilakunya. Di dalam belajar terdapat input yang
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berupa stimulus dan output yang berupa respons. Dapat disimpulkan bahwa

belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan

tingkah lakunya baik melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek

kongnitif, afektif dan psikomotor untuk memperoleh tujuan tententu (Ihsana,

2017).

Umumnya kegiatan pembelajaran dilakukan secara langsung di dalam suatu

ruang kelas, di mana guru dan siswa berinteraksi secara langsung. Namun sejak

terjadinya pandemi covid-19 pembelajaran dilakukan di rumah secara online.

Pada tahun 2020 di Indonesia menjadi tahun terberat bagi warga Negara

Indonesia, hingga saat ini Indonesia pun masih dilanda corona virus disease 2019

(covid-19) atau yang sering  disebut dengan corona. Kasus pandemi covid-19 di

Indonesia terdeteksi pada  tanggal 2 Maret 2020.  Saat ini Indonesia merupakan

Negara dengan kasus covid-19 terbanyak di Asia Tenggara. Negara Indonesia saat

ini berupaya untuk mengurangi penyebaran  covid-19 dengan melakukan social

distancing. Covid-19 ini dengan mudahnya menular antar manusia sehingga

membuat banyak negara menutup kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tidak

hanya negara-negara lainnya tetapi Negara Indonesia juga menutup kegiatan

belajar mengajar di sekolah. Dalam penutupan sekolah didasarkan pada bukti

bahwa dengan mengurangi kontak fisik  dan sosial antara siswa dengan siswa

yang lainnya maka akan dapat mengurangi  penyebaran covid-19 antara manusia

dan mengurangi jumlah tenaga kesehatan  yang merawat pasien. Hal ini juga

menjadi cara yang cukup efektif untuk  mengurangi penyebaran covid-19 di

tingkat anak-anak dan remaja (Mar’ah, 2020).
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Maret 2020 secara nasional kegiatan belajar mengajar seluruh Guru SMP,

SMA, dan SD   dilakukan secara online dari rumah. Strategi pembelajaran online

ini merupakan  salah satu langkah kontrol dalam mengurangi terpapar covid-19.

Dari situasi ini  yang tidak pernah terduga sebelumnya membuat setiap sekolah

bahkan siswa  maupun orang tua untuk mengupayakan kegiatan belajar tetap

belajar meskipun  melalui pembelajaran online. Perubahan pembelajaran yang

tadinya dilaksanakan  di sekolah menjadi pembelajaran online secara mendadak

membuat pembelajaran  tidak dapat berjalan dengan maksimal. Banyak kendala

dalam pembelajaran online yang sebelumnya tidak pernah dipersiapkan secara

matang (Mar’ah, 2020).

Pembelajaran online merupakan  pembelajaran  yang  menggunakan

jaringan  internet  dengan aksesibilitas,  konektivitas,  fleksibilitas,  dan

kemampuan  untuk  memunculkan  berbagai  jenis  interaksi  pembelajaran

(Moore, 2011). Pada pelaksanaan  pembelajaran online membutuhkan  dukungan-

dukungan perangkat seperti handphone dan  laptop  yang  dapat  digunakan

untuk  mengakses  informasi-informasi  yang  diberikan  oleh  guru (Gikas, 2013).

Berbagai  media juga  dapat  digunakan  untuk  mendukung  pelaksanaan

pembelajaran  secara online,  seperti  penggunaan  layanan Google  Classroom,

Zoom,  WhatsApp,  dan Facebook.

Pembelajaran online merupakan salah satu cara yang digunakan untuk

menanggulangi masalah pendidikan tentang penyelenggaraan pembelajaran.

Definisi dari pembelajaran online adalah metode pembelajaran yang

menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning manajemen sistem
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(LSM). Pada  pelaksanaan  pembelajaran online membutuhkan dukungan-

dukungan  perangkat  seperti handphone dan laptop yang  dapat  digunakan

untuk  mengakses  informasi-informasi  yang  diberikan  oleh  guru.  Dari adanya

suatu dukungan-dukungan perangkat ini maka pembelajaran online dapat berjalan

dengan efektif. Karena pembelajaran online ini merupakan pembelajaran yang

dilakukan tanpa tatap muka secara langsung. Tetapi dengan adanya perangkat

yang mendukung seperti handphone dan laptop maka segala bentuk materi

pembelajaran didistribusikan secara online, komunikasi juga dilakukan online dan

tes hasil belajar juga dilakukan secara sistem online.

Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari proses dan hasilnya. Dilihat dari

proses pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruh atau

sebagian besar (75%) siswa terlihat aktif baik fisik, mental, maupun sosial dalam

proses pembelajaran, disamping menunjukan kegairahan belajar yang tinggi,

semangat belajar yang besar, dan memiliki rasa percaya diri. Sedangkan melihat

dari prosesnya pembelajaran dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan perilaku

yang positif  pada siswa atau sebagian besar 75%. Sehingga kualitas pembelajaran

adalah tingkat pencapaian tujuan pembelajaran termasuk dalam pembelajaran

seni. Pencapaian tujuan tersebut berupa peningkatan pengetahuan dan

keterampilan serta pengembangan sikap melalui proses pembelajaran (Mulyasa,

2010).

Ditambahkan bahwa kualitas pembelajaran ditandai dengan seberapa luas

dalam lingkungan belajaran, mulai dari mana siswa ini berada, mengenal bahwa

siswa belajar dengan kecepatan yang berbeda, melibatkan siswa secara fisik dalam
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proses pembelajaran, sesuai dengan kebutuhan, perkembangan masyarakat dan

pembangunan (Abidin, 2012). Dari beberapa penjelasan diatas dapat di simpulkan

bahwa kualitas pembelajaran ini adalah suatu tingkat keberhasilan dalam

melaksankan pencapaian tujuan pembelajaran yang dapat dilihat dari suatu

prosesnya dan hasil yang didapatkan dari pembelajaran tersebut. Dari suatu proses

kualitas pembelajaran dikatakan berhasil apabila memiliki masukan merata dan

menghasilkan output yang banyak dan bermutu tinggi, serta sesuai dengan

kebutuhan, perkembangan masyarakat dan pembangunan.

Pembelajaran tatap muka di SMP Negeri 2 Poso Kota dalam keseharian

proses pembelajaran yang dilaksanakan berjalan dengan baik. selain itu  sebagian

dari siswanya menganggap bahwa mereka bisa berinteraksi langsung dengan guru

ataupun teman-teman sekolah. Setiap guru mata pelajaran melaksanakan

pembelajaran dengan menggunakan rencana pelaksanaan pembelajaran sebaik

mungkin. Sehingga seluruh guru mata pelajaran memberikan tugas harian sebagai

sarana untuk memperoleh nilai siswa yang akan dicantumkan dalam raport. Rata-

rata Sebagian dari siswa SMP N 2 Poso Kota mendapat nilai di atas 78. Demikian

kualitas pembelajaran yang dimiliki SMP Negeri 2 Poso Kota sejauh ini sangat

baik karena, pembelajarannya juga didukung oleh sarana dan prasarana sekolah

yang cukup memadai namun dalam kondisi pandemi saat ini siswa diharuskan

untuk mengikuti pembelajaran secara online. pembelajaran online ini

membutuhkan dukungan media-media online seperti handphone dan laptop

yang  dapat  digunakan  untuk  mengakses  informasi-informasi  yang  diberikan

oleh  guru.
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Berdasarkan dari hasil observasi di sekolah SMP Negeri 2 Poso Kota yang

melaksanakan pembelajaran online sejak adanya pandemi covid-19 ini

menggunakan media online seperti whatsapp, Google  Classroom dan Facebook.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan guru kepada siswa, sebagian siswa terlihat

antusias dalam pelaksanaan pembelajaran online. Dalam pembelajaran online ini

tidak terlepas dari kendala seperti penggunaan metode pembelajaran yang kurang

tepat sehingga pemahaman siswa tentang materi pembelajaran masih kurang. dari

kurangnya pemahaman siswa menyebabkan menurunnya nilai beberapa siswa

SMP Negeri 2 Poso Kota, sebagian dari siswa tersebut mendapatkan nilai <78.

beberapa siswa yang belum mempunyai hanphone dan laptop serta mahalnya

biaya kuota, sehingga dapat mempengaruhi hasil belajar siswa dan kualitas

pembelajaran online.

Melihat dari hal ini, maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang

“Analisis Kualitas Pembelajaran Online Di Masa Covid-19 Dengan Menggunakan

Model CIPP Di SMP Negeri 2 Poso Kota” untuk mengetahui kualitas di masa

pandemi.

B. Rumusan  Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  diatas  rumusan  masalah  pada  penelitian  ini

adalah Bagaimana kualitas  pembelajaran online di  masa  covid-19 dengan

menggunakan model CIPP  di  SMP  Negeri  2 Poso  Kota.
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C. Tujuan  Penelitian

Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui kualitas  pembelajaran

online di masa  covid-19 dengan menggunakan model CIPP  di  SMP  Negeri  2

Poso  Kota.

D. Manfaat  Penelitian

Manfaat  yang  di  harapkan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut  :

1. Bagi  peneliti

Hasil  penelitian  ini  dapat  di  gunakan  sebagai  referensi  untuk

mengetahui  kualitas  pembelajaran online yang  dihadapi  guru  sehingga  dapat

dikembangkan  secara  optimal  dan  sebagai  bahan  referensi  untuk

menggunakan  metode  mengajar  yang  tepat  sehingga  pembelajaran  bias

berjalan  dengan  efektif.

2. Bagi  guru

Hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  evaluasi  dan

masukan  guru  dalam  proses  belajar  mengajar  sehingga  dapat  meningkatkan

hasil  belajar.

3. Bagi siswa

Dapat memberikan masukan kepada siswa bahwa belajar itu sangat penting

untuk masa depan dan dapat memberikan masukan kepada siswa agar selalu aktif

dalam pembelajaran.
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E. Ruang  Lingkup

Agar  permasalahan  pada  penelitian  ini  lebih  terarah  dan  tidak  menjadi

luas  dan  berdasarkan  latar  belakang  serta  beberapa  identifikasi  masalah

maka  penelitian  ini  dibatasi  pada  analisis  kualitas  pembelajaran online di

masa  covid-19 dengan menggunakan model CIPP  di  SMP  Negeri  2  Poso

Kota.

F. Definisi  Operasional

Pembelajaran online merupakan  pembelajaran  yang  dilakukan  tanpa

melakukan  tatap  muka  secara  langsung,  tetapi  melalui  media  pembelajaran

yang  telah  tersedia. Pembelajaran online muncul  karena  adanya  pandemi

covid-19 yang mengharuskan  masyarakat  Indonesia  melakukan  pembatasan

sosial  berskala  besar  sehingga  sekolah  terpaksa  harus  ditutup  untuk

sementara  waktu  guna  menghindari  pandemi  covid-19.

Covid-19 merupakan salah satu virus dengan RNA strain tunggal positi,

berkapsul dan tidak bersegmen biasanya virus ini dibawa oleh cairan patogen

kemudian bertindak sebagai vektor untuk penyakit menular.

Model evaluasi CIPP berorientasi pada suatu keputusan yaitu bermaksud

membandingkan kinerja dari berbagai dimensi program dengan sejumlah kriteria

tertentu selanjutnya akan diketahui kekuatan dan kelemahan program yang di

evaluasi.




