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Pembelajaran secara daring di SMAN 1 Lhoong belum pernah digunakan 

sebelumnya, sehingga penerapan pembelajaran daring memiliki permasalahan 

sekaligus tantangan tersendiri bagi guru dan peserta didik khususnya pada mata 

pelajaran kimia. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimana 

permasalahan yang dihadapi oleh guru dan peserta didik pada mata pelajaran 

kimia terhadap sistem pembelajaran daring di SMAN 1 Lhoong. Tujuan penelitian 

untuk mengetahui bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh guru dan peserta 

didik pada mata pelajaran kimia terhadap sistem pembelajaran daring di SMAN 1 

Lhoong. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Instrumen yang 

digunakan adalah wawancara dan angket. Teknik analisis data dilakukan dengan 

memaparkan hasil wawancara dengan 2 guru kimia dan hasil angket yang 

dibagikan kepada 30 peserta didik, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan 

rumus persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat dua indikator 

permasalahan yang dihadapi oleh guru yaitu indikator permasalahan teknis yang 

meliputi sinyal/ jaringan internet lemah, terutama didaerah peserta didik dan tidak 

semua peserta didik memiliki handphone pribadi. Indikator yang kedua yaitu 

pelaksanaan pembelajaran, yang meliputi guru hanya menggunakan aplikasi 

WhatsApp dengan metode penugasan, sehingga menurunnya antusias peserta 

didik dalam mengikuti proses pembelajaran secara daring. Selain itu, guru juga 

kesulitan dalam melakukan proses evaluasi pembelajaran karena tidak berinteraksi 

langsung dengan peserta didik. Sama halnya dengan guru, juga terdapat dua 

indikator permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik, yaitu permasalahan 

teknis yang meliputi jaringan internet yang lemah, sering kehabisan kuota selama 

KBM kimia secara daring (53,33%), serta tidak bisa belajar secara mandiri (50%). 

Pada pelaksanaan pembelajaran, meliputi pembelajaran kimia secara daring sulit 

dan membosankan serta penjelasan guru yang sulit dipahami (56,67%).
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pada era globalisasi, kehidupan penuh dengan persaingan dan membutuhkan 

sumber daya manusia yang berkualitas. Karakteristik dari sumber daya manusia 

(SDM) yang berkualitas diantaranya adalah mampu bekerja sama, berpikir tingkat 

tinggi, kreatif, terampil, memahami budaya, kemampuan komunikasi, dan mampu 

belajar sepanjang hayat, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. 

Pendidikan merupakan salah satu jalan dan media yang paling efektif untuk 

pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas tersebut. Pendidikan yang 

baik tentunya tidak pernah lepas dari perkembangan teknologi informasi. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini mengalami perubahan 

yang sangat pesat. Hal ini dikarenakan masyarakat dunia telah terjangkit oleh 

revolusi di bidang ilmu, teknologi dan seni serta arus globalisasi, sehingga 

menuntut kesiapan semua pihak untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada, 

perlu disadari bahwa dengan berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 

informasi yang akan sampai makin banyak ragamnya, baik sumber maupun 

esensinya. Pada konteks ini pendidikan juga mengalami pembaharuan dari waktu 

ke waktu dan tidak pernah berhenti. Pendidikan sebagai suatu proses yang 

disadari untuk mengembangkan potensi individu sehingga memiliki kecerdasan 

pikir esensial, berwatak, dan berketerampilan untuk siap hidup ditengah-tengah 

masyarakat. 
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Kualitas pendidikan saat ini tengah mengalami tantangan sebagai dampak 

mewabahnya virus Covid-19, dimana Covid-19 menjadi pandemik global yang 

penyebarannya begitu mengkhawatirkan. Akibatnya pemerintah harus bekerja 

sama untuk menekan laju penyebaran virus Covid-19 dengan mengeluarkan 

kebijakan agar seluruh warga masyarakat untuk melakukan social distancing atau 

menjaga jarak.  Salah satu dampak social distancing juga terjadi pada sistem 

pendidikan. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 

Kebijakan Pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus, Mendikbud 

menghimbau agar semua lembaga pendidikan tidak melakukan proses belajar 

mengajar secara langsung atau tatap muka, melainkan harus dilakukan secara 

tidak langsung (jarak jauh).  

Dengan adanya himbauan tersebut membuat semua lembaga pendidikan 

mengganti metode pembelajaran yang digunakan yaitu dari bertatap muka 

langsung (offline) menjadi online atau juga disebut dengan istilah pembelajaran 

daring (dalam jaringan), dimana semua aktivitas pembelajaran dilakukan 

menggunakan media elektronik berupa handphone ataupun laptop dengan 

memanfaatkan berbagai platform atau aplikasi-aplikasi seperti Google Classroom 

WhatsApp, zoom, web blog, edmodo dan lain-lain. Tujuan dari adanya 

pembelajaran daring ialah memberikan layanan pembelajaran bermutu dalam 

jaringan yang bersifat masif dan terbuka untuk menjangkau peminat ruang belajar 

agar lebih banyak dan lebih luas apalagi pada saat pandemi Covid-19.1 

 
1Handarini dan Wulandari. “Pembelajaran Daring Sebagai Upaya Study From Home 

(SFH) Selama Pandemi Covid 19”. Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP). 2020 

Vol 8, No 3, h. 498 
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Di Indonesia perkembangan sistem pembelajaran e-learning sudah ada sekitar 

tahun 2015, namun masih minim perkembangannya karena banyak yang 

menganggap hal ini tidak memberikan kemudahan.2 Berdasarkan hasil 

pengumpulan data awal yang telah dilakukan di SMAN 1 Lhoong, diperoleh 

informasi bahwa pelaksanaan pembelajaran secara daring masih terbilang belum 

pernah digunakan sebelumnya, sehingga penerapan pembelajaran daring memiliki 

permasalahan sekaligus tantangan tersendiri bagi guru maupun peserta didik 

khususnya mata pelajaran kimia. Di SMAN 1 Lhoong hanya menggunakan media 

pembelajaran berupa aplikasi WhatsApp saja dalam proses belajar mengajar 

selama diterapkannya pembelajaran daring, sedangkan sebagaimana kita ketahui 

bahwa masih banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan dalam 

menunjang proses belajar mengajar meskipun dalam keadaan daring agar tetap 

efektif. Karena, salah satu unsur penting dalam metode pembelajaran adalah 

penggunaan media pembelajaran yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran.3 

Penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat lebih menarik perhatian 

peserta didik, dan dapat menumbuhkan motivasi belajar, sehingga bahan belajar 

yang diterima akan lebih jelas dan bermakna, meskipun pada masa pandemi 

Covid-19. Hal tersebut menunjukkan bahwa guru belum terbiasa dalam 

penggunaan media pembelajaran online. Selain itu juga diperoleh informasi 

bahwa jaringan internet yang lemah dan terbatasnya kuota internet. Peserta didik 

 
2Asnawi, N. Pengukuran Usability Aplikasi Google Classroom sebagai Elearning 

menggunakan USE Questionnaire (studi kasus: prodi sistem informasi UNIPMA), (Research: 

Computer, Information System & Technology Management) 2017.h.5 
3 Ramli Abdullah, “Pembelajaran dalam Perspektif Kreatifitas Guru dalam Pemanfaatan 

Media Pembelajaran” Lantanida  Journal, (2016), Vol.4 (1) : 36 
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lebih suka melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, karena 

sulit memahami materi kimia dan merasa terbebani dengan banyaknya tugas yang 

diberikan oleh guru selama pembelajaran daring berlangsung. 

Berdasarkan beberapa hal yang menjadi latar belakang masalah di atas maka 

penulis berkeinginan untuk meneliti sebuah skripsi yang berjudul “Analisis  

Permasalahan Guru dan Peserta Didik dalam Sistem Pembelajaran daring 

Mata Pelajaran Kimia di SMAN 1 Lhoong” 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah : 

1.  Bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh guru mata pelajaran kimia 

terhadap sistem pembelajaran daring di SMAN 1 Lhoong ? 

2. Bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik pada mata 

pelajaran kimia terhadap sistem pembelajaran daring di SMAN 1 Lhoong ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dipaparkan di atas, tujuan penelitian yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh guru mata 

pelajaran kimia terhadap sistem pembelajaran daring di SMAN 1 Lhoong  
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2. Mengetahui bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik 

pada mata pelajaran kimia terhadap sistem pembelajaran daring di SMAN 

1 Lhoong  

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :  

a. Manfaat Secara Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

atau memperluas konsep-konsep, menambah wawasan serta pengetahuan tentang 

teori-teori ilmu pengetahuan dari penelitian sesuai dengan bidang ilmu kimia 

dalam suatu penelitian. 

b. Manfaat Secara Praktis  

1. Bagi sekolah 

Memberikan sumbangan positif untuk mengembangkan 

kompetensi, manajemen dan strategi dalam kegiatan belajar mengajar 

daring dan juga sebagai bahan evaluasi dalam upaya memperbaiki dan 

meningkatkan sistem pembelajaran daring jika virtual kelas dilakukan 

kembali. 

2. Bagi Peneliti 

Seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian diharapkan dapat 

lebih memantapkan penguasaan fungsi keilmuan yang dipelajari selama 

mengikuti program perkuliahan di Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 
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E. Definisi Operasional 

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan dan 

mempermudah pemahaman isi karya tulis ini. Oleh karena itu penulis 

menjelaskan kata-kata operasional penting yang menjadi kajian utama dalam 

karya tulis ini, yaitu: 

a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa. 

b. Permasalahan berasal dari kata masalah, menurut KBBI masalah diartikan 

sebagai “hal-hal yang masih belum dipecahkan” atau “sesuatu yang harus 

diselesaikan”.4 

c. Pembelajaran merupakan proses internalisasi ilmu pengetahuan ke dalam 

skemata pelajar. Pada proses ini terdapat aktivitas peserta didik sebagai 

pelajar dan terdapat aktivitas guru sebagai pembelajar. Pembelajaran 

dilakukan dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi oleh 

pendidik kemudian diaplikasikan melalui pertemuan klasikal dengan 

didukung media, alat, dan bahan yang sesuai. 

d. Pembelajaran daring (dalam jaringan) merupakan pembelajaran yang 

dilakukan menggunakan internet sebagai tempat menyalurkan ilmu 

pengetahuan.5 

 

 
4 Tim Penulisan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),  

h. 896. 
5Albitar Septian Syarifudin. “Implementasi Pembelajaran Daring Untuk Meningkatkan 

Mutu Pendidikan Sebagai Dampak Ditetepkannya Social Distancing” Jurnal pendidikan Bahasa 

dan Sastra Indonesia, Vol.5 No. 1 (2020) h. 31  
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e. Kimia adalah ilmu yang mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, 

dan bagaimana gejala-gejala alam yang berkaitan dengan komposisi, 

struktur, sifat, perubahan dinamika, dan energika zat.6 

 
6Aris Munandar,”Analisis Keterampilan Berpikir Kritis Siswa pada Materi Larutan  

Elektrolit dan Non Elektrolit di MAN 5 Aceh Besar”  Skripsi (Banda Aceh : UIN Ar-raniry, 2020) 

h.3 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Analisis 

Analisis data merupakan pokok dari suatu metode untuk menggambarkan 

fakta, mendeteksi pola, mengebangkan penjelasan, dan menguji hipotesis. 

Analisis data dipandang sebagai ilmu umtuk menguji data mentah dengan tujuan 

menggambarkan kesimpulan tentang informasi. 

Bagdan dan Biklen menyatakan bahwa analisis data adalah proses 

pencarian dan penyususnan secara sitematis terhadap transkirpsi wawancara, 

catatan lapangan dan bahan bahan yang telah dikumpulkan yang memungkinkan 

peneliti menghadirkan temuan.7 Jadi dapat dipahami bahwa analisis merupakan 

proses penelitian dan penyusunan data adalah proses pencarian data secara 

sistematis terhadap traskripsi wawancara, catatan lapangan dan bahan bahan lain 

yang telah dikumpulkan dengan tujuan untuk menguji data tersebut yang 

kemudian digambarkan kesimpulannya.  

B. Konsep Pembelajaran 

1. Pengertian Pembelajaran 

Kata pembelajaran berasal dari kata dasar belajar yang mendapat awalan 

pe dan akhiran-an. Dalam pengertian luas belajar dapat diartikan sebagai kegiatan 

psikofisik menuju perkembangan pribadi seutuhnya. Kemudian dalam arti sempit, 

 
7 Yaumi, Muhammad dan Muljono Damopolii. Action Research Teori, Model, Dan 

Aplikasi. Edited by Nurdin; Ibrahim, Syahid;, and Sitti Fatimah S Sirate. 1sted. (Jakarta: Kencana, 

2014). h.131 
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belajar dimaksudkan sebagai usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan yang 

merupakan sebagian kegiatan menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya.8 

Istilah pembelajaran berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Bab pertama, 

adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar.9 Jadi interaksi peserta didik dengan guru atau sumber 

belajar yang lain dalam lingkungan belajar disebut pembelajaran. Pendapat lain 

mengatakan bahwa Pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan individu 

untuk memperoleh suatu perubahan perilaku, sebagai hasil dari pengalaman 

individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya.10 

Jadi, di dalam pembelajaran itu ditemukan dua pelaku yaitu pelajar dan 

pembelajar. Pelajar adalah subjek yang belajar, sedangkan pembelajar adalah 

subyek (guru) yang “membelajarkan” pelajar (peserta didik). Pembelajaran sendiri 

adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk 

membuat peserta didik belajar secara aktif. Sedangkan desain instruksional 

merupakan program pengajaran yang dibuat oleh guru secara konvensional 

disebut juga persiapan mengajar.11  

Berdasarkan beberapa pengertian pembelajaran di atas, maka dapat penulis 

simpulkan bahwa pembelajaran dapat diartikan sebagai perubahan dalam perilaku 

peserta didik sebagai hasil interaksi antara dirinya dengan pendidik dan/atau 

 
8Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2000, hlm. 20-21. 
9Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 

Tahun 2003, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.5.  
10Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 4. 
11 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Rineka Cipta, Jakarta, 1999) h. 

296. 
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sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

2. Tujuan Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bertujuan. Tujuan ini harus 

searah dengan tujuan belajar peserta didik. Tujuan belajar peserta didik adalah 

mencapai perkembangan optimal, yang meliputi : aspek-aspek kognitif, afektif 

dan psikomotor. Dengan demikian tujuan pembelajaran yaitu agar peserta didik 

mencapai perkembangan optimal dalam ketiga aspek tersebut. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, peserta didik melakukan kegiatan belajar, sedangkan guru 

melaksanakan pembelajaran kedua kegiatan itu harus bisa saling melengkapi.12 

 

C. Pembelajaran Kimia 

Mata pelajaran kimia merupakan mata pelajaran yang baru diberikan 

secara menyeluruh di bangku SMA.13 Kimia mempelajari tentang komposisi, 

struktur, sifat, perubahan, dan energi yang menyertainya. Dalam kimia dipelajari 

tentang fenomena alam. Berdasarkan fenomena-fenomena alam ini, disusun 

konsep-konsep, teori-teori, dan hukum-hukum. Konsep-konsep, teori-teori, dan 

hukum-hukum ini kemudian dapat digunakan kembali untuk menjelaskan 

berbagai fenomena yang terjadi di alam. Dalam menjelaskan fenomena alam ini, 

kimia mengaitkan tiga level, yaitu makroskopik, mikroskopik, dan simbolik. 

 
12 Tim MKDK IKIP Semarang, Belajar dan Pembelajaran, Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Fak. Ilmu Pendidikan, Semarang, 1996, h. 12. 
13 Aris Munandar dan Jofrishal, Analisis Pelaksanaan Pembelajaran kimia di Kelas 

Homogen (Studi kasus Pembelajaran Kimia di SMA Negeri 11 Banda Aceh) Lantanida Journal, 

vol.4 No.2, 2016. h 99 
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Dengan karakteristik kimia seperti diuraikan di atas, mata pelajaran kimia sangat 

baik sebagai alat untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21. 

 

D. Pembelajaran Daring 

1. Pengertian Pembelajaran Daring 

Perkembangan teknologi informasi memiliki pengaruh besar terhadap 

perubahan dalam setiap bidang. Salah satunya ialah perubahan pada bidang 

pendidikan. Teknologi dapat dimanfaatkan dalam kegiatan proses belajar 

mengajar, yang dapat dikatakan merupakan pergantian dari cara konvensional 

menjadi ke modern. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang 

berlangsung di dalam jaringan dimana pengajar dan yang diajar tidak bertatap 

muka secara langsung,14 tetapi menggunakan platform yang dapat membantu 

proses belajar mengajar yang dilakukan meskipun jarak jauh.  

Tujuan dari adanya pembelajaran daring ialah memberikan layanan 

pembelajaran bermutu dalam jaringan yang bersifat masif dan terbuka untuk 

menjangkau peminat ruang belajar agar lebih banyak dan lebih luas apalagi pada 

saat pandemi Covid-19 yang masih merebak.untuk melancarkan sistem 

pembelajaran daring ini, maka perlu adanya media-media yang mendukung 

kegiatan belajar mengajar, seperti adanya aplikasi-aplikasi misalnya whatsapp, 

zoom,web blog, edmodo dan lain-lain. Pemerintah juga mengambil peran dalam 

menangani ketimpangan kegiatan belajar selama pandemi covid 19 ini. Melansir 

laman resmi Kemendikbud RI, ada 12 platform atau aplikasi yang bisa diakses 

 
14 Albert  Efendi Pohan. Konsep Pembelajaran Daring Berbasis Pendekatan  Ilmiah. 

(Purwodadi : CV Samu Untung, 2020), h 2 
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pelajar untuk belajar di rumah yaitu (1) Rumah belajar; (2)Meja kita; (3) Icando; 

(4) Indonesiax; (5) Google for education; (6) Kelas pintar; (7) Microsoft office 

365; (8) Quipper school (9) Ruang guru; (10) Sekolahmu; (11) Zenius; (12) Cisco 

webex. Tantangan dari adanya pembelajaran daring salah satunya adalah keahlian 

dalam penggunaan teknologi dari pihak pendidik maupun peserta didik.15 

 

2. Prinsip Pembelajaran Daring  

Menurut Kemendikbud, prinsip pembelajaran daring merupakan 

seperangkat landasan dasar yang secara intrinsik menjadi persyaratan untuk 

keberlangsungan proses pembelajaran daring. Kemendikbud dalam Surat Edaran 

Nomor 15 tahun 2020 mengemukakan prinsip Belajar Dari Rumah (BDR) yang 

biasa disebut pembelajaran daring sebagai berikut :  

a. Keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala 

satuan pendidikan dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi 

pertimbangan utama dalam pelaksanaan BDR  

b. Kegiatan BDR dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang 

bermakna bagi peserta didik, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan 

seluruh capaian kurikulum  

c. BDR dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain 

mengenai pandemi COVID-19 

d. Materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang 

pendidikan, konteks budaya, karakter dan jenis kekhususan peserta didik  

 
15 Handarini dan Wulandari. “Pembelajaran Daring Sebagai Upaya Study From Home 

(SFH) Selama Pandemi Covid 19”. Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP). 

2020.Vol 8, No 3, h. 498 
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e. Aktivitas dan penugasan selama BDR dapat bervariasi antar daerah, satuan 

pendidikan dan Peserta Didik sesuai minat dan kondisi masing-masing, 

termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas BDR 

f. Hasil belajar peserta didik selama BDR diberi umpan balik yang bersifat 

kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor/nilai 

kuantitatif  

g. Mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru 

dengan orang tua/wali. 

Prinsip pembelajaran daring juga dapat diartikan sebagai terselenggaranya 

pembelajaran yang bermakna, yaitu proses pembelajaran yang berorientasi pada 

interaksi dan kegiatan pembelajaran.16 Perancangan sistem pembelajaran daring 

harus mengacu 3 prinsip yaitu :  

a. Sistem pembelajaran harus sederhana sehingga mudah untuk dipelajari. 

b. Sistem pembelajaran harus dibuat personal sehingga pemakai sistem tidak 

saling tergantung. 

c. Sistem harus cepat dalam proses pencarian materi atau menjawab soal dari 

hasil perancangan sistem yang digunakan.17 

Berdasarkan uraian beberapa prinsip pembelajaran daring diatas dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran daring harus dikemas sekreatif mungkin agar 

mudah dipelajari oleh peserta didik. Selain itu perancangan pembelajaran daring 

harus sederhana sehingga tidak membebankan kepada peserta didik. 

 
16Albert Efendi Pohan, Konsep Pembelajaran Daring Berbasis Pendekatan Ilmiah, 

(Purwodadi : CV Samu Untung, 2020), h 2 
17Else Dyah Maya Saputri. “Analisis Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 

Di Kelas 6 SDN 1 Jatimulyo Malang”. Skripsi, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 

2021) h. 15 
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3.  Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Daring  

Pembelajaran daring tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan 

tersendiri. Kelebihan pembelajaran daring secara umum yaitu pembelajaran daring 

tidak terikat oleh ruang dan waktu , sehingga waktu pembelajaran daring dapat 

digunakan dengan leluasa. Pembelajaran daring selain memiliki kelebihan juga 

memiliki kekurangan. Kekurangan pembelajaran daring yaitu tidak adanya 

pembelajaran secara langsung ataupun tatap muka sehingga membuat peserta 

didik cenderung lebih bebas karena tidak adanya pengawasan ketat dari guru 

seperti pembelajaran tatap muka langsung. 

Berikut kelebihan pembelajaran daring secara rinci :  

a. Menurut Amesti, kelebihan pembelajaran daring yaitu pembelajaran yang 

bersifat mandiri dan interaktivitas tinggi, sehingga mampu meningkatkan 

tingkat ingatan, memberikan lebih banyak pengalaman belajar, dengan 

teks, audio, video, dan animasi yang semuanya digunakan untuk 

menyampaikan informasi, dan juga memberikan kemudahan dalam 

menyampaikan materi, dan juga dapat menggunakan video conference 

dalam berkomunikasi langsung. 

b. Menurut Widhiyana, kelebihan pembelajaran daring adalah meningkatkan 

interaksi antara peserta didik dan guru, pembelajaran dapat dilakukan 

dimana dan kapan saja, menjangkau peserta didik dalam cakupan yang 

luas, dan mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi 

pembelajaran.  
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Pembelajaran daring juga memberikan keuntungan bagi peserta didik dan 

guru diantaranya:18  

1. Bagi Guru  

Kelebihan yang dirasakan oleh para guru pada saat pembelajaran daring 

diantaranya yaitu tidak menyita banyak waktu, tidak terfokus pada satu tempat, 

dapat, mengerjakan 2 kegiatan sekaligus, dan guru lebih memiliki waktu yang 

banyak. Guru juga mendapatkan wawasan dan ilmu, dan guru akan lebih melek 

teknologi dan terbiasa dalam penggunaannya. Hal tersebut dapat mendorong guru 

menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 

2. Bagi Peserta Didik  

Beberapa keuntungan yang didapatkan oleh peserta didik pada saat 

pembelajaran daring yaitu:  

a. Peserta didik lebih mahir dalam ilmu IT  

b. Peserta didik dapat mengulang materi yang belum di pahami  

c. Tidak terpaku pada satu tempat 

d. Menghemat biaya transportasi bagi yang rumahnya jauh  

e. Tanya jawab bersifat fleksibel  

f. Melatih kemandirian dan tanggung jawab peserta didik  

g. Penggunaan hp/gadget akan lebih bermanfaat  

h. Pengalaman belajar bagi peserta didik  

 

 
18 Meda Yuliani, Pembelajaran Daring Untuk Pendidikan Teori dan Penerapan, 

Medan:Yayasan Kita Menulis, 2020, h. 22-25 
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Pembelajaran daring juga memiliki kekurangan. Menurut Jamaludin, 

kelemahan pembelajaran daring yaitu terbatasnya kuota, jaringan internet yang 

tidak stabil, dan juga tugas peserta didik semakin menumpuk. Berikut kelemahan 

pembelajaran daring secara rinci :19 

1. Bagi Guru  

Pada pembelajaran daring guru dituntut untuk bisa menggunakan aplikasi 

dalam pembelajaran daring. Pada kenyataannya tidak semua guru mampu 

mengaplikasikan teknologi dalam pembelajaran daring. Beberapa faktor 

kekurangan guru dalam pelaksanaan pembelajaran daring :  

a. Masih banyak guru yang tidak menguasai teknologi  

b. Guru tidak memiliki fasilitas atau media pendukung  

c. Kesulitan dalam memberikan penilaian  

d. Harus membuat perencanaan baru dalam pengajaran  

 

2.  Bagi peserta didik  

Kekurangan pembelajaran daring bagi peserta didik yaitu salah satunya 

yaitu peserta didik harus melakukan penyesuaian akademik. Beberapa faktor 

kekurangan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran daring :  

a. Tidak semua peserta didik langsung menggunakan IT  

b. Jaringan internet yang kurang stabil  

c. Keterbatasan ekonomi  

 
19 Meda Yuliani, Pembelajaran Daring Untuk Pendidikan Teori dan Penerapan, Medan: 

Yayasan Kita Menulis, 2020, h.29 
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d. Tidak memiliki media (Gadget/Laptop)  

e. Kurangnya interaksi langsung dengan guru  

f. Peserta didik merasa dibebani oleh banyak tugas  

g. Mudah bosan dan jenuh  

h. Kurangnya komunikasi yang aktif  

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring 

memiliki kekurangan dan kelebihan bagi guru dan peserta didik. Kelebihan 

pembelajaran daring yang dirasakan oleh guru yaitu pembelajaran tidak terikat 

oleh waktu sehingga guru dapat mengerjakan dua kegiatan sekaligus pada saat 

proses pembelajaran daring berlangsung. Bagi peserta didik pembelajaran daring 

memiliki kelebihan yaitu memberikan pengalaman belajar baru bagi peserta didik, 

dan melatih kemandirian serta tanggung jawab peserta didik. Pembelajaran daring 

juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang dirasakan oleh guru yaitu beberapa 

guru mengalami kesulitan dalam pengoperasian aplikasi pembelajaran daring. 

Kekurangan pembelajaran daring bagi peserta didik yaitu kurangnya interaksi 

langsung antara peserta didik dengan guru. 

 

E. Permasalahan dalam Sistem pembelajaran Daring 

Kata Masalah berdasarkan KBBI merupakan “sesuatu yang harus 

diselesaikan.”20 Jadi yang dimaksud problematika atau masalah adalah sesuatu 

yang dibutuhkan penyelesaian karena terdapat ketidaksesuaian antara teori yang 

 
20 Tim Penulisan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 

h. 896.  
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ada dengan kenyataan yang terjadi. Permasalahan dapat terjadi dalam lingkup 

apapun, dimanapun dan kapanpun serta oleh siapapun. Dari pengertian problem di 

atas, problem atau sebuah masalah tersebut memiliki sifat-sifat yang terpenting, 

diantaranya:  

1. Negatif, artinya merusak, mengganggu, menyulitkan, menghalangi alat-alat 

untuk mencapai tujuan. 

2. Mengandung beberapa alternatif pemecahan sehingga masalah itu masih perlu 

dipilih atas kemungkinan-kemungkinan pemecahan melalui penilaian.  

Sebaliknya apabila pilihan atas alternatif pemecahan itu telah ditentukan, 

misalnya melalui proses pembuatan keputusan analitis maka pemecahan masalah 

tinggal satu kemungkinan.21 

Menurut Asmuni, problematika yang dialami oleh siswa selama pembelajaran 

daring diantaranya:22 

1) Ketiadaan fasilitas yang menunjang. Tidak semua siswa memiliki fasilitas 

yang dapat menunjang proses belajar seperti komputer, laptop atau 

smartphone, namun kebanyakan smartphone tersebut merupakan milik 

orang tua sehingga siswa harus bergantian untuk dapat memakainya. 

2) Kesulitan dalam mengakses jaringan internet. Akses intrnet akan lebih 

mudah dijangkau jika posisi siswa pada saat belajar berada pada lokasi yang 

strategis dalam mengakses jaringan internet. Namun berbeda pada siswa 

yang bertempat tingga di wilayah yang sulit dalam mengakses jaringan 

 
21 Komarudin dan Yoke Tjuparmah S, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2000), h 145 
22 Asmuni, A. “Problematika Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19 dan Solusi 

pemecahannya” Jurnal Paedagogy, (2020), Vol.7(4) : 283 
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internet. 

3) Ketiadaan kuota yang dibutuhkan dalam mengakses jaringan internet. Kuota 

merupakan hal utama yang harus dimiliki siswa dalam mengakses internet 

selama pembelajaran daring. Dalam menggunakan aplikasi penunjang 

belajar siswa biasanya menghabiskan kuota lebih banyak dari biasanya. 

4) Kondisi lingkungan belajar siswa yang kurang kondusif 

Pelaksanaan pembelajaran daring mengharuskan siswa untuk belajar di 

rumah. Tentunya suasana belajar di rumah sangat berbeda dengan di 

sekolah, dimana biasanya di sekolah guru dapat secara langsung memantau 

dan mendampingi siswa selama proses pembelajaran. Berbeda dengan di 

rumah, dimana siswa diharuskan melakukan belajar secara mandiri dengan 

tetap menjaga kualitas belajar seperti biasanya. 

5) Kesulitan dalam memahami konten materi yang diberikan oleh guru. Hal ini 

karena sebagian besar guru hanya memberikan pembahasan materi dalam 

bentuk file kemudian dikirimkan melalui aplikasi seperti WhatsApp atau 

google classroom dan siswa diminta untuk mempelajari materi yang telah 

diberikan. 

6) Siswa bosan dan suntuk. Durasi pembelajaran daring yang lama dapat 

menyebabkan siswa merasa bosan. 

 

F. Penelitian yang Relevan  

Penelitian yang terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Ainun Rinda Nursandy dengan judul ” Kendala 

Pelaksanaan Pembelajaran daring di Tiga SMAN Kota Banda Aceh Tahun Ajaran 

2020/2021” dimana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan 
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pembelajaran kimia secara daring dilakukan sesuai dengan jadwal pada masing-

masing sekolah. Aplikasi yang digunakan pada pembelajaran daring adalah 

WhatsApp, Microsoft Office 365, dan Zoom. Berdasarkan analisis angket urutan 

kendala guru dalam melaksanakan pembelajaran daring adalah jaringan internet 

kurang stabil (76%), penggunaan aplikasi yang sulit (64%), terbatasnya kuota 

internet (60%), dan menghabiskan banyak waktu (56%). 

Hasil wawancara dengan guru diperoleh informasi kendala pembelajaran 

daring yaitu peserta didik kurang antusias mengikuti pembelajaran daring, tidak 

bisa melaksanakan praktikum kimia, sulit untuk memberikan pemahaman materi 

hitungan kimia, sulit mengkoordinir peserta didik, dan kurang dapat menilai 

peserta didik secara objektif. Kendala yang dihadapi peserta didik yaitu sulit 

memahami materi kimia secara daring (86%), terbatasnya kuota internet (76%), 

kurangnya waktu diskusi dengan guru (66%), tugas yang harus diselesaikan 

terlalu banyak (64%), menghabiskan banyak waktu (62%), materi yang diberikan 

tidak lengkap (59%), dan penggunaan aplikasi yang sulit (57%). Secara 

keseluruhan pelaksanaan pembelajaran daring sudah berjalan dengan baik sesuai 

arahan dari kebijakan pemerintah meskipun masih terdapat beberapa kendala 

dalam pelaksanaannya.23 

Penelitian relevan selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ida 

Farida, dimana dalam penelitiannya yang berjudul “Pembelajaran Kimia Sistem 

Daring di Masa Pandemi Covid-19 Bagi Generasi Z” menyatakan bahwa tingkat 

 
23 Rinda, A.N, “Kendala Pelaksanaan Pembelajaran daring di Tiga SMAN Kota Banda 

Aceh Tahun Ajaran 2020/2021”, Skripsi, (Published Thesis : Universitas Syiah Kuala Banda 

Aceh, 2020). h. 47  
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partisipasi dan semangat mahasiswa untuk berupaya menguasai konten 

pembelajaran, mengerjakan tugas-tugas dan ujian online cukup tinggi. Tetapi, 

ditinjau dari segi pemahaman, belum semua mahasiswa dapat beradaptasi untuk 

mengakses konten pembelajaran kimia dengan baik. Kesulitan terutama dirasakan 

pada konten yang berkaitan dengan perhitungan, reaksi-reaksi dan aspek 

submikroskopik.24 

Penelitian relevan selanjutanya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Siti 

Nihayatul Makrufah dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Kesulitan Guru 

Matematika MTs Pangeran Diponegoro Salaman Tahun Pelajaran 2019/2020 

dalam Menerapkan Pembelajaran Daring (Dalam Jaringan) Selama Masa Pandemi 

Virus Corona”, bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi adanya 

kesulitan dalam pembelajaran daring diantaranya yang dari sisi guru, beberapa 

guru termasuk guru matematika belum bisa menggunakan aplikasi-aplikasi terkini 

seperti google classroom dan lainnya sehingga hanya memakai group whatsApp, 

dimana jika hanya menggunakan group whatsApp saja, maka sangat terbatas 

untuk melakukan proses belajar mengajar.25 

 

 
24 Ida Farida, “Pembelajaran Kimia Sistem Daring di Masa Pandemi Covid-19 Bagi 

Generasi Z”. Karya Tulis Ilmiah (KTI) Masa Work From Home (WFH) Covid-19. Bandung: UIN 

Sunan Gunung Djati, 2020). h.8 
25 Siti Nahiyatul Makrufah, “Analisis Kesulitan Guru Matematika MTs Pangeran 

Diponegoro Salaman Tahun Pelajaran 2019/2020 dalam Menerapkan Pembelajaran Daring (Dalam 

Jaringan) Selama Masa Pandemi Virus Corona”, Skripsi, Salatiga: IAIN Salatiga, 2020, h.63. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskritif kualitatif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan 

atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta 

dan sifat-sifat populasi daerah tertentu.26 Penelitian deskriptif berusaha 

mendeskripsikan suatu peristiwa atau kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa 

memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.27  

Adapun ciri-ciri penelitian kualitatif adalah: 

1. Lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung 

2. Manusia merupakan alat (instrumen) utama pengumpulan data. 

3. Penelitian bersifat deskriptif analitik. 

4. Tidak adanya perlakuan khusus. 

5. Naturalistik (sebagaimana adanya). 

6. Perencanaan bersifat lentur dan terbuka.28 

 

B. Kehadiran Peneliti di Lapangan 

Penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti hadir langsung di lokasi 

tempat penelitian dilakukan. Peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan 

 
26 Asep Suryana, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. (Bandung: Universitas 

pendidikan Indonesia, 2010), h.18.  
27  Pupu Saiful Rahmat, “Penelitian Kualitatif”, Jurnal Equilibrum,vol 5, No,9, 2009, h.4. 
28 S. Sumargo, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),  h.37 
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sebagai instrument aktif dalam upaya menetapkan fokus penelitian, memilih 

informan sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, 

analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di SMAN 1 Lhoong, Aceh Besar. 

Lembaga pendidikan ini terletak di jalan Banda Aceh - Meulaboh KM 56, 

Gampong Cundien, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. 23354. 

 

D. Subjek Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini yaitu 2 guru mata 

pelajaran kimia dan peserta didik kelas X (sepuluh) yang berjumlah 30 peserta 

didik. Teknik pengambilan subjek yang digunakan peneliti adalah dengan cara 

purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu.29 

 

E. Instrumen Pengumpulan Data 

Adapun beberapa instrumen pengumpulan data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah pedoman wawancara dan lembar angket. Penulisan lebih 

lanjut dapat penulis uraikan sebagai berikut. 

 

 

 
29 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D), (Bandung: Alfabeta, 2016). h. 112 - 124. 
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1. Pedoman Wawancara 

Pada penelitian ini menggunakan bentuk wawancara sistematik, dimana 

peneliti terlebih dahulu menyiapkan pedoman wawancara sebelum melakukan 

wawancara terhadap responden yaitu guru mata pelajaran kimia. Wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dari guru sebagai sumber 

data menggunakan teknik wawancara terstruktur (tertutup). Pada pedoman 

wawancara, terdapat tiga indikator terkait permasalahan yang dihadapi oleh guru 

dalam sistem pembelajaran daring yaitu permasalahan teknis, pelaksanaan 

pembelajaran dan permasalahan faktor eksternal, yang dikembangkan menjadi 18 

pertanyaan. Pedoman wawancara lengkap dapat dilihat pada lampiran 8. 

 

2. Lembar Angket 

Penelitian ini menggunakan angket jenis terstruktur (tertutup) yaitu angket 

yang telah disusun sedemikian rupa dengan beberapa alternatif jawaban, sehingga 

responden tinggal memilih jawaban yang tersedia. Angket yang digunakan berupa 

19 pernyataan tertulis yang dikembangkan dari tiga indikator terkait permasalahan 

yang dihadapi oleh peserta didik dalam sistem pembelajaran daring yaitu 

permasalahan teknis, pelaksanaan pembelajaran dan permasalahan faktor 

eksternal. Kemudian angket tersebut diberikan langsung kepada responden, yaitu 

peserta didik. Adapun model angket yang dipilih yaitu menggunakan rumus 

modifikasi Skala Likert yang disajikan dengan 5 (lima) alternatif jawaban: Sangat 

Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS),  dan Sangat 
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Tidak Setuju (STS). Pernyataan pada angket menggunakan urutan pemberian nilai 

berdasarkan jawaban yang diperoleh dari responden dapat dilihat pada Tabel 3.1 

Tabel 3.1 Skor Skala Likert 

No Pilihan Jawaban Kode Skor/nilai 

1 Sangat setuju SS 5 

2 Setuju S 4 

3 Kurang Setuju KS 3 

4 Tidak Setuju TS 2 

5 Sangat Tidak Setuju STS 1 

 Sumber : Modifikasi  Sudjana (2005 : 138) 

 Sebelum angket tersebut disebar kepada peserta didik, angket tersebut 

terlebih dahulu divalidasi oleh ahli (validator) dengan bertujuan untuk 

menentukan apakah instrumen tersebut memenuhi kriteria validitas atau tidak.30 

Hasil validasi oleh ahli dapat dilihat pada lampiran 6, sedangkan untuk angket 

peserta didik lengkap dapat dilihat pada lampiran 10. 

 

F. Teknik pengumpulan Data 

Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagi berikut. 

1. Pedoman Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan 2 orang guru mata pelajaran kimia, yaitu 

dengan Bapak Azwir, M.Pd yang dilaksanakan pada tanggal 08 November 2021 

dan Ibu Nasriati, S.Pd yang dilaksanakan pada 09 November 2021. Pertanyaan 

yang diberikan berdasarkan pedoman wawancara yang telah peneliti siapkan, 

durasi wawancara masing-masing responden selama 10 menit. 

 
30 Sudarwan Danim, Riset Keperawatan Sejarah & Metodologi,(Jakarta, EGC, 2003), h. 

239. 
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2. Lembar Angket 

Lembar angket dibagikan kepada 30 responden, yaitu peserta didik kelas 

X (sepuluh) untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi peserta didik  dalam 

pembelajaran daring pada mata pelajaran kimia. Lembar angket dibagikan pada 

tanggal 09 November 2021 dengan memberikan waktu selama 30 menit kepada 

peserta didik dalam proses pengisian angket. 

 

G. Teknik Analisis Data  

1. Pedoman Wawancara  

Analisis wawancara dilakukan dengan cara memaparkan jawaban-jawaban 

dari responden yang telah diwawancarai berdasarkan pedoman wawancara yang 

telah disusun melalui tahapan-tahapan berikut ini: 

a. Pengumpulan data mentah hasil wawancara, dll 

b.  Pengorganisasian dan penyusunan data menurut tema masalah. 

c. Pemberian kode (pengkodean) 

d. Reduksi data yang sama, tidak relavan dan tidak penting. 

e. Menyusun abstraksi (ringkasan) menurut tematiknya 

f. Membandingkan temuan dengan teori sebelumnya 

g. Mengecek keabsahan data. 

h. Menyusun laporan.31 

 

 

 
31 Endang Mulyatiningsih, Riset Terapan Bidang Pendidikan & Teknik, (Yogyakarta: 

UNY Press, 2011), h.46. 
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2. Lembar Angket  

Analisis data angket dilakukan dengan cara mengumpulkan data, 

kemudian menjumlahkan seluruh data dari jawaban-jawaban dengan teratur dan 

teliti, dan menghitung persentase masing-masing pernyataan, yang kemudian 

disajikan dalam bentuk tabel dan akan dinarasikan secara deskriptif. Adapun 

rumus yang digunakan untuk menghitung persentase adalah sebagai berikut :32  

P =  
𝒇

𝑵
𝒙 𝟏𝟎𝟎 % 

Dimana :  

P : Persentase yang dicari 

f  : Frekuensi jawaban suatu pilihan  

N  : Jumlah sampel 

100%  : Bilangan tetap 

 

Setelah mencari persentase dari masing-masing pernyataan, maka  rentan 

jarak (interval) dari terendah 0% dhingga tinggi 100%, dapat dilihat sebagai 

berikut :  

I = 
𝟏𝟎𝟎

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑺𝒌𝒐𝒓 (𝐥𝐢𝐤𝐞𝐫𝐭)
 

 3.2. Kriteria Skor Persentase berdasarkan Jarak Interval 

No Pilihan Jawaban Nilai Interval 

1 Sangat Setuju 100% - 80% 

2 Setuju 79,99% -  60% 

3 Kurang setuju 59,99% - 40% 

4 Tidak setuju 39,99% - 20% 

5 Sangat Tidak Setuju 19,99% - 0% 

 

 
32 Anjas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 

h.43 
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H. Tahap-Tahap Penelitian 

Untuk melakukan sebuah penelitian kualitatif, perlu mengetahui tahapan-

tahapan yang akan dilalui dalam proses penelitian. Untuk itu peneliti harus 

menyusun tahap-tahap penelitian yang lebih sistematis agar dapat diperoleh hasil 

penelitian yang sistematis pula. Menurut Lexy Moleong, secara garis besar 

terdapat 3 tahapan penelitian, sebagai berikut: 33 

1. Tahap Pralapangan 

Pada tahap ini, ada beberapa kegiatan yang dilakukan peneliti sebelum 

memasuki lapangan, yaitu: 

a. Penyusunan rancangan awal penelitian 

b. Pengurusan izin penelitian 

c. Penjajakan lapangan dan penyempurnaan rancangan penelitian 

d. Pemilihan dan interaksi dengan subjek dan informan 

e. Penyiapan peran pembantu untuk kegiatan lapangan.  

2. Tahap Pekerja Lapangan 

Pada tahap ini meliputi mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan 

dengan permaslaahan yang dihadapi oleh guru dan peserta didik dalam sistem 

pembelajaran daring pada mata pelajaran kimia di SMAN 1 Lhoong, Aceh Besar. 

Data tersebut dihasilkan melalui lembar angket, dan pedoman wawancara. 

Langkah-langkahnya adalah membagikan lembaran angket kepada peserta didik 

untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik, kemudian 

 
33 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2014), h. 127-136.   
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mewawancarai guru kimia untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh 

guru. 

3. Tahap Analisis Data 

Pada tahap ini meliputi analisis data baik yang diperoleh melalui lembar 

angket maupun pedoman wawancara mendalam dengan guru dan peserta didik 

yang mengalami kesulitan belajar. Data yang diperoleh itu dianalisis sesuai 

dengan konteks permasalahan yang diteliti. 
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BAB IV 

HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan November 2021. Data dari 

penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan 2 guru kimia dan dari hasil 

angket yang disebarkan kepada 30 peserta didik di SMAN 1 Lhoong.  

A. Hasil Penelitian 

1. Data Hasil permasalahan yang dialami oleh Guru 

Terlaksananya wawancara dengan 2 responden yaitu guru mata pelajaran 

kimia di SMAN 1 Lhoong pada tanggal 08-09 November 2021, hasil wawancara 

yang diperoleh per masing-masing indikator adalah sebagai berikut : 

a. Permasalahan Teknis 

Berikut merupakan hasil wawancara dengan 2 guru kimia pada indikator 

permasalahan pelaksanaan pembelajaran dapat dilihat pada Tabel 4.1 

Tabel 4.1. Rekapitulasi Hasil Wawancara Guru pada Permasalahan Teknis  

No Pertanyaan Jawaban  

(1) (2) (3) 

1 Apakah Bapak/Ibu memiliki 

HandPhone/laptopyang 

terkoneksi dengan internet 

untuk proses pembelajaran 

daring ? 

Responden 1 : Memiliki handphone 

dan laptop yang terkoneksi dengan 

internet 

Responden 2 : Memiliki handphone 

dan laptop yang terkoneksi dengan 

internet 

2 Apakah Bapak/Ibu sering 

terkendala sinyal saat belajar 

kimia melalui sistem 

pembelajaran daring ? 

Responden 1 : Sering, Jika 

dipersentase kan, sekitar  50% 

terkendala sinyal. 

Responden 2 : Kadang-kadang. 
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(1) (2) (3) 

3 

Apakah lokasi rumah 

Bapak/Ibu tidak terjangkau 

jaringan internet ? 

Responden 1: Terjangkau, tetapi 

sinyalnya lemah. 

Responden 2 : Terjangkau jaringan 

internet. 

4 Apakah sekolah atau 

pemerintah menyediakan kuota 

internet subsidi untuk KBM 

daring ? 

Responden 1 : Tersedia kuota internet 

subsidi untuk guru dan peserta didik. 

Responden 2 : Tersedia kuota internet 

subsidi untuk guru dan peserta didik. 

5 Apakah Bapak/Ibu sering 

kehabisan kuota internet 

selama belajar kimia melalui 

pembelajaran daring ? 

Responden 1: kadang-kadang. 

Responden 2 : Pernah kehabisan 

kuota internet saat proses 

pembelajaran daring berlangsung. 

6 Bagaimana pandangan 

Bapak/Ibu tentang 

pembelajaran tatap muka yang 

lebih efektif dibandingkan 

dengan pembelajaran daring ?  

Responden 1 : untuk belajar mengajar 

lebih efektif tatap muka. 

Responden 2:  Pembelajaran daring 

kurang efektif dibandingkan 

pembelajaran tatap muka.  

7 Apa saja kendala signifikan 

yang  Bapak/Ibu hadapi dalam 

proses pembelajaran daring ? 

Responden 1 : kendala yang paling 

signifikan terkait sinyal atau jaringan 

internet yang lemah dan tidak semua 

peserta didik memiliki handphone 

pribadi. 

Responden 2 :kendala yang paling 

signifikan berasal dari peserta didik, 

karena jaringan internet di wilayah 

peserta didik kurang memadai. 

 

 

b. Pelaksanaan Pembelajaran 

Berikut merupakan hasil wawancara dengan 2 guru kimia pada indikator 

permasalahan pelaksanaan pembelajaran dapat dilihat pada Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2. Rekapitulasi Hasil Wawancara Guru pada pelaksanaan pembelajaran 

No Pertanyaan  Jawaban 

(1) (2) (3) 

1 Bagaimanakah antusias siswa 

dalam mengikuti pembelajaran 

daring ?  

Responden 1: Antusiasme peserta 

didik dalam mengikuti 

pembelajaran daring kurang.  

Responden 2: peserta didik tidak 

bersemangat belajar secara daring. 

Karena peserta didik kesulitan 

dalam  proses tanya jawab. 

2 Selama pembelajaran daring 

berlangsung, apakah antusias 

siswa menurun atau meningkat 

jika dibandingkan pembelajaran 

tatap muka ? 

Responden 1: Selama pembelajaran 

secara daring antusias peserta didik 

menurun.  

Responden 2: Menurun, tidak 

bersemangat karena peserta didik 

lebih suka belajar tatap muka. 

3 Berapa jumlah siswa yang tidak 

mengikuti pembelajaran daring ? 

Responden 1: Rata-rata jumlah 

peserta didik yang tidak mengikuti 

pembelajaran daring adalah 50% 

dari total jumlah peserta didik 

dalam satu kelas. 

Responden 2: Tidak ramai yang 

aktif mengikuti pembelajaran 

daring. 

4 Apakah Bapak/Ibu menggunakan 

aplikasi dalam pembelajaran 

daring, selain whatsApp ? 

Responden 1: Hanya aplikasi 

WhatsApp, karena lebih efektif, 

lebih praktis, minim kuota dan 

semua peserta didik bisa 

menjalankan aplikasi tersebut. 

Responden 2: Hanya aplikasi 

WhatsApp.  

5 Apa kendala yang Bapak/Ibu 

hadapi dalam menggunakan 

media pembelajaran daring ? 

Responden 1: Tidak ada kendala. 

Tetapi terkendala pada peserta 

didik, dimana peserta didik belum 

terbiasa menggunakan media 

pembelajaran  daring. 

Responden 2: Tidak ada kendala, 

tetapi peserta didik belum 

sepenuhnya bisa belajar secara 

daring. 
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(1) (2) (3) 

6 Apa kendala yang sering 

Bapak/Ibu hadapi pada saat 

mempersiapkan materi 

pembelajaran secara daring ? 

Responden 1: Tidak ada kendala 

Responden 2: Tidak ada kendala 

7 Apakah Bapak/Ibu mengalami 

kesulitan dalam menjelaskan 

materi pembelajaran secara daring 

? 

Responden 1: Mengalami 

kesulitan, karena waktu terbatas. 

Misalnya mata pelajaran kimia ada 

11 KD dalam satu semester, yang 

dapat dijalankan pada masa 

pembelajaran daring hanya sekitar 7 

atau 8 KD. Artinya,tidak dapat 

tercapai 100% dijalankan. 

Responden 2:  Tidak mengalami 

kesulitan.  

8 Apakah Bapak/Ibu merasa 

kesulitan dalam menetapkan 

metode pembelajaran secara 

daring ? 

Responden 1: Tidak. Tetapi selama 

pembelajaran secara daring yang 

paling efektif hanya metode 

penugasan.  

Responden 2: Tidak merasa 

kesulitan, hanya saja metode yang 

digunakan tidak bisa bervariasi, 

hanya bisa menggunakan metode 

penugasan. 

9 Bagaimana Bapak/Ibu melakukan 

proses evaluasi pembelajaran pada 

masa pembelajaran secara daring 

?  

Responden 1: Dilakukan secara 

daring, tetapi ada jadwal dimana  

peserta didik hadir ke sekolah 

dengan protokol kesehatan yang 

ketat, untuk tatap muka terbatas. 

Responden 2: Untuk penilaiannya 

dengan cara memberi tugas yang 

akan dibagikan ke WhatsApp group. 

10 Apakah ada kendala yang 

Bapak/Ibu hadapi dalam proses 

evaluasi ? 

Responden 1: Terkendala pada 

penilaian psikomotorik dan afektif, 

karena tidak berinteraksi langsung 

dengan peserta didik. 

Responden 2: Penilaian afektif 

terkendala, karena tidak bisa 

menilai dan mengamati secara 

langsung.  
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c. Permasalah Faktor Eksternal 

Berikut merupakan hasil wawancara dengan 2 guru kimia pada indikator 

permasalahan pelaksanaan pembelajaran dapat dilihat pada Tabel 4.3 

Tabel 4.3. Rekapitulasi Hasil Wawancara Guru pada Permasalahan Faktor     

Eksternal 

No Pertanyaan  Jawaban  

(1) (2) (3) 

1 Bagaimana pembekalan yang 

diberikan dari pihak sekolah 

maupun dari pemerintah terkait 

dalam pelaksanaan pembelajaran 

secara daring ? 

Responden 1:  Pembekalan dari 

pihak sekolah berupa pelatihan 

tentang pemahaman perangkat 

pembelajaran dalam masa 

pandemi covid-19. 

Responden 2: Pembekalan dari 

pihak sekolah berupa pelatihan 

tentang pemahaman perangkat 

pembelajaran dalam masa 

pandemi covid-19. 

 

2. Data Hasil Permasalahan yang dialami oleh Peserta Didik 

Hasil angket peserta didik diperoleh dari 30 responden. Adapun hasil 

permasalahan yang didapatkan mencakup 3 indikator yaitu permasalahan teknis, 

pelaksanaan pembelajaran dan permasalahan faktor eksternal. Hasil angket secara 

keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Hasil Analisis Keseluruhan Data Angket Permasalahan yang dialami 

oleh Peserta Didik 

NO Pernyataan 

Tanggapan Peserta Didik  

Frekuensi  Kategori % 

SS S KS TS  STS SS S KS TS STS 

(1) (2) (3)   (4) (5)  (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 

Saya sering 

terkendala 

sinyal ketika 

belajar kimia 

secara daring 

11 11 2 4 2 36,67 36,67 6,67 13,33 6,67 
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(1) (2) (3)   (4) (5)  (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

2 

Saya tidak 

dapat 

terjangkau 

jaringan 

internet 

karena  lokasi 

rumah saya 

didaerah 

pelosok 

4 5 8 9 4 13,33 16,67 26,67 30,00 13,33 

3 

kuota internet 

subsidi yang 

disediakan 

oleh sekolah 

atau 

pemerintah 

tidak cukup 

untuk belajar 

secara daring 

13 10 1 4 2 43,33 33,33 3,33 13,33 6,67 

4 

Saya sering 

kehabisan 

kuota internet 

selama KBM 

kimia melalui 

pembelajaran 

daring 

9 16 3 1 1 30,00 53,33 10,00 3,33 3,33 

5 

Pembelajaran 

tatap muka 

lebih efektif 

dibandingkan 

dengan 

pembelajaran 

daring 

24 2 2 1 1 80,00 6,67 6,67 3,33 3,33 

6 

Saya tidak 

bisa belajar 

kimia secara 

mandiri 

2 15 8 3 2 6,67 50,00 26,67 10,00 6,67 

7 

Saya kurang 

maksimal 

dalam 

pembelajaran 

daring karena 

belum 

memiliki 

Handphone/L

aptop pribadi 

4 10 6 6 4 13,33 33,33 20,00 20,00 13,33 
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(1) (2) (3)   (4) (5)  (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

8 

Saya tidak 

bersemangat 

saat KBM 

kimia melalui 

sistem 

pembelajaran 

daring 

12 11 4 2 1 40,00 36,67 13,33 6,67 3,33 

9 

Menurut saya 

pembelajaran 

kimia seacra 

daring sulit 

dan 

membosankan 

17 9 2 2 0 56,67 30,00 6,67 6,67 0,00 

10 

Saya tidak 

tertarik 

dengan 

penjelasan 

guru dalam 

pembelajaran 

secara daring 

11 8 7 4 0 36,67 26,67 23,33 13,33 0,00 

11 

Penjelasan 

guru dalam 

pembelajaran 

kimia secara 

daring sulit 

dipahami 

17 8 2 1 2 56,67 26,67 6,67 3,33 6,67 

12 

Saya tidak 

sering 

mengikuti 

pembelajaran 

kimia secara 

daring 

2 9 3 8 8 6,67 30,00 10,00 26,67 26,67 

13 

Saya tidak 

dapat fokus 

dalam KBM 

kimia secara 

daring 

4 16 5 4 1 13,33 53,33 16,67 13,33 3,33 

14 

Guru terlalu 

banyak 

memberikan 

tugas, sehingga 

saya sering 

tidak 

mengerjakan 

tugas  

3 13 5 3 6 10,00 43,33 16,67 10,00 20,0 
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subsidi yang disediakan oleh sekolah atau pemerintah tidak cukup untuk belajar 

secara daring, diperoleh hasil bahwa kebanyakan peserta didik memilih sangat 

setuju yaitu 43,33%. (4) Peserta didik sering kehabisan kuota internet selama 

KBM kimia secara daring, diperoleh hasil bahwa kebanyakan peserta didik 

memilih setuju yaitu 53,33%. (5) Pembelajaran tatap muka lebih efektif 

dibandingkan dengan pembelajaran daring, diperoleh hasil bahwa kebanyakan 

peserta didik memilih sangat setuju yaitu 80%. (6) Peserta didik tidak bisa belajar 

kimia secara mandiri, diperoleh hasil bahwa setengah dari jumlah peserta didik 

memilih setuju yaitu 50% (7) Peserta didik kurang maksimal dalam pembelajaran 

daring karena belum memiliki Handphone/laptop pribadi, diperoleh hasil bahwa 

kebanyakan peserta didik memilih setuju yaitu 33,33%. 

 

b. Pelaksanaan Pembelajaran 

Berdasarkan hasil data Tabel 4.4 diketahui bahwa, (8) Peserta didik tidak 

bersemangat saat KBM kimia melalui sistem pembelajaran daring, diperoleh hasil 

bahwa kebanyakan peserta didik memilih sangat setuju yaitu 40%. (9) 

Pembelajaran kimia secara daring sulit dan membosankan, diperoleh hasil bahwa 

kebanyakan peserta didik memilih sangat setuju yaitu 56,67%. (10) Peserta didik 

tidak tertarik dengan penjelasan guru dalam pembelajaran kimia secara daring, 

diperoleh hasil bahwa kebanyakan peserta didik memilih sangat setuju yaitu 

36,67% (11) Penjelasan guru dalam pembelajaran kimia secara daring sulit 

dipahami, diperoleh hasil bahwa kebanyakan peserta didik memilih sangat setuju 

yaitu 56,67%. (12) Tidak sering mengikuti pembelajaran daring, diperoleh hasil 
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bahwa kebanyakan peserta didik memilih setuju yaitu 30%. (13) Tidak dapat 

fokus dalam KBM kimia secara daring, diperoleh hasil bahwa kebanyakan peserta 

didik memilih setuju yaitu 53,33%. (14) Guru terlalu banyak memberikan tugas, 

sehingga peserta didik tidak sering mengerjakan tugas, diperoleh hasil bahwa 

kebanyakan peserta didik memilih setuju yaitu 43,33%. (15) Merasa terbebani 

dengan tugas kimia yang diberikan oleh guru selama proses pembelajaran daring, 

diperoleh hasil bahwa kebanyakan peserta didik memilih kurang setuju yaitu 

43,33% dengan pernyataan tersebut. 

 

c. Permasalahan  Faktor  Eksternal 

Berdasarkan hasil data pada Tabel 4.4 diperoleh hasil, (16) Peserta didik 

sering tidak mampu membeli kuota karena tidak mempunyai uang, diperoleh 

bahwa kebanyakan peserta didik memilih sangat setuju yaitu 36,67%. (17) Orang 

tua tidak mendukung dan tidak memberi semangat selama pembelajaran daring 

dirumah, diperoleh bahwa kebanyakan peserta didik memilih sangat tidak setuju 

yaitu 30%. (18) Wali kelas tidak memberi dukungan dan semangat belajar 

menggunakan sistem pembelajaran daring, diperoleh bahwa kebanyakan peserta 

didik memilih sangat tidak setuju yaitu 46,67%. (19) Guru mata pelajaran kimia 

tidak memberi dukungan dan semangat ketika proses pembelajaran daring 

berlangsung,  diperoleh bahwa kebanyakan peserta didik memilih sangat tidak 

setuju yaitu 36,67% dari pernyataan tersebut. 
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B. Pembahasan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “daring” merupakan 

akronim dari “dalam jaringan”. Pembelajaran daring merupakan salah metode 

pembelajaran online atau dilakukan melalui jaringan internet. Sistem perkuliahan 

daring ini dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia melalui Program Belajar Daring, merupakan program pemerintah dalam 

meminimalisir penyebaran Covid-19 dengan melakukan pembelajaran jarak jauh 

di masa Pandemi Covid -19.  

 

1. Permasalahan yang dialami oleh Guru 

Berdasarkan data dari hasil wawancara dengan 2 guru kimia di SMAN 1 

Lhoong, pembelajaran kimia secara daring dianggap kurang efektif dibandingkan 

pembelajaran tatap muka. Dari segi permasalahan teknis, permasalah yang paling 

signifikan adalah sinyal/jaringan internet yang lemah, terutama sinyal/jaringan di 

daerah peserta didik, hal ini dikarenakan letak dan kondisi geografis tempat 

tinggal peserta didik yang berbeda-beda.  

Menurut Yuliani pada pembelajaran daring, guru dituntut untuk bisa 

menggunakan aplikasi dalam pembelajaran daring. pada kenyataannya tidak 

semua guru mampu mengaplikasikan teknologi dalam pembelajaran daring.34 

Sama halnya dengan guru kimia di SMAN  1 Lhoong, mereka belum bisa 

menggunakan aplikasi-aplikasi terkini seperti Google Classroom, Zoom dan lain 

sebagainya. Sehingga hanya menggunakan aplikasi WhatsApp saja, hal ini 

 
34 Mesa Yuliani, Pembelajaran daring untuk Pendidikan Teori dan Penerapan, ( Medan : 

Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 29 
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dikarenakan aplikasi WhatsApp lebih efektif juga dirasakan paling praktis dan 

minim kuota dibandingkan aplikasi lainnya. Namun jika hanya menggunakan 

media berupa aplikasi WhatsApp, maka sangat terbatas untuk melakukan proses 

belajar mengajar. Hal ini juga berdampak pada metode yang digunakan oleh guru 

kimia pada proses pembelajaran secara daring tidak bervariasi, dimana metode 

yang digunakan berupa penugasan. Hal ini dikarenakan di SMAN 1 Lhoong 

sebelumnya belum pernah menerapkan pembelajaran berbasis daring untuk proses 

belajar mengajar sehingga guru belum terbiasa menghadapi situasi seperti ini. 

Mengenai kesulitan yang dialami oleh peserta didik terkait permasalahan 

teknis, guru memiliki solusi yang bisa digunakan untuk mengatasinya terutama 

bagi peserta didik yang tidak memiliki handphone pribadi yaitu guru 

mempersiapkan materi yang sudah diprint beserta tugas berupa soal-soal latihan, 

dimana peserta didik datang kesekolah untuk mengambil materi pembelajaran dan 

tugas tersebut, kemudian peserta didik mengerjakannya di rumah masing-masing. 

Ditinjau dari segi permasalahan pada proses pembelajaran, peserta didik yang 

aktif mengikuti pembelajaran daring, hanya sekitar 50%  saja, artinya jika satu 

kelas ada 30 peserta didik maka yang aktif mengikuti pembelajaran daring hanya 

setengah.  

Hal ini bisa disebabkan oleh jaringan internetnya yang lemah dan ada 

beberapa peserta didik yang tidak memiliki handphone pribadi untuk proses 

pembelajaran daring. Selain itu guru juga kesulitan dalam mengevaluasi proses 

pembelajaran secara daring karena tidak berinteraksi langsung dengan peserta 

didik.  
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2. Permasalahan yang dihadapi oleh Peserta Didik 

Berdasarkan hasil angket yang sudah disebarkan kepada 30 peserta didik 

di SMAN 1 Lhoong, dari segi permasalahan teknis, Menurut Sanjaya masalah 

teknis hanya merupakan satu kendala dari sekian banyak kendala dan problem 

dalam proses belajar mengajar secara daring. Masalah teknis yang ditemui di 

lapangan sangat beragam, mulai dari teknis pengoperasian komputer atau 

handphone, kecukupan kuota, sampai dengan menjalankan aplikasi pembelajaran 

daring.35 Sama halnya dengan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik di 

SMAN 1 Lhoong, meskipun pihak sekolah menfasilitasi kuota internet subsidi 

bagi peserta didik, tetapi peserta didik merasa tidak cukup untuk kegiatan belajar 

secara daring, sehingga peserta didik sering kehabisan kuota internet pada saat 

proses KBM berlangsung.  

Hampir seluruh peserta didik menyatakan bahwa pembelajaran tatap muka 

lebih efektif dibandingkan pembelajaran secara daring, yang diketahui dari 

persentase yang memilih sangat setuju sebanyak 80%, hal ini sesuai dengan hasil 

wawancara dengan guru kimia, yang menyatakan bahwa peserta didik lebih 

senang atau lebih suka belajar secara tatap muka. Permasalahan selanjutnya yaitu 

tidak semua peserta didik memiliki handphone pribadi serta peserta didik juga 

belum terbiasa menggunakan media pembelajaran secara daring, hal ini diketahui 

berdasarkan hasil persentase yang memilih setuju sebanyak 33,33% peserta didik 

 
35 Sanjaya, R, Pembelajaran Daring Di Masa Darurat Covid-19, (Semarang : Universitas 

Soegijapranata, 2020),  h.23 
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kurang maksimal dalam pembelajaran secara daring karena belum memiliki 

handphone atau laptop pribadi. 

Permasalahan dari segi pelaksanaan pembelajaran, yaitu peserta didik 

tidak bersemangat saat KBM kimia melalui sistem pembelajaran daring, 

dibuktikan dengan persentase siswa yang memilih sangat setuju sebnayal 40%. 

Peserta didik merasa pembelajaran kimia secara daring sulit dan membosankan 

dan penjelasan guru sulit dipahami, dibuktikan dengan hasil persentase yang 

memilih sangat setuju sebanyak 56,67%, artinya lebih dari setengah mereka yang 

mengalami permasalahan tersebut. Hal ini karena guru dominan menggunakan 

metode penugasan sehingga peserta didik merasa terlalu banyak tugas yang 

diberikan oleh guru sehingga menimbulkan permasalahan peserta didik sering 

tidak mengerjakan tugas tersebut. Seharusnya pembelajaran daring harus dikemas 

sekreatif mungkin agar mudah dipelajari oleh peserta didik, selain itu perancangan 

pembelajaran daring harus sederhana sehingga tidak terbebankan kepada peserta 

didik.  

Secara keseluruhan peserta didik tidak memiliki permasalahan yang 

signifikan pada permasalahan faktor eksternal. Permasalahan tertinggi pada 

indikator ini adalah peserta didik sering tidak mampu membeli kuota karena 

faktor ekonomi, sedangkan dukungan dari lingkungan keluarga dan dukungan dari 

sekolah tidak menjadi penghambat bahkan peserta didik mendapatkan dukungan 

dari lingkungan-lingkungan tersebut. Alasan diatas merupakan penyebab 

rendahnya kesulitan peserta didik dalam faktor eksternal, sesuai dengan pendapat 

Hamalik (2005:117) bahwa faktor-faktor eksternal yang bisa menimbulkan 
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kesulitan belajar dapat digolongkan menjadi 4 (empat) yaitu faktor-faktor dari diri 

sendiri, faktor-faktor dari lingkungan sekolah, faktor-faktor dari lingkungan 

keluarga, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam keluarga peserta didik, 

antara lain kemampuan ekonomi keluarga, serta faktor-faktor dari lingkungan 

masyarakat.36 

 

 
36 Hamalik Oemar, Kurikulum dan Pembelajaran. (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) h.117 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

BAB sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan :  

1. Terdapat dua indikator permasalahan yang dihadapi oleh guru yaitu : (1) 

indikator permasalahan teknis yang meliputi sinyal atau jaringan internet 

yang lemah terutama didaerah peserta didik, serta tidak semua peserta 

didik memiliki handphone pribadi. (2) Indikator pelaksanaan 

pembelajaran, guru hanya menggunakan aplikasi WhatsApp dengan 

metode penugasan, sehingga menurunnya antusias peserta didik dalam 

mengikuti proses pembelajaran secara daring.  Kemudian guru kesulitan 

dalam melakukan proses evaluasi pembelajaran, karena tidak berinteraksi 

langsung dengan peserta didik.  

2. Permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik adalah  (1) Permasalahan 

teknis yang meliputi jaringan internet yang lemah dan 53,33% peserta 

didik sering kehabisan kuota selama proses KBM kimia secara daring, 

serta 50% peserta didik tidak bisa belajar secara mandiri. (2) 

Permasalahan pelaksanaan pembelajaran yang meliputi pembelajaran 

kimia secara daring sulit dan membosankan serta penjelasan guru yang 

sulit dipahami (56,67%). 
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B. Saran 

1. Sekolah SMAN 1 Lhoong, agar dapat mengembangkan dan memfasilitasi 

sistem Pendidikan secara daring, sehingga bisa dilakukan dengan baik dan 

efisien, dalam pelaksanaan pembelajaran daring jika virtual kelas 

diberlakukan kembali. 

2. Bagi guru agar lebih memotivasi peserta didik dan lebih kreatif lagi 

kedepannya agar peserta didik lebih bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran secara daring. dan juga bagi peserta didik di SMAN 1 

Lhoong agar semangat dan aktif berpartisipasi dalam mengikuti 

pembelajaran secara daring terutama mata pelajaran kimia. 

3. Bagi pemerintah agar mempertimbangkan dan memberikan fasilitas yang 

memadai dalam kegiatan belajar mengajar secara daring baik bagi sekolah 

maupun bagi peserta didik yang terpaksa melakukan pembelajaran secara 

daring akibat Pandemi Covid -19. 

4. Bagi peneliti lanjutan diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan 

yang berguna untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program 

pembelajaran daring saat ini dan masa yang akan datang. 
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Lampiran 1  

Surat Keputusan Dekan Tentang Pembimbing Skripsi 
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Lampiran 2 

Surat Permohonan Izin Penelitian 
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Lampiran 3 

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
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Lampiran 4 

Lembar Hasil Pengumpulan Data Awal 

Pengumpulan data awal dilakukan pada saat peneliti melaksanakan PPL 

pada Januari 2021, dengan cara mewawancarai guru kimia dan peserta didik di 

SMAN 1 Lhoong. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara yaitu di SMAN 

1 Lhoong kegiatan pelaksanaan pembelajaran secara daring masih terbilang belum 

pernah digunakan sebelumnya.  

Di SMAN 1 Lhoong  juga terbilang belum terbiasa dalam penggunaan 

aplikasi atau media untuk melaksanakan proses pembelajaran secara daring, 

sehingga hanya menggunakan aplikasi WhatsApp group dalam proses belajar 

mengajar selama diterapkannya pembelajaran daring. keterbatasan kuota dan 

jaringan internet yang lemah, yang hanya bagus atau lancar ditempat-tempat 

tertentu saja meskipun sudah menggunakan kartu Telkomsel. Selain itu, juga 

didapatkan informasi bahwa peserta didik lebih suka melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar secara tatap muka, karena peserta didik merasa sulit memahami 

materi kimia dengan sistem pembelajaran daring. Peserta didik juga merasa 

terbebani dengan banyaknya tugas yang diberikan oleh guru. 
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Lampiran 5  

Hasil Validasi Pedoman Wawancara Guru oleh Validator 1
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Hasil Validasi Pedoman Wawancara Guru oleh Validator 2 
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Hasil Validasi Pedoman Wawancara Guru oleh Validator 3 

 

 



 

61 

 

 

 



 

62 

 

 

 

 



 

63 

 

Lampiran 6 

Hasil Validasi Lembar Angket peserta didik oleh Validator 1 
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Hasil Validasi Angket peserta didik oleh Validator 2 
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Hasil Validasi Angket peserta didik oleh Validator 3 
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Lampiran 7 

Kisi-kisi Instrumen Pedoman Wawancara Analisis Permasalahan Guru 

 

No Indikator Sub 

Indikator 

Pertanyaan No 

Butir 

Jumlah 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permasalahan 

Teknis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesulitan 

Sinyal dan 

Kuota untuk 

mengakses 

internet 

Apakah Bapak/Ibu  

memiliki 

HandPhone/laptop  

yang terkoneksi 

dengan internet ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Apakah Bapak/Ibu 

sering terkendala 

sinyal saat belajar 

kimia melalui sistem 

pembelajaran daring 

? 

Apakah lokasi 

rumah Bapak/Ibu 

tidak terjangkau 

jaringan internet ? 

Apakah sekolah atau 

pemerintah 

menyediakan kuota 

internet subsidi 

untuk KBM daring ? 

Apakah Bapak/Ibu 

sering kehabisan 

kuota internet 

selama belajar kimia 

melalui 

pembelajaran daring 

? 

Tidak 

terbiasanya 

guru dalam 

melakukan 

pembelajaran 

berbasis  

Daring 

 

Bagaimana 

pandangan 

Bapak/Ibu tentang 

pembelajaran tatap 

muka yang lebih 

efektif dibandingkan 

dengan  

pembelajaran 

daring? 

 

 

 

6,7 

 

 

 

 

 

2 
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  Apa saja kendala 

signifikan yang  

Bapak/Ibu hadapi 

dalam proses 

pembelajaran daring 

? 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivas, 

minat dan 

partisipasi 

siswa 

Bagaimanakah 

antusiasi siswa 

dalam mengikuti 

pembelajaran daring 

?  

 

 

 

 

 

8,9,10 

 

 

 

 

 

3 

Berapa jumlah siswa 

yang tidak mengikuti 

pembelajaran daring 

? 

Selama 

pembelajaran daring 

berlangsung, apakah 

antusias siswa 

menurun atau 

meningkat jika 

dibandingkan 

pembelajaran tatap 

muka ? 

Media 

pembelajaran 

Berapa jumlah siswa 

yang tidak mengikuti 

pembelajaran daring 

? 

 

 

 

11,12 

 

 

 

2 Apa kendala yang 

Bapak/Ibu hadapi 

dalam menggunakan 

media pembelajaran 

daring ? 

Materi 

pembelajaran 

 

 

Apa kendala yang 

sering Bapak/Ibu 

hadapi pada saat 

mempersiapkan 

materi pembelajaran 

secara daring ? 

 

 

 

13,14 

 

 

 

2 

Apakah bapak/ibu 

mengalami kesulitan 

dalam menjelaskan 

materi pembelajaran 
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secara daring ? 

Matode  

Pembelajaran 

Apakah bapak/ibu 

merasa kesulitan 

dalam menetapkan 

metode 

pembelajaran secara 

online ? 

 

15 

 

1 

Proses 

evaluasi 

pembelajaran 

Bagaimana 

Bapak/Ibu 

melakukan proses 

evaluasi 

pembelajaran pada 

masa pembelajaran 

secara daring ? 

 

 

 

16,17 

 

 

 

2 

Apakah kendala 

yang Bapak/Ibu 

hadapi dalam proses 

evaluasi ? 

3. Permasalahan 

faktor 

Eksternal 

Dukungan 

dari 

lingkungan 

sekolah dan 

pemerintah  

Bagaimana 

pembekalan yang 

diberikan dari pihak 

sekolah maupun dari 

pemerintah terkait 

dalam pelaksaan 

pembelajaran secara 

daring ? 

 

 

 

18 

 

 

 

1 

Total 18 
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Lampiran 8 

Lembar Pedoman Wawancara Permasalahan Guru 

Nama Guru   :  

Hari/Tanggal Wawancara  : 

Waktu Wawancara   : 

No Pertanyaan  Jawaban 

1 Apakah  Bapak/Ibu  memiliki 

HandPhone/laptop  yang terkoneksi 

dengan internet  untuk proses 

pembelajaran daring ? 

 

2 Apakah Bapak/Ibu sering terkendala 

sinyal saat belajar kimia melalui sistem 

pembelajaran daring ? 

 

3 Apakah  lokasi rumah Bapak/Ibu tidak 

terjangkau jaringan internet ? 

 

4 Apakah sekolah atau pemerintah 

menyediakan kuota internet subsidi 

untuk KBM daring ? 

 

5 Apakah  Bapak/Ibu sering kehabisan 

kuota internet selama belajar kimia 

melalui pembelajaran daring ? 

 

6 Bagaimana pandangan Bapak/Ibu 

tentang pembelajaran tatap muka yang 

lebih efektif dibandingkan dengan 

pembelajaran daring ?  

 

7 Apa saja kendala signifikan yang  

Bapak/Ibu hadapi dalam proses 

pembelajaran daring ? 

 

8 Bagaimanakah antusias siswa dalam 

mengikuti pembelajaran daring ?  

 

9 Selama pembelajaran daring 

berlangsung, apakah antusias siswa 

menurut atau meningkat jika 

dibandingkan pembelajaran tatap muka ? 

 

10 Berapa jumlah siswa yang tidak 

mengikuti pembelajaran daring ? 
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11 Apakah Bapak/Ibu menggunakan 

aplikasi dalam pembelajaran daring, 

selain whatsApp ? 

 

12 Apa kendala yang Bapak/Ibu hadapi 

dalam menggunakan media 

pembelajaran daring ? 

 

13 Apa kendala yang sering Bapak/Ibu 

hadapi pada saat mempersiapkan materi 

pembelajaran secara daring ? 

 

14 Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan 

dalam menjelaskan materi pembelajaran 

secara daring ? 

 

15 Apakah Bapak/Ibu merasa kesulitan 

dalam menetapkan metode pembelajaran 

secara daring ? 

 

16 Bagaimana Bapak/Ibu melakukan proses 

evaluasi pembelajaran pada masa 

pembelajaran secara daring ?  

 

17 Apakah ada kendala yang Bapak/Ibu 

hadapi dalam proses evaluasi ? 

 

18 Bagaimana pembekalan yang diberikan 

dari pihak sekolah maupun dari 

pemerintah terkait dalam pelaksaan 

pembelajaran secara daring ? 
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Lampiran 9 

Kisi-kisi instrumen Lembar Angket Peserta Didik 

No Indikator Sub Indikator Pernyataan 
No 

Butir 
Jumlah 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permasalahan 

Teknis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesulitan Sinyal 

dan Kuota untuk 

mengakses 

internet 

Saya sering 

terkendala sinyal 

saat belajar kimia 

secara pembelajaran 

daring 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Saya tidak dapat 

terjangkau jaringan 

internet karena  

lokasi rumah saya 

didaerah pelosok 

kuota internet 

subsidi yang 

disediakan oleh 

sekolah atau 

pemerintah tidak 

cukup untuk belajar 

secara daring 

Saya sering 

kehabisan kuota 

internet selama 

KBM kimia melalui 

pembelajaran daring 

Ketidakmampuan 

siswa dalam 

pembelajaran 

kimia melalui 

sistem  

pembelajaran 

daring 

Pembelajaran tatap 

muka lebih efektif 

dibandingkan 

dengan 

pembelajaran daring 

 

 

 

5,6,7 

 

 

 

3 
Saya tidak bisa 

belajar kimia secara 

mandiri 
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Saya kurang 

maksimal dalam 

pembelajaran daring 

karena belum 

memiliki 

HandPhone/Laptop 

pribadi 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivasi dan 

minat siswa 

Saya tidak 

bersemangat saat 

KBM kimia melalui 

sistem pembelajaran 

daring 

 

 

 

8,9 

 

 

 

2 
Menurut saya 

pembelajaran kimia 

secara daring sulit 

dan membosankan 

Penjelasan guru Saya tidak tertarik 

dengan penjelasan 

guru dalam 

pembelajaran secara 

daring 

 

 

 

10,11 

 

 

 

2 
Penjelasan guru 

dalam pembelajaran 

kimia berbasis 

daring sulit 

dipahami 

Partisipasi siswa 

 

Saya tidak sering 

mengikuti 

pembelajaran kimia 

secara daring 

 

 

12,13 

 

 

2 

Saya tidak dapat 

fokus dalam KBM 

kimia secara daring 

Pemberian tugas Guru terlalu banyak 

memberikan tugas, 

sehingga saya tidak 

sering mengerjakan 

tugas yang diberikan 

guru 

 

 

14,15 

 

 

2 

Saya merasa 

terbebani dengan 

tugas kimia yang 
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diberikan guru 

selama proses 

pembelajaran daring 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

Permasalahan 

faktor 

Eksternal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesulitan 

ekonomi 

Saya sering tidak 

mampu membeli 

kuota karena tidak 

mempunyai uang 

 

16 

 

1 

Dukungan dari 

lingkungan dan 

orangtua 

Orang tua saya tidak 

mendukung dan 

tidak memberi 

semangat selama 

pembelajaran daring 

dirumah 

 

 

17 

 

 

1 

Dukungan dari 

sekolah 

 

 

 

 

 

Wali kelas tidak 

memberi kami 

dukungan dan 

semanagat belajar 

menggunakan 

sistem pembelajaran 

daring 

 

 

 

18,19 

 

 

 

 

 

2 

 

 Guru mata pelajaran 

kimia tidak memberi 

dukungan dan 

semangat ketika 

proses pembelajaran 

daring berlangsung 

Total 19 
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Lampiran 10 

Lembar Angket Permasalahan Peserta Didik 

Nama Siswa  : 

Kelas/NIS : 

 

Petunjuk Pengisian : 

1. Anda dimohon untuk mengisi seluruh koesioner ini sesuai dengan pengalaman 

dan keadaan yang sebenarnya. 

2. Pilihlah salah satu dari pilihan jawab yang disedikan dengan cara memberikan 

tanda checklist (√) pada kolom alternatif jawaban. 

3. Terdapat lima pilihan jawaban yang dapat anda pilih, yaitu : 

SS  =  Sangat Setuju  TS =  Tidak Setuju 

S =  Setuju   STS =  Sangat Tidak Setuju 

KS = kurang Setuju 

 

No Pernyataan SS S KS TS STS 

1 Saya sering terkendala sinyal ketika 

belajar kimia secara daring 

     

2 Saya tidak dapat terjangkau jaringan 

internet karena  lokasi rumah saya 

didaerah pelosok 

     

3 kuota internet subsidi yang disediakan 

oleh sekolah atau pemerintah tidak cukup 

untuk belajar secara daring 

     

4 Saya sering kehabisan kuota internet 

selama KBM kimia melalui pembelajaran 

daring 

     

5 Pembelajaran tatap muka lebih efektif 

dibandingkan dengan pembelajaran 

daring 

     

6 Saya tidak bisa belajar kimia secara 

mandiri 

     

7 Saya kurang maksimal dalam 

pembelajaran daring karena belum 

memiliki Handphone/Laptop pribadi 
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Urutan pemberian nilai berdasarkan tingkat jawaban yang diperoleh dari 

responden yaitu: 

1) Untuk jawaban sangat setuju mendapat skor 5 

2) Untuk jawaban setuju mendapat skor 4 

3) Untuk Jawaban kurang setuju mendapat skor 3 

4) Untuk jawaban tidak setuju mendapat skor 2 

5) Untuk jawaban sangat tidak setuju mendapat skor 1 

8 Saya tidak bersemangat saat KBM kimia 

melalui sistem pembelajaran daring 

     

9 Menurut saya pembelajaran kimia seacra 

daring sulit dan membosankan 

     

10 Saya tidak tertarik dengan penjelasan 

guru dalam pembelajaran secara daring 

     

11 Penjelasan guru dalam pembelajaran 

kimia secara daring sulit dipahami 

     

12 Saya tidak sering mengikuti 

pembelajaran kimia secara daring 

     

13 Saya tidak dapat fokus dalam KBM 

kimia secara daring 

     

14 Guru terlalu banyak memberikan tugas, 

sehingga saya sering tidak mengerjakan 

tugas yang diberikan guru 

     

15 Saya merasa terbebani dengan tugas 

kimia yang diberikan guru selama proses 

pembelajaran daring 

     

16 Saya sering tidak mampu membeli kuota 

karena tidak mempunyai uang 

     

17 Orang tua saya tidak mendukung dan 

tidak memberi semangat selama 

pembelajaran daring dirumah 

     

18 Wali kelas tidak memberi kami dukungan 

dan semangat belajar menggunakan 

sistem pembelajaran daring 

     

19 Guru mata pelajaran kimia tidak memberi 

dukungan dan semangat ketika proses 

pembelajaran daring berlangsung 
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Lampiran 11 

Lembar Hasil Wawancara Analisis Permasalahan Guru 

 

Responden 1  

Nama Guru   : Azwir S.Pd.I, M.Pd 

Hari/Tanggal Wawancara  : Senin/ 08 November 2021 

Waktu Wawancara   : 09.30 WIB – Selesai 

 

No 
Pertanyaan  Jawaban 

1 Apakah  Bapak/Ibu  memiliki 

HandPhone/laptop  yang 

terkoneksi dengan internet  

untuk proses pembelajaran 

daring ? 

Ada, tetapi untuk internetnya 

menggunakan hotspot pribadi, 

kalau kuota internet dari sekolah 

tidak tersedia 

2 Apakah Bapak/Ibu sering 

terkendala sinyal saat belajar 

kimia melalui sistem 

pembelajaran daring ? 

Iya terkendala, apalagi di Lhoong. 

Kalau dalam persentase 50% 

terganggu jaringan karena, jaringan 

di Lhoong hanya bagus ditempat-

tempat tertentu saja 

3 Apakah  lokasi rumah 

Bapak/Ibu tidak terjangkau 

jaringan internet ? 

Terjangkau, tetapi sinyalnya susah. 

Biasanya jaringan internet akan 

bagus ketika jam 12 malam keatas 

4 Apakah sekolah atau 

pemerintah menyediakan kuota 

internet subsidi untuk KBM 

daring ? 

Ada, setiap guru dan siswa ada 

tersedia kuota internet subsidi dari 

sekolah. Untuk proses 

pembelajaran kalau dibilang cukup, 

kadang kurang, jadi tergantung 

pemakaian 

5 Apakah  Bapak/Ibu sering 

kehabisan kuota internet 

selama belajar kimia melalui 

pembelajaran daring ? 

kadang-kadang pada saat proses 

pembelajaran berlangsung kuota 

habis karena kurangnya antisipasi, 

dan itu sangat mengganggu 

keberlangsungan pembelajaran 

6 Bagaimana pandangan 

Bapak/Ibu tentang 

pembelajaran tatap muka yang 

lebih efektif dibandingkan 

kalau untuk belajar memang terus 

terang lebih efektif tatap muka, 

mengingat disini jaringannya susah, 

kemudian fasilitasnya juga kurang 
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dengan pembelajaran daring ?  memadai, seperti ada beberapa 

siswa yang tidak memiliki 

handphone pribadi untuk 

melaksanakan proses pembelajaran, 

jika diapaksa harus ada atau pihak 

sekolah mewajibkan, juga tidak 

mungkin karena mengingat 

ekonomi keluarga. Solusinya bagi 

yang tidak ada handphone yaitu 

berkolaborasi dengan temannya 

atau menggunakan handphone 

orang tua selama proses 

pembelajaran berlangsung atau 

solusi yang lainnya yaitu dengan 

cara mengambil lembar soal/materi 

yang sudah si print ke sekolah 

7 Apa saja kendala signifikan 

yang  Bapak/Ibu hadapi dalam 

proses pembelajaran daring ? 

yang pertama sinyal, contohnya 

seperti dlingkungan sekolah ini, 

Cuma ditempat-tempat tertentu saja 

yang sinyalnya bagus. yang kedua, 

tidak semua siswa memiliki media 

pembelajaran berapa 

handphone/laptop pribadi 

8 Bagaimanakah antusias siswa 

dalam mengikuti pembelajaran 

daring ?  

kurang begitu semangat dan kurang 

merespon, karena siswa tidak bisa 

100% menggunakan berbagai 

software media pembelajaran, 

hanya bisa menggunakan aplikasi 

whatsapp saja 

9 Selama pembelajaran daring 

berlangsung, apakah antusias 

siswa menurun atau meningkat 

jika dibandingkan 

pembelajaran tatap muka ? 

menurun, tetapi semangat siswa 

meningkat jika ada metode 

pembelajaran yang menarik seperti 

ada konten yang menarik, tapi itu 

balik lagi seperti tadi, kadang 

jaringan siswa tidak mendukung. 

Pihak sekolah juga tidak 

menyediakan tempat 

10 Berapa jumlah siswa yang 

tidak mengikuti pembelajaran 

daring ? 

Tidak rame yang aktif mengikuti 

pembelajaran daring, jika satu kelas 

ada 30 siswa maka yang aktif 

mengikuti pembelajaran daring 

hanya setengah, artinya hanya 

sekitar 50% siswa yang aktif. 

11 Apakah Bapak/Ibu Ada classroom, tetapi yang efektif 
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menggunakan aplikasi dalam 

pembelajaran daring, selain 

whatsApp ? 

dan yang digunakan adalah 

whatsapp saja, karna lebih efektif, 

lebih praktis, minim kuota dan 

semua siswa bisa menjalankann 

aplikasi tersebut 

12 Apa kendala yang Bapak/Ibu 

hadapi dalam menggunakan 

media pembelajaran daring ? 

Bagi gurunya tidak ada masalah, 

tetapi yang bermasalah di 

audiennya, siswanya masih 

terkendala penggunaan media 

pembelajaran, karena belum 

terbiasanya menggunakan media 

pembelajaran  daring 

13 Apa kendala yang sering 

Bapak/Ibu hadapi pada saat 

mempersiapkan materi 

pembelajaran secara daring ? 

Guru tidak ada kendala, guru 

banyak memanfaatkan berbagai 

sumber seperti ruangguru, kadang 

dirubah dari online ke tatap muka 

terbatas, seperti siswa datang ke 

sekolah untuk mengambil materi/ 

tugas yang akan dikerjakan 

dirumah 

14 Apakah Bapak/Ibu mengalami 

kesulitan dalam menjelaskan 

materi pembelajaran secara 

daring ? 

kesulitan, karna waktunya terbatas, 

misalnya mata pelajaran kimia ada 

11 KD dalam satu semester, yang 

bisa dijalankan pada masa pandemi 

hanya sekitar 7 atau 8 KD, itupun 

tidak tercapai 100% dijalankan 

15 Apakah Bapak/Ibu merasa 

kesulitan dalam menetapkan 

metode pembelajaran secara 

daring ? 

Metode banyak yang digunakan 

pada saat tatap muka, dimasa 

pandemi, susah menerapkan 

metode, yang paling efektif hanya 

menggunakan metode penugasan. 

Terkadang siswa jika ada materi 

yang saya bagikan dalam bentuk 

video pembelajaran, siswa tidak 

menontonnya, dan jika ada tugas 

pun, dari 30 siswa cuma 10-15 

siswa yang mengumpulkan dan 

terlibat aktif 

16 Bagaimana Bapak/Ibu 

melakukan proses evaluasi 

pembelajaran pada masa 

pembelajaran secara daring ?  

Dilakukan secara daring, tetapi ada 

kita jawalkan siswa dimana, siswa 

hadir kesekolah dengan protokol 

kesehatan yang ketat, untuk tatap 

muka terbatas 
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17 Apakah ada kendala yang 

Bapak/Ibu hadapi dalam proses 

evaluasi ? 

kendalanya banyak, karna hanya 

kognitif, kemampuan 

intelektualnya saja yang bisa dinilai 

dengan efektif, sedangkan 

spikomotornya dan sikap tidak 

efektif penilaiannya atau bisa 

dikatakan tidak valid karena tidak 

berinteraksi langsung dengan siswa 

18 Bagaimana pembekalan yang 

diberikan dari pihak sekolah 

maupun dari pemerintah terkait 

dalam pelaksaan pembelajaran 

secara daring ? 

Ada pelatihan INTH dari pihak 

sekolah, selama 3 hari terkait 

pehamaman perangkat 

pembelajaran dalam masa pandemi, 

yang lainnya kembali kepadaguru 

masing-masing untuk 

pengembangannya dalam 

memanfaatkan berbagai media 

 

Responden 2  

 

Nama Guru   : Nasriati, S.Pd. 

Hari/Tanggal Wawancara  : Selasa/ 09 November 2021 

Waktu Wawancara   : 08.50 WIB – Selesai 

 

No Pertanyaan  Jawaban 

1 Apakah  Bapak/Ibu  memiliki 

HandPhone/laptop  yang 

terkoneksi dengan internet  

untuk proses pembelajaran 

daring ? 

Ada 

2 Apakah Bapak/Ibu sering 

terkendala sinyal saat belajar 

kimia melalui sistem 

pembelajaran daring ? 

Iya terkendala kadang-kadang 

3 Apakah  lokasi rumah 

Bapak/Ibu tidak terjangkau 

jaringan internet ? 

Terjangkau 

 

4 Apakah sekolah atau 

pemerintah menyediakan kuota 

internet subsidi untuk KBM 

daring ? 

Ada, setiap guru dan siswa ada 

tersedia kuota internet. Untuk 

proses pembelajaran kuotanya 

bisa dibilang cukup  

5 Apakah  Bapak/Ibu sering 

kehabisan kuota internet 

selama belajar kimia melalui 

Pernah kehabisan kuota internet 

saat proses prmbelajaran daring 

berlangsung, solusinya beralih ke 
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pembelajaran daring ? jaringan internet pribadi 

6 Bagaimana pandangan 

Bapak/Ibu tentang 

pembelajaran tatap muka yang 

lebih efektif dibandingkan 

dengan pembelajaran daring ?  

Lebih efektif daring, karna anak-

anak jika ada kesulitan tentang 

materi pembelajaran atau apapun, 

bisa menanyakan langsung. Jika 

melalui sistem daring, anak-anak 

mau bertanya kadang-kadang 

jaringanya susah dan juga ada 

beberapa siswa yang tidak 

memiliki handphone 

7 Apa saja kendala signifikan 

yang  Bapak/Ibu hadapi dalam 

proses pembelajaran daring ? 

yang pertama jaringan siswanya 

tidak mendukung, kemudian tidak 

semua siswa memiliki handphone 

pribadi 

8 Bagaimanakah antusias siswa 

dalam mengikuti pembelajaran 

daring ?  

siswa tidak bersemangat belajar 

daring dibandingkan tatap muka. 

Seperti jika ada materi yang sulit, 

bisa langsung ditanyakan 

9 Selama pembelajaran daring 

berlangsung, apakah antusias 

siswa menurun atau meningkat 

jika dibandingkan 

pembelajaran tatap muka ? 

Menurun, tidak bersemangat 

karna siswa lebih suka belajar 

tatap muka. Kadangpun kalau ada 

tugas, belum tentu dikerjakan 

10 Berapa jumlah siswa yang 

tidak mengikuti pembelajaran 

daring ? 

Tidak rame yang aktif mengikuti 

pembelajaran daring, jika satu 

kelas ada 30 siswa maka yang 

aktif mengikuti pembelajaran 

daring hanya setengah 

11 Apakah Bapak/Ibu 

menggunakan aplikasi dalam 

pembelajaran daring, selain 

whatsApp ? 

Yang terjangkau hanya whatsapp 

saja, itupun tidak semua 

terjangkau, artinya tidak efektif. 

kerna ada beberapa siswa yang 

tinggal di pasantren/dayah yang 

tidak boleh bawa HP, jadi kami 

sediakan soal/materi untuk 

diambil kesekolah 

12 Apa kendala yang Bapak/Ibu 

hadapi dalam menggunakan 

media pembelajaran daring ? 

Tidak ada kendala, tetapi yang 

bermasalah di siswanya, anak-

anak tidak sepenuhnya bisa 

belajar daring, tidak bisa 100% 

atau 80% dibandingkan secara 

tatap muka, jika daring sekitar 

50% yang mau belajar daring, jika 
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pembelajaran daringpun anak-

anak tidak mau bertanya 

13 Apa kendala yang sering 

Bapak/Ibu hadapi pada saat 

mempersiapkan materi 

pembelajaran secara daring ? 

Tidak ada kendala 

14 Apakah Bapak/Ibu mengalami 

kesulitan dalam menjelaskan 

materi pembelajaran secara 

daring ? 

Tidak ada 

 

15 Apakah Bapak/Ibu merasa 

kesulitan dalam menetapkan 

metode pembelajaran secara 

daring ? 

Tidak ada kendala, hanya saja 

metode yang digunakan tidak bisa 

bervariasi, hanya bisa 

menggunakan metode penugasan 

16 Bagaimana Bapak/Ibu 

melakukan proses evaluasi 

pembelajaran pada masa 

pembelajaran secara daring ?  

Untuk penilaiannya kan kami 

kasih tugas, ada materi, contoh 

dan ada penjelasan serta tugas, 

nnti mereka share ke WA group, 

jika ada yang tidak mengerjakan, 

tugasnya tidak dikumpulkan, kami 

tagih balik dari siswanya. 

17 Apakah ada kendala yang 

Bapak/Ibu hadapi dalam proses 

evaluasi ? 

Kalau untuk sikapnya terkendala, 

karena tidak bisa menilai 

langsung, tidak melihat langsung 

18 Bagaimana pembekalan yang 

diberikan dari pihak sekolah 

maupun dari pemerintah terkait 

dalam pelaksaan pembelajaran 

secara daring ? 

Ada pelatihan INTH dari pihak 

sekolah, selama 3 hari terkait 

pehamaman perangkat 

pembelajaran dalam masa 

pandemi 
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Lampiran 12 

HasilAngket Peserta Didik 
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Lampiran 13 

Dokumentasi Penelitian 

 

Gambar 1. Wawancara dengan responden 1 dari guru kimia (Bapak Azwir, M.Pd) 
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Gambar 2. Wawancara dengan responden 2 dari guru kimia (Nasriati, S.Pd) 
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Gambar 3. Pembagian angket kepada Peserta Didik 


