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ABSTRAK  
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PANDEMI COVID-19    

 

 

Oleh 

 

MIR’ATUN AULIA  

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi pembelajaran dan 

penilaian online pada pembelajaran fisika di SMA pada masa pandemi Covid-19 di 

Kabupaten Tanggamus. Sampel penelitian sebanyak 213 siwa dan 18 guru fisika 

dari daerah perkotaan; 150 siswa dan 16 guru fisika dari daerah perdesaan. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian evaluasi dengan model CIPP (context, input, 

process, product). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner 

(angket) berbantuan google form. Teknik analisis data secara deskriptif kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat pencapaian implementasi pembelajaran 

dan penilaian online oleh guru pada komponen context memperoleh TCR 79,45% 

di daerah perkotaan dan 73,54% di perdesaan keduanya digolongkan dalam 

kategori baik; komponen input memperoleh TCR 66,90% di daerah perkotaan dan 

62,27% di perdesaan keduanya digolongkan dalam kategori baik; komponen 

process memperoleh TCR 70,83% di daerah perkotaan dan 69,60% di daerah 

perdesaan digolongkan dalam kategori baik; komponen product memperoleh TCR 

73,62% di daerah perkotaan dan 63,13% di daerah perdesaan digolongkan dalam 

kategori baik. Tingkat pencapaian siswa pada komponen context memperoleh TCR 

74,33% di daerah perkotaan dan 73,45% di perdesaan keduanya digolongkan dalam 

kategori baik; komponen input memperoleh TCR 75,95% di daerah perkotaan dan 

72,92% di perdesaan keduanya digolongkan  dalam kategori baik; komponen 

process memperoleh TCR 72,64% di daerah perkotaan dan 71,53% di daerah 

perdesaan digolongkan dalam kategori baik; komponen product memperoleh TCR 

74,31% di daerah perkotaan dan 74,59% di daerah perdesaan digolongkan dalam 

kategori baik. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran online di daerah Tanggamus 

sudah lumayan baik sehingga bisa tetap dilanjutkan. 

 

Kata kunci: evaluasi, implementasi pembelajaran online, CIPP model 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam memajukan suatu 

bangsa. Pendidikan diharapkan dapat mencerdaskan generasi muda yang 

mampu mengembangkan potensi dalam diri, serta berpola pikir secara kritis 

dan dinamis, bertanggung jawab, berakhlak mulia, beriman, dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 (ayat 1), pendidikan pada dasarnya 

merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.  

Pendidikan yang seharusnya bisa berjalan sebagaimana mestinya, kini 

terhambat dengan kondisi global yang tidak mendukung. Saat ini dunia 

sedang dihadapkan dengan pandemi Coronavirus Disease (Covid-19). 

Pandemi ini memberikan dampak yang sangat serius terhadap berbagai sektor 

kehidupan, di antaranya adalah bidang pendidikan. Pendidikan sedang 

menghadapi permasalahan yang kompleks, di antaranya berdampak pada 

proses pembelajaran di semua jenjang pendidikan. Sampai 1 April 2020 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO) mencatat, terdapat 1,5 miliar anak usia sekolah yang terdampak 

Covid-19 di 118 negara termasuk 60 jutaan di antaranya ada di Indonesia.  

Dampak Pandemi Covid-19 mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan-

kebijakan khusus untuk menjamin keberlangsungan pembelajaran 
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di era pandemi Covid-19. Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud) Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Kemendikbud 

Nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa 

darurat penyebaran Covid-19.  Melalui surat edaran tersebut pihak 

Kemendikbud memberikan instruksi bahwasanya proses belajar dari rumah 

dilaksanakan melalui pembelajaran daring/jarak jauh guna memutus rantai 

penyebaran Covid-19. Dengan adanya kebijakan ini, kemudian menjadi dasar 

pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, Kondisi ini membuat pemerintah harus 

menghadirkan alternatif untuk mengadopsi teknologi ke dalam proses 

pembelajaran, sehingga pembelajaran bisa dilaksanakan secara online. 

Pembelajaran online saat ini dianggap menjadi salah satu solusi praktis dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran di era pandemi Covid-19. Waryanto (2006) 

mengungkapkan bahwa pembelajaran online dapat digunakan untuk 

menyampaikan pembelajaran tanpa dibatasi ruang dan waktu, dapat 

menggunakan berbagai sumber yang sudah tersedia di internet, dan bahan ajar 

relatif mudah untuk diperbaharui. Selain itu, dapat meningkatkan 

kemandirian peserta didik dalam proses pembelajaran.  

Keberhasilan pembelajaran online dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya adalah teknologi, karakteristik pengajar, dan karakteristik siswa 

(Pangondia dkk., 2019). Guru memiliki peran penting dalam keberhasilan 

pembelajaran online, guru harus mampu menjadi motivator, simulator serta 

memiliki penguasaan IPTEK. Selain itu kesiapan dan kompetensi siswa 

dalam penggunaan teknologi menjadi faktor yang paling utama dalam 

menentukan efektivitas pembelajaran online (Setaji dan Dinata., 2020)  

Pembelajaran online  yang saat ini menjadi solusi dalam penyelenggaraan 

proses pembelajaran menjadi dilema tersendiri bagi siswa maupun guru 

karena dalam implementasinya kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara 

online tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dapat menjadi 

hambatan dalam proses pembelajaran di masa pandemi sesuai dengan 

pendapat Bilfaqih dan  Qamruddin (2015)  pembelajaran daring mampu 

memberikan layanan yang menarik dan efektif, tetapi dalam pelaksanaannya 
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memiliki tantangan sendiri.  Hal ini juga dinyatakan oleh Jamaluddin dkk. 

(2020) bahwa pembelajaran online mempunyai kekuatan, tantangan dan 

terdapat beberapa hambatan yang muncul di dalamnya.  

Permasalahan yang muncul diantaranya adalah implementasi pembelajaran 

online masih belum optimal, terkhusus pada mata pelajaran fisika. Siswa 

yang melaksanakan pembelajaran fisika secara online mengalami kesulitan 

dalam memahami materi fisika (Napsawati, 2020). Selain itu menurut 

Pujiasih (2020) masalah lain yang dihadapi siswa diantaranya adalah, siswa 

mengalami kebosanan belajar di rumah, siswa tidak bisa berdiskusi dengan 

teman secara langsung.  

Selain berdampak pada aktivitas pembelajaran, kebijakan terkait 

pembelajaran jarak jauh juga berdampak pada asesmen pembelajaran. 

Perubahan tersebut menyebabkan pelaksanaan penilaian di masa pandemi 

kurang bisa dimaksimalkan dengan baik. Penelitian Muzadi dan Widodo 

(2021) menunjukan bahwa terdapat keterbatasan dalam keterlaksanaan 

penilaian pembelajaran IPA, diantaranya adalah kurang sadarnya siswa dalam 

mengerjakan tugas, dan guru mengalami kesulitan dalam menilai aspek 

afektif siswa selama pembelajaran online. Selain itu, guru seharusnya 

memberikan umpan balik yang lebih bermanfaat. Produk dari kegiatan belajar 

dari rumah diapresiasi dengan umpan balik kualitatif dan berharga, tanpa 

diharuskan memberikan skor kuantitatif (LPPKS, 2020).  

Melihat permasalahan tersebut maka perlu dilakukan evaluasi secara 

berkesinambungan dalam program pembelajaran online, sehingga nantinya 

pembelajaran bisa disempurnakan dan berlangsung dengan lebih baik sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan.  

Sejauh ini, studi tentang pembelajaran online di era pandemi Covid-19 

memiliki dua kecenderungan. Pertama, kajian tentang implementasi 

pelaksanaan pembelajaran daring secara umum, (Mutaqinah dan 

Hidayatullah, 2020) dan (Firman dan Rahman, 2020). Kedua, mengkaji 

persoalan dampak dari kebijakan pelaksanaan pembelajaran online, 
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(Jamaluddin dkk., 2020); (Windhiyana, 2020); dan (Purwanto dkk., 2020). 

Dari kedua kecenderungan tersebut, evaluasi implementasi pembelajaran 

online belum dilaksanakan secara komprehensif. Padahal, menurut 

Stufflebeam and Shinfield (1985) evaluasi merupakan bagian yang penting 

dalam pelaksanaan program dalam memastikan tujuan tercapai sesuai standar.  

Terdapat beberapa penelitian tentang evaluasi pelaksanaan pembelajaran 

online di masa pandemi yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yudiawan 

(2020); Oktaria dan Handiwinarto (2020); dan Riyanda dkk. (2020). 

Penelitian tersebut belum ada yang mengkaji fokus dalam evaluasi 

implementasi pembelajaran pada mata pelajaran fisika. Oleh karena itu, perlu 

adanya penelitian terkait evaluasi implementasi pembelajaran dan penilaian 

online pada pembelajaran fisika di SMA pada masa pandemi Covid-19. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian ini adalah bagaimana ketercapaian implementasi pembelajaran dan 

penilaian online pada pembelajaran fisika di SMA pada masa pandemi Covid-

19 untuk daerah perkotaan dan perdesaan. 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui ketercapaian implementasi 

pembelajaran dan penilaian online pada pembelajaran fisika di SMA pada 

masa pandemi Covid-19 di daerah perkotaan dan perdesaan. 

 

 

 

 



5 
 

 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.4.1 Bagi Sekolah 

Penelitian ini  dapat dijadikan acuan untuk menentukan kebijakan 

dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan penilaian online pada 

pembelajaran fisika. 

1.4.2 Bagi Guru 

Penelitian ini dapat memberikan informasi lebih jauh terkait 

ketercapaian pembelajaran dan penilaian online pada pembelajaran 

fisika. 

1.4.3 Bagi Peneliti lain 

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan penilaian online pada 

pembelajaran fisika di SMA Kabupaten Tanggamus pada masa 

pandemi Covid-19.  

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.5.1 Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

evaluasi CIPP (context, input, process, product), yang meliputi empat 

aspek yaitu evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, dan 

evaluasi produk.   

1.5.2 Sekolah yang digunakan untuk penelitian adalah SMA negeri dan 

swasta yang ada di Kabupaten Tanggamus. 

1.5.3 Responden penelitian ini adalah guru mata pelajaran fisika dan siswa 

kelas XI, XII IPA di SMA yang ada di Kabupaten Tanggamus. 

1.5.4 Merujuk dari penelitian terdahulu, indikator yang akan digunakan 

pada penelitian ini yaitu mengadopsi dari indikator penelitian 

Riyanda, A. R., Herlina, K., & Wicaksono, B. A. (2020) yang telah 

disesuaikan dengan kebutuhan penelitian:  
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a. Aspek context: Tujuan pembelajaran online, kebutuhan terhadap 

pelaksanaan pembelajaran online, dan lingkungan pelaksanaan 

pembelajaran online. 

b. Aspek input: pendidik, peserta didik, sarana dan prasarana, dan 

perangkat pembelajaran. 

c. Aspek process: Proses pembelajaran, aktivitas guru, aktivitas 

siswa, proses penilaian, kendala, dan solusi. 

d. Aspek product: Hasil dan dampak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Kerangka Teoretis 

2.1.1 Evaluasi Program  

Terdapat beberapa pengertian evaluasi yang digunakan oleh para ahli. 

Menurut Arikunto dan Jabar (2008: 29) evaluasi program merupakan 

aktivitas untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan 

suatu program yang dilakukan berdasarkan perencanaan dan aktivitas 

pengumpulan data dan aktivitas pengumpulan data yang tepat sebagai 

bahan bagi pembuat keputusan untuk menentukan tindak lanjut dari 

program. Sedangkan menurut Fitzpatrick et al. (2004: 5) evaluasi program 

merupakan proses identifikasi, klarifikasi, dan aplikasi kriteria yang kuat 

untuk menentukan nilai atau kebermanfaatan program yang dievaluasi 

berdasarkan kriteria.  

Terdapat banyak model evaluasi program yang dapat digunakan, salah 

satunya adalah model evaluasi yang dikembangkan oleh Stufflebeam yaitu 

model evaluasi CIPP (context-input-process-product). Stufflebeam 

memandang bahwa tujuan penting dari sebuah evaluasi adalah bukan 

membuktikan (to prove), melainkan untuk meningkatkan (to improve) 

(Madaus et al., 1983: 118). Model evaluasi CIPP adalah model evaluasi 

yang komprehensif, karena objek evaluasi tidak hanya pada hasil, 

melainkan terbagi menjadi empat kegiatan evaluasi yaitu:
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2.1.1.1 Evaluasi konteks (Context Evaluation) 

Evaluasi konteks menjelaskan tentang gambaran dan spesifikasi 

tentang lingkungan program, kebutuhan yang belum terpenuhi, 

karakteristik sampel dari individu yang dilayani dan tujuan suatu 

program. Evaluasi konteks bertujuan untuk menilai apakah tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

pihak yang menjadi sasaran. 

   

2.1.1.2 Evaluasi masukan  

Evaluasi masukan digunakan untuk membantu mengatur 

keputusan, menentukan sumber-sumber, alternatif apa yang 

diambil, mengatur rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan 

bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Menurut 

Stufflebeam dalam Widoyoko (2009: 182) komponen evaluasi 

masukan meliputi: sumber daya manusia; sarana dan peralatan 

pendukung; dana atau anggaran; dan berbagai prosedur dan aturan 

yang diperlukan.  

Menurut Daryanto (2007: 88) masukan adalah sarana/modal/bahan 

dan rencana strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan 

pendidikan tersebut. Sedangkan menurut Mutrofin (2010: 38) 

evaluasi input memberikan informasi untuk menentukan 

bagaimana cara memanfaatkan sumber daya agar dapat mencapai 

tujuan dan sasaran proyek.  

 

2.1.1.3 Evaluasi Proses (Process Evaluation) 

Evaluasi proses pada dasarnya digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana rencana telah diterapkan dan komponen apa yang harus 

diperbaiki. Menurut Stufflebeam dalam buku Arikunto dan Cepi 

(2009: 47) diusulkan pertanyaan-pertanyaan untuk evaluasi proses 

antara lain sebagai berikut:  

a. Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal?  

b. Apakah staf yang terlibat di dalam pelaksanaan program akan  
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sanggup menangani kegiatan selama program berlangsung dan  

kemungkinan jika dilanjutkan?  

c. Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaatkan 

secara maksimal?  

d. Hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai selama 

pelaksanaan program dan kemungkinan jika program 

dilanjutkan? 

 

2.1.1.4 Evaluasi Produk atau hasil  

Evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan untuk 

mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan dalam 

evaluasi produk adalah terkait hasil yang telah dicapai dan apa 

yang akan dilakukan setelah program berjalan. Evaluasi ini juga 

dapat digunakan untuk memeriksa dampak-dampak yang positif 

maupun dampak negatif dari suatu program. 

Fungsi akhirnya adalah menentukan apakah program atau 

organisasi perlu dilanjutkan, diulang, dan/atau dikembangkan di 

tempat-tempat lain, atau sebaliknya dihentikan. Proses evaluasi 

menggunakan model evaluasi CIPP lebih lengkap di jelaskan 

dalam tabel berikut:  

Tabel 2.1. Evaluasi Konteks, Input, Proses, dan Produk 

 Evaluasi 

konteks 

Evaluasi 

input 

Evaluasi 

proses 

Evaluasi 

produk  

Tujuan 

Menentukan 

konteks 

organisasi, 

mengidentifi

kasi sasaran 

program & 

menilai 

kebutuhan 

kebutuhan 

mereka, 

mengidentifi

kasi peluang 

Mengidentifi

kasi & 

menilai 

kemampuan 

sistem, 

alternatif 

strategi 

program, 

desain 

prosedur 

untuk 

menerapkan 

Mengidentifik

asi atau 

memprediksi, 

selama proses 

berlangsung, 

kesalahan 

kesalahan 

desain 

prosedur atau 

pelaksanaanny

a; memberikan 

informasi 

Mengumpu

lkan 

deskripsi 

dan 

penilaian 

tentang 

hasil-hasil 

program; 

mengaitkan 

mereka 

dengan 

tujuan, 
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untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

mereka, 

mendiagnosis 

masalah-

masalah yang 

melatari 

kebutuhan 

itu,dan 

menilai 

apakah 

tujuan yang 

sudah 

ditetapkan 

cukup 

responsif 

terhadap 

kebutuhan 

kebutuhan 

yang telah 

dinilai itu. 

strategi, 

budget, & 

jadwal 

program. 

untuk 

mengambil 

keputusan 

yang belum 

diprogramkan; 

dan mencatat 

dan menilai 

peristiwaperist

iwa dan 

aktivitas-

aktivitas 

prosedural. 

konteks, 

input, dan 

proses; dan 

menafsirka

n 

keberharga

an dan 

manfaat 

program. 

Metod

e 

Analisis 

sistem, 

survai, 

analisis 

dokumen, 

hearing, 

wawancara, 

tes 

diagnostik, 

dan teknik 

Delphi. 

Menginventa

risasi dan 

menganalisis 

SDM dan 

sumber daya 

materi, 

strategi 

solusi, 

fisibilitas & 

keuangan; 

dan metode 

metode lain 

seperti kajian 

pustaka, 

melihat 

langsung 

programnya, 

membentuk 

tim peninjau, 

memakai tes. 

 

Memonitor 

potensi 

hambatan 

prosedural dan 

mewaspadai 

hambatan 

yang tak 

terduga, 

mencari 

informasi 

khusus tentang 

keputusan 

yang telah 

diprogramkan, 

mendeskripsik

an proses yang 

sebenarnya, 

dan 

berinteraksi 

dengan staf 

dan 

mengamati 

aktivitas 

mereka. 

Menentuka

n dan 

mengukur 

kriteria 

hasil; 

mengumpu

lkan 

penilaianpe

nilaian 

terhadap 

hasil dari 

pihak-

pihak yang 

terlibat 

dalam 

program; 

& 

menganalis

is secara 

kualitatif 

dan 

kuantitatif. 

 

 

 

 

 

 

Untuk 

mengambil 

keputusan 

tentang 

pihak-pihak 

yang menjadi 

Untuk 

memilih 

sumber 

pendukung, 

strategi 

solusi & 

Untuk 

melaksanakan 

dan 

menyempurna

ka n desain 

dan prosedur 

Untuk 

memutuska

n apakah 

akan 

melanjutka

n, 
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Kaitan

nya 

dengan 

penga

mbilan 

keputu

san 

untuk 

mengu

bah 

proses

nya 

sasaran 

program, 

tentang 

tujuan 

program 

dalam 

hubungannya 

dengan 

pemenuhan 

kebutuhan 

atau 

pemanfaatan 

peluang, & 

tentang 

tujuan dalam 

kaitannya 

dengan 

pemecahan 

masalah, 

misalnya 

untuk 

merencanaka

n perubahan; 

& 

memberikan 

dasar untuk 

menilai hasil 

program 

desain 

prosedur, 

misalnya 

untuk 

melakukan 

perubahanper

ubahan 

secara 

tertata; dan 

memberikan 

dasar untuk 

menilai 

pelaksanaan 

program. 

program, 

misalnya 

untuk 

mengawasi 

proses; & 

memberikan 

catatan 

tentang proses 

yang 

sebenarnya 

untuk 

menafsirkan 

hasil-hasil 

program. 

menghenti

kan, 

memodifik

asi 

program, 

atau 

memfokus

kan ulang 

pada 

perubahan; 

& 

memberika

n catatan 

yang jelas 

tentang 

dampaknya 

(yang 

sesuai 

dengan 

maksud & 

tujuan awal 

atau tidak, 

yang 

positif atau 

negatif). 

(Fitzpatrick et al., 2004: 129) 

2.1.2 Pembelajaran dan Penilaian Fisika di SMA  

2.1.2.1  Pembelajaran Fisika di SMA 

Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

siswa dan guru yang melibatkan berbagai fasilitas pembelajaran. 

Menurut UU No 20. Tahun 2003 tentang Sistem Pendididkan 

Nasional menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Menurut Hamalik (2017: 5) pembelajaran 

merupakan suatu kombinasi yang tersusun dari unsur manusiawi, 

material, perlengkapan, fasilitas, dan prosedur yang saling 

mempengaruhi guna mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan 

pada beberapa pendapat tersebut maka pembelajaran dapat 

diartikan suatu proses interaksi antara siswa dan guru dengan 
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melibatkan fasilitas pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.  

Fisika merupakan ilmu pengetahuan sains yang berkaitan dengan 

cara mencari tahu tentang alam secara sistematis berupa penemuan 

dan penguasaan pengetahuan yang berupa fakta, konsep atau 

prinsip, serta proses pengembangan lebih lanjut dalam 

menerapkan pengetahuan di dalam kehidupan sehari-hari 

(Depdiknas, 2003: 6). Menurut Ryder and Leach (1999) fisika 

mencangkup tiga lingkup yaitu fisika sebagai produk, sebagai 

proses, dan sebagai sikap. Sedangkan menurut Collette and 

Chiappetta dalam Sutrisno (2006: 2) hakikat fisika adalah fisika 

sebagai produk (“a body of knowledge”), fisika sebagai sikap 

(“way of thinking”), dan fisika sebagai proses (“way of 

investigating”).  

Fisika sebagai produk diperoleh melalui kegiatan penyelidikan 

yang kreatif, diinventarisir dan disusun secara sistematik menjadi 

sebuah kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, prinsip, 

hukum, rumus, teori, dan model. Fisika sebagai proses sangat 

berkaitan dengan kata-kata kunci fenomena, dugaan, pengamatan, 

pengukuran, penyelidikan, dan publikasi, sedangkan fisika sebagai 

sikap merupakan perilaku berdasarkan keyakinan yang dimiliki 

oleh ilmuwan dalam proses menghasilkan produk.  

Sejalan dengan hakikat fisika, yang mengemukakan bahwa fisika  

dipahami sebagai sebuah proses dan produk, pembelajaran fisika 

hendaknya harus  memperhatikan dua aspek tersebut dalam 

pemilihan strategi maupun metode mengajar. Pembelajaran 

dilakukan tidak hanya sebatas transfer materi saja, tetapi 

pembelajaran fisika harus dilakukan dengan mengamati langsung 

fenomena-fenomena yang terjadi. Fisika merupakan ilmu yang 

lebih banyak memerlukan pemahaman dari pada hafalan maka dari 
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itu untuk mempelajari fisika perlu adanya kontak langsung dengan 

apa yang akan dipelajari (Suparno, 2007: 12).  

Menurut Young and Freedman (2003) fisika merupakan ilmu yang 

paling mendasar dalam cabang ilmu sains dan merupakan ilmu 

eksperimental. Sesuai dengan pendapat Wenning (2009) yang 

mengatakan bahwasanya dalam pembelajaran fisika guru 

hendaknya melibatkan siswa dalam kegiatan eksperimen. Itu 

berarti dalam pembelajaran fisika perlu adanya eksperimen untuk 

memahami konsep, prinsip, hukum, rumus, teori yang ada di dalam 

fisika dengan tetap menerapkan sikap ilmiah. Sehingga 

pelaksanaan pembelajaran fisika di SMA dapat mewujudkan tujuan 

dari pembelajaran fisika.  

Tercapainya tujuan pembelajaran fisika bisa diukur melalui hasil 

belajar fisika. Menurut Supardi (2015) fisika berkaitan dengan cara 

mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga hasil belajar 

fisika bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang 

berupa fakta, konsep, prinsip saja tetapi merupakan suatu proses 

penemuan.  

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar fisika 

diantaranya adalah metode pembelajaran yang digunakan guru 

dalam proses pembelajaran. Salah satu metode yang digunakan 

dalam pembelajaran fisika adalah metode eksperimen, metode ini 

sejalan dengan amanat kurikulum 2013 yang lebih menekankan 

pada proses pembelajaran. Penggunaan metode eksperimen dalam 

pembelajaran fisika dapat meningkatkan hasil belajar fisika. 

Sejalan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan Subekti 

dan Ariswan (2016) dan Bani (2019) pencapaian hasil belajar siswa 

setelah melaksanakan pembelajaran dengan metode eksperimen 

mengalami peningkatan.   
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Selain itu faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar fisika adalah 

penggunaan media pembelajaran. Menurut Hartawan dkk. (2014) 

media pembelajaran merupakan salah satu unsur penting dalam 

proses pembelajaran selain metode yang digunakan dalam 

pembelajaran. Menurut Kurniawati dan Nita (2018) penggunaan 

media secara kreatif dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran. 

Pemakaian media dapat meningkatkan minat belajar dan 

membangkitkan motivasi siswa dalam belajar, hal tersebut dapat 

berpengaruh pada hasil belajar siswa. Media pembelajaran yang 

digunakan dalam pembelajaran fisika hendaknya mampu 

meningkatkan pemahaman konsep siswa. Beberapa penelitian 

menunjukan bahwa penggunaan multimedia interaktif mampu 

meningkatkan penguasaan konsep (Husein dkk., 2017), dan 

meningkatkan hasil belajar siswa (Yoto dkk., 2015). 

2.1.2.2 Penilaian Fisika di SMA 

Pembelajaran fisika di SMA menggunakan pendekatan ilmiah 

(scientific approach) untuk mengarahkan siswa mencapai 

kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi 

keterampilan. Untuk mengukur ketercapaian kompetensi tersebut 

dilakukan penilaian otentik.  Menurut Rosidin (2017: 265) 

Penilaian otentik merupakan suatu penilaian yang dimulai dengan 

proses pengumpulan, pelaporan dan penggunaan informasi tentang 

hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, 

pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti otentik, akurat, dan 

konsisten sebagai akuntabilitas publik. 

Menurut Rosidin (2017: 267-268) terdapat beberapa hal yang bisa 

digunakan sebagai dasar menilai prestasi siswa dalam penilaian 

otentik, yaitu sebagai berikut: proyek atau penugasan laporan, hasil 

tes tulis, portofolio selama satu semester atau satu tahun, pekerjaan 

rumah, kuis, karya peserta didik, presentasi, demonstrasi, laporan, 

jurnal, karya tulis, kelompok diskusi, dan wawancara. 
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Rosidin (2017: 269) menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang 

harus diperhatikan tentang penilaian otentik, yaitu:  

a. Otentik dari instrumen yang digunakan. Artinya, dalam melakukan 

penilaian harus menggunakan instrumen yang bervariasi.   

b. Otentik dari aspek yang diukur. Artinya, guru perlu menilai aspek-

aspek belajar secara komprehensif yang meliputi kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan.  

c. Otentik dari aspek kondisi peserta didik. Artinya, dalam melakukan 

penilaian guru menilai input (kondisi awal) peserta didik, proses 

(aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran), dan output 

(hasil pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan maupun 

keterampilan). 

 

2.1.3 Pembelajaran dan Penilaian Online 

2.1.3.1 Pembelajaran Jarak Jauh 

Situasi saat ini pembelajaran tidak bisa dilaksanakan secara tatap 

muka, pembelajaran yang diterapkan saat ini adalah pembelajaran 

jarak jauh. Menurut Azhari dan Fajri (2021) pembelajaran jarak 

jauh adalah pembelajaran yang dilakukan dengan tidak adanya 

kontak langsung antara guru dan siswa di dalam kelas. Menurut 

Munir (2009: 18) Pembelajaran jarak jauh terjadi ketika proses 

pembelajaran tidak terjadinya kontak dalam bentuk tatap muka 

langsung antara guru dan siswa, tetapi komunikasi berlangsung 

dijembatani dengan media seperti komputer, televisi, radio, 

telephone, internet, video dan sebagainya.  

Pembelajaran jarak jauh akan efektif jika melibatkan interaksi 

antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, siswa dengan media 

pembelajaran, sehingga pembelajaran berlangsung secara aktif dan 
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interaktif (Munir, 2009: 19). Maka dari itu, peran teknologi dalam 

menunjang pembelajaran jarak jauh sangat penting dalam 

pembelajaran di era Covid-19.  

Menurut Moore, Dickson, dan Galyen (2011) pembelajaran online 

adalah versi pembelajaran jarak jauh yang lebih baru dengan 

menggunakan teknologi dan jaringan internet, dan tidak sebatas 

aksesibilitas pembelajaran online tetapi berkaitan juga dengan 

konektivitas dan fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan 

variasi dalam interaksi pembelajaran. Pembelajaran online dalam 

bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai “pembelajaran dalam 

jaringan” atau disebut dengan “pembelajaran daring”. Istilah 

pembelajaran online juga sering disinonimkan dengan istilah e-

learning.  

2.1.3.2 Karakteristik Pembelajaran Online  

Menurut Suryandari dan Burhendi, (2020) terdapat beberapa 

karakteristik pembelajaran online diantaranya adalah: 

a. Pemanfaatan teknologi internet.  

b. Bahan ajar dapat diakses dengan mudah dan kapan saja baik 

oleh guru maupun peserta didik. 

c. Pembelajaran mandiri dan merangsang kreativitas peserta didik. 

d. Adanya komunikasi yang baik antara guru dengan peserta didik 

maupun peserta didik dengan peserta didik lain. 

e. Penggunaan sumber informasi yang tepat agar tidak terjadi 

miskonsepsi. 

 

2.1.3.3 Media Pembelajaran Online 

Pembelajaran online membutuhkan beberapa perangkat mobile 

seperti PC, notebook, tablet, smartphone yang dapat digunakan 

untuk mengakses informasi dimana saja dan kapan saja (Mustofa, 
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2019). Penelitian yang dilakukan oleh Gikas and Grant (2013) 

menunjukan bahwa siswa mengakui bahwasanya dengan 

menggunakan perangkat seluler, pembelajaran bisa dilakukan 

dimanapun, sehingga dapat mempermudah proses pembelajaran. 

Berbagai media juga sangat dibutuhkan dalam pembelajaran 

online.  

Menurut Hanum (2013) media adalah salah satu faktor eksternal 

yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran dan dapat 

mempermudah interaksi antara siswa dan guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran online. Terdapat beberapa aplikasi dan platform 

teknologi informasi yang bisa digunakan untuk media 

pembelajaran online diantaranya adalah google classroom, google 

meet, zoom, whatshaap group, dan instagram.  

2.1.3.4 Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pembelajaran Online  

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas 

pembelajaran online, diantaranya adalah:   

a. Teknologi, pengaturan jaringan harus bisa digunakan dengan 

baik untuk pertukaran sinkronisasi dan asinkronisasi serta siswa 

harus memiliki akses yang mudah. 

b. Karakteristik pengajar, dalam hal ini pengajar memiliki peran 

penting dalam efektivitas pembelajaran online, siswa yang hadir 

dalam kelas online dengan instruktur yang memiliki sifat positif 

terhadap pendistribusian suatu pembelajaran dan juga 

memahami teknologi akan menghasilkan pembelajaran yang 

lebih baik. 

c. Karakteristik siswa, siswa yang disiplin dan memiliki 

kepercayaan diri yang tinggi akan mampu melakukan 

pembelajaran dengan metode daring  (Pangondia dkk., 2019) 
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Menurut Dabbagh (2007) terdapat beberapa karakteristik dan 

keterampilan yang dianggap penting yang harus dimiliki siswa 

untuk keberhasilan dalam pembelajaran online yaitu, memiliki 

konsep akademik yang kuat; kompeten dalam penggunaan 

teknologi yang digunakan dalam pembelajaran online; memiliki 

keterampilan interpersonal dan komunikasi; memahami, 

menghargai dalam interaksi sosial dan pembelajaran kolaboratif; 

memiliki lokcs control internal; dan menunjukan keterampilan self-

directed learning.  

Faktor utama yang menentukan keberhasilan daring adalah 

kesiapan pendidik dan peserta didik dalam menggunakan media 

teknologi dan mengkombinasikan dengan materi pembelajaran. 

Menurut Setiaji dan Dinata (2020) Kesiapan mahasiswa dalam 

menggunakan e-learning menjadi faktor yang paling utama dalam 

menentukan efektivitas pembelajaran online selain faktor-faktor 

yang lain.  

Guru memiliki peran penting dalam keberhasilan pembelajaran 

online. menurut Sudrajat (2020) terdapat 3 kompetensi yang harus 

dimiliki guru dalam melaksanakan pembelajaran online diantaranya 

adalah:  

a. Kompetensi penguasaan literasi dan IPTEK, kurangnya 

penguasaan guru terhadap IPTEK dapat mempengaruhi 

kelancaran dalam pembelajaran online. 

b. Kompetensi keterampilan pengelolaan kelas, guru harus mampu 

menyesuaikan materi dengan memadukan berbagai metode-

metode pembelajaran, serta memperhatikan media yang 

digunakan.  Guru juga harus mampu menjadi motivator, 

simulator, dan pembimbing jika diperlukan. 

c. Kompetensi Komunikasi dan Sosial, pembelajaran daring 

menuntut guru lebih komunikatif terhadap siswanya. Guru juga 
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perlu menjalin komunikasi yang baik dengan orangtua siswa 

untuk pendampingan anak belajar di rumah. 

 

2.1.3.5 Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Online 

Hasil penelitian Kuntarto (2017) menunjukkan bahwa model 

pembelajaran online telah memberikan pengalaman baru yang 

lebih menantang daripada model pembelajaran konvensional (tatap 

muka). Waryanto (2006) mengungkapkan bahwa keuntungan dari 

model pembelajaran online adalah dapat digunakan untuk 

menyampaikan pembelajaran tanpa dibatasi ruang dan waktu, 

dapat menggunakan berbagai sumber yang sudah tersedia di 

internet, dan bahan ajar relatif mudah untuk diperbaharui. Selain 

itu, dapat meningkatkan kemandirian peserta didik dalam proses 

pembelajaran. 

Menurut Sadikin dan Hamidah (2020) terdapat beberapa 

kelemahan dalam pembelajaran online diantaranya siswa tidak 

terawasi dengan baik dan buruknya konektivitas internet serta 

mahalnya kuota menjadi tantangan tersendiri dalam pembelajaran 

online. Penelitian yang dilakukan oleh Pujiasih (2020) menunjukan 

bahwa terdapat kelemahan dalam pembelajaran online diantaranya 

adalah: 

a. Siswa mengalami kebosanan belajar di rumah. 

b. Menghabiskan banyak kuota. 

c. Siswa tidak bisa berdiskusi dengan teman secara langsung. 

d. Siswa kesulitan dalam memahami materi jika tanpa adanya 

penjelasan dari guru. 

e. Siswa merasa terbebani dengan banyaknya tugas yang diberikan 

oleh guru. 

f. Siswa pusing dan lelah berada di depan laptop ataupun 

handphone secara terus menerus. 
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2.1.3.6 Hambatan yang Mempengaruhi Pembelajaran Online 

Terdapat faktor penghambat dalam mengimplementasikan 

pembelajaran online yaitu kurangnya antusias siswa sehingga 

berdampak pada minimnya pemahaman siswa akan materi yang 

diberikan.  Guru juga mengalami kesulitan dalam mentransfer 

materi, khususnya materi perhitungan dan jaringan internet yang 

kurang bagus dapat mengganggu proses pembelajaran online 

(Napsawati, 2020).  Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Jamaluddin dkk. (2020) terdapat tiga jenis hambatan yang paling 

banyak dialami dalam pembelajaran online yaitu kuota yang 

terbatas, jaringan tidak stabil, dan tugas yang menumpuk. 

2.1.3.7 Penilaian Online 

Pembelajaran online pada masa pandemi menyebabkan perubahan 

dalam proses penilaian siswa. Menurut Huang et al. (2020) proses 

pembelajaran di masa pandemi dilaksanakan dengan sistem flexible 

learning, yang salah satu cirinya adalah pelaksanaan penilaian bisa 

menyediakan fleksibilitas lebih bagi siswa dalam melaporkan 

segala aktivitas pembelajaran selama masa pandemi Covid-19.  

Ahmad (2020) membagi berberapa model asesmen yang dapat 

diterapkan dalam proses pembelajaran jarak jauh, yang mengaju 

pada rekomendasi pemerintah diantaranya adalah penilaian 

berbasis online, penilaian portofolio, dan penilaian diri atau self 

assessment. Tes berbasis online adalah tes konvensional pada 

umumnya hanya saja media yang digunakan berbeda. Menurut 

Latip (2020) model penilaian berbasis online yang biasa digunakan 

adalah tes online, dengan menggunakan berbagai aplikasi tes, 

seperti quizizz, kahoot, atau google form.  
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Menurut Rahim (2020) terdapat pedoman untuk penilaian online 

dalam pembelajaran jarak jauh. Pedoman tersebut meliputi: 

Mengevaluasi prasyarat untuk menerapkan penilaian online; 

memastikan penyelarasan kegiatan penilaian dengan tujuan 

pembelajaran; mengatasi keragaman siswa; menjaga keseimbangan 

yang baik antara penilaian formatif dan sumatif; merangsang 

pembelajaran siswa dengan penilaian online; pertimbangkan 

format; penjadwalan dan waktu tes; membangun komunikasi yang 

jelas kepada siswa tentang masalah penilaian; memastikan umpan 

balik berkualitas tinggi; dan mengatasi ancaman validitas 

penilaian. 

Penilaian yang dilakukan secara online memiliki beberapa 

kekurangan diantaranya adalah sulit untuk objektif dalam menilai 

hasil kerja siswa. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

Magdalena dkk. (2020) penilaian akhir dalam menilai tidak bisa 

objektif dan pemahaman siswa tidak terukur karena siswa hanya 

mengerjakan tugas dengan tidak adanya pantauan.  

Menurut Kisno dkk. (2020) terdapat beberapa kendala dan 

hambatan dalam pelaksanaan penilaian secara online, diantaranya 

adalah, dalam pelaksanaan penilaian secara online fokus guru 

hanya pada ranah kognitif, dalam merekap hasil belajar siswa guru 

merasa ragu, karena jawaban siswa lebih cenderung sempurna. 

Penilaian secara daring dilakukan melalui whatshaapp, dan siswa 

sering terlambat mengumpulkan tugas, bahkan ada beberapa siswa 

yang tidak mengumpulkan tugas karena terkendala kuota. 
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2.2 Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini berjudul evaluasi implementasi pembelajaran dan penilaian 

online pada pembelajaran fisika di SMA Kabupaten Tanggamus pada masa 

pandemi Covid-19. Berdasarkan eksplorasi peneliti, ditemukan beberapa 

tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini. Berikut ini merupakan penelitian 

yang relevan: 

2.2.1 Yudiawan (2020) dengan judul penelitian “Belajar Bersama Covid-19: 

Evaluasi Pembelajaran Daring Era Pandemi di Perguruan Tinggi 

Keagamaan Islam Negeri, Papua Barat”.  Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa pelaksanaan pembelajaran online sudah berjalan 

dengan baik. Ditinjau dari indikator konteks, input, proses, dan produk 

menunjukan keadaan baik. Terdapat kendala yang dihadapi oleh 

mahasiswa yaitu persoalan jaringan dan biaya paket untuk penggunaan 

internet. 

2.2.2 Riyanda dkk. (2020) dengan judul penelitian “Evaluasi Implementasi 

Sistem Pembelajaran Daring Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung”. Penelitian ini menggunakan model evaluasi 

CIPP. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat pencapaian 

program pembelajaran daring ditinjau dari komponen context diperoleh 

skor 4,145 kategori baik, komponen input memperoleh skor 4,302 

kategori baik, komponen process memperoleh skor 3,838 kategori 

cukup, dan komponen product memperoleh skor 4,107 kategori baik. 

Sehingga secara keseluruhan program pembelajaran daring sudah 

lumayan baik dan bisa di teruskan. 

2.2.3 Oktaria dan Hadiwinarto (2021) dengan judul penelitian “Evaluasi 

Penerapan Pembelajaran Online Menggunakan E-Learning di Masa 

Pandemi Covid-19 pada Tingkat Perguruan Tinggi”. Penelitian ini 

menggunakan metode evaluasi model CIPP. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa kesiapan pengetahuan mahasiswa tentang e-

learning rendah, kesiapan penggunaan TIK baik tetapi terdapat 
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beberapa kendala seperti fasilitas internet, dan belum semua mahasiswa 

mengalami keberhasilan dalam pembelajaran secara online. Terdapat 4 

faktor yang menjadi penghambat dalam pembelajaran online yaitu: 

kesiapan penggunaan e-learning rendah; kurangnya informasi tentang 

pembelajaran online dengan e-learning; kurangnya sosialisasi 

penggunaan e-learning; dan penggunaan e-leaning dalam proses 

pembelajaran di perguruan tinggi bengkulu belum tercapai.



 
 

 
 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Desain Penelitian  

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian evaluasi (evaluation 

research) dengan menggunakan metode survei. Penelitian ini termasuk kepada 

penelitian yang menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan dari suatu 

program. Model evaluasi yang digunakan adalah model CIPP yang 

dikembangkan oleh Stuflebeam. Penelitian difokuskan untuk menjelaskan 

ketercapaian implementasi pembelajaran dan penilaian online pada 

pembelajaran fisika di SMA Kabupaten Tanggamus dengan membandingkan 

sekolah yang ada di daerah perkotaan dan perdesaan pada masa pandemi 

Covid-19 yang ditinjau dari context, input, process, and product.  

Evaluasi program sesuai dengan komponen dari model evaluasi CIPP, berikut 

uraian indikator dari komponen model CIPP:  

1. Aspek context: mengevaluasi tujuan pembelajaran online, kebutuhan 

terhadap pelaksanaan pembelajaran online, dan lingkungan pelaksanaan 

pembelajaran online. 

2. Aspek input:  mengevaluasi pendidik, peserta didik, sarana dan prasarana, 

dan perangkat pembelajaran. 

3. Aspek process: mengevaluasi proses pembelajaran, aktivitas guru, aktivitas 

siswa, proses penilaian, kendala, dan solusi. 

4. Aspek product: mengevaluasi hasil dan dampak.  
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3.2 Subjek Penelitian  

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas XI dan XII IPA 

SMA Negeri dan Swasta serta guru fisika yang ada di Kabupaten 

Tanggamus tahun Ajaran 2020/2021. Jumlah sekolah yang ada di 

Kabupaten Tanggamus adalah 21 SMA dengan ± 3.960 siswa dan 34 guru 

fisika. Pada penelitian ini populasi dikelompokan berdasarkan lokasi 

sekolah, berikut adalah daftar SMA Negeri dan Swasta yang ada di 

Kabupaten Tanggamus.  

 

Tabel 3.1. Daftar SMA di Kabupaten Tanggamus 

Sekolah Kecamatan Klasifikasi  

SMA Negeri 1 Air Naningan Air Naningan Perkotaan 

SMA Negeri 1 Bulok Bulok Perdesaan 

SMA Negeri 1 Cukuh Balak Cukuh Balak Perdesaan  

SMA Negeri 1 Gunung Alip  Gunung Alip Perdesaan 

SMA Negeri 1 Kelumbayan 

Barat 

Kelumbayan Barat Perdesaan 

SMA Negeri 1 Kotaagung Kota Agung Perkotaan 

SMA Negeri 1 Limau Limau Perdesaan 

SMA Negeri 1 Pematang 

Sawah  

Pematang Sawah Perdesaan 

SMA Negeri 1 Pulaupanggung Pulau Panggung Perdesaan 

SMA Negeri 1 Semaka Semaka Perdesaan 

SMA Negeri 1 Sumberejo Sumberejo Perkotaan 

SMA Negeri 1 Talangpadang Talang Padang Perkotaan 

SMA Negeri 1 Ulubelu Ulubelu Perkotaan 

SMA Negeri 1 Wonosobo  Wonosobo Perdesaan 

SMA Negeri 2 Kotaagung Kota Agung Perkotaan 

SMA Negeri 2 Ulubelu Ulubelu Perdesaan 

SMA Islam Kebumen 

Sumberejo 

Sumberejo Perkotaan 

SMA Muhammadiyah Gisting  Gisting Perkotaan 

SMA Muhammadiyah 

Kotaagung 

Kotaagung Perkotaan  

SMA PGRI 1 Talang Padang Talang Padang Perkotaan 

SMA Darul Fikri  Pugung Perdesaan 

        (MGMP Fisika Tanggamus) 
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari elemen-elemen populasi yang hendak diteliti. 

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari guru dan siswa. Pengambilan 

sampel untuk responden siswa diambil menggunakan teknik Stratified 

Random Sampling. Kemudian untuk menentukan ukuran sampel pada 

siswa digunakan teknik Slovin menurut Sugiyono (2013: 87). Penelitian ini 

menggunakan rumus Slovin karena dalam penarikan sampel, jumlahnya 

harus representative supaya hasil dalam penelitian dapat digeneralisasikan. 

Rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampel adalah sebagai berikut: 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁 (𝑒)2
 

Dimana : 

n = Ukuran sampel/jumlah responden 

N = Ukuran populasi 

e = Presentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang bisa ditolerir  

 

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 3.960 siswa, nilai e yang 

digunakan adalah 5%. Maka berdasarkan Rumus Slovin besarnya 

penarikan sampel pada penelitian ini adalah:  

𝑛 =
3.960

1 + 3.960 (0,05)2
 

𝑛 = 363,30 

Dari hasil perhitungan rumus di atas maka diperoleh jumlah sampel yang 

diperlukan dibulatkan menjadi 363 siswa, dengan pembagian jumlah siswa 

di daerah perkotaan adalah 213 responden, dan 150 responden di daerah 

perdesaan. 

 

Sedangkan untuk mengetahui sampel guru menggunakan teknik total 

sampling, dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 

Sampel yang digunakan, yaitu guru fisika yang ada di SMA Kabupaten 
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Tanggamus yang berjumlah 34 guru fisika, 18 responden berada di daerah 

perkotaan dan 16 responden berada di daerah perdesaan.  

 

3.3 Prosedur Pelaksanaan Penelitian  

Langkah-langkah pada penelitian ini adalah: 

1. Tahap Pendahuluan 

Tahap pendahuluan yang dilakukan adalah mencari data SMA negeri dan 

swasta yang ada di Kabupaten Tanggamus. Data yang diperoleh meliputi 

nama sekolah, alamat, beserta data guru fisika yang ada di kabupaten 

Tanggamus. 

2. Tahap Persiapan  

a. Melakukan studi literatur terkait variabel-variabel penelitian. 

b. Menyusun instrumen penelitian berupa angket. 

c. Melakukan uji coba di SMA Negeri 1 Sumberejo. 

3. Tahap Pelaksanaan  

a. Menyebar angket secara online melalui aplikasi google form 

kepada responden. 

b. Melakukan tabulasi dan analisis data. 

c. Menarik kesimpulan. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan kuesioner (angket) disebar secara online menggunakan google 

form kepada guru fisika dan siswa SMA kelas XI dan XII di Tanggamus yang 

menjadi sampel penelitian. Teknik angket digunakan untuk mengambil data 

guna mengetahui ketercapaian implementasi pembelajaran dan penilaian online 

pada pembelajaran fisika di SMA Kabupaten Tanggamus pada masa pandemi 

Covid-19.  Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa 

dokumentasi untuk memperoleh data sebagai penunjang dalam penelitian. 
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3.5 Instrumen Penelitian  

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa angket atau 

kuisioner yang dibuat sendiri oleh peneliti. Angket dibuat terbagi menjadi dua, 

yaitu untuk siswa dan guru. Penelitian ini menggunakan angket tertutup dengan 

skala likert.  

Angket yang digunakan memuat keempat komponen model CIPP, yaitu 

komponen context, komponen input, komponen process, dan komponen 

product. Setiap komponen evaluasi dijabarkan menjadi beberapa indikator. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun 

item-item instrumen berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item 

menggunakan skala likert dengan pilihan dari sangat positif hingga sangat 

negatif. Pilihan jawaban sangat bervariatif, sehingga bisa mewakili pendapat 

dari responden. Pada penelitian ini menggunakan skala likert dengan lima 

pilihan jawaban, diantaranya adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Skala Likerts  

 

a. Sangat Setuju  

b. Setuju 

c. Netral 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

a. Sangat Baik  

b. Baik 

c. Netral 

d. Tidak Baik 

e. Sangat Tidak Baik 

a. Sangat Sesuai 

b. Sesuai  

c. Netral 

d. Tidak Sesuai 

e. Sangat Tidak Sesuai 

a. Selalu 

b. Sangat Sering 

c. Sering 

d. Kadang-kadang 

e. Tidak Pernah 

a. Sangat lengkap 

b. Lengkap 

c. Netral 

d. Tidak Lengkap 

e. Sangat tidak lengkap 

a. Sangat Mampu 

b. Mampu 

c. Netral  

d. Tidak Mampu 

e. Sangat Tidak Mampu 

 

Untuk keperluan analisis kuantitatif, jawaban dari pertanyaan ataupun 

pernyataan harus diberi skor. 
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1. Sangat sesuai/ sangat baik/sangat lengkap/ sangat setuju/ selalu/sangat, 

mampu, dengan skor 5.  

2. Sesuai/ baik/ lengkap/ setuju/ sangat sering/ mampu, dengan skor 4. 

3. Netral/ sering/cukup, dengan skor 3. 

4. Tidak sesuai/ tidak baik/ tidak lengkap/ tidak setuju/ kadang-kadang/ tidak 

mampu, dengan skor 2.  

5. Sangat tidak sesuai/ sangat tidak baik/ sangat tidak lengkap/ sangat tidak 

setuju / tidak pernah/ sangat tidak mampu, dengan skor 1.  

Berikut kisi-kisi instrumen untuk siswa yang digunakan oleh peneliti dalam uji 

validitas. 

    Tabel 3.3 Kisi-Kisi Instrumen Siswa dalam Uji Validitas 

No Komponen 

Evaluasi 

Indikator Sub Indikator  Butir 

soal 

1 Context Tujuan pembelajaran online  1, 2 

Kebutuhan terhadap 

pelaksanaan pembelajaran 

dan penilaian online  

 3, 4, 5 

Lingkungan pelaksanaan 

sistem pembelajaran online 

 6, 7, 8 

2 Input  Pendidik Kompetensi 

pendidik 

9, 10, 

11, 12, 

13 

Peserta didik Kemampuan 

peserta didik 

14, 15, 

16   

Sarana dan prasarana Ketersediaan 

fasilitas  

17, 18, 

19, 20, 

21 

Perangkat Pembelajaran  22, 23, 

24, 25 

3 Process Proses pembelajaran Proses 

pelaksanaan 

sistem 

pembelajaran 

online 

26, 27, 

28, 29, 

30, 31, 

32, 33 

Aktivitas Guru   34, 35, 

36, 37, 

38, 39, 

40, 41, 

42 

Aktivitas Siswa  43, 44, 

45, 46, 

47, 48, 

49, 50, 

51, 52, 



30 
 

 
 

53, 54, 

55 

Proses penilaian Proses 

pelaksanaan 

penilaian secara 

online 

56, 57, 

58, 59, 

60, 61,  

Kendala Hambatan-

hambatan dalam 

proses 

Pelaksanaan 

pembelajaran 

dan penilaian 

online 

62, 63, 

64, 65, 

66 

Solusi  67, 68, 

69, 70 

4 Product Hasil  Hasil belajar 

peserta didik 

71, 72, 

73 

Dampak Dampak 

pelaksanaan 

sistem 

pembelajaran 

online 

74, 75, 

76, 77, 

78, 79, 

80 

 

Nomor item yang ditebalkan adalah soal yang tidak valid, untuk item soal yang 

valid dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut:  

 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Siswa yang Valid  

No Komponen 

Evaluasi 

Indikator Sub Indikator  Butir 

soal 

1 Context Tujuan pembelajaran online  1, 2 

Kebutuhan terhadap 

pelaksanaan pembelajaran 

dan penilaian online  

 3, 4, 5 

Lingkungan pelaksanaan 

sistem pembelajaran online 

 6, 7, 8 

2 Input  Pendidik Kompetensi 

pendidik 

9, 10, 

11, 12, 

13 

Peserta didik Kemampuan 

peserta didik 

14, 15, 

16   

Sarana dan prasana Ketersediaan 

fasilitas  

17, 18, 

19, 21 

Perangkat Pembelajaran  22, 23, 

25 
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3 Process Proses pembelajaran Proses 

pelaksanaan 

sistem 

pembelajaran 

online 

26, 27, 

29, 30, 

31, 33 

Aktivitas Guru   34, 35, 

36, 37, 

38, 39, 

40, 41, 

42 

Aktivitas Siswa  43, 44, 

45, 46, 

48, 49, 

50, 51, 

52, 53, 

54, 55 

Proses penilaian Proses 

pelaksanaan 

penilaian secara 

online 

57, 58, 

59,  

Kendala Hambatan-

hambatan dalam 

proses 

Pelaksanaan 

pembelajaran 

dan penilaian 

online 

63, 64, 

65, 66 

Solusi  67, 68 

69, 70 

4 Product Hasil  Hasil belajar 

peserta didik 

71, 72, 

73 

Dampak Dampak 

pelaksanaan 

sistem 

pembelajaran 

online 

76, 77, 

78, 79, 

80 

Data tersebut adalah item soal yang valid, yang akan digunakan oleh peneliti. 

 

Berikut kisi-kisi instrumen untuk guru yang digunakan oleh peneliti dalam uji 

validitas. 

 

 

 



32 
 

 
 

Tabel 3.5 Kisi-Kisi Instrumen Guru dalam Uji Validitas 

No Komponen 

Evaluasi 

Indikator Sub Indikator  Butir 

soal 

1 Context Tujuan pembelajaran online  1, 2 

Kebutuhan terhadap 

pelaksanaan pembelajaran 

dan penilaian online  

 3, 4 

Lingkungan pelaksanaan 

sistem pembelajaran online 

 5, 6, 7 

2 Input  Pendidik Kompetensi 

pendidik 

8, 9, 

10, 11, 

12, 13 

Peserta didik Kemampuan 

peserta didik 

14, 15, 

16  

Sarana dan prasarana Ketersediaan 

fasilitas  

17, 18, 

19, 20, 

21 

Perangkat Pembelajaran  22, 23, 

24, 25, 

26, 27, 

28 

3 Process Proses pembelajaran Proses 

pelaksanaan 

sistem 

pembelajaran 

online 

29, 30, 

31, 32, 

33 

Aktivitas Guru  34, 35, 

36, 37, 

38, 39, 

40, 42 

Proses penilaian Proses 

pelaksanaan 

penilaian secara 

online 

43, 44, 

45, 46, 

47, 48, 

49, 50, 

51 

Kendala Hambatan-

hambatan dalam 

proses  

Pelaksanaan 

pembelajaran 

dan penilaian 

online 

52, 53, 

54, 55 

Solusi  56, 57, 

58 

4 Product Hasil  Hasil belajar 

peserta didik 

59, 60, 

61 
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Dampak Dampak 

pelaksanaan 

sistem 

pembelajaran 

online 

62, 63, 

64, 65  

Nomor item yang ditebalkan adalah soal yang tidak valid, untuk item soal yang 

valid dapat dilihat pada tabel 3.6 sebagai berikut:  

 

Tabel 3.6. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Guru yang Valid  

No Komponen 

Evaluasi 

Indikator Sub Indikator  Butir 

soal 

1 Context Tujuan pembelajaran online  1, 2 

Kebutuhan terhadap 

pelaksanaan pembelajaran 

dan penilaian online  

 3, 4 

Lingkungan pelaksanaan 

sistem pembelajaran online 

 6, 7 

2 Input  Pendidik Kompetensi 

pendidik 

9, 10, 

11, 13 

Peserta didik Kemampuan 

peserta didik 

14, 15, 

16  

Sarana dan prasarana Ketersediaan 

fasilitas  

17, 18, 

19, 20 

Perangkat Pembelajaran  23, 24, 

25, 26, 

27 

3 Process Proses pembelajaran Proses 

pelaksanaan 

sistem 

pembelajaran 

online 

29, 30, 

31, 33 

Aktivitas Guru  34, 37, 

38, 40, 

42 

Proses penilaian Proses 

pelaksanaan 

penilaian secara 

online 

43, 44, 

45, 46, 

47, 48, 

49, 50, 

51 

Kendala Hambatan-

hambatan dalam 

proses 

Pelaksanaan 

pembelajaran 

52, 53 
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dan penilaian 

online 

Solusi  56 

4 Product Hasil  Hasil belajar 

peserta didik 

60, 61 

Dampak Dampak 

pelaksanaan 

sistem 

pembelajaran 

online 

64, 65  

Data tersebut adalah item soal yang valid, yang akan digunakan oleh peneliti. 

 

3.6 Analisis Instrumen Penelitian 

Sebelum instrumen digunakan untuk pengambilan data, instrumen harus diuji 

validitas dan uji reliabilitas dengan bantuan program SPSS. 

1. Uji validitas  

Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengungkapkan data 

berdasarkan variabel yang tepat, untuk mengetahui validitas instrumen 

menggunakan pengujian validitas konstruksi (contruct validity). Pengujian 

validitas konstruksi dapat dilakukan oleh para ahli. Setelah instrumen 

berupa angket disusun sesuai dengan variabel-variabel yang akan diukur, 

maka selanjutnya dikonsultasikan dengan para ahli di bidang yang 

bersangkutan (expert judgement). Pada penelitian ini, validatornya adalah 

dosen pembimbing peneliti.   

 

Tahap selanjutnya dilakukan uji coba instrumen. Uji coba angket dilakukan 

di SMA Negeri 1 Sumberejo dengan mengambil 10 guru fisika dan 34 

siswa kelas X IPA SMA Negeri 1 Sumberejo. Uji validitas atau kesahihan 

butir menggunakan perhitungan korelasi product moment dengan rumus: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁Σ𝑋𝑌 − (Σ𝑋)(Σ𝑌)

√{𝑁Σ𝑋2 − (Σ𝑋2)} − {𝑁Σ𝑌2 − (Σ𝑌2)}
 

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi yang menyatakan validitas 

X = skor rata-rata dari x 

Y = skor rata-rata dari y 
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N = jumlah subjek uji coba 

(Arikunto, 2014: 213) 

 

Selanjutnya apabila rhitung > rtabel maka instrumen dinyatakan valid, 

sedangkan jika rhitung < rtabel maka item instrumen tersebut dinyatakan tidak 

valid. Pada penelitian ini rtabel yang digunakan untuk kuisioner siswa adalah 

0,339. Setelah dilakukan uji coba pada 34 siswa terdapat 11 item 

pertanyaan yang tidak valid, yaitu nomor 20, 24, 28, 32, 47, 56, 60, 61, 62, 

74, dan 75. Sedangkan rtabel untuk kuisioner guru sebesar 0,632. Setelah 

dilakukan uji coba terdapat 17 item pertanyaan yang tidak valid, yaitu 

nomor 5, 8, 12, 21, 22, 28, 32, 35, 36, 39, 54, 55, 57, 58, 59, 62, 63. 

Instrumen yang digunakan untuk penelitian adalah item pertanyaan yang 

dinyatakan valid.     

 

2. Uji Reliabilitas  

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang jika digunakan berulang 

kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. 

Pengujian reliabilitas dengan internal consistency, yaitu dengan cara 

mencobakan instrumen sekali saja. Pengujian reliabilitas untuk jenis data 

angket dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus alpha 

cronbanch, yaitu:  

𝑟11 = (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −

𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2) 

Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrumen 

Σ𝜎𝑏
2 = jumlah varian butir 

𝜎𝑡
2 = varians total 

k = banyaknya butir pertanyaan  

 

Kriteria uji reliabilitas dengan rumus alpha adalah apabila rhitung > rtabel, maka 

alat ukur tersebut reliabel dan juga sebaliknya, jika rhitung < rtabel maka alat 

ukur tidak reliabel. Dalam penelitian ini, dilakukan uji reliabilitas dengan 

menggunakan IBM SPSS 21 for Windows dengan model Alpha Cronbach’s 
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yang diukur berdasarkan skala Alpha Cronbach’s 0 sampai 1. Harga 

koefisien reliabilitas yang diperoleh diinterpretasikan dalam indeks korelasi, 

yaitu: 

 

Tabel 3.7. Klasifikasi Reliabilitas 

 
 

Rentang Klasifikasi 

0,800 ≤  r < 1,000 Sangat Tinggi 

0,600 ≤  r < 0,799 Tinggi 

0,400 ≤  r < 0,599 Cukup 

0,200 ≤  r < 0,399 Rendah 

0,000 ≤  r < 0,199 Sangat Rendah (Tidak Berkorelasi) 

(Rusman, 2015: 49) 

 

Berdasarkan uji reliabilitas instrumen siswa yang diberikan kepada 34 

responden didapatkan hasil, yaitu sebagai berikut :   

 

Tabel 3.8. Hasil Reliabilitas Kuisioner Siswa 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.955 67 

Hasil perhitungan menunjukkan koefisien reliabilitas sebesar 0,955 yang 

artinya kuisioner memiliki tingkat reliabilitas sangat tinggi dan dapat 

dipercaya sebagai alat pengumpulan data. 

 

Berdasarkan uji reliabilitas instrumen guru yang diberikan kepada 10 

responden didapatkan hasil, yaitu sebagai berikut :   

 

Tabel 3.9. Hasil Reliabilitas Kuisioner Guru 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.982 48 
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Hasil perhitungan menunjukkan koefisien reliabilitas sebesar 0,982 yang 

artinya kuisioner memiliki tingkat reliabilitas sangat tinggi dan dapat 

dipercaya sebagai alat pengumpulan data. 

 

3.7 Teknik Analisis Data   

Analisis data dilakukan setelah pengumpulan data telah dilakukan. Analisis 

data diawali dengan memberi nilai pada tiap butir pertanyaan yang telah 

dijawab. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan statistik 

deskriptif. Menurut Sugiyono (2012: 147) Statistik deskriptif digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk generalisasi. Menurut Sugiyono (2012: 147) untuk mencari 

persentase jawaban angket dari responden digunakan rumus:  

P =  
𝐹

𝑁
𝑥 100% 

Keterangan:  P = besaran persentase yang dicari  

    F = jumlah sampel yang memilih alternatif jawaban 

    N = jumlah total sampel 

 

Untuk nilai ketercapaian responden dipergunakan dengan rumus sebagai 

berikut: 

𝑇𝐶𝑅 =  
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑘𝑜𝑟 

𝑛
𝑥 100% 

Keterangan: TCR = Tingkat Capaian Responden  

    Rs = Rata-rata skor jawaban responden  

    n = jumlah skor maksimal 

Interpretasi data deskriptif dilakukan dengan melihat kriteria TCR sebagai 

berikut. Menurut Arikunto (2010: 196) pengkategorian nilai capaian responden 

digunakan klasifikasi sebagai berikut:  
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Tabel 3.10 Rentang Kategori Tingkat Capaian Responden (TCR) 

Rentang Persentase   Kategori 

81 – 100 % Sangat Baik 

61 – 80 % Baik 

41 – 60 % Cukup Baik 

21 – 40 % Kurang  Baik 

0 – 21 %  Tidak Baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

V.   SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, 

ketercapaian implementasi pembelajaran dan penilaian online pada 

pembelajaran fisika selama Covid-19 di daerah perkotaan maupun 

perdesaan sudah berjalan dengan baik, terlihat dari ketercapaian aspek 

context, input, process, dan product keduanya dalam kategori baik. Tidak 

ada perbedaan yang signifikan antara proses pembelajaran online di daerah 

perkotaan maupun perdesaan. Kemudian, yang menjadi perbedaan adalah, 

di daerah perdesaan kualitas jaringan yang belum memadai masih menjadi 

masalah yang serius dalam pelaksanaan pembelajaran online.  

Selanjutnya, kedua nya memiliki masalah yang sama, guru mengalami 

kesulitan dalam menyatukan persepsi dan konsentrasi siswa, guru juga 

tidak bisa menyempurnakan pembelajaran fisika dengan memperhatikan 

aspek proses, serta guru masih belum maksimal memanfaatkan media 

digital untuk membuat perangkat pembelajaran. Dalam proses penilaian, 

produk aktivitas belajar siswa diberikan umpan balik secara kualitatif 

maupun kuantitatif, namun guru masih lebih sering memberikan umpan 

balik secara kuantitatif. 

Selain itu, terdapat dampak positif yang dialami guru maupun siswa yang 

berada di daerah perkotaan dan perdesaan diantaranya adalah, 

pembelajaran online memberikan pengalaman baru yang lebih menantang; 
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siswa semakin terampil menggunakan teknologi; siswa memiliki 

kemandirian yang ditunjukan dengan mampu mencari materi secara 

mandiri; dan siswa mampu meng-explore diri setelah melaksanakan 

pembelajaran online. 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa 

kelemahan dan sekaligus kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. 

Kelemahan penelitian ini ada pada pengambilan sempel yang tidak merata, 

sekolah-sekolah yang berada di daerah pelosok yang mengalami kendala 

jaringan tidak bisa mengisi kuisioner yang dibagiakan oleh peneliti. Selain 

itu, dalam proses pengumpulan data peneliti tidak menggunakan teknik 

triangulasi untuk memperoleh keyakinan terhadap kebenaran data. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka peneliti memberikan 

rekomendasi sebagai berikut:  

1. Perlu adanya panduan pembelajaran jarak jauh yang jelas bagi sekolah, 

guru maupun siswa; 

2. Pemerintah harus memfasilitasi sekolah untuk melaksanakan pelatihan 

bagi guru terkait pembelajaran maupun penilaian fisika secara online, 

sebagai upaya meningkatkan kompetensi guru; 

3. Guru harus lebih kreatif dengan menggunakan media interaktif dalam 

membelajarkan fisika. 

4. Perlu adanya sosialisasi dan pelatihan mengenai penggunaan e-

learning;  

5. Guru harus memberikan umpan balik yang lebih bermakna bagi siswa, 

tidak hanya sekedar memberikan skor kuantitatif; 

6. Perlu adanya pemerataan akses jaringan internet secara merata, 

terkhusus di daerah perdesaan. 
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