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ABSTRAK 

 Salah satu dampak dari pandemi Covid-19 yaitu dalam sektor 

pendidikan mengharuskan sistem pembelajaran diganti dengan 

pembelajaran daring agar proses pembelajaran tetap berlangsung , hal 

ini jelas mengubah pola Pembelajaran yang biasanya dilakukan di 

kelas berubah di rumah peserta didik masing-masing. Perubahan 

pembelajaran ini memberikan masalah atau kendala yang dialami oleh 

pendidik dan peserta didik. Seperti dengan jaringan internet yang tidak 

merata, sehingga terdapat peserta didik yang terkendala dengan 

jaringan internet yang tidak stabil, peserta didik kurang memahami 

materi, peserta didik merasakan bosan saat pembelajaran daring 

berlangsung. 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

menggunakan metode deskripsi. Populasi penelitian ini adalah seluruh 

peserta didik MIPA kelas X,XI dan XII di 2 sekolah. Teknik 

pengambilan sampel dengan menggunakan teknik proportionate 

random sampling dengan menggunakan rumus slovin, sehingga 

jumlah sampel yang didapat yaitu di sekolah X kelas X,XI,dan XII 

didapat 37 peserta didik sedangkan di Sekolah Y jumlah sampel yang 

didapet yaitu kelas X 33 peserta didik, XI dan XII sebanayk 31 peserta 

didik.  Instrumen penelitian yang digunakan wawancara, kuesioner, 

observasi, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian bahwa implementasi pembelajaran daring 

menggunakan aplikasi pembelajaran google classroom dengan 

membagikan absen, membagikan materi berbentuk power point serta 

membagikan video pendukung pembelajaran. Disisi lain terdapat 

sekolah yang menggunakan  whatsapp grup sebagai aplikasi 

pembelajaran dengan membagikan materi berbentuk power point serta 

tugas di whatsapp grup. Pembelajaran biologi muncul kendala seperti 

peserta didik kurang memahami materi, terkendala jaringan internet 

yang kurang stabil.  

 

Kata kunci : Pembelajaran biologi, pembelajaran daring 
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MOTTO 

 

ُ ٱلهِذيَن  ُ ِبَما َتْعَملُوَن َخِبير  َيْرَفِع ٱَّلله ٍتۚ  َوٱَّلله َءاَمُنو۟ا ِمنُكْم َوٱلهِذيَن أُوُتو۟ا ٱْلِعْلَم َدَرَجَٰ  

 

Artinya: 

“ Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”.
1
 

    

                                                             
1 Q.S Al-Mujadalah ayat 11 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

 Sebagai langkah awal untuk memahami judul proposal ini dan 

untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis perlu menjelaskan 

beberapa kata yang menjadi judul proposal ini. Adapun judul proposal 

yang dimaksud adalah “ ANALISIS IMPLEMENTASI 

PEMBELAJARAN BIOLOGI SECARA DARING PADA MASA 

PANDEMI COVID-19 DI SMA “. Adapun uraian pengertian 

beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu sebagai 

berikut :  

 Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya. Sedangkan implementasi menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pelaksanaan atau 

penerapan. Kemudian pembelajaran daring Menurut Thome 

merupakan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi multimedia, 

video, kelas virtual, teks online animasi, pesan suara, email, dan video 

streaming online dan lain sebagainya. 

 Jadi yang penulis maksud dalam judul proposal ini tentang “ 

Analisis Implementasi Pembelajaran BiologiSecara Daring Pada Masa 

Pandemi Covid-19 Di SMA“ yaitu untuk mengamati suatu 

pelaksanaan atau penerapan proses pembelajaran daring seperti media 

yang digunakan pada proses pembelajaran khususnya mata pelajaran 

biologi, perencanaan , proses, sarana dan prasarana serta kendalaa 

yang dialami pada saat proses pembelajaran biologi. 

B. Latar Belakang Masalah 

Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) yang telah 

melanda beberapa negara di dunia, salah satu Negara yang terdampak 

yaitu di Indonesia. Hal ini memberikan tantangan tersendiri dari 



 
 

2 
 

berbagai bidang, salah satunya dari bidang pendidikan. Untuk 

melawan covid-19 pemerintah telah melarang untuk berkumpul, 

pembatasan sosial (social distancing) dan menjaga jarak fisik 

(physical distancing), memakai masker dan selalu cuci tangan.
2
 Upaya 

tersebut ditujukan kepada masyarakat agar dapat dilakukan untuk 

memutus rantai penyebaran pandemi covid-19 yang sedang terjadi 

pada saat ini. 

Munculnya  virus corona ini mengakibatkan pemerintah 

menerapkan kebijakan yaitu work from home (WFH). Kebijakan ini 

merupakan upaya yang diterapkan kepada masyarakat agar dapat 

menyelesaikan segala perkerjaan di rumah. Salah satu dampak dari 

pandemi Covid-19 yaitu dalam sektor pendidikan mengharuskan 

sistem pembelajaran diganti dengan pembelajaran daring agar proses 

pembelajaran tetap berlangsung , hal ini jelas mengubah pola 

pembelajaran yang mengharuskan pendidik dan pengembang 

pendidikan untuk menyediakan bahan pembelajaran dan mengajar 

peserta didik  secara langsung melalui alat digital jarak jauh.
3
 Keadaan 

ini tentu saja memberikan dampak pada kualitas pembelajaran, 

pendidik dan peserta didik yang sebelumnya berinteraksi secara 

langsung dalam ruang kelas sekarang harus berinteraksi dalam ruang 

virtual yang terbatas, pendidik dituntut memberikan pengajaran yang 

baik, menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar dan secara 

kreatif dan inovatif menggunakan media pembelajaran yang menarik 

agar peserta didik dapat memahami materi pembelajaran dan tujuan 

pembelajaran dapat tercapai.
4
 Keadaan seperti ini sama dengan zaman 

Rasulullah ketika terjadi hujan yang sangat deras, ketika Rasulullah 

                                                             
2
 Ali Sadikin et al., “Pembelajaran Daring Di Tengah Wabah Covid-19 ( Online 

Learning in the Middle of the Covid-19 Pandemic ),” BIODIK: Jurnal Ilmiah 

Pendidikan Biologi 6, no. 1 (2020), https://online-journal.unja.ac.id/biodik. 
3 Mia Zultrianti Sari Yani Fitriyani, Irfan Fauzi, “Motivasi Belajar Mahasiswa Pada 

Pembelajaran Daring Selama Pandemik Covid-19,” Jurnal Kependidikan: Jurnal 

Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan 
Pembelajara 6, no. 2 (2020): hl 75. 
4 Adhetya Cahyani et al., “Motivasi Belajar Siswa SMA Pada Pembelajaran Daring Di 

Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal Pendidikan Islam 3, no. 01 (2020): hl 145. 
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menganjurkan untuk beribadah dirumah. Hadist yang diriwayatkan 

oleh Imam Bukhari yang berisi tentang ibadah dirumah yaitu: 

ٍْ َعْبِد اهلِل  ٍِ انَحاِرِث، َع ٍْ َعْبِد انهَِّه ْب ًَُؤذَِِِّه ِفي َيْىٍو َيِطيٍر َع ٍِ َعبَّاٍس، َأَُّه َقاَل ِن ْب ِإَذا  ” :

ًَّدا َرُسىُل اهلِل ، َفَها َتُقْم  :ُقْهَت  َّ ُيَح ٌْ َنا ِإَنَه ِإنَّا اهلُل ، َأْشَهُد َأ َحيَّ َعَهى انصََّهاِة ،  :َأْشَهُد َأ

َّ  :، َقاَل  ”َصهُّىا ِفي ُبُيىِتُكْى  :ُقْم  َُْكُروا َذاَك ، َفَقاَلَفَكَأ انَّاَس اْسَت ٍْ َذا  ” : ٌَ ِي َأَتْعَجُبى

ٌْ ُأْحِرَجُكْى،  !؟ ًَُعَت َعْزَيٌت، َوِإِّي َكِرْهُت َأ َّ اْنُج ٍْ ُهَى َخْيٌر ِيِّي، ِإ ، َقْد َفَعَم َذا َي

ٍِ َواندَّْحِضز ًُْشىا ِفي انطِّي  َفَت

 

Dari Abdullah Ibn Harits dari Abdullah Ibn Abbas 

Radliyallahu‟anhum, beliau bercerita bahwa sesungguhnya Rasulullah 

telah memerintahkan kepada muadzinnya di musim penghujan, 

“ketika kamu selesai menyeru: Asyhadu an La ilaha illa allah, 

Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka jangan 

menyeru: “Hayya ‘ala al-shalah.” Tapi serukanlah: “Shallu fi 

buyutikum” yang artinya shalatlah kalian di rumah kalian masing-

masing”. Demi mendengar keterangan dari Ibnu Abbas, Ibnu Haris 

berkata:” hari itu, seolah-olah para sahabat mengingkari semua 

penjelasan Ibnu Abbas, Ibnu Abbas balik bertanya:” Apakah kalian 

heran dengan keterangan ini? Pribadi yang jauh lebih baik dari aku 

benr-benar telah melakukan itu semua. Sesungguhnya shalat jum‟at 

itu adalah Azmah(perintah yang tidak bisa ditolak). Tapi aku tidak 

menghendaki kalian keluar dari rumah kalian, berjalan di atas lumpur 

dengan kesulitan”. (HR. Bukhari-Imam Muslim). 

Dalam hadist di atas menjelaskan bahwa memberikan 

toleransi pada umatnya, apabila disituasi yang berisiko bagi kesehatan 

atau keselamatan umat, dengan shalat di rumah , diharapkan tetap 

sehat dan terhindar covid-19. Tidak hanya shalat dirumah di masa 

pandemi covid-19 menganjurkan semua kegiatan yang berada di luar 

rumah dilaksanakan di dalam rumah, salah satunya dengan kegiatan 

pembelajaran. Pembelajaran harus tetap berlangsung, walaupun terjadi 

wabah covid-19 yang menjadikan pemerintah menerapkan social 

distancing pada dunia pendidikan. Solusi paling tepat dalam 
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pendidikan agar proses pembelajaran tetap berlangsung adalah 

pembelajaran daring, pembelajaran daring pada dasarnya adalah 

pembelajaran yang dilakukan secara virtual melalui aplikasi virtual 

yang tersedia.
5
  

Hal ini sesuai dengan surat edaran nomor 4 tahun 2020 

tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat 

penyebaran corona virus disease (covid-19), di surat edaran tersebut 

dijelaskan bahwa belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau 

jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang 

bermakna bagi peserta didik, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan 

seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. 

Aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi 

antar peserta didik, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk 

mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah.
6
 

Proses pendidikan pada masa pandemi tidak boleh sampai terhenti dan 

pendidikan di Indonesia harus terus terlaksana dan metode 

pembelajaran daring atau jarak jauh ini merupakan salah satu alternatif 

agar proses pendidikan tetap terus berjalan di masa pandemie covid-

19. Penerapan pembelajaran daring telah dilaksanakan hampir seluruh 

sekolah di Indonesia. Pembelajaran daring sendiri bertujuan untuk 

memenuhi standar pendidikan dengan pemanfaatan teknologi 

informasi dengan menggunakan perangkat komputer maupun gadget 

yang saling terhubung antara peserta didik dengan pendidik sehingga 

melalui pemanfaatan teknologi tersebut proses pembelajaran tetap 

dapat dilaksanakan dengan baik.
7
 Pemanfaatan teknologi informasi 

diharapkan mampu mengatasi proses pembelajaran tetap dapat 

                                                             
5
 Albitar Septian Syarifudin, “IMPELEMENTASI PEMBELAJARAN DARING 

UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN SEBAGAI DAMPAK 
DITERAPKANNYA SOCIAL DISTANCING,” Jurnal Pendidikan Bahasa Dan 

Sastra Indonesia 5, no. 1 (2020): hl 32. 
6 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Surat Edaran Nomor 4 

Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat 

Penyebaran Covid-19,” 2020. 
7 Roida Pakpahan and Yuni Fitriani, “ANALISA PEMANFAATAN TEKNOLOGI 

INFORMASI DALAM PEMBELAJARAN JARAK JAUH DI TENGAH PANDEMI 

VIRUS CORONA COVID-19,” Journal of Information System, Applied, 

Management, Accounting and Researh 4, no. 2 (2020):hl 31. 
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berjalan dengan baik meskipun tengah berada di masa pandemi covid-

19 hal ini dimungkinkan bisa terlaksana dengan baik karena 

masyarakat Indonesia mayoritas sudah menggunakan internet. 

Pembelajaran daring pada masa pandemi covid-19 ini 

mungkin berbeda karena kebiasannya pendidik mengajar selalu 

bertatap muka di kelas, sehingga di masa pandemi pendidik mengajar 

melalui daring atau jarak jauh. Ketika belajar disekolah pendidik 

menyampaikan materi secara langsung dalam kelas, menjelaskan 

secara rinci materi dari awal sampai akhir, serta dapat ,memantau 

langsung tingkat kepahaman peserta didik atas materi yang 

disampaikan. Apabila peserta didik kurang paham terkadang pendidik 

mempersilahkan untuk bertanya, namun pada saat pembelajarandaring 

ini pendidik kesulitan dalam proses pemantauan perkembangan 

belajar peserta didik. Materi yang disampaikanpun kurang maksimal 

karena via foto, video, ataupun rangkuman tulisan. Jadi akan berimbas 

kepada peserta didik yang akan sulit dalam memahami materi. 
8
  

Perubahan proses belajar mengajar dari tatap muka menjadi 

pembelajaran dalam jaringan tentu saja memberikan tantangan 

tersendiri bagi seluruh lembaga pendidikan terlebih para pendidik. 

Para pendidik umumnya belum terbiasa dengan pembelajaran daring, 

ada juga yang tidak akrab dengan media-media pembelajaran jarak 

jauh. pendidik merupakan salah satu komponen yang berperan penting 

dalam berhasilnya proses pembelajaran, maka mau tidak mau para 

pendidik harus beradaptasi dan menyusun strategi agar materi 

pembelajaran dapat disampaikan dengan baik. Strategi belajar 

mengajar harus disesuaikan dengan keadaan, dengan memilih strategi 

yang tepat, pendidik akan mempunyai panduan dalam bertindak yang 

berkaitan dengan berbagai opsi yang dapat diambil. Sehingga, 

                                                             
8 Nindia Taradisa and Nida Jarmita, “KENDALA YANG DIHADAPI GURU 

MENGAJAR Contraints Faced by The Princess Teacher at The Pandemic Time,” 

Jurnal Keilmuan Dan Kependidikan Dasar 12, no. 02 (2020):hl 143. 
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meskipun dilakukan secara virtual/daring kegiatan belajar mengajar 

dapat berlangsung secara terstruktur, terarah, efektif dan efisien.
9
 

Strategi mengajar Daring, tentu saja melalui pendekatan yang berbeda 

dibandingkan strategi mengajar tatap muka sebelum pandemi . 

Kegiatan pembelajaran harus dipersiapkan dengan cara memilih media 

yang tepat, membuat video mengajar virtual, menggunakan aplikasi 

yang mudah diakses dan ramah untuk digunakan. Supaya 

pembelajaran Daring dapat berjalan secara optimal, pemilihan strategi 

pembelajaran menjadi faktor yang menentukan keberhasilan 

pembelajaran. 

Seperti yang dirasakan di salah satu sekolah yaitu sekolah X 

tentang penerapan pembelajaran daring. Berdasarkan observasi yang 

telah saya lakukan di sekolah X dengan melihat persiapan penerapan 

pembelajaran daring dengan fasilitas yang mendukung untuk 

pembelajaran daring dan akses internet yang stabil. Kesulitan yang 

dihadapi yaitu kesulitan dalam penyamapaian materi ke peserta didik 

salah satunya pelajaran biologi, berdasarkan wawancara yang telah 

saya lakukan dengan pendidik yang mengampu mata pelajaran biologi 

, kesulitan yang dirasakan yaitu strategi pembelajaran selama 

pembelajaran daring.  

Beredar informasi juga mengatakan bahwa implementasi 

pembelajaran secara daring menimbulkan kendala seperti 

ketidaksiapan pendidik dan peserta didik terhadap pembelajaran 

daring. Terdapat peserta didik mengalami kesulitan akses jaringan 

internet karena tempat tinggalnya di daerah pedesaaan, kalaupun ada 

yang menggunakan jaringan seluler terkadang jaringan yang tidak 

stabil, karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal 

seluler. Kemudian kurangnya fasilitas penunjang pembelajaran daring 

karena terdapat orang tua peserta didik tidak memiliki handphone atau 

                                                             
9
 Hamdani, “Strategi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Impelementasi 

Pembelajaran Daring Di SMA Muhammadiyah 1 Medan,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa 

Pendidikan Agama Islam [JIMPAI 1, no. 3 (2021): 1–15. 
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komputer.
10

 Seperti yang dijelaskan oleh Agus Purwanto dkk, di 

dalam jurnal Ilham Baharudin mengatakan bahwa salah satu kendala 

peserta didik pada proses pembelajaran daring yaitu peserta didik 

belum siap dengan budaya belajar daring karena selama ini sistem 

belajar dilaksanakan melalui tatap muka. Selain itu, kendala juga 

dirasakan oleh pendidik yang baru kali ini menerapkan sistem daring 

dalam pembelajarannya. Dampak yang dirasakan oleh pendidik yaitu 

tidak semua pendidik mahir menggunakan aplikasi teknologi sebagai 

sarana pembelajaran. Keluhan yang sering ditemukan dalam 

pemberbelajaran daring adalah banyaknya tugas dari guru. Sehingga 

beban belajar peserta didik seharusnya di perhatikan, baik secara 

materi maupun waktu.
11

  

Seperti halnya dalam pengoperasian media pembelajaran 

seperti jaringan yang kurang stabil . kendala yang dialami seperti 

kurangnya jaringan koneksi internet biasanya terdapat di sekolah yang 

wilayahnya bertempat tinggal di wilayah yang sulit atau mengalami 

koneksi internet yang tidak stabil dalam mengakses jaringan internet.
12

 

Salah satu sekolah yang terhambat jaringan internet yaitu di sekolah Y 

Sekolah tersebut terletak diwilayah yang jaringan internetnya yang 

kurang stabil, oleh karena itu terdapat tantangan tersendiri pada saat 

menerapkan proses pembelajaran daring, seperti penggunaan media 

pembelajaran atau aplikasi pendukung untuk pembelajaran daring agar 

pendidik maupun peserta didik dapat tetap bediskusi.  

 Tidak hanya jaringan internet yang tidak stabil , penerapan 

pembelajaran daring juga memiliki kendala yang dialami oleh 

pendidik, karena pendidik sebagai garda terdepan dalam pendidikan 

                                                             
10 Asmuni, “Problematika Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19 Dan 

Solusi Pemecahannya,” Jurnal Paedagogy: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan 

Pendidikan 7, no. 4 (2020):hl 282. 
11 Ilham Baharuddin, “PEMBELAJARAN BERMAKNA BERBASIS DARING 

DITENGAH PANDEMI COVID-19 Pendahuluan Konsep Mutu Dalam Pendidikan 

Selalu Berlangsung Dinamis Sesuai,” Journal of Islamic Education Management 5, 

no. 2 (2020):hl 81. 
12 Mira Juliya and Yusuf Tri Herlambang, “ANALISIS PROBLEMATIKA 

PEMBELAJARAN DARING DAN,” Jurnal GENTA MULIA XII, no. 1 (2021):hl 

283. 
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memiliki tugas untuk mengajar, mendidik, memberikan arahan serta 

bimbingan, melatih, memberikan penilaian dan evaluasi sehingga 

memberikan dukungan moral dan mental kepada peserta didik. Proses 

belajar mengajar yang dilaksanakan oleh pendidik dan peserta didik 

biasanya dilakukan di sekolah. Namun akibat dari pandemi covid-19 

proses belajar mengajar terdapat perubahan. Peserta didik dapat 

berinteraksi dengan pendidik menggunakan beberapa aplikasi seperti 

Google classroom, live chat, zoom, whatsapp group dan lain 

sebagainya. Seperti yang dialami oleh sekolah X memanfaatkan 

google classroom serta whatsapp grup untuk berinteraksi dengan 

peserta didik, sedangkan di sekolah Y memanfaatkan whatsapp grup 

sebagai wadah untuk berinteraksi dengan peserta didik. Pembelajaran 

daring pada saat ini merupakan inovasi pendidikan untuk menjawab 

tantangan akan ketersediaan sumber belajar yang variatif. Hal ini tentu 

dirasa berat oleh pendidik dan peserta didik, terutama bagi pendidik 

karena pendidik dituntut untuk kreatif dalam penyampain materi 

melalui media pembelajaran daring.
13

  

 Berdasarkan fakta yang telah diuraikan sebelumnya dan 

pembelajaran daring termasuk baru dilakukan di tahun 2020  maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ Analisis 

Implementasi Pembelajaran Biologi Secara Daring Pada Masa 

Pandemi Covid-19 Di SMA “. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengenalasis proses penerapan atau implementasi mata pelajaran 

biologi secara daring pada masa pandemi covid-19. Oleh karena itu, 

peneliti akan meneliti bagaimana proses pembelajaran daring, 

perencaanaan, proses, sarana dan prasarana, strategi pendidik selama 

pembelajaran daring serta  hambatan yang terjadi pada saat 

pembelajaran secara daring khususnya mata pelajaran biologi di 

sekolah X dan Y. 

                                                             
13 Deri Wanto Jessika Tamara, Sugiatno, Eka Yanuarti, Idi Warsah, “Strategi 

Pembelajaran Dosen Melalui Pemanfaatan Media A . PENDAHULUAN Keberhasilan 

Sebuah Proses Pembelajaran Sangat Ditentukan Oleh Guru Yang Memiliki 
Kompetensi . Salah Satu Kompetensi Tersebut Adalah Profesional . Indikator 

Pendidik Yang Profesional Me,” Jurnal At-Ta’lim Media Informasi Pendidikan Islam 

19, no. 2 (2020):hl 353. 
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C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas , dapat diidentifikasi beberapa 

masalah dalam penelitian ini , yaitu :  

1. Pandemi Covid-19 mengakibatkan proses pembelajaran, 

termasuk biologi  dilaksanakan di rumah masing-masing 

peserta didik  atau pembelajaran dilakukan secara daring.  

2. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran biologi secara daring 

pada masa pandemi covid-19 letak geografis sekolah maupun 

rumah peserta didik mempengaruhi sinyal selama 

pembelajaran daring. 

3. Proses pembelajaran biologi yang dilakukan secara daring 

memiliki beberapa kendala yang dialami oleh sekolah X dan 

Y. 

4. Peserta didik merasakan kesulitan selama proses pembelajaran 

biologi yang dilakukan secara daring pada masa pandemi 

covid-19. 

Berdasarkan beberapa masalah yang telah diidentifikasi , maka 

batasan penelitian ini yaitu :  

1. Dibatasi pada penerapan pembelajaran daring mata pelajaran 

biologi. 

2. Proses pelaksanaan pembelajaran biologi secara daring di 2 

sekolah yaitu X dan Y. 

D. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah pada penilitian ini adalah :  

1. Bagaimana implementasi pembelajaran Biologi secara daring 

pada masa pandemi di sekolah X dan Y ? 

2. Bagaimana kendala pembelajaran biologi secara daring di 

sekolah X dan Y? 

3. Bagaimana strategi pendidik selama proses pembelajaran 

biologi secara daring pada masa pandemi covid-19 

berlangsung? 
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4. Apakah terdapat inovasi-inovasi selama proses pelaksanaan 

pembelajaran biologi secara daring pada masa pandemi covid-

19? 

 

E. Tujuan Penelitian  

1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi proses 

pembelajaran biologi secara daring di sekolah X dan Y. 

2. Untuk mengetahui kendala yang dialami selama proses 

pembelajaran biologi secara daring di sekolah X dan Y. 

3. Untuk mengetahui strategi pendidik salama proses 

pembelajaran biologi secara daring pada masa pandemic 

covid-19 berlangsung. 

4. Untuk mengetahui apakah selama proses pembelajaran biologi 

secara daring terdapat inovasi-inovasi yang diciptakan. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan 

adalah :  

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis manfaat dari dilakukannya penelitian ini  adalah 

diharapkan setelah dilakukan penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi dan pengetahuan mengenai implementasi atau 

penerapan pembelajaran biologi secara daring pada masa pandemi 

Covid-19 serta diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis 

 

a. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan, 

pengetahuan, serta memetakan persoalan-persoalan yang 

terjadi pada saat pembelajaran biologi secara daring serta 
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diharapkan memberikan solusi dari persoalan-persoalan yang 

terjadi. 

b. Bagi sekolah dan guru diharapkan dapat memberikan 

masukan-masukan dan menambah pengetahuan tentang 

pelaksanaan pembelajaran biologi secara daring serta dapat 

dijadikan bahan pertimbangan bagi guru dalam memilih 

media yang efektif. 

c. Bagi peserta didik diharapkan dapat meningkatkan semangat 

belajar peserta didik untuk lebih aktif dalam menjalani proses 

pembelajaran biologi secara daring. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Diantara beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan 

penelitian di dalam topik pembelajaran daring , yaitu sebagai berikut : 

1. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ismi Fahrunnisah Rambe 

dengan judul “ Implementasi Pembelajaran Biologi Berbasis 

Daring pada Masa Pandemi Covid-19 Di MAN 1 Mandailing 

Natal”.
14

 Penelitian dilakukan pada tahun 2020, penelitian 

menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. 

Dalam penelitian yang dilakukan ada tiga permasalahan yang 

dibahas yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pada 

pembelajaran biologi berbasis daring. Dengan hasil yang 

didapat yaitu  perencanaan yang dilakukan dalam 

implementasi pembelajaran biologi berbasis daring berupa 

menentukan aplikasi yaitu google classroom, google form dan 

whatsapp. Pelaksanaan yang dilakukan berupa kegiatan 

pendahuluan, inti, dan penutup pembelajaran. Kemudian 

                                                             
14 Ismi Fahrunnisah Rambe, “Implementasi Pembelajaran Biologi Berbasis Daring 

Pada Masa Pandemi Covid-19 Di MAN 1 Mandailing Natal,” SKRIPSI TADRIS 

BIOLOGI FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM 
NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN, 2020, 

http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/9776. 
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untuk penilaian yang dilakukan berupa penilaian pengetahuan 

dan penilaian keterampilan. 

2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Oktafia Ika Handarini 

dan Siti Sri Wulandari yang berjudul “ Pembelajaran Daring 

Sebagai Study From Home (SFH) selama pandemic covid-

19”
15

 penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan 

pembelajaran online di rumah siswa sebagai upaya 

mendukung pemerintah, jenis penelitian ini yaitu kepustakaan 

dengan hasil yang didapat yaitu menunjukkan bahwa dalam 

pembelajaran daring membutuhkan sarana dan prasarana yang 

memadai, seperti laptop, smartphone dan jaringan internet. 

Kemudian pembelajaran daring menjadikan siswa lebih 

mandiri, karena lebih menekankan pada student centered. 

3. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hilna Putria, et.al yang 

judul  “Analisis Proses Pembelajaran Dalam Jaringan ( 

Daring) Masa Pandemi Covid-19 Pada Guru Sekolah 

Dasar”.
16

 Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

angket terbuka, wawancara semi terstruktur, dokumentasi dan 

catatan lapangan. Hasil dari penilitian yang dilakukan adalah 

pandemic covid-19 membawa dampak yang sangat besar 

terhadap proses pembelajaran, pembelajaran yang biasanya 

dilakukan secara langsung kini dialihkan menjadi 

pembelajaran daring. Peserta didik merasa jenuh dan bosan 

selama melaksanakan pembelajaran secara daring. 

4. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sadikin, Ali dan Afreni 

Hamidah yang berjudul “ Pembelajaran Daring di Tengah 

                                                             
15 Oktafia Ik Handarini and Siti Sri Wulandari, “Pembelajaran Daring Sebagai Upaya 

Study From Home ( SFH ) Selama Pandemi Covid 19 Pembelajaran Daring Sebagai 

Upaya Study From Home ( SFH ),” Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran 

(JPAP) 8, no. 1 (2020), https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpap. 
16 Din Azwar Uswatun Hilna Putria, Luthfi Hamdani Maula, “Analisis Proses 

Pembelajaran Dalam Jaringan (DARING) Masa Pandemi COVID-19 Pada Guru 

Sekolah Dasar,” Jurnal Basicedu 4, no. 4 (2020), 

https://doi.org/10.31004/basicedu.v4i4.460. 
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Wabah Covid-19”.
17

 Penelitian dilakukan pada tahun 2020, 

teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara 

dengan hasil penelitian yaitu peserta didik telah memiliki 

fasilitas dasar yang dibutuhkan pada pembelajaran daring, 

pembelajaran daring memiliki fleksibilitas dalam 

pelaksanaannya dan lemahnya pengawasan terhadap peserta 

didik, kurang kuatnya sinyal di daerah plosok dan mahalnya 

biaya kuota adalah tantangan tersendiri dalam pembelajaran 

daring. 

5. Pada penelitian yang dilakukan oleh Saifullah Darlan yang 

berjudul  “ Pelaksanaan Pembelajaran Sistem Daring Semasa 

Covid-19 Bagi Peserta Didik Desa Serapat”.
18

 penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan sistem daring semasa 

pandemi covid-19. Hasil yang di dapat dari penelitian ini yaitu 

pelaksanaan pembelajaran semasa pandemi covid-19 

berdampak tidak maksimalnya pelaksanaan pembelajaran. 

Tidak maksimal sulitnya mendapatkan sinyal internet, peserta 

didik menjadi malas belajar serta untuk memaksimalkan 

pembelajaran guru-guru berinovasi menciptakan instrument 

model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi daerah dan 

karakter peserta didiknya.  

Berdasarkan penelitian relevan yang telah dijelaskan sehingga 

menjadi acuan peneliti untuk mengembangkan menjadi analisis 

implementasi pembelajaran biologi secara daring pada masa pandemi 

covid-19 di sekolah X dan Y. Namun dalam penelitian ini memiliki 

perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu tahapan dalam teknik 

pengumpulan data dengan cara observasi, kuesioner, wawancara, serta 

dokumentasi. Kemudian untuk pengambilan tempat sampel peneliti 

                                                             
17 Sadikin et al., “Pembelajaran Daring Di Tengah Wabah Covid-19 ( Online 

Learning in the Middle of the Covid-19 Pandemic ).” BIODIK: Jurnal Ilmiah 

Pendidikan Biologi 6, no 1 (2020), https://online-journal.unja.ac.id/biodik 
18 Saiffullah Darlan, “PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SISTEM DARING 

SEMASA COVID-19 BAGI PESERTA DIDIK DESA ANJIR SERAP,” JURNAL 

PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI 5, no. 2 (2020): 1–8, 

http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/bitnet. 
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mengambil 2 tempat sekolah yang akan dijadikan sampel, yaitu 

sekolah X dan Y. Berbeda dengan peneliti sebelumnya, penelitian ini 

tidak hanya membahas tentang penerapan pembelajaran daring saja 

tetapi peneliti juga akan membahas kendala yang dialami oleh guru 

dan peserta didik selama proses pembelajaran biologi secara daring.  

 

H.  Metode Penelitian  

1. Jenis Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Kualitatif 

merupakan penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang 

dialami subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan 

sebagainya dengan cara mendeskriptifkan.
19

 Penelitian deskriptif 

dilakukan dengan menjelaskan dan menggambarkan variabel yang 

terjadi pada masa sekarang , yang dalam penelitian ini difokuskan 

yaitu pembelajaran secara daring mata pelajaran biologi di masa 

pandemi covid-19. 

 

2. Waktu  dan tempat penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di 2 sekolah yaitu sekolah X dan Y. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2020/2021. 

 

3. Populasi dan Sampel 

1) Populasi  

Menurut Sugiyono dalam jurnal Hani Irawati populasi 

adalah wilayah generasi yang terdiri dari atas obyek atau 

subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu untuk 

                                                             
19 Um Sidiq and Miftachul Choiri, METODE PENELITIAN KUALITATIF DI 

BIDANG PENDIDIKAN, ed. M.Ag Dr. Anwar Mujahidin, 1st ed. (Ponorogo: CV. 

Nata Karya, 2019). Hl.5 
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ditetapkan bagi yang meneliti agar dapat dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.
20

 Populasi pada penelitian 

ini yaitu peserta didik MIPA kelas X,XI dan XII di sekolah X 

dan Y. Jumlah peserta didik di sekolah X dan Y yaitu: 

1) Kelas X MIPA di sekolah X : 209 

2) Kelas XI MIPA di sekolah X: 213 

3) Kelas XII MIPA di sekolah X: 235 

4) Kelas X MIPA di sekolah Y : 133 

5) Kelas XI MIPA di sekolah Y: 107 

6) Kelas XII MIPA di sekolah Y: 103 

 

2) Sampel 

Menurut Sugiyono dalam jurnal Hani Irawati  sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

populasi.
21

 Untuk pendidik peneliti mempertimbangkan guru 

biologi yang mengajar kelas X, XI dan XI MIPA dan lama 

mengajar.  2 pendidik di sekolah X dan 3 pendidik di sekolah 

Y. Teknik pengambilan sampel peserta didik dalam penelitian 

ini adalah dengan teknik proportionate random sampling. 

Teknik proportionate random sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang digunakan apabila sifat atau unsur 

dalam populasi tidak homogen dan berstrata secara 

proposional.
22

 Alasan peneliti menggunakan teknik ini yaitu 

karena yang menjadi populasi dalam penelitian ini bertingkat 

yaitu kelas X, XI dan XI MIPA. Kelas yang dijadikan sampel 

yaitu dilihat dari banyaknya jumlah peserta didik di dalam 

kelas. Untuk menentukan jumlah sampel pada penelitian ini 

menurut Suharsimi Arikunto di dalam jurnal Restu Wibawa 

yaitu apabila subjeknya kurang dari 100 sebaiknya di ambil 

semua namun apabila subjeknya besar atau lebih dari 100 

                                                             
20 Hani Irawati, “Analisis Keterampilan Dasar Mengajar Mahasiswa Calon Guru 

Biologi Di Pendidikan Biologi Fkip Uad,” INKUIRI: Jurnal Pendidikan IPA 9, no. 1 

(2020): hl 35, https://doi.org/10.20961/inkuiri.v9i1.41378. 
21 Ibid. Hl.35 
22 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data 

Sekunder (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).hl.76 
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dapat diambil batas toleransi kesalahan antara 10-15% atau 

20-25% atau lebih.
23

 Pada penelitian ini peneliti menggunakan 

rumus slovin dengan batas toleransi kesalahan 15 %.  

n = 
 

      
 

 Keterangan:  

 n = ukuran sampel 

 N = ukuran populasi  

 e = batas toleransi kesalahan 

Setelah dihitung menggunakan rumus slovin, jumlah sampel yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu :  

Sampel peserta didik di sekolah X 

Kelas X   Kelas XI  Kelas XII 

n =  
 

        n =  
 

        n =  
 

       

= 
    

            
  = 

    

            
  = 

    

             
 

= 
    

   
   = 

   

    
   = 

    

    
 

=      (37)  =      (37)  =      (37) 

 

Sampel peserta didik di sekolah Y 

Kelas X   Kelas XI  Kelas XII 

                                                             
23 Restu Wibawa dan Diah Lukitasari, “PENGARUH PENGGUNAAN MODEL 

PEMBELAJARAN OTENTIK TERHADAP MOTIVASI BELAJAR,” Jurnal 

Teknologi Pendidikan 4, no. April (2019): hl.56, https://e-

journal.undikma.ac.id/index.php/jtp/article/view/2257. 



 
 

17 
 

n =  
 

        n =  
 

        n =  
 

       

   = 
    

             
     = 

   

             
     = 

    

             
 

   = 
    

    
      = 

   

   
       = 

    

    
 

   =         =           =    

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1) Kuesioner 

Kuesioner menurut Sugiyono di dalam jurnal Ely adalah teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner 

dapat berupa pertanyaan tertutup atau terbuka dan dapat diberikan 

kepada responden secara langsung atau dikirim melalui internet.
24

 

Peneliti akan menanyakan tentang bagaimana proses pembelajaran 

mata pelajaran biologi serta kendala atau hambatan apa yang dialami 

saat proses pembelajaran secara daring pada masa pandemic covid-19. 

 

Tabel 1.1 

Instrumen Kuesioner 

Indikator  Pernyataan  Responden  

1. Perencanaan + - Peserta didik 

                                                             
24 Ely Indriyani, “Analisis Efektivitas Implementasi Pembelajaran Daring Dimasa 

Pandemi Covid-19 Pada Siswa SMA Kelas X Se-Kecamatan Mranggen Mata 

Pelajaran PJOK,” Journal of Physical Activity and Sports 2, no. April (2021): 1–11. 



 
 

18 
 

pembelajaran 

daring. 

2. Pelaksanaan 

pembelajaran 

daring. 

3. Penilaian hasil 

pembelajaran 

daring. 

4. Pengawasan proses 

pembelajaran daring 

15 15 MIPA kelas XI 

Di sekolah X 

dan Y. 

Total  30 

 

Kuesioner terdiri dari 30 item dimana pernyataan soal 

mengandung favorabel dan unfavorable. Kemudian dalam penilaian 

setiap aspek dalam kuesioner peneliti menggunakan skala likert. Skala 

likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, 

sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah peristiwa atau 

fenomena sosial.
25

 

 

Tabel 1.2 

Skor nilai pada setiap jawaban di kuesioner 

Jawaban  Skor 

Sangat setuju  4 

Setuju  3 

Tidak setuju 2 

Sangat tidak setuju 1 

                                                             
25 Ressa Priskila et al., “Penerapan Skala Likert Dan Skala Dikotomi Pada Kuesioner 

Online Pengembangan Aplikasi Kuesioner Survey Berbasis Web Menggunakan Skala 

Likert Dan Guttman,” Jurnal Sains Dan Informatika 5, no. 2 (2019): hl.132, 

https://doi.org/10.34128/jsi.v5i2.185. 
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Tabel 1.3 

Persentase kategori skor kuesioner 

No Persentase (%) Kategori 

1. 81,5 – 100 % Sangat Baik 

2. 62,66 – 81,41 % Baik 

3. 43,83 – 62,58 % Rendah 

4. ≤ 25 – 43,77 % Sangat Rendah 

 

2) Observasi 

 

Obesravasi merupakan suatu teknik pengumpulan data atau 

informasi dengan cara pengamatan terhadap kegiatan yang sedang 

berlangsung. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil 

suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung obyek 

penelitian.
26

 

Observasi yang dilakukan peneliti berdasarkan kepada proses 

pembelajaran daring mata pelajaran biologi kemudian peneliti 

mengamati bagaimana pendidik menyajikan materi, metode 

pembelajaran yang digunakan, jangka waktu salama proses 

pembelajaran serta mengamati tentang bagaimana perilaku peserta 

didik selama proses pembelajaran biologi secara daring berlangsung 

hingga selesai.  

 

                                                             
26 Napsawati, “ANALISIS SITUASI PEMBELAJARAN IPA FISIKA DENGAN 

METODE DARING DI TENGAH WABAH COVID-19,” Karst  : Jurnal 

Pendidikan Fisika Dan Terapannya 3, no. 1 (2020): hl 6. 
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Tabel 1.4 

Pedoman Observasi
27

 

NO ASPEK YANG DIAMATI DESKRIPSI 

1. Perencanaan Pembelajaran  

 Menentukan aplikasi interaksi 

yang dipakai dalam 

penyampaian pembelajaran 

daring melalui daring. 

 

 Menyiapkan alat dan bahan 

pendukung pembelajaran 

secara daring. 

 

 Menyiapkan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran 

Secara Daring. 

 

2. Pelaksanaan Pembelajaran  

 Melaksanakan kegiatan 

pendahuluan pembelajaran. 

 

 Melaksanakan kegiatan inti 

pembelajaran. 

 

 Melaksanakan kegiatan 

penutup pembelajaran. 

 

3. Penilaian Pembelajaran  

 Menentukan bentuk/aspek 

dalam penilaian. 

 

                                                             
27

 Yusuf Bilfaqih and M. Nur Qomarudin, ESENSI PENGEMBANGAN 
PEMBELAJARAN DARING, 1st ed. (Yogyakarta: DEEPUBLISH (Grup Penerbitan 
CV BUDI UTAMA), 2015). 
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 Menentukan bentuk 

penugasan secara daring. 

 

 

3) Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
28

 

Wawancara dignakan untuk memperoleh informasi , dimana informan 

diminta pendapat atau ide-ide mengenai implementasi pembelajaran 

biologi secara daring pada masa pandemicovid-19 terkait dengan 

permasalahan.  

4) Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini berguna sebagai bukti 

(evidence). Data penelitian yang berasal dari sumber dijadikan sebagi 

dokumentasi seperti, gambar/poto maupun video.
29

 Dalam penelitian 

ini dokumentasi yang dipilih yaitu berupa video atau rekaman 

wawancara, screenshoot pelaksanaan pembelajaran daring pada masa 

pandemi, dan foto-foto yang mendukung untuk melengkapi data 

penelitian.  

 

5. Analisis data  

Analisis menurut Miles dan Huberman didalam buku terdapat tiga 

alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut yaitu 

sebagai berikut : 

                                                             
28 Hardani et al., Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, ed. AK Husnu 

Abadi, A.Md., i (Yogyak   arta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020). 

(Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020) hl. 137 
 
29 Sidiq and Choiri, METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG 

PENDIDIKAN. (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019) hl.71 
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1. Reduksi Data ( Data Reduction ) 

  Reduksi data merupakan proses pemilihan, 

menggolongkan , mengarahkan, membuang yang tidak perlu. 

Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data.
30

 Maka dalam penelitian ini 

reduksi data dilakukan dengan memilah jawaban dari para 

informan seperti respon dari hasil wawancara dan kuesioner 

yang diberikan. Memilih data yang sesuai dengan tujuan 

penelitian 

2. Penyajian Data (Data Display) 

 Setelah melakukan tahap mereduksi data,langkah 

selanjutnya yaitu menyajikan data. Penyajian data dapat 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowcard dan sejenisnya.  

3. Penarikan Kesimpulan (Verification) 

 Langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. simpulan yang akan menjawab dari rumusan 

masalah yang dirumuskan sejak awal. Verifikasi data adalah 

proses yang dilakukan untuk mendapatkan bukti-bukti.
31

 

Dengan adanya data yang telah diperoleh, maka akan 

membuat kesimpulan tentang apa yang telah ditemukan pada 

saat dilapangan. 

 

6. Uji Keabsahan Data 

Uji keabshan  data dalam penelitian kualitatif yaitu uji kredibilitas 

(credibility), Transfermability, Dependability dan Confirmability 

                                                             
30 Hardani et al., Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. (Yogyakarta: CV. 

Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020) hl. 166 
 
31 Salim dan Haidir, Penelitan Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis (Jakarta: 

Kencana, 2019).hl.118 
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1) Uji kredibilitas (credibility) 

 Untuk mengecek keabshan data yaitu dengan menggunakan 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabshan data 

dapat memanfaatkan sesutau yang lain di luar data itu untu keperluan 

pengecekan atau sebagai pebanding terhadap data yang diperoleh dari 

penggunaan teknik pengumpulan data.
32

 Keabsahan dalam penelitian 

ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

a) Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui sumber. Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan berbagai sumber untuk memperoleh 

data tentang pembelajaran biologi pada masa 

pandemic covid-19 di sekolah X dan Y. Adapun 

sumber yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

Waka Kurikulum, Guru mata pelajaran biologi dan 

peserta didik MIPA di sekolah X dan Y. 

b) Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data 

penelitian tentang analisis implementasi 

pembelajaran biologi secara daring pada masa 

pandemic covid-19 di sekolah X dan Y hal ini 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda. Seperti data 

diperoleh dengan wawancara kemudian dicek dengan 

kuesioner, dokumentasi maupun observasi.   

2) Uji Transfermability 

Transfermability terpenuhi apabila hasil penelitian tersebut 

dapat digunakan atau diaplikasikan kemudian dikembangkan ditempat 

lain atau konteks lain. Dengan hasil ini peneliti akan melaporkan hasil 

penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan 

                                                             
32 Hardani et al., Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. (Yogyakarta: CV. 

Pustaka Ilmu Group.2020) hl 201 
 



 
 

24 
 

konteks tempat penelitian diselenggarakan dengan mengacu pada 

fokus penelitian.
33

 

3) Uji Dependability 

 Uji Dependability dilakukan untuk membuktikan bahwa 

peneliti melaksanakan penelitian dengan sebenarnya dan pengujian ini 

biasanya dilakukan oleh tim auditor atau pembimbing.
34

 Pengujian ini 

dilakukan dengan peneliti memberikan bukti lapangan pada saat 

melakukan penelitian. 

4) Uji Confirmability 

 Uji Confirmability merupakan uji hasil penelitian. Bila hasil 

penelitian adalah fungsi dari proses penelitian yang dilakukan maka 

penelitian teersebut telah memenuhi standar Confirmability.35
 

 

I. Sistematika Pembahasan 

 Adapun sistematika pembahasan pada proposal dengan judul 

Analisis Implementasi Pembelajaran Biologi Secara Daring Pada 

Masa Pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut :  

1. Bab I Pendahuluan 

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab diantaranya, penegasan 

judul  , latar belakang , rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, 

metode melipui lokasi,waktu penellitian, subjek dan objek , 

teknik pengumpulan data 

 

2. Bab II Landasan Teori  

                                                             
33 Haidir, Penelitan Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis. Jakarta : Kencana 

.2019). hl 122 
 
34 Ibid.hl 123 
35 Ibid.hl 123 
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Bab ini mencakup berbagai macam teori yang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan , meliputi teori-teori tentang 

penjelasan pembelajaran, media pembelajaran serta teori 

tentang penjelasan pembelajaran daring 

 

3. Bab III Deskripsi Objek Penelitian  

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab diantaranya berisi 

tentang gambaran umum objek yang menjelaskan tentang 

gambaran umum pelaksanaan pembelajaran daring kemudian 

di bab selanjutnya yaitu penyajian fakta dan data penelitian. 

 

4. Bab IV Analisis Penelitian 

Bab ini terdiri dari analisis data penelitian dan temuan 

penelitian. 

 

5. Bab V Penutup 

Bab ini berisikan tentang simpulan dan rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. HAKIKAT PEMBELAJARAN BIOLOGI 

 Biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhlus 

hidup. Ilmu biologi sebagai bagian dari ilmu sains sangat luas. Biologi 

tidak hanya memahami tentang makhluk hidup saja, ini tentang 

makhluk yang hidup berdampingan semua berinteraksi dengan 

lingkungan. Dapat mempelajari biologi dengan cara tertentu seperti 

wacana dan konteks. Biologi merupakan salah satu dari ilmu sains 

mempunyai karakteristik dalam proses pembelajarannya. Menurut 

Carin dan Sund di dalam jurnal (Jayawardana dan Rina), pembelajaran 

biologi pada dasarnya berisi enam unsur-unsur yaitu:  

a) Active learning  (peserta didik aktif melakukan kegiatan). 

b) Discovery/inquiry approach (belajar berdasarkan penemuan). 

c)  Scientific literacy (pembelajaran literasi). 

d) Constructivisme (pembelajaran ini memungkinkan peserta 

didik untuk bangun pengetahuan tertentu dengan cara 

independen). 

e) Science, technology, and society (belajar menggunakan sains 

untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari). 

f) Memahami bahwa kebenaran dalam sains tidaklah absolut 

melainkan bersifat tentatif.
36

 

 

B. KETENTUAN KEMENDIKBUD 

 Pembelajaran dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh 

berdasarkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 berisi 

                                                             
36 H B A Jayawardana, Rina Sugiarti, and D W I Gita, “Inovasi Pembelajaran Biologi 

Di Era Revolusi Industri 4 . 0,” Prosiding Seminar Nasional Biologi Di Era Pandemi 

COVID-19, 2020.hl 60, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/psb/. 
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tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat 

Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Proses belajar dari 

rumah dilaksanakan dengan kentuntuan yaitu sebagai berikut: 

1. Belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau jarak 

jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar 

yang bermakna bagi peserta didik, tanpa terbebani tuntutan 

menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas 

dan kelulusan. 

2. Belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan 

kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi covid-19. 

3. Aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat 

bervariasi antarpeserta didik, sesuai minat dan kondisi 

masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan 

akses atau fasilitas belajar di rumah. 

4. Bukti ativitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang 

bersifat kualitatif dan berguna bagi pendidik.
37

 

 

Pelaksanaan belajar dari rumah oleh Kepala Satuan Pendidikan , 

yaitu sebagai berikut:
38

 

1. Menetapkan model pengelolaan satuaan pendidikan selama 

pembelajaran dari rumah. 

2. Memastikan sistem pembelajaran yang terjangkau bagi 

peserta didik termasuk peserta didik disabilitas. 

3. Mengoordinir para pendidi untuk berkreasi dengan 

menggunakan bahan ajar yang terdiri dari: 

a) Instruksi dan materi pembelajaran daring dengan 

menggunakan media dan sumber belajar daring.  

                                                             
37 Indonesia, “Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan 

Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.”2020 
38 Sekretaris Jenderal, SURAT EDARAN NOMOR 15 TAHUN 2O2O TENTANG 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN BELAJAR DARI RUMAH DALAM MASA 
DARURAT PENYEBARAN CORONA YIRUS DISEASE (COVID-19) (Jakarta: 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, 2020), HL.8 

www.kemdikbud.go.id. 
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b) Instruksi untuk melakukan adaptasi materi pembelajaran 

dengan menggunakan televise,radio, buku dan modul 

pembelajaran mandiri peserta didik. 

c) Instruksi unuk melakukan adaptasi materi pembelajaran 

untuk peserta didi penyang disabilitas. 

4. Melakukan pembinaan dan pemantauan kepada pendidik 

melalui laporan pembelajaran yang dikumpulkan setiap 

minggu. 

a) Memastikan guru memfasilitasi pembelajaran jarak jauh . 

b) Memastikan rencana pelaksanaan pembelajaran 

menetapkan pembelajaran bermakna dan aktivitas fisik. 

c) Memastikan adanya materi edukasi untuk orang tua/wali 

peserta didik terkait pencegahan covid-19. 

5. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki 

guru dalam memfasilitasi pembelajaran jarak jauh secara 

daring. Seperti ketersediaan komputer atau laptop untuk 

fasilitas pembelajaran daring dan Akses ke media 

pembelajaran. 

6. Membuat program pengasuhan untuk mendukung orang 

tua/wali dalam mendampingi peserta didik belajar, minimal 

satu kali dalam satu minggu. 

7. Memberikan laporan secara berkala kepada dinas pendidikan : 

a) Kondisi kesehatan warga satuan pendidikan. 

b) Metode pembelajaran jara jauh yang digunakan selama 

pembelajaran daring. 

c) Jumlah peserta didik yang belum bisa terlayani. 

d) Kendala pelaksanaan selama pembelajaran daring. 

e) Praktik baik dan capaian hasil belajar peserta didik. 

  

Pelaksanaan belajar dari rumah oleh Guru:
39

 

                                                             
39 Ibid.HL 10 
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1. Menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh. 

Dalam menyiapkan pembelajaran, guru perlu memastikan 

beberapa hal berikut: 

a) Memastikan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai, 

dilarang memaksakan penuntusan kuriulum dan focus 

pada pendidikan kecakapan hidup. 

b) Menentukan metode dan interaksi yang dipakai dalam 

penyampaian pembelajaran melalui daring. 

c) Menentukan jenis media pembelajaran, seperti video atau 

audio, format tes dan lain sebagainya yang sesuai dengan 

metode pembelajaran yang digunakan. 

2. Fasilitas pembelajaran jarak jauh atau daring 

 Waktu pembelajaran daring sepanjang hari menyesuaikan 

ketersediaan waktu, kondisi, dan kesepakatan peserta didik dan 

orangtua/wali. Proses pembelajaran daring terdiri atas: 

a) Tatap muka virtual melalui video conference atau 

diskusi dalam grup di aplikasi pesan atau media 

sosial. Dalam tatap muka virtual memastikan adanya 

interaksi secara langsung antara pendidik dan peserta 

didik. 

b) Learning Management System (LMS). LMS 

merupakan sistem pengelolaan pembelajaran 

terintegrasi secara daring melalui aplikasi. Kegiatan 

pembelajaran dalam LMS yaitu pendaftaran dan 

pengelolaan akun, penguasaan materi, penyelesaian 

tugas, pemantauan hasil belajar , peserta didik dapat 

terlibat dalam forum diskusi dan penilaian. Contoh 

dari LMS yaitu kelas maya rumah belajar, google 

classroom, ruang guru, Edmodo dan lain sebagainya.  

 

C. PEMBELAJARAN DARING 
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1. Pengertian Pembelajaran  

 Proses pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat 

kegiatan interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan 

komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif 

untuk mencapai tujuan belajar. Dalam proses pembelajaran, peserta 

didik dengan pendidik merupakan dua komponen yang tidak bisa 

dipisahkan. Antara dua komponen tersebut harus terjalin interaksi 

yang saling menunjang agar hasil belajar peserta didik dapat tercapai 

maksimal.
40

 

 

2. Pengertian Pembelajaran Daring 

Teknologi dapat dimanfaatkan dalam kegiatan proses belajar 

mengajar, yang dapat dikatakan merupakan pergantian dari cara 

konvensional menjadi ke modern. Gheytasi, Azizifar & Gowhary 

menyebutkan bahwa beberapa penelitian menunjukkan bahwa dengan 

adanya teknologi memberikan banyak pengaruh positif terhadap 

pembelajaran. Internet telah dipadukan menjadi sebuah alat yang 

digunakan untuk melengkapi aktivitas pembelajaran. Pembelajaran 

daring merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak 

bertatap muka langsung, 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.
41

 

Menurut Hanum didalam jurnal Andri pembelajaran online 

atau e-learning adalah salah satu bentuk model pembelajaran yang 

                                                             
40 Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan: Sebuah Tinjauan Filosifis 

(Yogyakarta: SUKA-Press, 2019).Hl 169 
41 Oktafia Ik Handarini and Siti Sri Wulandari, “Pembelajaran Daring Sebagai Upaya 

Study From Home ( SFH ) Selama Pandemi Covid 19 Pembelajaran Daring Sebagai 

Upaya Study From Home ( SFH ),” Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran 

(JPAP) 8, no. 1 (2020) HL. 489 https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpap. 
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difasilitasi dan didukung pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi. E-learning dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk 

teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam 

bentuk dunia maya.
42

 

Dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, 

maka saat ini sudah ditetapkan proses belajar jarak jauh dengan 

menggunakan internet untuk menghubungkan siswa dan pengajar, 

melihat jadwal, mengirimkan tugas, melihat nilai konsultasi, dan 

bahkan melakukan diskusi. Suatu pendidikan jarak jauh memiliki 

unsur sebagai berikut :  

1) Pusat kegiatan belajar, dimana siswa dapat menambah 

kemampuan, membaca materi, mencari informasi dan lainnya. 

2) Interaksi dalam grup, berupa diskusi sesama siswa dan guru 

dapat terlihat di dalamnya. 

3) Sistem administrasi siswa, dimana siswa dapat melihat status, 

maupun prestasi mereka. 

4) Pendalaman materi dan ujian, yaitu materi soal pengayaan 

bagi siswa yang memerlukan, sesuai dengan 

kemampuannya.
43

 

Pembelajaran daring adalah pembelajaran dengan jumlah 

partisipan tanpa batas yang diselenggarakan melalui jejaring web. 

Setiap mata kuliah/pelajaran menyediakan materi dalam bentuk 

rekaman video atau slideshow, dengan tugas-tugas mingguan yang 

harus dikerjakan dengan batas waktu pengerjaan yang telah ditentukan 

dan beragam sistem penilaian.
44

 

Menurut Thome pembelajaran daring merupakan 

pembelajaran yang memanfaatkan teknologi multimedia, video, kelas 

                                                             
42 Andri Anugrahana, “Hambatan , Solusi Dan Harapan  : Pembelajaran Daring 
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virtual, teks online animasi, pesan suara, email, dan video streaming 

online. Menurut kuntarto pembelajaran daring yaitu program 

penyelenggaraan kelas belajar untuk menjangkau kelompok yang 

masif dan luas melalui jaringan internet. Pembelajaran dapat 

dilakukan secara masif dengan peserta yang tidak terbatas.
45

 

Pembelajaran daring merupakan pembelajarn yang 

berlangsung di dalam jaringan dimana pengajar dan diajar tidak 

bertatap muka secara langsung. Menurut Isman pembelajaran daring 

merupakan pemanfaatan jaringan internet dalam proses pembelajaran 

Pembelajaran daring merupakan sebuah inovasi pendidikan yang 

melibatkan unsur teknologi informasi dalam pembelajaran. Menurut 

Mustofa et.al (2019) bahwa Pembelajaran daring merupakan sistem 

pendidikan jarak jauh dengan sekumpulan metoda pengajaran dimana 

terdapat aktivitas pengajaran yang dilaksanakan secara terpisah dari 

aktivitas belajar. pembelajaran daring diselenggarakan melalui jejaring 

internet dan web 2.0 (Alessandro,2018), artinya bahwa penggunaan 

pembelajaran daring melibatkan unsur teknologi sebagai sarana dan 

jaringan internet sebagai sistem. 
46

 

Jadi pembelajaran daring adalah pembelajaran yang 

dilaksanakan jarak jauh secara online dengan memanfaatkan jaringan 

internet serta menggunakan aplikasi pembelajaran  

Pembelajaran daring memiliki komponen pendukung 

pembelajaran daring, yaitu sebagai berikut : 

1. Infrastruktur adalah semua fasilitas fisik yang diperlukan 

dalam melaksanakan pembelajaran daring antara lain seperti 

hp, komputer, laptop dan lain sebagainya. 
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2. Sistem dan aplikasi , system merupakan kumpulan dari 

elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan 

tertentu . Sedangkan aplikasi merupakan penerapan dari 

rancang system untuk mengolah data yag menggunakan 

aturan atau ketentuan. Sistem dan aplikasi dalam proses 

pembelajaran secara darinya yaitu whatsapp. Google 

classroom, zoom, google meet dan lain sebagainya. 

3. Konten, konten merupakan informasi yang tersedia melalui 

media atau produk elektronik. Konten mengacu pada materi 

atau informasi pembelajaran yang dibuat oleh pendidik. 

4. Operator , operator mengacu pada orang yang bertugas 

menggunakan infrastruktur, menjalankan sistem dan aplikasi 

serta membuat konten. Baik dari pendidik maupun peserta 

diidk. Keduanya dapat berfungsi sebagai operator dalam 

pembelajaran daring.
47

 

 

Banyak faktor yang mempengaruhi suksesnya pmbelajaran daring 

nanum faktor yang paling penting adalah efektiivitas. Ada 3 faktor 

yang memberikan efek terkait pembelajaran secara  daring, antara 

lain : 

1. Teknologi, hal  ini berkaittan dengan pengaturan jaringan, 

harus memungkinkan untuk terjadinya pertukaran informasi 

antara pendidik dan peserta didik harus memiliki akses yang 

mudah. 

2. Karakteristik  pengajar, penerapan pedomann dari pengajar 

yang menentukan efek padda pembelajaran  daring. Jika 

pengajar memiliki siffat positif untuk memberikan 

pembelajaran,  dan memahami teknologi dengan baik. Akan 

membuat pembelajaran tersebut lebih posituf. 

3. Karakteristik peserta didik, menurut Leidner pembelajaran 

yang disampaikan secara konvensional  lebih cocok untuk 

siswa yang tidak memiliki kemampuan dasar dan disiplin diri 

yang tinggi,  sedangkan pembelajaran daring lebih cocok 
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digunakan untuk peserta didik yang cerdas, disiplin, dan 

memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
48

 

2. Karakteristik Pembelajaran Daring 

 Menurut Khoe Yan Tung dalam Mustofa, Chodzirin, dan 

Sayekti  karakteristik pembelajaran daring yaitu sebagai berikut : 

1. Materi ajar disajikan dalam bentuk teks, grafik, dan berbagai 

elemen multimedia. 

2. Komunikasi dilakukan secara serentak dan tidak serentak 

seperti video conferencing, chats room atau discussion 

forums. 

3. Dapat digunakan berbagai elemen belajar berbasis cd-rom 

untuk meningkatkan komunikasi belajar. 

4. Memungkinkan bentuk komunikasi belajar formal dan 

informal. 

5. Dapat menggunakan ragam sumber belajar yang luas di 

internet.
49

 

Tantangan dari adanya pembelajaran daring salah satunya adalah 

keahlian dalam penggunaan teknologi dari pihak pendidik maupun 

peserta didik. Dabbag dalam Hasanah menyebutkan bahwa ciri-ciri 

peserta didik dalam aktivitas belajar daring atau secara online yaitu : 

1) Semangat belajar: semangat pelajar pada saat proses 

pembelajaran kuat atau tinggi guna pembelajaran mandiri. 

Ketika pembelajaran daring kriteria ketuntasan pemahaman 

materi dalam pembelaran ditentukan oleh pelajar itu sendiri. 

Pengetahuan akan ditemukan sendiri serta mahasiswa harus 

mandiri. Sehingga kemandirian belajar tiap mahasiswa 

menjadikan pebedaan keberhasilan belajar yang berbeda-beda. 
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2) Literasi terhadap teknologi : selain kemandirian terhadap 

kegiatan belajar, tingkat pemahaman pelajar terhadap 

pemakaian teknologi. Ketika pembelajaran online/daring 

merupakan salah satu keberhasilan dari dilakukannya 

pembelajaran daring. Sebelum pembelajaran daring/online 

siswa harus melakukan penguasaan terhadap teknolologi yang 

akan digunakan. Alat yang biasa digunakan sebagai sarana 

pembelajaran online/ daring ialah komputer, smartphone, 

maupun laptop. Perkembangan teknologi di era 4.0 ini 

menciptakan bayak aplikasi atau fitur- fitur yang digunakan 

sebagai sarana pembelajaran daring/online. 

3) Kemampuan berkomunikasi interpersonal : Dalam ciri-ciri ini 

pelajar harus menguasai kemampuan berkomunikasi dan 

kemampuan interpersonal sebagai salah satu syarat untuk 

keberhasilan dalam pembelajaran daring. Kemampuan 

interpersonal dibutuhkan guna menjalin hubungan serta 

interaksi antar pelajar lainnya. Sebagai makhluk sosial tetap 

membutuhkan interaksi dengan orang lain meskipun 

pembelajaran online dilaksanakan secara mandiri. Maka dari 

itu kemampuan interpersonal dan kemampuan dalam 

komunikasi harus tetap dilatih dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

4) Berkolaborasi : memahami dan memakai pembelajaran 

interaksi dan kolaborasi. Pelajar harus mampu berinteraksi 

antar pelajar lainnya ataupun dengan dosen pada sebuah 

forum yang telah disediakan, karena dalam pembelajaran 

daring yang melaksanakan adalah pelajar itu sendiri. Interaksi 

tersebut diperlukan terutama ketika pelajar mengalami 

kesulitan dalam memahami materi. Selain hal tersebut, 

interaksi juga perlu dicjaga guna untuk melatih jiwa sosial 

mereka. Supaya jiwa individualisme dan anti sosial tidak 

terbentuk didalam diri pelajar. Dengan adanya pembelajaran 

daring juga pelajar mampu memahami pembelajaran dengan 

kolaborasi. Pelajar juga akan dilatih supaya mampu 

berkolaborasi baik dengan lingkungan sekitar atau dengan 

bermacam sistem yang mendukung pembelajaran daring. 
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5) Keterampilan untuk belajar mandiri: salah satu karakteristik 

pembelajaran daring adalah kemampuan dalam belajar 

mandiri. Belajar yang dilakukan secara mandiri sangat 

diperlukan dalam pembelajaran daring. Karena ketika proses 

pembelajaran, Pelajar akan mencari, menemukan sampai 

dengan menyimpulkan sendiri yang telah ia pelajari. 

“Pembelajaran mandiri merupakan proses dimana siswa 

dilibatkan secara langsung dalam mengidentifikasi apa yang 

perlu untuk dipelajari menjadi pemegang kendali dalam 

proses pembelajaran” (Kirkman dalam Hasanah,2020). Ketika 

belajar secara mandiri, dibutuhkan motivasi sebagai 

penunjang keberhasilan proses pembelajaran secara daring. 
50

 

Hal yang terpenting dalam menerapkan pembelajaran online pada 

peserta didik sekiranya memperhatikan berbagai aspek agar tujuan 

pembelajaran tercapai. Pembelajaran melalui sistem jaringan online 

ini sebagaimana dikemukakan Setyosari (2007) mencakup lima hal 

penting, yaitu: (1) isi yang disajikan memiliki relevansi dengan tujuan 

khusus pembelajaran yang ingin dicapai, (2) menggunakan metode-

metode pembelajaran melalui contoh-contoh dan latihan-latihan untuk 

membantu belajar peserta didik, (3) menggunakan media seperti 

gambar-gambar dan kata-kata untuk menyajikan isi dan metode, dan 

(4) mengembangkan dan membangun pengetahuan dan keterampilan 

baru sesuai dengan tujuan individu dan peningkatan organisasi.
51

 

 

3. Media Pembelajaran Daring 
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 Dalam pembelajaran konvensional, alat atau media 

pembelajaran dapat berupa orang, makhluk hidup, benda-benda, dan 

segala sesuatu yang dapat digunakan pengajar sebagai perantara untuk 

menyajikan bahan pelajaran. Hal tersebut tentu tak akan jauh berbeda 

dengan pembelajaran daring, hanya saja karena interaksi antara 

pengajar dan peserta didik di pembelajaran daring dibatasi oleh jarak, 

maka diperlukan alat pembelajaran tambahan, sebagai media 

pembantu agar penyelenggaraan pembelajaran dapat berjalan lebih 

efisien dan efektif. Ghirardini Adhe mengungkapkan bahwa metode 

pembelajaran daring dapat berjalan sangat efektif, karena didalamnya 

syarat akan adanya respon umpan balik, sebab pembelajar mampu 

mengkolaborasikan kegiatan belajar formal dengan aktivitas 

belajarnya secara mandiri. Personalisasi model pembelajaran ini dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik sehingga semua peserta 

didik dapat menerima kualitas yang sama dari instruksi pengajar.
52

 

Dalam pembelajaran daring guru tidak dibatasi oleh aturan 

dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran online yang 

akan digunakan. Namun guru harus mengacu pada prinsip 

pembelajaran daring yaitu media yang digunakan oleh guru dapat 

digunakan oleh siswa sehingga komunikasi dalam pembelajaran dapat 

dilakukan dengan baik.
53

Beberapa platform atau media online yang 

dapat digunakan dalam pembelajaran online seperti zoom, google 

classroom , google meet, youtube live, Edmodo , E-learning dan lain 

sebagainya. 

Pendidik  dituntut untuk berinovasi dalam menggunakan 

model pembelajaran daring sehingga dapat memotivasi peserta didik 

dalam proses pembelajaran. Salah satu hal yang harus dikuasai oleh 

pendidik dan peserta didik dalam pebelajaran daring yaitu harus 

mampu menggunakan teknologi digital. Pemanfaatan teknologi digital 
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dalam pembelajaran daring menjadi modal utama dalam keberhasilan 

suatu proses pembelajaran di era new normal. Hal ini dikarenakan 

teknologi digital menjadi pusat pembelajaran sehingga dapat 

menjadikan proses pembelajaran berjalan dengan baik. Pendidik 

diharapkan agar lebih berinovasi serta kreatif dalam proses 

pembelajaran, sehingga peserta didik lebih aktif dan bersemangat 

dalam menjalani proses belajar. Selanjutnya, pendidik juga harus 

mampu mendesain bahan ajar semenarik mungkin dan memanfaatkan 

berbagai teknologi digital sebagai penunjang dalam melakukan proses 

pembelajaran baik secara daring maupun luring.
54

 

Media pembelajaran berguna untuk: 

a) Menimbulkan kegairahan belajar. 

b) Memungkinkan belajar interaksi yang lebih langsung antara 

anak didik dengan lingkungan dan kenyataan. 

c) Memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut 

kemampuan dan minatnya. 

d) Dengan sifatnya yang unik pada tiap siswa, ditambah lagi 

dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sedangkan 

kurikulum dan materi pendidikan ditentukan sama untuk 

setiap siswa, maka akan banyak mengalami kesulitan 

bilamana semuanya itu harus diatasi sendiri, apalagi bila latar 

belakang lingkungan guru dengan siswa juga berbeda. 

Media pembelajaran dalam proses  belajar bermanfaat agar:  

a) Pembelajaran lebih menarik perhatian sehingga 

menumbuhkan motivasi belajar siswa.  

b) Materi pembelajaran akan lebih mudah dipahami oleh siswa.  

c) Metode mengajar menjadi lebih variatif sehingga dapat 

mengurangi kebosanan belajar.  
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d) Siswa lebih aktif melakukan kegiatan belajar.
55

 

 

Penyampaian materi dengan menggunakan video pembelajaran 

selama pembelajaran daring dilakukan memiliki kelebihan dan 

kekurangan, sebagai berikut: 

Kelebihan video pembelajaran, menurut Pramono dalam buku 

Rusman, Dkk yaitu: 

a) Memaparkan keadaan real dari suatu proses, fenomena 

atau kejadian. 

b) Sebagai bagian terintegrasi dengan media lain, seperti teks 

atau gambar, video dapat memperkaya pemaparan. 

c) Dapat melakukan replay pada bagian-bagian tertentu 

untuk melihat gambaran yang lebih focus. 

d) Sangat cocok untuk mengajarkan materi dalam ranah 

perilaku. 

e) Proses, video dapat menyajikan suatu proses dengan lebih 

efektif disbanding dengan media lain.
56

 

Kekurangan video pembelajaran, yaitu: 

a) Sifat komunikasinya satu arah. 

b) Kadang terjadi distotsi gambar dan warna akibat kerusakan 

atau gangguan. 

c) Gambarnya relative kecil.
57

 

Menurut Latifah di dalam jurnal Kunti Dian ayu  aktivitas peserta 

didik adalah keterlibatan peserta didik dalam bentuk sikap, pikiran 

perhatian dan aktivitas dalam kegiatan pembelajaran dalam jaringan 

guna menunjang keberhasilan proses belajar mengajar dan 
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memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. 
58

Untuk mendapat hasil 

belajar yang optimal, maka diperlukan suatu media pembelajaran yang 

mendukung agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, 

selain dapat berlangsung dengan baik peserta didik dapat mudah 

menyerap materi dan memahami materi yang diajarkan. 

 

4. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Daring 

 

1. Kelebihan Pembelajaran Daring 

Menurut Suhery di dalam jurnal (Nindia,et.al) pembelajaran 

secara daring memiliki kelebihan diantaranya : 

1) Pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi secara mudah 

melalui internet secara kapan saja kegiatan berkomunikasi itu 

dilakukan tanpa dibatasi oleh jarak,waktu, dan tempat. 

2) Pendidik dan peserta didik dapat menggunakan bahan ajar 

yang teratur dan terjadwal melalui internet. 

3) Peserta didik dapat mengulang materi setiap saat dan dimana 

saja apabila diperlukan. Peserta didik akan lebih mudah 

mendapatkan tambahan informasi yang berkaitan dengan 

bahan ajar yang dipelajarinya dengan mengakses internet. 

4) Pendidik dan peserta didik dapat melakukan diskusi melalui 

internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta didik yang 

banyak. 

5) Pembelajaran menjadi lebih efisien karena dapat dilakukan 

kapan saja dan dimana saja terutama bagi mereka yang tempat 

tinggalnya yang lebih jauh.
59
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2. Kekurangan Pembelajaran Daring  

 

Kekurangan pembelajaran daring yaitu sebagai berikut  :  

1) Materi yang diberikan kurang luas. 

2) Tampilan halaman login yang masih membutuhkan petunjuk 

lebih dalam. 

3) Adanya pengumpulan tugas yang tidak terjadwal serta tidak 

adanyan pengawasan secara langsung atau face to face dalam 

pengerjaan tugas yang membuat pengumpulan tugas menjadi 

molor. 

4) Materi pembelajaran menjadi kurang dimengerti saat 

pembelajaran tidak ditunjang dengan penjelasan dari guru 

secara langsung. SENO 186 

Kekurangan pembelajaran daring menurut Munir yaitu 

sebagai berikut : 

1) Penggunaan e-learning atau yang lainnya sebagai 

pembelajaran jarak jauh membuat peserta didik dan pendidik 

terpisah secara fisik, demikian juga antara peserta didik satu 

dengan lainnya, yang mengakibatkan tidak adanya interaksi 

secara langsung antara pendidik dan peserta didik . kurangnya 

interaksi ini dikhawatirkan bisa menghambat pembentukan 

sikap, nilai , moral, atau social dalam proses pembelajaran 

sehingga tidak dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehai-

hari. 

2) Proses pembelajaran cenderung kearah pelatihan dan 

pendidikan yang lebih menekankan aspek pengetahuan atau 

psikomotor dan kurang memperhatikan aspek afektif. 

3) Proses pembelajaran melalui e-learning menggunakan layanan 

nternet yang menuntut peserta didik untuk belajar mandiri 

tanpa menggunakan diri pada pendidik. Jika peserta didik 
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https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32678/primary.v12i2.3582. 



 
 

42 
 

tidak mampu belajar mandiri, maka ia akan sulit mencapai 

tujuan pembelajaran. 

4) Kelemahan secara teknis yaitu karena tidak semua peserta 

didik dapat memanfaatkan fasilitas internet karena tidak 

tersedia atau kurangnya computer yang terhubung dengan 

internet. 

5) Kurangnya keterampilan mengoerasikan komputer dan 

internet secara lebih optimal.
60

 

 

5. Manfaat Pembelajaran Daring 

Manfaat pembelajaran daring menurut Bates dan Wulf  yaitu 

sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara peserta 

didik dengan pendidik, 

2. Memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dari mana 

dan kapan saja. 

3. Menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas. 

4. Mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi 

pembelajaran.
61

 

Manfaat lain dari pembelajaran daring di masa pandemi covid-19 

yaitu sebagai berikut : 

1. Terhindar dari virus corona  

Manfaat utama dari pembelajaran secara daring selama masa 

pandemi adalah terhindar dari virus corona. Pembelajaran daring 

dilakukan sebagai pengganti pembelajaran tatap muka untuk 

menghindari kontak fisik antara pendidik dan peserta didik. 
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2. Pembelajaran variatif, aktif, kreatif dan mandiri 

Pelaksanaan pembelajaran daring membuat pengajar menjadi 

lebih aktif dalam membuat dan menyampaikan konten pembelajaran 

yang lebih bervariasi dengan harapan pembelajaran menjadi tidak 

monoton. Keterbatasan gerak selama pandemiini tentunya membuat 

peserta didik dan pendidik mandiri dalam menyelesaikan tugas 

mereka serta berperan aktif dan kreatif. 

3. Mengoperasikan teknologi dengan baik 

Penerapan atau pelaksanaan tidak bisa dilepaskan dari 

penggunaan teknologi. Pembelajaran biologi tidak akan bisa berjalan 

tanpa peran teknologi. Menjadikan kesempatan untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan bagi mereka yang kurang paham tentang 

teknologi. 

4. Segala aktivitas terekam 

Dengan pembelajaran daring , segala aktivitas yang terjadi selama 

pembelajaran berlangsung dan terekam. Tidak perlu takut lupa 

tentang apa yang sudah dilakukan, apa yang dikerjakan, kapan 

dilaksanakan dan siapa saja yang hadir saat pembelajaran.
62

 

 

D. KARAKTERISTIK PESERTA DIDIK 

 Karakteristik peserta didik SMA merupakan masa remaja 

yang merupakan peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan 

masa kehidupan orang dewasa. Masa remaja sering dikenal dengan 

masa pencarian jati diri. Masa remaja ditandai dengan sejumlah 

karakteristik , yaitu : 

1. Mencapai hubungan yang matang dengan teman sebaya. 
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2. Dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau 

wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. 

3. Menerima keadaan fisik dan mampu menggunakannya secara 

efektif. 

4. Mencapai kemandirian emosional dari orangtua dan orang 

dewasa lainnya. 

5. Memilih dan mempersiapkan karier di masa depan sesuai 

dengan minat dan kemampuannya. 

6. mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep 

yang diperlukan sebagai warga Negara. 

7. Mencapai tingah laku yang bertanggung jawab seara sosial. 

8. Memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai 

pedoman dalam bertingkah laku. 

9. Mengembangkan wawasan keagamaan dan meningkatkan 

religiusitas.
63
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BAB III 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

 

A.Gambaran Umum Objek 

 Akibat pandemi dari virus covid-19 aktivitas yang melibatkan 

kumpulan orang-orang kini mulai dibatasi seperti bersekolah, bekerja, 

beribadah dan lain sebagainya. Kebijakan yang diambil oleh 

pemerintah yaitu salah satunya meliburkan seluruh aktivitas 

pendidikan. Dengan hal ini membuat pemerintah menghadirkan 

alternatif kegiatan di masa pandemi, salah satunya yaitu proses 

pendidikan. Melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem 

Makarim menindaklanjuti kebijakan pemerintah dengan menerbitkan 

surat edaran nomor 4 tahun 2020, tentang Pelaksanaan Kebijakan 

Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Dalam hal ini 

poin dua yang menyatakan proses belajar dari rumah dilaksanakan 

dengan ketentuan sebagai berikut :  

a) Belajar dari rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh 

dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang 

bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan 

seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun 

kelulusan. 

b) Belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan 

kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi covid-19 

c) Aktivitas dan tugas pembelajaran dari rumah dapat 

bervariatif antar siswa termasuk mempertimbangkan 

kesenjangan akses belajar dari rumah 

d) Bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan 

balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa 

diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif . 

Dengan munculnya pandemi covid-19 kegiatan belajar mengajar 

yang semula dilakukan di sekolah ( tatap muka ) kini berubah 

dilakukan di rumah secara daring. Pembelajaran daring yang dikenal 
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dengan istilah pembelajaran online , istilah lain yang berkembang 

adalah pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran daring adalah 

pembelajaran yang berlangsung dalam jaringan dimana pendidik dan 

peserta didik tidak bertatap secara langsung, dimana pembelajaran 

daring ini memanfaatkan jaringan dalam proses kegiatan 

pembelajaran. Pembelajaran daring juga dapat mendorong peserta 

didik tertantang dalam hal-hal baru yang mereka peroleh selama 

proses belajar, baik teknik interaksi dalam pembelajaran maupun 

penggunaan media-media pembelajaran yang beraneka ragam. Peserta 

didik juga secara otomatis tidak hanya mempelajari materi ajar yang 

diberikan pendidik, melainkan mempelajari cara belajar itu sendiri.
64

 

 Pembelajaran daring dilakukan dengan disesuaikan oleh 

kemampuan masing-masing sekolah. Pembelajaran daring dapat 

menggunakan teknologi digital seperti google classroom, zoom, 

google meet, whatsapp grup dan lain sebagainya. Namun yang pasti 

harus dilakukan adalah pemberian tugas melalui pemantauan 

pendampingan oleh guru melalui whatsapp grup sehingga peserta 

didik betul-betul belajar. 

 Permasalahan yang terjadi adalah permasalahan teknis yang 

dihadapi oleh kalangan pelajar , pendidik dan orang tua. Permasalahan 

yang dialami pendidik yaitu kemampuan menggunakan teknologi 

dalam pembelajaran daring karena tidak semua pendidik menguasai 

berbagai platfom pembelajaran sebagai media utama pendukung 

pembelajaran daring ini. Permasalahan yang dihadapi siswa yaitu 

masalah finansial dan juga psikologis. Secara finansial siswa – siswi 

di Indonesia tidak memiliki keadaan ekonomi yang sama baik. Secara 

psikologis siswa mengalami tekanan dalam mengikuti pembelajaran 

daring, dikarenakan banyaknya tugas-tugas yang diberikan oleh 
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pendidik dengan tenggang waktu yang sangat terbatas. Siswa juga 

tidak mengerti secara total materi yang diberikan.
65

 

 Sebagai sampel penelitian tentang bagaimana implimentasi 

pembelajaran daring di sekolah X dan Y. Peneliti menjadikan 2 

sampel sekolah yaitu sekolah X dan Y. Alasan peneliti menjadikan 2 

sekolah tersebut yaitu. 

1. Alasan peneliti menggunakan sekolah X dan Y karena kedua 

sekolah terebut sudah 100 % menerapkan pembelajaran daring 

dengan menggunakan aplikasi pembelajaran daring kemudian 

kedua sekolah tersebut status sekolah sudah terakreditasi. 

2. Alasan lain peneliti menggunakan sampel sekolah dengan 

pemilihan kota dan kabupaten, agar mendapatkan hasil atau 

gambaran tentang implementasi pembelajaran biologi secara 

daring dengan sudut pandang berbeda dan tidak hanya fokus 

pada implementasi pembelajaran biologi secara daring di kota 

saja. 

Jumlah kelas di sekolah X : 

1) Kelas X : IPS : 5 kelas dan MIPA : 6 kelas. 

2) Kelas XI: IPS : 5 kelas dan MIPA : 6 kelas. 

3) Kelas XII: IPS : 5 kelas dan MIPA : 7 kelas. 

Jumlah kelas di sekolah Y : 

1) Kelas X : IPS : 3 kelas dan MIPA : 4 kelas. 

2) Kelas XI : IPS : 3 kelas dan MIPA : 3 kelas. 

3) Kelas XII : IPS : 2 kelas dan MIPA : 3 kelas. 

 

Jumlah peserta didik di sekolah X: 

1) Kelas X : IPS : 170 dan MIPA : 209  

2) Kelas XI: IPS: 178 dan MIPA : 213 
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3) Kelas XII: IPS : 153 dan MIPA : 235 

Jumlah peserta didik di sekolah Y: 

1) Kelas X : IPS: 103 dan MIPA : 133 

2) Kelas XI; IPS : 102 dan MIPA : 107 

3) Kelas XII: IPS: 60 dan MIPA : 103 

 

Populasi yang digunakan yaitu seluruh peserta didik MIPA kelas  X, 

XI dan XII. 

 

B. Penyajian Data Dan Fakta Penelitian 

Data dan fakta pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

Berdasarkan informasi yang saya dapat bahwa implementasi 

atau penerapan pembelajaran daring pada masa pandemi covid-19 di 

beberapa sekolah X dan Y bahwa pelaksanaan pembelajaran daring 

sebagai berikut : 

1. sekolah X menggunakan aplikasi pembelajaran seperti 

whatsapp serta google classroom. Pelaksanaan selama 

pembelajaran biologi secara daring yaitu Sebelum memulai 

pembelajaran pendidik akan memberitahu peserta didik 

melalui whatsapp untuk memantau google classroom pertanda 

akan mulainya pembelajaran. Peserta didik akan absen 

terlebih dahulu yang telah disiapkan oleh pendidik untuk 

memastikan peserta didik masuk di jam pelajaran. Kemudian 

pendidik akan membagikan berupa materi serta tugas yang 

akan dikerjakan oleh peserta didik. 

2. Sekolah Y menggunakan aplikasi pembelajaran seperti 

whatsapp . pelaksanaan selama pembelajaran biologi secara 

daring yaitu pendidik memberikan materi serta tugas melalui 

whatsapp kemudian peserta didik dikatakan mengikuti 
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pembelajaran apabila peserta didik mengumpulkan tugas ke 

pendidik melalui whatsapp. 

  

Dikarenakan pembelajaran daring dapat dikatakan baru 

dilakukan pada tahun 2020 karena pandemi covid-19. Oleh karena itu, 

menurut informasi yang saya dapat bahwa  pembelajaran daring 

memberikan kendala terhadap pendidik maupun peserta didik. Contoh 

kendala yang dialami oleh pendidik yaitu kurangnya pehamahan 

tentang aplikasi pembelajaran.  

Kemudian mengalami kendala yang dihadapi seperti kendala dimana 

pendidik kesulitan dalam menentukan penggunaan media, metode, 

dan strategi yang sesuai untuk pembelajaran daring. Kurangnya sinyal 

yang memadai bagi pendidik dan peserta didik menjadi salah satu 

faktor kesulitan pendidik untuk menggunakan platform pembelajaran 

daring seperti google classroom, zoom dan lain sebagainya. Kemudian 

kendala yang dialami oleh peserta didik yaitu kesulitan dalam 

mengakses jaringan internet. Akses internet akan lebih mudah 

dijangkau jika posisi pendidik dan peserta didik saat belajar berada 

pada lokasi yang strategis dalam mengakses jaringan internet 

sedangkan untuk peserta didik yang bertempat tinggal di wilayah yang 

sulit atau mengalami koneksi internet yang tidak stabil dalam 

mengakses jaringan internet sehingga membuat peserta didik kesulitan 

dalam menerima materi maupun mengirimkan tugas yang telah 

diberikan oleh pendidik. 
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BAB IV 

ANALISIS PENELITIAN 

 

A. Analisis Data Penelitian 

 Dalam penelitian ini mengenai implementasi pembelajaran 

biologi secara daring serta kendala yang dialami peserta didik maupun 

pendidik di sekolah X dan Y  yang telah di deskripsikan sebagai 

berikut: 

1. Wawancara 

 Adapun data yang diperolah dari narasumber di kedua sekolah 

tersebut yaitu sebagai berikut: 

A. Wawancara di sekolah X 

 

a. Guru Biologi 1 di sekolah X 

Untuk mengetahui bagaimana implementasi pembelajaran 

biologi secara daring pada guru biologi di sekolah X diajukan 9 

pertanyaan sesuai dengan indikator Pembelajaran daring. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan guru biologi  di sekolah X diperoleh hasil 

bahwa perencanaan pembelajaran daring dimulai dengan menentukan 

aplikasi pembelajaran yang akan digunakan di sekolah X ditentukan 

oleh sekolah yaitu dengan menggunakan google classroom. Absen, 

materi, tugas maupun ujian dilakukan di google classroom. Untuk 

penyampaian materi biasanya dengan membuat power point , bisa 

juga membuat video pembelajaran, lkpd, share link dari youtube 

tergantung kd yang akan diajarkan, kalau misalnya perlu video 

pembelajaran biasanya guru juga membuat video pembelajaran. 

Selama daring ini jadwal mata pelajaran biologi seminggu sekali 

dengan 2 jam pelajaran, karena pembelajaran daring jadi peserta didik 

berada dirumah jadi inovasi yang saya lakukan bagaimana caranya 
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supaya materi tersampaikan dengan baik karena daring ini kendalanya 

di pemahaman materi peserta didik kemudian biologi juga ada proses 

penjelasan , inovasinya di video pembelajaran atau tutorial semacam 

itu.  

Penugasan atau penilaian selama pembelajaran daring mata 

pelajaran biologi dengan penugasan berbentuk soal bisa juga bentuk 

LKPD dan video. Untuk penilaian kognitif ke soal yang ibu berikan, 

psikomotorik diliat saat membuat video pembelajaran atau diliat saat 

melaksanakan praktikum dirumah sedangkan untuk afektif diliat dari 

saat ketepatan mengisi absen. Selama pembelajaran daring terdapat 

komunikasi antara pendidik dengan orang tua/wali peserta didik 

dengan cara memiliki grup whatsapp antara wali kelas dengan orang 

tua peserta didik. Untuk mendukung pembelajaran daring sekolah 

menyediakan wifi serta komputer untuk pendidik. Kendala yang 

dialami selama pembelajaran daring yang beliau rasakan peserta didik 

karena daring susah atur jadwalnya mereka terkadang terlambat untuk 

memulai pembelajaran seperti untuk mengisi absen. Kurangnya 

pantauan dari orang tua peserta didik karena beberapa orang tua 

mereka bekerja dari pagi sehingga kurang memantau anak dalam 

pembelajaran daring, kemudian kendala lain yang ditemui ada yang 

terhambat jaringan khususnya peserta didik yang tempat tinggalmya di 

luar Bandar Lampung, pemahaman materi dan masih ada 

mengumpulkan tugas yang terlambat. 

 

b. Guru Biologi 2 sekolah X 

 Untuk mengetahui bagaimana implementasi pembelajaran 

biologi secara daring pada guru biologi di sekolah X diajukan 9 

pertanyaan sesuai dengan indikator Pembelajaran daring. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan guru biologi sekolah X diperoleh hasil bahwa 

perencanaan pembelajaran daring dimulai dengan menentukan 

aplikasi pembelajaran yang akan digunakan di sekolah X ditentukan 

oleh sekolah yaitu dengan menggunakan google classroom tetapi 

beliau menambahkan whatsapp grub untuk mengingatkan atau 
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mengarahkan peserta didik untuk mengecek ke google classroom. 

Penyampaian materi yang dilakukan dengan membagikan materi 

berbentuk power point terkadang membagikan link video 

pembelajaran dari youtube melalui google classroom. Karena 

pembelajaran daring dilakukan 2 jam pelajaran selama seminggu jadi 

inovasi yang digunakan untuk pemahaman materi peserta didik, 

menjelaskan materi sekreatif mungkin untuk lebih mudah dipahami 

oleh peserta didik. Contohnya materi reproduksi virus mereka 

menggambar cara virus bereproduksi sekreatif mereka disetiap tahap 

diwarnai berbeda-beda untuk lebih mudah diingat dan dipahami. 

Penilaian selama pembelajaran daring dilihat dari penilaian 

tugas berbentuk soal dan video sedangkan untuk penilaian harian 

dilakukan di google form. Selama pembelajaran daring juga terdapat 

komunikasi antara pendidik dengan orang tua/wali dari peserta didik, 

jadi melalui wali kelas membuat whatsapp grup dengan orang 

tua/wali peserta didik. Untuk mendukung pembelajaran daring sekolah 

menyediakan wifi serta komputer untuk pendidik. kendala selama 

pembelajaran daring yang dialami itu susah sinyal untuk siswa yang 

rumahnya dipelosok kemudian selama daring ini peserta didik kurang 

semangat untuk belajar dan merasakan bosan dan beberapa peserta 

didik pengumpulan tugas yang sering terlambat. 

 

c. Waka Kurikulum sekolah X 

Wawancara dengan Waka Kurikulum sekolah X bertujuan 

untuk mengetahui kesiapan sekolah dalam menerapkan pembelajaran 

secara daring. Menurut waka kurikulum di sekolah X pembelajaran 

daring merupakan suatu solusi di bidang pendidikan untuk di masa 

pandemi covid-19 selaku bentuk upaya dalam pencegahan penularan. 

Pembelajaran daring mau tidak mau, suka tidak suka harus 

dilaksanakan sebaik mungkin. Pembelajaran daring di sekolah X 

mengikuti arahan yang sesuai dengan petunjuk dan teknis yang 

disampaikan ke sekolah dari dinas pendidikan provinsi maupun dari 

dikjen kemendikbud. Selama pembelajaran daring peraturan dari 
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sekolah membuat sistem atau menentukan aplikasi pembelajaran yaitu 

dengan menggunakan google classroom untuk memudahkan siswa 

dan pendidik , menyatukan program agar tidak terpecah pecah dalam 

siswa untuk menerima pembelajaran secara daring. Pedoman atau tata 

cara dari sekolah untuk guru dalam pelasaksanaan pembelajaran 

secara daring dengan  mengikuti di google classroom untuk 

menyatukan tata cara dalam memberikan pembelajaran kepada peserta 

didik , semua kegiatan yang dilakukan oleh pendidik maupun peserta 

didik di google classroom terpantau dari sekolah . 

  Untuk itu persiapan yang dilakukan oleh sekolah untuk proses 

pembelajaran daring melengkapi segala peralatan atau sarana dan pra 

sarana, melancarkan internet atau wifi sekolah , menyiapkan komputer 

untuk pendidik. Sarana dan prasarana dari sekolah untuk guru dan 

peserta didik  dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring khusus 

untuk pendidik karena tidak terlepas dari penggunaan kuota dan 

penggunaan komputer atau laptop oleh karena itu sekolah berupaya 

untuk membantu bapak ibu yang terkendala kuota maupun terkendala 

masalah komputer/laptopnya. Tetapi untuk peserta didik karena sudah 

ditanggung oleh kemendikbud maka peserta didik sudah cukup dari 

bantuan pusat itu. Kendala yang ditemui selama pembelajaran daring  

kendala internet paling mendasar karena kalau internet terganggu 

sudah otomatis pembelajaarn daring juga terganggu kemudian 

penyediaan sarana siswa , karena siswa ini juga terkendala karena 

tingkat perekonomian siswa juga berbeda beda mulai dari tingkat 

dasar maupun tingkat lebih tinggi tidak sama satu dengan yang lain 

siswanya 

 

B. Wawancara di sekolah Y 

 

a. Guru Biologi 1 sekolah Y 

Untuk mengetahui bagaimana implementasi pembelajaran 

biologi secara daring pada guru biologi di sekolah Y diajukan 9 
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pertanyaan sesuai dengan indikator Pembelajaran daring. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan guru biologi sekolah Y diperoleh hasil bahwa 

perencanaan pembelajaran daring dimulai dengan menentukan 

aplikasi pembelajaran yang akan digunakan di sekolah Y ditentukan 

oleh sekolah yaitu dengan menggunakan Whatsapp. Melalui 

Whatsapp menyampaikan materi biologi yang akan diajarkan dengan 

membuat power point kemudian dikirim lewat whatsapp. Apabila 

terdapat materi yang terdapat praktikum serta memungkinkan untuk 

peserta didik melakukan sendiri di rumah maka dilakukan praktikum. 

Selama pembelajaran daring pembelajaran biologi dilakukan 

seminggu sekali sesuai dengan jadwal, karena pembelajaran daring 

peserta didik berada dirumah inovasi yang digunakan untuk 

pemahaman materi peserta didik, memberikan penugasan yang lebih 

mudah dipahami oleh peserta didik karena terbatas waktunya jadi 

susah membuat inovasi terhambat sinyal. jadi saya memberi tugas 

misalnya membuat atau menggambar struktur DNA agar lebih 

sederhana untuk memahami materi struktur DNA. 

Penugasan atau penilaian selama pembelajaran daring mata 

pelajaran biologi dengan memberikan tugas berbentuk soal, kemudian 

dari jawaban yang mereka kumpulkan akan diberi point penilaian. 

Selama pembelajaran daring juga terdapat komunikasi antara pendidik 

dengan orang tua/wali dari peserta didik, jadi selama pembelajaran 

daring memiliki grup wali kelas, grup mata pelajaran,dan wali kelas 

punya grup dengan orangtua sehingga setiap akhir bulan mengadakan 

evaluasi mata pelajaran semua kelas dipantau atau ditanya apa saja 

kendalanya, tugas yang tidak dikerjakan, tidak pernah absen akan 

dilaporkan ke wali kelas kemudian lewat wali kelas akan disampaikan 

ke orangtua/wali murid. Untuk mendukung pembelajaran daring 

sekolah menyediakan wifi untuk pendidik yang melaksanakan 

pembelajaran di sekolah. kendala selama pembelajaran daring yang 

dialami dan yang paling utama terkendala dengan jaringan internet 

atau sinyal, rata-rata peserta didik mengeluhkan sinyal pada saat 

pembelajaran daring apabila menggunakan zoom ataupun dengan 

share video. 
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b. Guru Biologi 2 sekolah Y 

 Untuk mengetahui bagaimana implementasi pembelajaran 

biologi secara daring pada guru biologi di sekolah Y diajukan 9 

pertanyaan sesuai dengan indikator Pembelajaran daring. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan guru biologi sekolah Y diperoleh hasil bahwa 

perencanaan pembelajaran daring dimulai dengan menentukan 

aplikasi pembelajaran yang akan digunakan di sekolah Y ditentukan 

oleh sekolah yaitu dengan menggunakan Whatsapp. Melalui 

Whatsapp menyampaikan materi biologi yang akan diajarkan dengan 

membuat power point, materi berbentuk pdf, voice note dan video 

pembelajaran dan sebelum memulai pembelajaran mengadakan tanya 

jawab dengan pertanyaan yang saya berikan. Selama pembelajaran 

daring pembelajaran biologi dilakukan seminggu sekali sesuai dengan 

jadwal. 

Penilaian atau penugasan mata pelajaran biologi selama 

pembelajaran daring terdapat 3 penilaian afektif, kognitif dan 

psikomotorik. Ketiganya walaupun pembelajaran secara daring harus 

tetap dijalankan. Seperti penilaian afektif dilihat di whatsapp grup 

akan terlihat bagaimana mereka merespon akan terlihat mana yang 

sopan dan tidak , untuk kognitif seperti mengerjakan soal , ujian 

harian, atau bisa mereka membuat video kemudian melihat 

keterampilan atau psikomotorik selama daring dilihat dari mereka 

dengan menjawab pertanyaan yang saya kasih dan seberapa sering 

mereka bertanya melalui whatsapp grup. Selama pembelajaran daring 

juga terdapat komunikasi antara pendidik dengan orang tua/wali dari 

peserta didik, jadi selama pembelajaran daring melalui wali kelas 

keluhan selama pembelajaran daring disampaikan ke wali kelas 

kemudian wali kelas yang akan menghubungi wali murid atau orang 

tua dari peserta didik yang bersangkutan. Untuk mendukung 

pembelajaran daring sekolah menyediakan wifi untuk pendidik yang 

melaksanakan pembelajaran di sekolah. kendala selama pembelajaran 

daring yang dialami terkendala sinyal dan susahnya peserta didik 

untuk mengumpulkan tugas,  harus diingatkan baru mereka 

mengumpulkan, kemudian sempat dengan menggunakan google form 
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tapi tidak berjalan lancer dikarenakan banyak keluhan sulit 

mengakses. 

 

c. Guru Biologi 3 sekolah Y 

 Untuk mengetahui bagaimana implementasi pembelajaran 

biologi secara daring pada guru biologi di sekolah Y diajukan 9 

pertanyaan sesuai dengan indikator Pembelajaran daring. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan guru biologi sekolah Y diperoleh hasil bahwa 

perencanaan pembelajaran daring dimulai dengan menentukan 

aplikasi pembelajaran yang akan digunakan di sekolah Y ditentukan 

oleh sekolah yaitu dengan menggunakan Whatsapp. Melalui 

Whatsapp menyampaikan materi biologi yang akan diajarkan dengan 

membagikan materi berbentuk foto buku cetak biologi ke grup kelas 

kemudian mereka merangkum apa yang saya berikan di grup setelah 

itu saya memberi tugas. Selama pembelajaran daring pembelajaran 

biologi dilakukan seminggu sekali sesuai dengan jadwal. 

 Penilaian atau penugasan mata pelajaran biologi selama 

pembelajaran daring dilihat dari tugas-tugas yang diberikan, tugas 

berupa soal kemudian dari jawaban yang mereka kumpulkan akan 

diberi point penilaian. Selain itu, melihat keaktifan mereka dari grup 

whatsapp karna ada anak yang aktif bertanya selama jam pelajaran 

berlangsung Selama pembelajaran daring juga terdapat komunikasi 

antara pendidik dengan orang tua/wali dari peserta didik, jadi selama 

pembelajaran daring melalui wali kelas keluhan selama pembelajaran 

daring disampaikan ke wali kelas, misalnya ada peserta didik yang 

jarang mengumpulkan tugas, biasanya tegur ke anaknya langsung , 

kalau masih tidak ada perubahan biasanya memberi tau ke wali kelas 

nanti anak yang bersangkutan akan berurusan dengan wali kelas nya. 

Untuk mendukung pembelajaran daring sekolah menyediakan wifi 

untuk proses pembelajaran daring. kendala selama pembelajaran 

daring yang dialami terkendala rata-rata peserta didik mengeluhkan 

susah sinyal , terkadang mendownload materi yang diberikan butuh 
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waktu kemudian untuk pengumpulan tugas mereka harus diingatkan 

terlebih dahulu baru mereka kumpul. 

 

d, Waka Kurikulum sekolah Y 

 Wawancara dengan Waka Kurikulum sekolah Y bertujuan 

untuk mengetahui kesiapan sekolah dalam menerapkan pembelajaran 

secara daring. Menurut waka kurikulum pembelajaran daring 

merupakan suatu solusi di tengah pandemi covid-19 dalam sektor 

pendidikan agar pendidikan dapet berjalan di tengah pandemi. Selama 

pembelajaran daring agar proses pembelajaran tetap berjalan dengan 

baik dengan menentukan aplikasi pembelajaran yang sesuai dengan 

keadaan di sekolah yaitu dengan menggunakan whatsapp. Dengan 

menggunakan whatsapp setiap kelas membuat grup kelas maupun 

grup mata pelajaran agar tidak tercampur, jadi menggunakan 

whatsapp grup pendidik membagikan materi dan tugas melalui 

whatsapp. Persiapan yang dilakukan sekolah dalam pelaksanaan 

pembelajaran daring dengan melancarkan wifi di sekolah sehingga 

pendidik dapet melaksanakan pembelajaran tidak terkendala sinyal. 

Untuk dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah untuk sekolah 

dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring, da bantuan kuota dari 

kemendikbud untuk guru maupun siswa. Pedoman atau tata cara dari 

sekolah untuk guru dalam pelasaksanaan pembelajaran secara daring, 

mengikuti pedoman dari kemendikbud tetapi disesuaikan lagi dengan 

keadaan sekolah , jadi mengarahkan guru untuk melakukan 

pembelajaran dengan menggunakan whatsapp. Kendala selama 

pembelajaran daring yaitu jaringan internet peserta didik yang berbeda 

kemudian terkendala kuota . 

 

2. Observasi 

 Observasi atau pengamatan yang dilakukan peneliti secara 

partisipatif pasif yaitu peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang 
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diamati  yaitu kesekolah tempat pendidik melakukan kegiatan 

pembelajaran, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. 

 

a. Sekolah pertama yang peneliti amati yaitu di sekolah X 

 Observasi dilakukan kepada pendidik 1 selaku guru biologi. 

Berdasarkan hasil observasi maka dapat disimpulkan berupa kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Berikut hasil 

observasi dan dokumentasi dari pelaksanaan pembelajaran biologi 

secara daring: 

A). Kegiatan Pendahuluan 

Pendidik mengingatkan dan mengucapkan salam pembuka 

pembelajaran di whatsapp grup untuk dapat mengecek google 

classroom, kemudian membagikan absen pembelajaran biologi serta 

mengingatkan batas waktu mengisi absen. Absen dilakukan melalui 

google form dengan mengklik hadir Berikut tampilan whatsapp grup 

dan absen yang ada di google classroom. Pendidik juga 

memerintahkan peserta didik untuk membaca dan memahami materi 

yang diberikan. 
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Gambar 4.1 Tampilan pendidik membuka pembelajaran 

                

 

Gambar 4.2 Tampilan absen peserta didik di Google Classroom 
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B). Kegiatan Inti 

 Pendidik menyampaikan materi pembelajaran yang akan 

dipelajari. Biasanya pendidik membagikan materi berbentuk power 

point dan memberikan video pembelajaran jika dibutuhkan, pendidik 

akan mengarahkan peserta didik untuk melihat, membaca, memahami 

serta bertanya apabila ada materi yang kurang dimengerti. Observasi 

yang peneliti lakukan secara langsung dengan materi katabolisme, 

pada materi katabolisme pendidik memberikan slide power point 

kepada peserta didik dengan rangkuman materi berupa 27 slide inti 

dari materi katobolisme. Di dalam slide power point tersebut pendidik 

menambahkan gambar-gambar untuk memudahkan peserta didik 

memahami materi yang pendidik berikan. 

 

 

Gambar 4.3 Tampilan pendidik membagikan materi di Google Classroom 

                                     

C). Kegiatan penutup 

 Biasanya setelah memberikan materi berbentuk power point, 

pendidik akan memberikan tugas berupa soal-soal diakhir slide power 

point.  
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a. Sekolah kedua yang peneliti amati yaitu Sekolah Y 

 Observasi dilakukan kepada Bapak K selaku guru biologi. 

Berdasarkan hasil observasi maka dapat disimpulkan berupa kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Berikut hasil 

observasi dan dokumentasi dari pelaksanaan pembelajaran biologi 

secara daring yang dilakukan oleh Bapak K : 

A). Kegiatan Pendahuluan  

 Pendidik mengucapkan salam pembuka pembelajaran dan 

mengingatkan untuk mengisi absen yang telah diberikan. Absen 

berbentuk link google form. 

 

Gambar 4.4 Tampilan pendidik membuka pembelajaran 

 



 
 

62 
 

B). Kegiatan Inti  

 Pendidik menyampaikan materi pembelajaran yang akan 

dipelajari. Biasanya pendidik membagikan materi berbentuk power 

point dan memberikan link video pembelajaran jika dibutuhkan, 

pendidik akan mengarahkan peserta didik untuk melihat, membaca, 

memahami serta bertanya apabila ada materi yang kurang dimengerti. 

Observasi yang peneliti lakukan secara langsung dengan materi 

Anabolisme, pada materi Anabolisme pendidik memberikan slide 

power point kepada peserta didik dengan rangkuman materi berupa 7 

slide inti dari materi Anabolisme agar peserta didik dapat memahami 

materi yang diberikan. 

 

                                 

  

Gambar 4. 5 Tampilan Pendidik membagikan materi di Whatsapp 
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C). Kegiatan Penutup 

 Setelah pendidik membagikan materi biasanya pendidik 

memberikan tugas berbentuk soal atau rangkuman. Untuk materi 

Anabolisme pendidik memberikan tugas rangkuman ke peserta didik. 

3. Kuesioner 

 Data hasil penelitian dengan menggunakan kuesioner yang 

dibagikan ke peserta didik yang terdiri dari 30 pernyataan terhadap 

gambaran tentang implementasi pembelajaran biologi secara daring 

pada masa pandemi covid-19 di 2 sekolah. Data dari hasil penelitian 

dari responden selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan 

dipersentase pada setiap indikator dan aspek pembelajaran daring.   

Tabel 4.5 

Hasil Kuesioner sekolah X Kelas 10 MIPA 

Kelas Indikator Aspek Persentase Kategori 

 

 

 

 

X 

 

 

Perencanaan 

Pembelajaran 

Daring 

Penggunaan 

media yang 

digunakan 

68,2 % Baik  

Bahan Belajar 

peserta didik 

73,6 % Baik 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Daring 

Pemahaman 

materi selama 

pembelajaran 

daring. 

61,5 % Kurang 

Baik 

Keaktifan 

peserta didik 

60 % Kurang 

Baik 

Fasilitas 

peserta didik 

selama 

70,9 % Baik 
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pembelajaran 

daring. 

Akses internet 

selama 

pembelajaran 

daring. 

75,7 % Baik 

Penilaian 

Pembelajaran 

Daring 

Kriterian 

penilaian yang 

dilakukan 

pendidik. 

  73,6 % Baik 

Pengawasan 

Orang tua 

selama 

pembelajaran 

daring  

Pantauan dan 

arahan orang 

tua. 

63,5 % Baik 

Diskusi 

dengan orang 

tua. 

59,5 % Kurang 

Baik 

 

Tabel 4.6 

Hasil Kuesioner sekolah X Kelas 11 MIPA 

Kelas Indikator Aspek Persentase Kategori 

 

 

 

 

XI 

Perencanaan 

Pembelajaran 

Daring 

Penggunaan 

media yang 

digunakan 

 72 % Baik  

Bahan Belajar 

peserta didik 

73,6 % Baik 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Pemahaman 

materi selama 

pembelajaran 

52,7 % Kurang 

Baik 
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Daring daring. 

Keaktifan 

peserta didik 

 66 % Kurang 

Baik 

Fasilitas 

peserta didik 

selama 

pembelajaran 

daring. 

 79,7% Baik 

Akses internet 

selama 

pembelajaran 

daring. 

 71,6 % Baik 

Penilaian 

Pembelajaran 

Daring 

Kriterian 

penilaian yang 

dilakukan 

pendidik. 

   74,3 % Baik 

Pengawasan 

Orang tua 

selama 

pembelajaran 

daring  

Pantauan dan 

arahan orang 

tua. 

 59,5% Kurang 

Baik 

Diskusi 

dengan orang 

tua. 

 60 % Kurang 

Baik 

 

Tabel 4.7 

Hasil Kuesioner sekolah X Kelas 12 MIPA 

Kelas Indikator Aspek Persentase Kategori 
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XII 

 

 

Perencanaan 

Pembelajaran 

Daring 

Penggunaan 

media yang 

digunakan 

 71,6% Baik  

Bahan Belajar 

peserta didik 

70,9 % Baik 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Daring 

Pemahaman 

materi selama 

pembelajaran 

daring. 

 52,7 % Kurang 

Baik 

Keaktifan 

peserta didik 

74 %  Baik 

Fasilitas 

peserta didik 

selama 

pembelajaran 

daring. 

 80,4 % Baik 

Akses internet 

selama 

pembelajaran 

daring. 

 73 % Baik 

Penilaian 

Pembelajaran 

Daring 

Kriterian 

penilaian yang 

dilakukan 

pendidik. 

 72,3   % Baik 

Pengawasan 

Orang tua 

selama 

pembelajaran 

daring  

Pantauan dan 

arahan orang 

tua. 

 59,5 % Kurang 

Baik 

Diskusi 

dengan orang 

tua. 

 56,1 % Kurang 

Baik 



 
 

67 
 

 

Tabel 4.8 

Hasil Kuesioner sekolah Y Kelas 10 MIPA 

Kelas Indikator Aspek Persentase Kategori 

 

 

 

 

X 

 

 

Perencanaan 

Pembelajaran 

Daring 

Penggunaan 

media yang 

digunakan 

 67,4 % Baik  

Bahan Belajar 

peserta didik 

75 % Baik 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Daring 

Pemahaman 

materi selama 

pembelajaran 

daring. 

61,4 % Kurang 

Baik 

Keaktifan 

peserta didik 

 59 % Kurang 

Baik 

Fasilitas 

peserta didik 

selama 

pembelajaran 

daring. 

 70,5  % Baik 

Akses internet 

selama 

pembelajaran 

daring. 

  59,8 % Kurang 

Baik 

Penilaian 

Pembelajaran 

Daring 

Kriterian 

penilaian yang 

dilakukan 

pendidik. 

    65,2 % Baik 
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Pengawasan 

Orang tua 

selama 

pembelajaran 

daring  

Pantauan dan 

arahan orang 

tua. 

  61,4 % Kurang 

Baik 

Diskusi 

dengan orang 

tua. 

  57,6 % Kurang 

Baik 

 

Tabel 4.9 

Hasil Kuesioner sekolah Y Kelas 11 MIPA 

Kelas Indikator Aspek     Persentase Kategori 

 

 

 

 

XI 

 

 

Perencanaan 

Pembelajaran 

Daring 

Penggunaan 

media yang 

digunakan 

  66,9 % Baik  

Bahan Belajar 

peserta didik 

 74,2 % Baik 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Daring 

Pemahaman 

materi selama 

pembelajaran 

daring. 

  55,6 % Kurang 

Baik 

Keaktifan 

peserta didik 

 59,7 % Kurang 

Baik 

Fasilitas 

peserta didik 

selama 

pembelajaran 

daring. 

 65,3 % Baik 

Akses internet 

selama 

59,7  % Kurang 

Baik 
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pembelajaran 

daring. 

Penilaian 

Pembelajaran 

Daring 

Kriterian 

penilaian yang 

dilakukan 

pendidik. 

 60,5 % Kurang 

Baik 

Pengawasan 

Orang tua 

selama 

pembelajaran 

daring  

Pantauan dan 

arahan orang 

tua. 

59,7  % Kurang 

Baik 

Diskusi 

dengan orang 

tua. 

  58,1 % Kurang 

Baik 

 

Tabel 4.10 

Hasil Kuesioner sekolah Y Kelas 12 MIPA 

Kelas Indikator Aspek Persentase Kategori 

 

 

 

 

XII 

 

 

Perencanaan 

Pembelajaran 

Daring 

Penggunaan 

media yang 

digunakan 

68,5 % Baik  

Bahan Belajar 

peserta didik 

 76,6 % Baik 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Daring 

Pemahaman 

materi selama 

pembelajaran 

daring. 

 58,8 % Kurang 

Baik 

Keaktifan 

peserta didik 

66,9 %  Baik 
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Fasilitas 

peserta didik 

selama 

pembelajaran 

daring. 

  64,5 % Baik 

Akses internet 

selama 

pembelajaran 

daring. 

 57,3 % Kurang 

Baik 

Penilaian 

Pembelajaran 

Daring 

Kriterian 

penilaian yang 

dilakukan 

pendidik. 

   64,5 % Baik 

Pengawasan 

Orang tua 

selama 

pembelajaran 

daring  

Pantauan dan 

arahan orang 

tua. 

 58,9 % Kurang 

Baik 

Diskusi 

dengan orang 

tua. 

  56,5% Kurang 

Baik 

 

B. Temuan Penelitian 

Perencanaan pembelajaran biologi secara daring  

Pembelajaran biologi secara daring di 2 sekolah yang peneliti 

jadikan sampel mengikuti aturan yang sesuai dengan Surat Edaran 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 Tahun 2020 

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah Dalam Masa 

Darurat Penyebaran corona virus disease (COVID-19). Surat Edaran 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayan memberikan kebebasan 

untuk melaksanakan pembelajaran daring sesuai dengan keadaan 

lingkungan sekolah. Perencanaan pembelajaran daring di sekooah X 
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ditentukan oleh pihak sekolah dengan menggunakan google classroom 

sebagai aplikasi pembelajaran yang akan digunakan selama proses 

pembelajaran daring berlangung. Kegiatan selama pembelajaran 

daring berlangung akan dilakukan melalui google classroom seperti 

membagikan absen, membagikan materi serta pemberian tugas. 

Sebagian pendidik memanfaatkan whatsapp grup yang berisi pendidik 

dan peserta didik untuk berkomunikasi perihal pembelajaran daring.  

Perencanaan pembelajaran daring yang dilaksanakan Di 

sekolag Y menggunakan whatsapp grup sebagai aplikasi 

pembelajaran secara daring, pendidik dapat membagikan 

absen,materi,dan tugas melalui whatsapp grup sesuai dengan mata 

pelajarannya. Selain menggunakan aplikasi pembelajaran whatsapp 

pihak sekolah meminta nomor handphone orang tua/wali murid untuk 

membantu memantau jalannya pada saat pembelajaran secara 

berlangsung.  

 Berdasarkan hasil kuesioner yang peneliti bagikan kepada 

peserta didik bahwa perencanaan pelaksanaan yang dilakukan peserta 

didik berdasarkan persentase tabel diatas termasuk kategori “Baik”, 

hal ini dikarenakan peserta didik dalam menggunakan media atau 

aplikasi pembelajaran yang digunakan selama pembelajaran daring 

berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan mereka serta 

mereka sudah memiliki buku cetak biologi sebagai salah satu bahan 

belajar untuk mendukung proses pembelajaran daring. 

  

Pelaksanaan pembelajaran biologi secara daring  

Pelaksanaan pembelajaran biologi secara daring yang 

dilakukan di sekolah Y, pendidik  mengingatkan dan membuka 

pembelajaran di whatsapp grup untuk dapat mengecek google 

classroom untuk absen terlebih dahulu, peserta didik diberi waktu 

untuk absen sesuai dengan jam pelajaran yaitu 09.00-09.46, kemudian 

pendidik akan membagikan materi berbentuk power point dan 

biasanya apabila membutuhkan video pendidik juga akan 
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membagikan video. Setelah memberikan materi berbentuk power 

point, pendidik akan memberikan tugas berupa soal-soal diakhir slide 

power point, untuk penugasan pendidik tidak selalu memberikan tugas 

ke peserta didik. 

Pelaksanaan pembelajaran biologi secara daring yang 

dilakukan di sekolah Y yang dilakukan oleh salah satu pendidik yang 

mengajar biologi serta sudah berpengalaman dalam hal mengajar, 

pelaksanaan pembelajaran daring yang dilakukan yaitu dengan cara 

melakukan kegiatan pendahuluan dengan membuka mata pelajaran, 

kemudian membagikan absen berbentuk google form, setelah peserta 

didik mengisi absen pendidik akan memberikan materi berbentuk 

power point dan memberikan tugas jika ada. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti Pada 

kedua sekolah tersebut di bagian pendahuluan pendidik membuka 

pembelajaran dengan kalimat pembuka pembelajaran dan 

memberitahu untuk materi yang akan dipelajari, selama pembelajaran 

berlangsung apabila peserta didik tidak mengerti akan bertanya 

kepada pendidik di whatsapp grup, peserta didik kurang berinteraksi 

dengan pendidik setelah pendidik memberikan materi, jarang 

melakukan berdiskusi kelompok sehingga peserta didik cenderung 

monoton. Pendidik melakukan kegiatan penutup dengan memberikan 

tugas sebagai mengakhiri pembelajaran.  

   

Penilaian yang dilakukan pendidik selama pembelajaran biologi 

secara daring  

Penilaian selama pembelajaran biologi secara daring di 

sekolah Xdilihat dari 3 aspek yang sudah dilampirkan di rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dibuat oleh pendidik yaitu 

penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. 

Penilaian sikap pada saat pembelajaran daring dilihat dari peserta 

didik pada saat ketepatan waktu dalam absen di google classroom 

serta pada saat peserta didik melampirkan foto di pengumpulan 
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penugasaan, Untuk penilaian pengetahuan pendidik memberikan nilai 

dari soal-soal yang diberikan, sedangkan untuk penilaian keterampilan 

dinilai oleh pendidik dari hail penugasan berbentuk proyek video, atau 

penilaian hasil praktikum yang dilakukan peserta didik dirumah 

masing-masing. 

Penilaian selama pembelajaran biologi secara daring di 

Sekolah Y Penilaian yang dilakukan selama pembelajaran biologi 

secara daring yaitu dengan menjawab soal yang diberikan pendidik 

kemudian soal tersebut diberikan skor oleh pendidik. Untuk penilaian 

keterampilan selama pembelajaran daring dilihat dari penilaian saat 

peserta didik melakukan praktikum mandiri dirumah mereka masing-

masing ataupun tugas proyek. 

 

Kendala – kendala yang dialami selama pembelajaran biologi 

secara daring 

 Dalam pelaksanaan pembelajaran biologi secara daring 

muncul kendala-kendala dari segala kekurangan dan keterbatasan 

yang ada pada saat penerapan pembelajaran biologi secara daring oleh 

pendidik dan peserta didik.  

 

1. Kendala – kendala yang dirasakan pendidik 

Kendala yang dirasakan pendidik terkendala oleh peserta 

didik karena kurang memahami materi yang diberikan pendidik, 

pendidik merasakan bahwa peserta didik mulai merasakan bosan saat 

pembelajaran biologi secara daring terlihat pada saat peserta didik 

mulai terlambat mengisi absen serta mengumpulkan tugas yang 

pendidik berikan. Pendidik juga sulit menentukan model pembelajaran 

yang sesuai selama pembelajaran biologi secara daring dikarenakan 

pembelajaran daring memerlukan sinyal yang stabil di pendidik 

maupun peserta didik, sehingga pendidik setiap pembelajaran biologi 

secara daring memberikan video pembelajaran serta materi berbentuk 
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power point. Pendidik tidak melakukan pembelajaran dengan 

menggunakan zoom ataupun google meet dikarenakan sinyal yang 

tidak merata di peserta didik. 

  

2. Kendala-kendala yang dirasakan peserta didik 

Kendala yang dirasakan peserta didik selama pembelajaran 

biologi secara daring yaitu: 

1. Peserta didik kurang memahami materi selama pembelajaran 

daring. Hal ini berdasarkan hasil kueisoner yang peneliti bagikan ke 

peserta didik di sekolah X kelas X sebesar 61,5 %, XI sebesar 52,7 %, 

dan XII sebesar 52,7 % sedangkan di sekolah Y hasil yang didapat 

kelas X sebesar 61,4 %, XI sebesar 56,6 %  dan XII sebesar 58,8 % , 

dalam aspek pemahaman materi selama pembelajaran biologi secara 

daring termasuk kurang baik .Hal ini dikarenakan peserta didik dalam 

hal memahami materi belajar dengan mandiri, peserta didik tidak bisa 

mendengarkan penjelasan langsung dari pendidik serta peserta didik 

kurang berdiskusi kelompok walaupun secara online.  

 

2. kurangnya keaktifan peserta didik saat pembelajaran biologi secara 

daring. 

Hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil kuesioner yang 

termasuk kategori kurang baik di Sekolah X  kelas X sebesar 60 %, XI 

sebesar 66 % sedangkan di sekolah Y kelas X sebesar 59 %, XI 

sebesar 59,7 % dan XII sebesar 66,9 %. Dalam melaksanakan 

pembelajaran biologi secara daring, pada saat pendidik membagikan 

materi dan mempersilahkan untuk bertanya Peserta didik cenderung 

monoton. 

 

3. Kendala selanjutnya yaitu terkendala jaringan internet. 
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Kesulitan dari jaringan ini disebabkan oleh kondisi wilayah 

belum seluruhnya memiliki jaringan internet yang stabil, terutama 

peserta didik yang bertempat tinggal di wilayah yang sulit atau 

mengalami koneksi internet yang tidak stabil dalam mengakses 

jaringan internet sehingga membuat peserta didik kesulitan dalam 

menerima materi maupun mengirimkan tugas yang telah diberikan 

oleh pendidik. Hal ini berdasarkan kuesioner yang peneliti bagikan ke 

peserta didik di Sekolah Y yeng merasakan kesulitan jaringan internet 

hasil yang diperolah bahwa tergolong kurang baik.  

4. Kendala selanjutnya pengawasan orang tua selama pembelajaran 

biologi secara daring. 

Dalam aspek pantauan dan arahan orang tua selama 

pembelajaran biologi di sekolah X berdasarkan hasil kuesioner untuk 

kelas XI dan XII tergolong “kurang baik” dengan hasil sebesar 59,5 % 

dan 59,5 %, sedangkan di sekolah Y pantauan dan arahan orang tua 

selama pembelajaran biologi secara daring kelas X, XI, dan XII 

mendapatkan hasil 61,4 % , 59,7 % dan 58.9 %. Peserta didik selama 

pembelajaran biologi secara daring tidak berdiskusi dengan orang tua 

dibuktikan dengan hasil kuesioner yang dibagikan termasuk kategori 

kurang baik. Hal ini dikarenakan orang tua peserta didik bekerja 

sehingga kurang memantau pembelajaran yang dilakukan secara 

daring.  

 

Strategi Pendidik Selama Proses Pembelajaran Biologi secara 

Daring  

Strategi pendidik dalam proses pembelajaran secara daring 

sebagai rencana, dan pola pikir pendidik untuk menentukan isi materi, 

penyampaian materi pembelajaran dan untuk mengelola kegiatan 

belajar mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pendidik dalam 

pembelajaran biologi secara daring dengan cara membuat materi 

dengan inti materi berbentuk power point dilengkapi dengan gambar 

pendukung, membagikan video pembelajaran sesuai dengan materi 
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yang dibahas untuk memudahkan peserta didik memahami materi 

yang diberikan.biasanya agar mereka membaca pendidik membagikan 

tugas di akhir slide atau membuat rangkuman pembelajaran.  

Pendidik menugaskan peserta didik untuk melaksanakan 

praktikum sederhana dirumah dengan bahan-bahan yang mudah 

didapat oleh peserta didik. Demi kefektifan pembelajaran biologi 

secara daring pendidik tidak setiap pembelajaran memberikan tugas ke 

peserta didik, apabila pendidik memberikan tugas ke peserta didik 

alokasi waktu yang diberikan yaitu satu minggu untuk pengumpulan 

tugas Hal ini bertujuan agar peserta didik tidak merasa terbebani 

dalam melaksanakan pembelajaran daring. 

 Strategi pendidik dalam menggunakan aplikasi pembelajaran 

menggunakan aplikasi pembelajaran seperti google classroom dan 

whatsapp , pendidik sudah berupaya untuk proses pembelajaran secara 

daring menggunakan aplikasi pembelajaran seperti zoom serta google 

meet tetapi untuk kondisi tempat tinggal peserta didik yang tidak sama 

dalam kestabilan sinyal menjadi salah satu faktor pendidik tidak 

menggunakan aplikasi pembelajaran selain google classroom dan 

whatsapp. 

 

Inovasi selama proses pelaksanaan pembelajaran biologi secara 

daring 

 

Inovasi yang ditemukan selama proses pembelajaran biologi 

secara daring yaitu inovasi dalam penugasan yang dilakukan oleh 

pendidik. Pendidik tidak selalu memberikan tugas berbentuk soal saja, 

pendidik memberikan penugasan disesuaikan denga materi, pendidik 

memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat kliping untuk 

memudahkan mereka memahami materi dan membuat peserta didik 

berkreatifitas. Pendidik juga menugaskan peserta didik membuat 

video , Inovasi selanjutnya apabila materi yang diberikan terdapat 

praktikum dan memungkinkan untuk peserta didik melakukan 
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dirumah maka pendidik menugaskan peserta didik untuk 

melaksanakan praktikum sederhana dirumah dengan bahan-bahan 

yang mudah didapat oleh peserta didik. Penugasan praktikum dirumah 

bertujuan untuk melihat keterampilan peserta didik dalam 

melaksanakan praktikum dan membuat sebuah laporan. 

Inovasi dalam pembelajaran ini penting untuk menciptakan 

suasana belajar yang aktif, menyenangkan dan efektif untuk mencapai 

tujuan-tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan media online 

secara tidak langsung kemampuan menggunakan dan mengakses 

teknologi semakin dikuasi pendidik dan peserta didik , maka akan 

tercipta metode dan model pembelajaran yang akan digunakan akan 

lebih bervariasi. Misalnya dengan berdiskusi dan persentasi melalui 

zoom , sehingga dengan adanya penerapan yang bervariasi ini 

membuat pembelajaran secara daring tidak membosankan. Persentasi 

melalui zoom belum diterapkan oleh pendidik dikarenakan keadaan 

tempat tinggal dari peserta didik tidak merata dengan kestabilan 

jaraingan internet sehingga peserta didik yang kurang stabil dalam 

sinyal dapat menghambat pembelaran berlangung. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 Berdarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat ditarik  

beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Implementasi pembelajaran biologi terdiri dari perencanaan, 

pelaksanaan dan penilaian. Perencanaan pembelajaran daring 

di kedua sekolah tersebut dengan menentukan aplikasi 

pembelajaran yang digunakan dengan menggunakan google 

classroom dan whatsapp. Pelaksanaannya dengan mengisi 

absen terlebih dahulu kemudian pendidik membagikan materi 

di aplikasi pembelajaran tersebut. Penilian dilihat dari tugas 

soal yang diberikan, kehadiran saat pembelajaran daring dan 

tugas membuat video. 

2. Kendala – kendala yang ditemukan di kedua sekolah tersebut 

yang dialami pendidik dan peserta didik selama pembelajaran 

biologi secara daring yaitu kendala yang dialami pendidik 

terkendala oleh peserta didik karena kurang memhami materi 

yang diberikan pendidik, pendidik juga sulit menentukan 

model pembelajaran yang sesuai selama pembelajaran daring. 

Kendala yang dialami peserta didik yaitu kirang memhami 

materi yang diberikan, jaringan internet yang kurang stabil 

selama pembelajaran daring berlangsung. 

3. Strategi pendidik dalam pembelajaran biologi secara daring 

dengan cara membuat materi dengan inti materi berbentuk 

power point dilengkapi dengan gambar pendukung, 

membagikan video pembelajaran sesuai dengan materi yang 

dibahas untuk memudahkan peserta didik memahami materi 

yang diberikan.biasanya agar mereka membaca pendidik 

membagikan tugas di akhir slide atau membuat rangkuman 

pembelajaran.  
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4. Inovasi yang ditemukan selama pembelajaran biologi secara 

daring yaitu pendidik berinovasi dalam penugasan. Pendidik 

dalam penugasan selama pembelajaran biologi secara daring 

tidak selalu tugas dalam bentuk soal-soal saja tetapi terdapat 

penugasan melatih keterampilan dari peserta didik. 

 

B. Rekomendasi  

 Kesimpulan yang diperoleh di atas maka penulis memberikan 

sumbangan pemikiran berupa saran yang mungkin bermanfaat bagi 

pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan 

implementasi pembelajaran biologi secara daring.  
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Lampiran 1 Surat Keterangan Validasi 
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Lampiran 2 Surat Keterangan Validasi 2 
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Lampiran 3 Lembar Wawancara Wakakurikulum 

 

Teks Wawancara Implementasi Pembelajaran Biologi Secara Daring 

Pada Masa Pandemi  

COVID-19 DI SMA 

Identitas Narasumber 

Nama    :  

Tempat Mengajar : 

 

Daftar Pertanyaan  

1. bagaimana pendapat bapak tentang penerapan pembelajaran 

daring? 

2. Apakah penerapan pembelajaran daring di sekolah ini berjalan 

dengan baik? 

3. Apakah ada peraturan tertentu dari sekolah dalam pelaksanaan 

pembelajaran secara daring pada masa pandemic? 

4. Bagaimana persiapan yang dilakukan sekolah dalam 

pelaksanaan pembelajaran secara daring pada masa pandemi 

coid-19? 

5. Apakah ada dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah 

untuk sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring? 

6. Apakah ada dukungan sarana dan prasarana dari sekolah 

untuk guru dan peserta didik  dalam pelaksanaan 

pembelajaran secara daring? 

7. Bagaimana pedoman atau tata cara dari sekolah untuk guru 

dalam pelasaksanaan pembelajaran secara daring? 

8. Apa saja kendala-kendala yang muncul selama pembelajaran 

daring? 
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Lampiran 4 Lembar Wawancara Guru Biologi 

 

Teks Wawancara Implementasi Pembelajaran Biologi Secara Daring 

Pada Masa Pandemi  

COVID-19 DI SMA 

Identitas Narasumber 

Nama    :  

Tempat Mengajar  : 

 

Daftar Pertanyaan 

1. Apa saja jenis aplikasi pembelajaran yang digunakan selama 

proses pembelajaran biologi secara daring? 

2. Bagaimana cara pendidik dalam menyampaikan materi 

biologi yang akan diajarkan saat pembelajaran biologi secara 

daring melalui aplikasi pembelajaran yang digunakan ? 

3. Apakah ada inovasi yang diciptakan guru pada saat 

pembelajaran biologi secara daring? 

4. Seberapa sering pertemuan online dilakukan pada proses 

pembelajaran biologi secara daring? 

5. Apa saja kendala atau hambatan yang ditemukan pendidik 

dalam proses pembelajaran biologi secara daring ? 

6. Apakah peserta didik memiliki fasilitas salah satunya seperti 

handphone untuk mendukung pembelajaran daring? 

7. Bagaimana pendidik memberikan penilaian atau penugasan 

mata pelajaran biologi selama pembelajaran daring ? 

8. Bagaimana bentuk komunikasi pendidik dengan orang tua 

peserta didik selama pembelajaran daring? 

9. Apa saja sarana dan prasarana yang disediakan sekolah untuk 

pendidik dalam memfasilitasi pembelajaran biologi secara 

daring? 
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Lampiran 5 Lembar Pedoman Observasi  

LEMBAR OBSERVASI ANALISIS IMPLEMENTASI 

PEMBELAJARAN BIOLOGI SECARA DARING PADA 

MASA PANDEMI COVID-19 Di SMA 

NO ASPEK YANG DIAMATI DESKRIPSI 

1. Perencanaan Pembelajaran  

 Menentukan aplikasi interaksi 

yang dipakai dalam 

penyampaian pembelajaran 

daring melalui daring. 

 

 Menyiapkan alat dan bahan 

pendukung pembelajaran 

secara daring. 

…. 

 Menyiapkan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran 

Secara Daring. 

 

2. Pelaksanaan Pembelajaran  

 Melaksanakan kegiatan 

pendahuluan pembelajaran. 

 

 Melaksanakan kegiatan inti 

pembelajaran. 

 

 Melaksanakan kegiatan 

penutup pembelajaran. 

. 

3. Penilaian Pembelajaran  

 Menentukan bentuk/aspek 

dalam penilaian. 

 

 Menentukan bentuk penugasan 

secara daring. 
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Lampiran 6 LEMBAR KUESIONER PESERTA DIDIK 

 

LEMBAR KUESIONER ANALISIS IMPLEMENTASI 

PEMBELAJARAN BIOLOGI SECARA DARING PADA MASA 

PANDEMI COVID-19  

UNTUK KELAS XII  MIPA 

Petunjuk pengisian : 

1. Baca dan pahamilah baik-bauk setiap pernyataan berikut. 

2. Jawablah pernyataan sesuai dengan keadaan dan perasaan anda yang 

sesungguhnya. 

3. jawablah semua pernyataan dengan sejujur-jujurnya. 

4. Jawaban yang anda pilih tidak akan mempengaruhi nilai sekolah 

5. Jawaban yang anda berikan akan dirahasiakan. 

6. Terima kasih atas kesediaan dalam mengisi kuesioner. 

Keterangan cara pengisian : 

SS  : Sangat Setuju  TS   : Tidak Setuju 

S     : Setuju   STS : Sangat Tidak Setuju 

 

Nama  : 

Kelas   : 

Hari/Tanggal : 

 

No  Pernyataan  SS S TS STS 

1. Media yang digunakan dalam pembelajaran biologi 

secara daring sangat bervariasi. 

    

2. Memiliki bahan pembelajaran seperti buku cetak 

pelajaran dan LKS. 

    

3. Pada saat pembelajaran biologi secara daring media 

yang digunakan tidak bervariasi. 

    

4. Tidak memiliki bahan pembelajaran seperti buku     
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cetak pelajaran dan LKS. 

5. Dengan menggunakan aplikasi pembelajaran dapat 

memperoleh informasi, materi metabolisme sel yang 

diberikan lebih jelas. 

    

6. Belajar biologi materi metabolisme sel dengan 

menggunakan aplikasi pembelajaran membuat saya 

lebih paham. 

    

7. Bertanya kepada guru apabila menemukan kesulitan 

dalam memahami tugas maupun materi. 

    

8. Pembelajaran secara daring memberikan tugas yang 

tidak banyak. 

    

9. Akses internet yang digunakan selama pembelajaran  

daring sangat memadai. 

    

10. Memiliki fasilitas lengkap seperti smartphone dan 

laptop untuk mendukung pembelajaran biologi 

secara daring. 

    

11. Memiliki kuota yang cukup untuk mengakses 

pembelajaran biologi secara daring. 

    

12. Mudah mengakses aplikasi pembelajaran yang 

digunakan selama pembelajaran daring. 

    

13. Belajar biologi dengan menggunakan aplikasi 

pembelajaran membuat saya sulit mengerti. 

    

14. Selama pembelajaran daring sulit memahami materi 

metabolisme sel yang diberikan. 

    

15. Pembelajaran biologi secara daring sangat 

membosankan. 

    

16. Tidak bertanya kepada pendidik apabila menemukan 

kesulitan dalam memahami materi. 

    

17. Akses internet yang digunakan selama pembelajaran 

daring tidak memadai. 

    

18. Selama pembelajaran daring kurang memiliki 

fasilitas seperti smartphone atau laptop untuk 

mendukung pembelajaran biologi secara daring. 

    

19. Kesulitan memiliki kuota yang cukup untuk 

mengakses pembelajaranbiologi secara daring 

    

20. Sulit mengakses aplikasi pembelajaran seperti 

google classroom yang digunakan selama 

pembelajaran daring. 
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21. Mengumpulkan tugas selama pembelajaran daring 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

    

22. Pendidik/Guru memberikan penilaian dengan 

kriteria yang berbeda di setiap tugas yang diberikan 

    

23. Menyelesaikan tugas yang diberikan guru tidak 

tepat waktu. 

    

24. Pendidik/Guru tidak memberikan penilaian dengan 
kriteria yang berbeda di setiap tugas yang diberikan 

    

25. Pendidik/Guru aktif memberikan tanggapan, 

diskusi, atau tugas di google classroom dan 

whatsapp. 

    

26. Orang tua memantau dan mengarahkan dalam 

belajar selama proses pembelajaran biologi secara 

daring. 

    

27. Diskusi dengan orang tua yang ada di rumah untuk 

membantu proses pembelajaran biologi secara 

daring. 

    

28. Pendidik/Guru pasif memberikan tanggapan, 

diskusi, atau tugas di google classroom dan 

whatsapp. 

    

29. Orang tua tidak memantau dan mengarahkan dalam 

belajar selama proses pembelajaran biologi secara 

daring. 

    

30. Tidak berdiskusi dengan orang tua yang ada di 

rumah untuk membantu proses pembelajaran biologi 

secara daring. 

    

 

 

Lampiran 7 hasil wawancara guru biologi sekolah X 

 

Hasil  Wawancara Implementasi Pembelajaran Biologi Secara Daring Pada 

Masa Pandemi  

COVID-19 DI SMA 

Nama pendidik : guru biologi 1 

Tempat mengajar :  
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1. Apa saja jenis aplikasi pembelajaran yang digunakan selama proses 

pembelajaran biologi secara daring? 

Jawab : Kalo disini sudah disiapkan google classroom jadi setiap 

guru sudah terkoneksi guru-guru dengan mata pelajaran dan kelas-

kelas yang diampunya. Jadi absen, materi tugas dan absensi melalui 

google classroom tersebut. 

 

2. Bagaimana cara pendidik dalam menyampaikan materi biologi yang 

akan diajarkan saat pembelajaran biologi secara daring melalui 

aplikasi pembelajaran yang digunakan ? 

Jawab:” banyak cara tergantung kd yang akan diajarkan biasanya 

bisa dengan melalui kita membuat power point , bisa juga membuat 

video pembelajaran, lkpd, share link dari youtube tergantung kd 

yang akan diajarkan, kalau misalnya perlu video pembelajaran 

biasanya guru juga membuat video pembelajaran. 

 

3. Apakah ada inovasi yang diciptakan guru pada saat pembelajaran 

biologi secara daring? 

Jawab:” inovasi bagaimana caranya supaya materi tersampaikan 

karena daring ini kendalanya di pemahaman materi peserta didik 

biologi juga ada proses penjelasan , inovasinya di video 

pembelajaran, tutorial. 

 

4. Seberapa sering pertemuan online dilakukan pada proses 

pembelajaran biologi secara daring? 

Jawab: untuk pembelajaran biologi seminggu sekali dengan 2 jam 

pelajaran. 

 

5. Apa saja kendala atau hambatan yang ditemukan pendidik dalam 

proses pembelajaran biologi secara daring ? 

Jawab: peserta didik karena daring susah atur jadwalnya, karena 

merekakan dirumah enak kalau orang tuanya mantau, kadang ada 

orang tuanya bekerja dari pagi sudah ditinggal jadi anak sering 

kesiangan terutama untuk absen, ada yang terhambat jaringan , 

pemahaman materi dan masih ada mengumpulkan tugas terlambat. 

 

6. Apakah peserta didik memiliki fasilitas salah satunya seperti 

handphone untuk mendukung pembelajaran daring? 

Jawab : untuk handphone mereka semua punya 
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7. Bagaimana pendidik memberikan penilaian atau penugasan mata 

pelajaran biologi selama pembelajaran daring ? 

Jawab : penugasan bentuk soal bisa juga bentuk LKPD dan video. 

Untuk penilaian kognitif ke soal yang ibu berikan, psikomotorik 

diliat saat membuat video pembelajaran atau diliat saat 

melaksanakan praktikum dirumah sedangkan untuk afektif diliat dari 

saat absen.  

 

8. Bagaimana bentuk komunikasi pendidik dengan orang tua peserta 

didik selama pembelajaran daring? 

Jawab : punya grub kelas di wa ada wali murid atau orang tua 

peserta didik 

 

9. Apa saja sarana dan prasarana yang disediakan sekolah untuk 

pendidik dalam memfasilitasi pembelajaran biologi secara daring? 

Jawab: disekolah sudah ada wifi , jadi guru dateng di jam 

pelajarannya ke sekolah untuk melaksanakan pembelajaran. 
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Lampiran 8 hasil wawancara guru biologi sekolah Y  

 

Hasil  Wawancara Implementasi Pembelajaran Biologi Secara Daring Pada 

Masa Pandemi  

COVID-19 DI SMA 

Nama Pendidik : Guru biologi  

Tempat mengajar :  

 

. Pertanyaan 

1. Apa saja jenis aplikasi pembelajaran yang digunakan selama proses 

pembelajaran biologi secara daring? 

Jawab :” hanya menggunakan whatsapp dengan mengirimkan video 

ke whatsapp grup, dikarenakan sinyal yang kurang memadai aplikasi 

yang digunakan hanya melalui whatsapp”. 

 

2. Bagaimana cara pendidik dalam menyampaikan materi biologi yang 

akan diajarkan saat pembelajaran biologi secara daring melalui 

aplikasi pembelajaran yang digunakan ? 

Jawab :”  membuat power point saja kemudian dikiirm lewat 

whatsapp. Apabila terdapat materi yang terdapat praktikum serta 

memungkinkan untuk peserta didik melakukan sendiri di rumah 

maka dilakukan praktikum. Contohnya materi pertumbuhan dan 

perkembangan , menyuruh peserta didik melakukan pengamatan 

sendiri, dan kemudian membuat laporan”. 

 

3. Apakah ada inovasi yang diciptakan guru pada saat pembelajaran 

biologi secara daring?  

Jawab:” belum terdapat inovasi dikarenakan sinyal susah, hanya 

membuat sampel sampel percobaan yang mudah dilakukan, karena 

terbatas waktunya karena daring susah membuat inovasi terhambat 

sinyal. jadi saya memberi tugas misalnya membuat atau 

menggambar struktur DNA agar lebih simple untuk memahami 

struktur DNA”.  
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4. Seberapa sering pertemuan online dilakukan pada proses 

pembelajaran biologi secara daring? 

Jawab:” sesuai jadwal 1jam pelajaran 30 menit dan pelajaran biologi 

dilakukan seminggu sekali”. Untuk pengumpulan tugas yang saya 

berikan sesuai dengan tingkat kesusahan tugas , misalnya apabila 

tugas nya cukup berat atau sulit tugas dikumpulkan minggu depan, 

apabila tugas hanya soal pengumpulan di hari yang sama”. 

 

5. Apa saja kendala atau hambatan yang ditemukan pendidik dalam 

proses pembelajaran biologi secara daring ? 

Jawab :” selama daring kendala yang sangat terasa yaitu sinyal, 

karena sinyal di Jati Agung sangat terbatas, pernah mencoba zoom 

meeting tetapi tidak lancar dikarenakan sinyal yang kurang yang 

memadai”. 

6. Apakah peserta didik memiliki fasilitas salah satunya seperti 

handphone untuk mendukung pembelajaran daring? 

Jawab:” fasilitas yang dimiliki dirumah terbatas, dari sekian peserta 

didik yang memiliki laptop hanya beberapa saja tetapi untuk 

handphone android mereka sudah punya, tetapi handphone yang 

mereka miliki juga terbatas  

 

7. Bagaimana pendidik memberikan penilaian atau penugasan mata 

pelajaran biologi selama pembelajaran daring ? 

Jawab:” penilaian pertama apabila mereka mengirimkan tugas sesuai 

batas waktu , apabila terlambat harus mengkomunikasikan ke saya 

alasan mengirimkan tugas terlambat. Selama pembelajaran daring 

penilaian yang dilakukan hanya berbentuk soal”. 

 

8. Bagaimana bentuk komunikasi pendidik dengan orang tua peserta 

didik selama pembelajaran daring? 

Jawab:” salama pembelajaran daring memiliki grup wali kelas, grup 

mata pelajaran,dan wali kelas punya grup dengan orangtua sehingga 

setiap akhir bulan mengadakan evaluasi mata pelajaran semua kelas 

dipantau atau ditanya apa saja kendalanya, tugas yang tidak 

dikerjakan, tidak pernah absen akan dilaporkan ke wali kelas 

kemudian lewat wali kelas akan disampaikan ke orangtua/wali 

murid”. 

 

 

9. Apa saja sarana dan prasarana yang disediakan sekolah untuk 

pendidik dalam memfasilitasi pembelajaran biologi secara daring? 

Jawab:‟ walaupun daring pendidik tetap hadir ke sekolah kemudian 

sekolah memfasilitasi wifi untuk membantu pembelajaran daring 

walaupun wifi terbatas.  
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