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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

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. Menurut 

Trianto (2010), Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah pengetahuan yang 

mempelajari tentang fenomena alam baik hidup maupun tak hidup yang 

meliputi tiga bidang ilmu dasar, yaitu Biologi, Fisika dan Kimia. Pada 

hakikatnya IPA dibangun atas dasar produk ilmiah, proses ilmiah dan sikap 

ilmiah.  

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. Pada tanggal 24 maret 

2020 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan 

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan 

Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID, dalam Surat Edaran 

tersebut dijelaskan bahwa proses belajar dilaksanakan dirumah melalui 

pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman 

belajar yang bermakna bagi siswa.  

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 
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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.  

Pada masa pandemi covid-19 sebagian sekolah menerapkan 

pembelajaran secara luring. Luring dalam KBBI disebutkan bahwa istilah 

luring adalah akronim dari ’luar jaringan’, terputus dari jaringan komputer. 

Misalnya belajar melalui buku pegangan siswa atau pertemuan langsung. Jenis 

kegiatan Luring yakni menonton TVRI  sebagai pembelajaran, siswa  

mengumpulkan karyanya berupa dokumen, karena kegiatan luring tidak 

menggunakan jaringan internet dan komputer, melainkan media lainnya. 

Sistem pembelajaran Luring merupakan sistem pembelajaran yang 

memerlukan tatap muka Sunendar, (2020).  Sistem luring lebih efektif 

digunakan dalam pembelajaran dibandingkan sistem daring. Namun karena 

kondisi pandemi covid-19 untuk mengurangi dampak covid-19 meluas maka 

menggunakan sistem pembelajaran seacra daring.  

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.  

Dewi (2018), Manajemen pembelajaran IPA yang dilaksanakan di MIN 

Tempel antara lain dalam merencanakan pembelajaran IPA ada beberapa yang 

dipersiapkan yaitu program semester, silabus, RPP, sumber dan alat 

pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Sulthon (2016), Pembelajaran IPA yang 
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efektif di MI adalah pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan 

berorientasi pada aktivitas siswa dengan menekankan pada keterampilan IPA 

melalui mengamati, menilai, meneliti, menganalisis, mengklarifikasi 

berdasarkan data hasil pengamatan. 

Hasil penelitian Ali (2013), menyatakan bahwa guru yang memahami 

hakikat sains melakukan proses pembelajaran dengan baik dan menggunakan 

pembelajaran inovatif, sedangkan guru yang tidak atau kurang memahami 

hakikat sains tidak melaksanakan pembelajaran dengan baik dan tidak 

menggunakan pembelajaran inovatif pada kegiatan belajar mengajar. 

Setiyoningsih (2017), Hasil penelitian ini adalah perencanaan pembelajaran 

IPA Berbasis Lingkungan diawali dengan pembuatan kurikulum 2013 

kemudian mengidentifikasi mata pelajaran dan jumlah jam pelajaran. Dengan 

mengadakan identifikasi mata pelajaran IPA maka RPP IPA dapat disusun 

dengan mengacu pada Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang ada 

didalam kurikulum.  

Marasabessy (2012) pengelolaan kelas yang dilakukan guru tersertifikasi 

dan guru yang belum tersertifikasi masih kurang maksimal dari yang 

diharapkan. Seperti yang sudah diketahui bahwa pengelolaan kelas sangat 

penting dilakukan oleh guru dalam mengupayakan atau menciptakan kondisi 

belajar mengajar yang baik. Dengan kondisi belajar yang baik diharapkan 

proses belajar mengajar akan berlangsung dengan baik juga. Proses 

pembelajaran yang baik akan meminimalkan kemungkinan terjadinya 

kegagalan serta kesalahan dalam pembelajaran. Zulyani (2016), Dalam 

perencanaan program pembelajaran IPA dengan model inkuiri pada MTsN 

Kembang Tanjung  Kabupaten Pidie dirangkum dalam suatu bentuk Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dalam penyusunan perencanaan 

pembelajaran tersebut memuat hal-hal analisis materi pembelajaran yang 

didalamnya memuat standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator 

pencapaian kompetensi,  materi pokok, alokasi waktu, metode pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.  
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Astuti  (2015), Perencanaan praktikum diawali dengan penentuan judul 

praktikum, yang disesuaikan dengan materi pembelajaran. Pelaksanaan 

praktikum di SMP Negeri L.Sidoharjo didahului dengan menentukan tempat 

praktikum, yaitu di mana praktikum itu akan dilaksanakan, di dalam ruangan 

Laboratorium, di kelas ataukah di lingkungan Sekolah Laporan praktikum yang 

sudah dikumpulkan kemudian diperiksa dan dinilai oleh Guru. Dalimin (2016), 

Metode Inkuiri membuat siswa sangat terlihat aktif selama melakukan proses 

pembelajaran IPA  sehingga nilai dan prestasi yang mereka peroleh 

memuaskan dan lebih baik dari nilai sebelumnya. 

Sobron (2019), Dampak positif yang didapat dari proses pembelajran 

IPA dengan Daring Learning yaitu dapat menciptakan komunitas 

pembelajaran. Proses pembelajaran IPA dapat berlangsung bersama dengan 

teman-teman pada komunitas Daring Learning yang sebelumnya belum pernah 

bertemu sama sekali. Kemudian efisiensi waktu dan biaya dalam pembelajaran 

Daring Learning dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Siswa tidak perlu 

menghabiskan waktu berjam-jam untuk belajar di kelas. Ekantini (2020), 

Pembelajaran IPA lebih bermakna apabila dikakukan melalui penemuan, 

eksperimen ataupun pengalaman langsung dari peserta didik. Hal ini akan 

membuat peserta didik lebih mudah untuk memahami fenomena-fenomena 

alam. Selain itu dengan pengalaman langsung, peserta didik mampu lebih lama 

mengingat materi pelajaran. 

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, 
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yang mana sekolah ini 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.  

Pembelajaran IPA berbasis daring telah diterapkan di SMP 

Muhammadiyah PK Kottabarat sejak mulai diberlakukannya work from home 

pada 16 Maret 2020 selama masa pandemi covid-19. Media online yang 

digunakan seperti youtube, whatsapp group dan aplikasai pk learning. Materi 

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

pelaksanaan pembelajaran IPA berbasis daring tersebut terdapat manajemen 

pembelajaran yang baik maka, perlu dilakukan penelitian  agar didapatkan 

manajemen pembelajaran IPA berbasis daring yang dapat dijadikan contoh 

untuk sekolah yang lain.   

Berdasarkan uraian singkat diatas yang mendasari peneliti untuk 

memahami tentang “Manajemen Pembelajaran IPA berbasis daring Dalam 

Masa Pandemi Covid-19 di SMP Muhammadiyah Program Khusus 

Kottabarat”. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui proses manajemen 

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

Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini yaitu 

a. Bagaimana perencanaan pembelajaran IPA berbasis daring pada masa 

pandemi covid-19 di SMP Muhammadiyah PK Kottabarat?  

b. Bagaimana pengorganisasian di SMP Muhammadiyah PK Kottabarat?  

c. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran IPA berbasis daring pada masa 

pandemi covid-19 di SMP Muhammadiyah PK Kottabarat?  
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d. Bagaimana evaluasi pelaksanaan pembelajaran IPA berbasis daring pada 

masa pandemi covid-19 di SMP Muhammadiyah PK Kottabarat?  

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

mendiskripsikan :  

a. Perencanaan pembelajaran IPA berbasis daring pada masa pandemi 

covid-19 di SMP Muhammadiyah PK Kottabarat. 

b. Pengorganisasian di SMP Muhammadiyah PK Kottabarat.  

c. Pelaksanaan pembelajaran IPA berbasis daring pada masa pandemi 

covid-19 di SMP Muhammadiyah PK Kottabarat. 

d. Evaluasi pelaksanaan pembelajaran IPA berbasis daring pada masa 

pandemi covid-19 di SMP Muhammadiyah PK Kottabarat. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat keilmuan dalam bidang 

pendidikan khususnya tentang manajemen pembelajaran IPA. 

b. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber referensi bagi peneliti 

lain dalam mengembangkan penelitian yang serupa tentang manajemen 

pembelajaran IPA.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi  untuk  

manajemen pembelajaran IPA semakin baik. 

1) Bagi guru  

a) Meningkatkan kinerja guru  

b) Agar guru mengetahui manajemen pembelajaran IPA  

c) Meningkatkan kemampuan professional guru. 

d) Memberikan masukan kepada guru betapa pentingnya memahami 

manajemen pembelajaran IPA  
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2) Bagi penulis   

Menambah pengalaman dan wawasan tentang manajemen 

pembelajaran IPA di sekolah sehinga menjadi pengetahuan yang 

dapat diaplikasikan di sekolah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


