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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Keberadaan penyelenggaraan pendidikan sangat 

fundamental bagi suatu bangsa. Dewey menyatakan pendidikan 

merupakan suatu proses penting bagi pembentukan kecakapan 

mendasar secara intelektual dan emosional seseorang terhadap 

lingkungan dan sesama manusia. Oleh karena itu, 

penyelenggaraan pendidikan harus terus diupayakan oleh bangsa 

demi kemajuan suatu bangsa (Machali, 2016). Setiap tantangan 

yang berpotensi mengganggu pendidikan, harus diatasi secara 

bijaksana dan sistematis dengan upaya yang maksimal. 

Pada pertengahan Maret tahun 2020, dunia diperhadapkan 

dengan tantangan oleh karena bencana global yaitu pandemi 

covid-19 (Coronavirus Disease). Organisasi Kesehatan Dunia 

(WHO) yang menyadari tingginya kemampuan penularan virus 

tersebut dari “manusia ke manusia”, telah mengumumkan kondisi 

ini sebagai Kondisi Darurat Kesehatan Publik Internasional pada 

31 Januari 2020 (Wang Zhou, 2020). Selain berdampak pada 

kesehatan masyarakat dunia, pandemi covid-19 juga turut 

berdampak pada sektor-sektor utama lainnya di berbagai negara, 

seperti sektor ekonomi, sosial, parawisata, termasuk sektor 

pendidikan (Nugroho, 2020). Menurut informasi dari Gugus 
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Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, pada tanggal 12 Juni 

2021 kasus terinfeksi virus ini sudah mencapai 2,5 juta jiwa. 

Ancaman covid-19 ini, sejak awal kehadirannya telah mendorong 

pemerintah Indonesia untuk menetapkan berbagai langkah 

kebijakan penting dalam upaya pencegahan penyebaran pandemi 

lebih luas lagi. 

Sungguh tidak mudah dalam membangun kebijakan 

mengatasi covid-19 tersebut dengan berbagai konsekuensi 

dilematis yang ditimbulkan (Nugroho, 2020). Namun pemerintah 

harus mengambil langkah cepat untuk memutus mata rantai virus 

ini. Salah satu respon pemerintah adalah penerapan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB), guna mengurangi mobilitas orang, 

penerapan social distancing dan pencegahan kerumunan. Imbas 

dari penyebaran virus ini turut dirasakan oleh dunia pendidikan  

dengan banyak sekali sekolah yang diliburkan demi 

mengedepankan kesehatan seluruh warga institusi pendidikan. 

Tantangan ini juga mendorong pemerintah melalui 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi 

Republik Indonesia (Kemendikbudristek RI) mengeluarkan 

kebijakan BDR (Belajar Dari Rumah) dalam Rangka Pencegahan 

Penyebaran Covid-19. Program ini menekankan proses belajar-

mengajar dilakukan dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh 

(daring maupun luring). Kebijakan ini tertuang dalam Surat 

Edaran Kemendikbud RI Nomor 4 tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat 

Penyebaran Covid-19 pada tanggal 24 Maret 2020, yang 

selanjutnya kembali dipertegas dalam Surat Edaran Kemendikbud 
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RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid 19 

pada tanggal 18 Mei 2020.  

Tujuan dari Pelaksanaan BDR (Belajar Dari Rumah) ini, 

diantaranya: (a) selama darurat covid-19 hak pserta didik untuk 

mendapatkan layanan pendidikan  harus dipenuhi, (b) melindungi 

seluruh warga satuan pendidikan dari dampak buruk covid-19, (c) 

penyebaran dan penularan covid-19 harus dicegah di satuan 

pendidikan, dan (d) pemenuhan dukungan pemenuhan psikososial 

bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua/wali harus dipastikan 

sesuai dengan (SE. Kemendikbud No. 15 Tahun 2020). 

Program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ini berlaku untuk 

seluruh jenjang pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) 

hingga Perguruan Tinggi (PT). Para pendidik, siswa/mahasiswa, 

bahkan orang tua diminta untuk segera beradaptasi dalam 

melaksanakan sistem pembelajaran baru ini. Untungnya, 

alternatif ini sangat dimungkinkan di berbagai daerah sehubungan 

dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

yang berkontribusi bagi terlaksananya kegiatan belajar secara 

daring (Endang, 2020). 

Dalam sebuah penelitian tentang pelaksanaan PJJ yang 

dilakukan oleh (Haud, 2020), menuliskan bahwa kondisi ini tidak 

mudah, membutuhkan kreativitas dan  inovasi dari para pendidik 

agar proses transfer pengetahuan dan ketrampilan dapat 

berlangsung dengan baik. Berbagai opsi teknologi digital dapat 

dipilih sebagai sarana belajar, seperti: zoom, google meet, google 

classroom, whatsApp, dan lainnya, menjadi pilihan untuk 
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menyelenggarakan proses pembelajaran secara bersamaan walau 

di tempat yang berbeda. Namun, terhadap peserta didik yang 

terkendala melaksanakan daring, guru di berbagai daerah juga 

telah melakukan berbagai inovasi pembelajaran secara luring. 

Bagi siswa/mahasiswa sendiri, kondisi ini telah 

menciptakan suatu kebiasaan belajar yang baru, dimana mereka 

dituntut untuk dapat belajar mandiri. Endang (2020) menuliskan 

dalam penelitiannya bahwa banyak siswa yang mengeluh karena 

belajar daring dirasa menyulitkan, tidak dapat berinteraksi 

bersama dengan teman-teman dan telah menurunkan minat 

belajar beberapa siswa, yang tentu berdampak pula pada hasil 

belajarnya. Masalah  keterbatasan kuota untuk mengikuti 

pembelajaran daring, serta banyak juga siswa yang tidak memiliki 

gawai (gadget) pribadi sehingga terkendala dalam mengikuti 

belajar daring yang diberikan oleh guru, juga turut menjadi salah 

satu tantangan. Banyak lagi kendala yang terjadi sebagai dampak 

dari Program belajar PJJ tersebut. Keluhan juga datang dari 

daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang mengalami 

kesulitan dalam mengakses jaringan internet. Sarana dan 

prasarana pendukung tidak merata. Ada sejumlah daerah yang 

sama sekali tidak terjangkau internet. Belum lagi mahalnya biaya 

kuota untuk untuk mendukung belajar daring.   

Berdasarkan temuan-temuan di atas, diperlukan suatu 

evaluasi terhadap program BDR agar ditemukan gambaran 

menyeluruh dan rekomendasi terhadap perbaikan maupun 

pelaksanaannya. Anderson mendefinisikan evaluasi sebagai 

“penilaian atau pengukuran terhadap kebijakan yang sudah 
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diimplementasikan untuk mengetahui isi, manfaat, dan 

dampaknya” (Rahayu, dkk 2020). Dunn dalam secara lebih rinci 

menyatakan bahwa evaluasi adalah proses penilaian (assessment), 

penaksiran (appraisal) dan pemberian angka (ratting) (Asmoni, 

2018). Evaluasi merupakan bagian penting dalam sebuah 

program atau kebijakan. 

Salah satu model evaluasi adalah model evaluasi CIPP 

(Context, Input, Process, Product). Menurut Stufflebeam  bahwa 

model evaluasi CIPP adalah kerangka kerja komprehensif dalam 

melakukan evaluasi formatif dan sumatif terhadap program, 

proyek, organisasi, produk dan kebijakan. Pada dasarnya model 

ini menyediakan petunjuk untuk menilai, konteks (terkait dengan 

kebutuhan akan koreksi atau perbaikan); input (sumber daya 

manusia, pembiayaan, strategi, rencana operasional, dan lainnya); 

proses (pelaksanaan) dan produk (hasil positif dan negatif dari 

sebuah proses) (Dodi, 2020). Menurut Arikunto & Jabar, model 

evaluasi ini bertujuan penting adalah bukan membuktikan, tetapi 

untuk memperbaiki (Suwandi, 2020).  

Untuk itu, pelaksanaan evaluasi terhadap program BDR 

perlu dilakukan, guna merekomendasikan perbaikan terhadap 

pelaksanaannya di berbagai daerah di Indonesia. Wilayah yang 

mendapat perhatian bagi penulis ialah sekolah-sekolah di Kota 

Madya Ambon. Secara umum di Kota Ambon 5 Kecamatan 

(Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Sirimau, Kecamatan Teluk 

Ambon, Kecamatan Baguala dan Kecamatan Lei Timur Selatan) 

(Kementerian dan Kebudayaan, n.d.).  

Secara umum kelima wilayah kecamatan secara dapat 
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diklasifikasikan menjadi tiga karakteristik daerah, yaitu: (1) 

Daerah perkotaan, ditandai dengan wilayah yang menjadi pusat 

kepadatan penduduk, fasilitas umum lebih maju, pusat ekonomi 

dan dekat dengan akses teknologi (diantaranya: Kecamatan 

Sirimau dan Teluk Ambon); (2) Daerah pinggiran kota, ditandai 

dengan daerah yang padat penduduk namun tidak berada di pusat 

kota dan tidak berada di desa (diantaranya: Kecamatan Baguala 

dan Nusaniwe); (3) Daerah pedesaan, ditandai dengan sulitnya 

akses transportasi, di sekitar pegunungan, fasilitas umum belum 

maju (dantaranya Kecamatan Leitimur Selatan).   

Penelitian ini akan melakukan evaluasi Program BDR 

terhadap sekolah-sekolah di Kota Ambon, khusus Sekolah Dasar, 

yang hasilnya dibandingkan berdasarkan ketiga karakteristik 

sekolah yang ada di tiga klasifikasi sekolah tersebut, yakni: (1) 

SDN Negeri Lama (mewakili sekolah di daerah perkotaan), (2) 

Sekolah Inpres 35 Passo (mewakili sekolah di daerah pinggiran 

kota), dan SD 53 Batugong (mewakili sekolah di dearah 

pedesaan). Sebagaimana surat edaran Kemendikbudristek RI, 

Program BDR juga diterapkan di sekolah-sekolah tersebut sejak 

awal Tahun Ajaran 2020/2021.  

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan guru-guru 

diketiga sekolah tersebut diketahui bahwa pelaksanaan BDR 

dilaksanakan secara daring dan luring. Pembelajaran daring 

dilakukan melalui berbagai media komunikasi dan meeting 

online, sedangkan pembelajaran luring dilakukan penugasan yang 

diberikan oleh guru melalui lembar kegiatan siswa. Observasi 

awal menunjukkan bahwa pembelajaran secara daring lebih 
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intens dilakukan di sekolah perkotaan dan pinggiran kota 

dibandingkan di daerah pedesaan. Hal ini dikuatkan juga dengan 

banyaknya bukti dokumentasi pembelajaran online di SDN 

Negeri Lama dan SD Inpres 35 Passo.  

Beberapa hal yang mendukung Pembelajaran Jarak Jauh 

(PJJ) pada ketiga sekolah diantaranya ialah kondisi infrastruktur 

internet yang mendukung pelaksanaan PJJ, adanya penglibatan 

orang tua dalam berkomunikasi dengan guru berupa 

pengumpulan tugas dan pendampingan belajar (meskipun pada 

sisi lain menurut guru banyak juga orang tua yang tidak dapat 

mendampingi anak belajar di rumah karena aktivitas pekerjaan 

sehari-hari atau bahkan mengerjakan sendiri tugas siswa sehingga 

guru tidak mengetahui dengan baik performa belajar siswa). 

Namun demikian, secara konteks, input, proses dan produk; 

masing-masing sekolah memiliki keragaman masing-masing yang 

tidak terlepas dari karakteristik wilayah sekolah, sumber daya 

sekolah, kebijakan sekolah, dan lain sebagainya.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan 

mengembangkan suatu penelitian komprehensif dan ilmiah pada 

ketiga sekolah di atas berupa “Evaluasi Program Belajar Dari 

Rumah (BDR) Pada Sekolah Dasar Dengan Menggunakan Model 

CIPP”. Penelitian ini diperlukan sebagai upaya untuk 

mengevaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap 

pelaksanaan Program BDR di sekolah tersebut agar mencapai 

tujuan yang diharapkan oleh pemerintah dan masing-masing 

satuan pendidikan. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, 

rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: 

(1) Bagaimana konteks evaluasi program BDR pada 

Sekolah Dasar di Kota Ambon? 

(2) Bagaimana input evaluasi program BDR pada 

Sekolah Dasar di Kota Ambon? 

(3) Bagaimana proses evaluasi program BDR pada 

Sekolah Dasar di Kota Ambon? 

(4) Bagaimana produk evaluasi program BDR pada 

Sekolah Dasar di Kota Ambon? 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian 

ini adalah: 

(1) Mengevaluasi konteks program  BDR pada Sekolah 

Dasar di Kota Ambon. 

(2) Mengevaluasi input program  BDR pada Sekolah 

Dasar di Kota Ambon. 

(3) Mengevaluasi proses program BDR pada Sekolah 

Dasar di Kota Ambon. 

(4) Mengevaluasi produk program BDR pada Sekolah 

Dasar di Kota Ambon. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini ialah: 
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1.4.1. Manfaat Teoretis 

Hasil Penelitian diharapkan dapat menambah referensi 

ilmiah tentang evaluasi program belajar dari rumah (BDR) pada 

Sekolah Dasar di Indonesia, khususnya di Kota Ambon. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak berikut: 

(1) Bagi Guru Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan evaluasi pelaksanaan BDR yang telah 

dilaksanakan oleh guru selama ini, dan sebagai tolak 

ukur bagi guru dalam melakukan perbaikan terhadap 

pengelolaan kegiatan belajar mengajar pada masa 

pandemi melalui program BDR. 

(2) Bagi Sekolah Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan 

evaluasi sekolah terhadap pelaksanaan BDR yang 

selama ini telah dilaksanakan, serta menjadi 

rekomendasi dan  masukan untuk meningkatkan 

keefektifan pelaksanaan BDR pada masing-masing 

sekolah (SDN Negeri Lama, SD Inpres 35 Passo dan 

SD Inpres 53 Batu Gong).  

(3) Bagi Praktisi dan mahasiswa di bidang Pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

yang memuat kondisi empiris pendidikan pada era 

pandemi covid-19 serta referensi bagi upaya 

peningkatan kualitas PJJ di kemudian hari. 
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