
MANAJEMEN PEMBELAJARAN IPA BERBASIS DARING PADA 

MASA PANDEMI COVID-19 DI SMP MUHAMMADIYAH PK 

KOTTABARAT 
 

 
 

 

 

 

 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata II 

pada Jurusan Magister Administrasi Pendidikan  

 

 
Oleh: 

 

ANISA RAHMAWATI  

 Q 100 190 020 

 

 
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PENDIDIKAN  

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  

SEKOLAH PASCASARJANA 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2021 



i  

 



ii  



iii  

 



1  

MANAJEMEN PEMBELAJARAN IPA BERBASIS DARING  

PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI SMP MUHAMMADIYAH  

PK KOTTABARAT 

 
 

Abstrak  
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan perencanaan pembelajaran IPA berbasis daring di 

SMP Muhammadiyah PK Kottabarat; 2) mendeskripsikan pengorganisasian pembelajaran IPA di SMP 

Muhammadiyah PK Kottabarat; 3) mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran IPA berbasis daring di 
SMP Muhammadiyah PK Kottabarat; 4) mendeskripsikan evaluasi pelaksanaan pembelajaran IPA 

berbasis daring di SMP Muhammadiyah PK Kottabarat. Jenis penelitian menggunakan penelitian 

kualitatif dengan desain fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara 

mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 1) perencanaan pembelajaran IPA 
berbasis daring dengan menyusun Prota, Promes, Silabus, dan RPP; 2) Kualifikasi pendidik sesuai 

dengan kompetensi yang dimiliki; 3) pelaksanaan pembelajaran IPA berbasis daring menggunakan Video 

pembelajaran dan Power Point melalui aplikasi Youtube, Zoom, Whatsapp dan PK learning; 4) Evaluasi 
pelaksanaan pembelajaran IPA  berbasis daring dilaksanakan oleh Kepala Sekolah melalui aplikasi PK 

learning.  

Kata kunci: manajemen, pembelajaran IPA, daring  

 

Abstract 

The objectives of this study were to: 1) describe the online-based science learning 

planning at SMP Muhammadiyah PK Kottabarat; 2) describe the organization of science 

learning at SMP Muhammadiyah PK Kottabarat; 3) describe the implementation of online-based 

science learning at SMP Muhammadiyah PK Kottabarat; 4) describe the evaluation of the 

implementation of online-based science learning at SMP Muhammadiyah PK Kottabarat. This 

type of research uses qualitative research with a phenomenological design. The data collection 

techniques used were in-depth interviews, observation, and documentation. The results showed 

1) planning online-based science learning by compiling Prota, Promes, Syllabus, and RPP; 2) 

The qualifications of educators are in accordance with their competencies; 3) implementation of 

online-based science learning using learning videos and PowerPoint through the Youtube, 

Zoom, Whatsapp and PK learning applications; 4) Evaluation of the implementation of online-

based science learning is carried out by the Principal through the PK learning application. 

Keywords: management, science learning, online 

 
1. PENDAHULUAN  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pengumpulan data 

dengan eksperimen, pengamatan, dan tentang sebuah gejala yang dapat dipercaya (Depdiknas, 

2006). Menurut Fauziah (2013), Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari 

tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsipprinsip saja, tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan. 

  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 
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peminat ruang belajar agar lebih banyak dan lebih luas (Sofyana, 2019). Pembelajaran daring 

sangat berbeda dengan pembelajaran seperti biasa, Menurut Riyana (2019) pembelajaran daring 

lebih menekankan pada ketelitian dan kejelian peserta didik dalam menerima dan mengolah 

informasi yang disajikan secara online.  

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 (Sofyana, 2019). Pembelajaran daring 

sangat berbeda dengan pembelajaran seperti biasa, Menurut Riyana (2019) pembelajaran daring 

lebih menekankan pada ketelitian dan kejelian peserta didik dalam menerima dan mengolah 

informasi yang disajikan secara online.  

  Pandemi COVID-19 (corona virus disease 2019) pertama muncul di akhir tahun 2019 tepatnya 

di Wuhan, China. Dengan adanya virus COVID-19 di Indonesia saat ini berdampak bagi seluruh 

masyarakat khususnya sektor pendidikan mengalami langsung dampak pandemi ini. 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 (Sofyana, 2019).  

Munandar (2017), menyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan silabus 

dan RPP yang telah diberikan oleh dinas terkait dan disesuaikan dengan pengetahuan dan sikap 

peserta didik, pengajar berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik mengkonstruksi 

konseptualisasi dan solusi dari masalah yang dihadapi. Stiawan (2016), Pengelolaan pembelajaran 

membutuhkan persiapan yang baik dan matang Pemberian apersepsi dan motivasi sangat penting 

untuk membangun semangat peserta didik dalam belajar sehingga mereka dapat memfokuskan 

perhatiannya pada pembelajaran.  

SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat dipilih sebagai objek penelitian karena 

merupakan sekolah swasta Muhammadiyah terbaik di kota Surakarta, dan memiliki manajemen 

pembelajaran yang baik. Untuk menjadikan manajemen pembelajaran IPA di suatu sekolah tetap 

menjadi baik dan tidak mengalami penurunan kualitasnya, maka perlu diterapkan manajemen 

pembelajaran IPA untuk mengatur perencanaan praktikum, pelaksanaan praktikum dan evaluasi 

praktikum dengan sebaik mungkin agar proses pembelajaran  berjalan dengan baik.  

Penelitian ini penting dilakukan agar sekolah yang lain dapat mencontoh manajamen 

pembelajaran IPA yang ada di SMP Muhammdiyah PK Kottabarat, yang mana sekolah ini 
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merupakan sekolah swasta yang terbaik di kota Surakarta dan memiliki fasilitas pembelajaran yang 

sangat memadai. Penelitian ini berbeda dari penelitian yang lain dalam hal pelaksanaan 

pembelajaran. Karena penelitian ini dilaksanakan dalam masa pandemic covid 19 sehingga 

pembelajaran dilaksanakan secara daring. Kebermanfaatan dari penelitian ini untuk menjadi 

contoh manajemen pembelajaran IPA yang baik bagi sekolah yang lain.  

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Perencanaan pembelajaran IPA berbasis daring pada masa 

pandemi covid-19 di SMP Muhammadiyah PK Kottabarat. 2) Pengorganisasian pembelajaran IPA 

di SMP Muhammadiyah PK Kottabarat. 3) Pelaksanaan pembelajaran IPA berbasis daring pada 

masa pandemi covid-19 di SMP Muhammadiyah PK Kottabarat. 4) Evaluasi pelaksanaan 

pembelajaran IPA berbasis daring pada masa pandemi covid-19 di SMP Muhammadiyah PK 

Kottabarat. 

2. METODE  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Desain 

penelitian yang digunakan yaitu desain fenomenologi. Penelitian fenomenologi ini mencoba 

menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh 

kesadaran yang terjadi pada beberapa individu (Moelong 2010). Penelitian ini dilaksanakan di 

SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat  Tahun Pelajaran 2020/2021 dengan teknik 

pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.  

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar 

merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data 

dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility, transferability, dependability, dan 

confirmability.  

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan model analisis data dari 

Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam Prastowo (2012), analisis data 

kualitatif adalah proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, 

yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Perencanaan Pembelajaran IPA Berbasis Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Di SMP 

Muhammadiyah PK Kottabarat 

Berdasarkan hasil observasi, dapat dijelaskan bahwa guru IPA di sekolah ini menyusun atau 

mengembangkan silabus pembelajaran sendiri. Hal ini dikarenakan sekolah dan MGMP 

memfasilitasi guru mata pelajaran untuk menyusun dan mengembangkan silabus pembelajaran. 

Perencanaan pembelajaran IPA pada masa pandemic ini tetap dilaksanakan oleh guru IPA di 

SMP Muhammadiyah PK Kottabarat. Langkah perencanaan pembelajaran IPA yaitu menyusun 

program tahunan, program semester, silabus, dan RPP. Temuan ini sejalan dengan penelitian 

Setiyoningsih (2017) Dalam tahap perencanaan ini, guru mempersiapkan program tahunan (Prota), 
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Program Semester (Promes), Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Persiapan 

prota dan promes dimaksudkan agar guru bisa memprogram/menjadwal pembelajaran secara 

teratur dan terencana sejak awal. Hal ini didukung oleh  Hal ini didukung oleh  penelitian Majid 

(2009) Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru  dalam merencanakan pembelajaran 

adalah Menyusun program tahunan, program semester, silabus, dan RPP.  

3.2 Pengorganisasian Pembelajaran IPA Di SMP Muhammadiyah PK Kottabarat 

Berdasarkan hasil observasi penempatan tenaga pendidik di SMP Muhammadiyah PK 

Kottabarat sudah sesuai kompetensi yang dimiliki. Kualifikasi akademik guru sesuai  Strata 1 dari 

mapel IPA, Temuan ini sejalan dengan penelitian Sutikno (2012) mengartikan Guru sebagai 

penggerak dan penyelenggara pendidikan bersama kepala sekolah melaksanakan proses 

pengorganisasian untuk mencapai visi dan misi sekolah. Guru mendapatkan job description sesuai 

bakat dan kemampuannya masing-masing yang akhirnya terorganisir dengan baik sehingga 

penyelenggaraan pendidikan berjalan dengan baik sesuai dengan visi dan misi sekolah. 

Hal ini didukung oleh penelitian Rahmawati (2018) Pengorganisasian adalah suatu kegiatan 

yang dikerjakan dalam tugas tugas kecil, memberikan setiap tugas kepada individu sesaui 

kemampuan, serta menentukan dan mengelompokkan individu untuk mencapai tujuan organisasi.  

Berdasarkan hasil observasi dalam pengembangan kompetensi guru di SMP Muhammadiyah PK 

Kottabarat khususnya dalam pembelajaran daring ini  pihak sekolah mengadakan pelatihan pelatihan 

yang dilaksanakan di sekolah maupun luar sekolah. Pelatihan kompetensi guru sangat penting 

dilakukan hal ini juga diungkapkan oleh Rusdin (2017) Pengembangan Diri adalah kegiatan 

kolektif guru, yaitu mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah atau mengikuti kegiatan bersama yang 

bertujuan untuk mencapai standar atau di atas standar kompetensi profesi yang telah ditetapkan. 

Keunikan pengorganisasian di SMP Muhammadiyah PK Kottabarat yaitu guru IPA 

mempunyai tim work untuk membahas system pembelajaran yang akan digunakan pada 

pembelajaran selanjutnya secara daring. Keunikan perencanaan pembelajaran IPA di SMP 

Muhammadiyah PK Kottabarat yaitu guru menyusun perencanaan pembelajaran sendiri dengan 

arahan MGMP setempat. 

3.3 Pelaksanaan Pembelajaran IPA Berbasis Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Di SMP 

Muhammadiyah PK Kottabarat  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat diketahui bahwa materi pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru IPA disampaikan secara daring (virtual) dan penggunaan media pembelajaran 

sudah bervariasi yaitu PPT dan Video pembelajaran.  

Penyampaian materi pembelajaran IPA berbasis daring di SMP Muhammadiyh PK Kottabarat 

menggunakan media berupa powerpoint,. Temuan ini sejalan dengan penelitian Srimaya (2017) 

menunjukan bahwa media pembelajaran powerpoint efektif untuk meningkatkan motivasi, 

keaktifan, dan hasil belajar. Hal ini juga diungkapkan oleh Rochmad (2012)  Media yang valid 

dapat dilihat dari produk yang dihasilkan (media pembelajaran powerpoint) dan produk terkait 

secara konsisten antara yang satu dengan lainnya (materi).  

Penyampaian materi pembelajaran juga menggunakan video pembelajaran, hal ini sejalan 

dengan penelitian Ibrahim (2014) yang menunjukkan bahwa ada pengaruh positif penggunaan e-

learning terhadap motivasi dan prestasi belajar peserta didik di SD Negeri Tahunan Yogyakarta. 

Media online yang digunakan seperti youtube, whatsapp group, google classroom, dan quizzes. 

Materi diberikan dalam bentuk powerpoint, video singkat, dan bahan bacaan.  

Berdasarkan hasil observasi didapatkan bahwa guru IPA menyampaikan pembelajaran 

menggunakakan media aplikasi Youtube, Zoom, Google classrom, Whatsapp dan menggunakan 
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aplikasi yang dimiliki oleh sekolah yaitu PK Learning. Dalam aplikasi ini guru dapat memantau 

kegiatan siswa pada saat pembelajaran daring berlangsung.  

Temuan ini sejalan dengan penelitian Mansyur (2020) bahwa transformasi media pembelajaran 

berbasis teknologi melalui penggunaan WhatsApp Group, Zoom, Google Classroom, WebEx, 

Youtube, dan saluran TV (TVRI), diperlukan tindaklanjut oleh sekolah maupun guru dalam 

memastikan platform online ke siswa dengan maksimal. Didukung oleh penelitian Rosali (2020) 

bahwa WhatsApp dirasakan paling praktis dan minim kuota dibandingkan aplikasi lainnya.  

Keunikan pelaksanaan pembelajaran IPA di SMP Muhammadiyah PK Kottabarat yaitu apabila 

pembelajaran pada siang hari siswa belum sepenuhnya mengerti maka pada malam harinya siswa 

antusias ingin meminta tambahan pembelajaran kepada guru IPA melalui aplikasi zoom.  

3.4 Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran IPA Berbasis Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 

Di SMP Muhammadiyah PK Kottabarat 

Berdasarkan hasil observasi didapatkan bahwa evaluasi pelaksanaan pembelajaran IPA yang 

dilakukan oleh kepala sekolah melalui aplikasi PK learning yang mana dalam aplikasi tersebut 

kepala sekolah dapat melihat semua aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran berbasis daring. 

Evaluasi pelaksanaan pembelajaran di SMP Muhammadiyah PK Kottabarat dilakukan oleh 

kepala sekolah rutin setiap satu minggu sekali. Kepala sekolah dapat memantau kegiatan guru 

melalui aplikasi PK learning. Temuan ini sejalan dengan penelitian Warschauser (2001) Dengan 

memakai teknologi, terkhususnya pelaksanaan supervisi secara online akan sangat membantu 

pengawas dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Para pengawas yang kekurangan 

waktu dan juga tenaga dapat melakukan supervisi secara online. Penilaian online juga tidak 

membutuhkan kehadiran pengawas secara fisik. Pengawas tidak perlu mengagihkan waktu khusus 

untuk dapat hadir di sekolah tersebut.  

Aplikasi Pk learning sangat efektif digunakan dalam evaluasi pelaksanaan pembelajaran. 

Temuan ini Sejalan dengan hasil  penelitian Sofyan (2014) yang menyatakan bahwa model 

pelatihan sistem manajemen mutu yang menggunakan website dikategorikan baik dan efektif 

untuk meningkatkan kompetensi karyawan dalam memberikan pelayanan.Keunikan evaluasi 

pelaksanaan pembelajaran di SMP Muhammadiyah PK Kottabarat adalah kepala sekolah dapat 

memantau aktivitas guru melalui aplikasi PK Learning.  

Pada masa pandemic covid-19 kepala sekolah dituntut untuk mengikuti perkembangan digital 

guna mengikuti adaptasi dengan kondisi saat ini. Hal ini sejalan dengan penelitian Guntoro (2020) 

tentang kepemimpinan kepala sekolah, bahwa di masa bekerja dari rumah perlu model kerja yang 

dibutuhkan masa kekinian dan yang mampu beradaptasi dengan kondisi saat ini, seperti adanya 

peran kepemimpinan digital dan lingkungan kerja digital. 

4. PENUTUP  

1) Perencanaan pembelajaran IPA berbasis daring pada masa pandemi covid-19 di SMP 

Muhammadiyah PK Kottabarat meliputi, penyusunan prota, promes, silabus dan RPP. 

Perencanaan  pembelajaran berbasis daring di SMP Muhammadiyah PK Kottabarat ini sudah 

dilakukan berdasarkan silabus dan kurikulum yang berlaku. 

2) Pengorganisasian pembelajaran IPA berbasis daring pada masa pandemi covid-19 di SMP 

Muhammadiyah PK Kottabarat, kompetensi guru IPA sudah sesuai dengan kompetensi yang 

dimiliki.  
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3) Pelaksanaan pembelajaran IPA di SMP Muhammadiyah PK Kottabarat, berdasarkan hasil 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Guru IPA menyampaikan materi pembelajaran 

menggunakan video pembelajaran dan power point dengan menggunakan  aplikasi PK 

Learning, Youtube, Whatsap, Google Classroom dan Zoom. 

4) Evaluasi pelaksanaan pembelajaran IPA di SMP Muhammadiyah PK Kottabarat, dapat  

diketahui bahwa pelaksanaan evaluasi dari kepala sekolah menggunakan aplikasi PK Learning.  
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