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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 
2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Program Belajar Dari Rumah (BDR) 

2.1.1.1. Hakikat BDR 

Program Belajar Dari Rumah dicanangkan oleh 

pemerintah dalam rangka pemenuhan hak peserta didik untuk 

mendapatkan layanan pendidikan selama darurat penyebaran 

covid-19, sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran (SE) 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan 

dalam Masa Darurat Penyebaran covid-19 yang diperkuat dengan 

SE Sekretaris Jendral Nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman 

Pelaksanaan BDR selama darurat covid-19. 

Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat covid-19 

terkait BDR menyebutkan berikut ketentuan pelaksanaan Proses 

BDR ialah: 

a. Pelaksanaan BDR melalui daring/jarak jauh 

memberikan makna pengalaman belajar bagi siswa, 

tanpa perlu terbebani dengan tuntutan penuntasan 

capaian kurikulum secara menyeluruh untuk kenaikan 

kelas maupun kelulusan; 

b. Fokus BDR pada pendidikan kecakapan hidup di masa 

pandemi covid-19; 
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c. Variasi tugas pembelajaran disesuaikan dengan kondisi 

dilapangan dan minat siswa dengan perlu 

mempertimbangkan fasilitas maupuan akses yang ada 

dan kesenjangan didalamnya.  

d. Perlu adanya umpan balik sebagai bukti aktivitas BDR 

tanpa dibebani dengan skor atau nilai. 

 

Dengan demikian, pada dasarnya BDR merupakan suatu 

model Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Menurut Prawiyogi (2020) 

PJJ merupakan praktek pembelajaran yang didalamnya berisi 

interaksi antara pendidik dan peserta didik dengan menggunakan 

media tanpa harus bertatap muka secara langsung seperti 

pembelajaran konvensional. Interaksi lebih menekankan pada 

perbedaaan tempat maupun jarak yang berbeda. Pelaksanaan PJJ 

tidak menuntut kehadiran pendidik dan peserta didik untuk 

melakukan pertemuan secara fisik dalam sebuah ruangan yang 

sama (kelas). Wujud pelaksanaannya pun dapat berupa sistem 

jarak jauh (hybrid) maupun kolaborasi dengan pembelajaran di 

dalam kelas (blended) (Prawiyogi, 2020).  

Surat Edaran Sekjen Kemendikbud Nomor 15 Tahun 2020 

menerangkan tentang metode pelaksanaan BDR yang dapat 

diterapkan ialah dalam bentuk pembelajaran daring (dalam 

jaringan) maupun luring (luar jaringan). Pembelajaran daring 

merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet 

dengan fleksibel konektivitas, aksesbilitas untuk menampilkan 

berbagai interaksi pada sebuah pembelajaran (Sadikin & 

Hamidah, 2020). Pembelajaran daring meracik pembelajaran 

menjadi lugas dan bersifat fleksibel dengan mempergunakan  
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komputer maupun smartphone sebagai medianya. Pembelajaran 

ini tidak memiliki batasan karena bersifat interaktif sehingga 

relatif memilliki waktu yang lebih banyak untuk diakses (Suhery 

et al., 2020). 

Pembelajaran daring terbagi menjadi dua bagian yaitu e-

learning dan online learning. E-learning merupakan teknologi 

informasi dan komunikasi yang menyasar pada siswa untuk 

membantu pembelajaran kapan dan dimanapun berada dengan 

cakupan yang luas baik secara online maupun offline dengan dan 

tanpa internet (Pakpahan, 2020).  E-learning juga terbagi menjadi 

tiga bagian yaitu proses pembelajaran yang dilakukan pada waktu 

yang sama secara bersamaan dengan menggunakan internet 

(synchronous) dan sebaliknya (asynchronous). Sementara online 

learning merupakan pembelajaran yang keseluruhan 

pelaksanaannya wajib menggunakan internet dengan didukung 

oleh berbagai teknologi lainnya (Nguyen, 2015). 

Setidaknya terdapat tiga pokok pembelajaran daring yang 

perlu diketahui diantaranya;  Pertama, memastikan pemenuhan 

hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama 

darurat covid-19; Kedua, kegiatan pembelajaran dilaksanakan 

untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi 

peserta didik, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh 

capaian kurikulum. Ketiga, aktivitas dan tugas pembelajaran 

dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-

masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses fasilitas 

belajar di rumah. (Sukati, 2020). 

Sebaliknya, pembelajaran luring (offline) merupakan 

aktivitas pembelajaran yang dilakukan tanpa memanfaatkan akses 
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internet (Ambarita Jenri, Jarwati, 2020). Pembelajaran ini juga 

dilakukan di luar tatap muka, namun dilakukan secara offline 

seperti dengan cara guru memberikan materi berupa tugas dalam 

bentuk hardcopy pada siswa yang dilaksanakan di luar sekolah. 

Pembelajaran ini juga dapat dilakukan dengan memakai media, 

seperti televisi, radio, Lembar Kerja Siswa (LKS), dan media 

lainnya.   

Prinsip dari kegiatan BDR melalui PJJ adalah agar peserta 

didik dapat mengakses materi dan sumber pembelajaran tanpa 

batasan waktu dan tempat. Sehingga, pelaksanaan BDR lebih 

berorientasi pada aspek kognitif (intelektualistik) dan penguasaan 

materi (materialistis) dengan menjadikan materi pembelajaran 

sebagai subjek pendidikan. Dimana pembelajaran lebih 

melibatkan interaksi antara siswa dan meteri pembelajaran, tanpa 

melibatkan interaksi dengan siswa lain dan guru (Rina, 2020). Inti 

dari Surat Edaran Mendikbud RI Nomor 4 Tahun 2020 berisi 

tujuan dan prinsip yang harus dilaksanakan oleh satuan 

pendidikan selama pelaksanaan BDR. Sedangkan 

 

2.1.1.2. Tujuan, Sasaran, Pedoman dan Prinsip 

Program BDR  

Surat Edaran Kemendikbud RI Nomor 4 Tahun 2020 dan  

SE Sekretaris Jendral Nomor 15 tahun 2020 mencatat tujuan, 

sasaran, pedoman dan prinsip yang harus dilaksanakan oleh 

satuan pendidikan selama pelaksanaan BDR, yaitu sebagai 

berikut. 

1)  Tujuan 
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  Tujuan pelaksanaan BDR antara lain:  

(a) Memastikan pemenuhan hak anak untuk 

mendapatkan layanan pendidikan selama darurat 

covid-19; 

(b) Melindungi warga satuan pendidikan dari dampak 

buruk covid 19; 

(c) Mencegah penyebaran dan penularan covid-19 di 

satuan pendidikan; 

(d) Memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi 

pendidik, siswa dan orangtua/wali. 

Dengan melihat tujuan BDR yang ditetapkan oleh 

Kemendikbud, maka guru dituntut untuk memiliki kemampuan 

dalam memotivasi agar siswa tidak bosan dalam pembelajaran, 

kemampuan dalam memanfaatkan teknologi agar dapat 

menyelaraskan pola pembelajaran dengan zamannya, kemampuan 

untuk membuat perencanaan pembelajaran lebih efektif dan 

terencana, dan kemampuan dalam menyampaikan materi secara 

kreatif kepada siswa (Kusuma & Hamidah, 2020). 

2)  Sasaran  

Sasaran dari BDR ini ialah: dinas pendidikan, kepala 

sekolah, guru/ pendidik, siswa dan orang tua/ wali. Pemerintah 

mengharapkan masing-masing sasaran ini dalam pelaksanaannya 

dapat berfungsi dengan baik.  Peserta didik, dapat mengakses 

materi dan sumber pembelajaran tanpa batasan waktu dan tempat 

yang nantinya diharapkan dapat akan mendukung proses 

pembelajaran jarak jauh dan mempermudah dalam penyebaran 

materi kepada peserta didik. Guru, menyiapkan bahan ajar yang 
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sesuai dengan dan menggunakan media pembelajan yang  

memudahkan  anak  dalam  proses BDR, melakukan monitoring 

pelaksanaan pembelajaran, Tidak lupa juga absensi  kehadiran  

siswa, penilaian  harian,  dan  penugasan. (Syaiful, 2020). Orang 

tua adalah mendampingi  anak  dan memastikan  anak  

melaksanakan  kegiatan  BDR. 

3) Pedoman 

Adapun pedoman BDR, yaitu: (1) Menyiapkan rencana 

pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dengan memastikan 

kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai, menyiapkan materi 

pembelajaran, menentukan metode dan interaksi yang dipakai 

dalam penyampaian pembelajaran melalui daring, luring, atau 

kombinasi keduanya, menentukan jenis media pembelajaran teks, 

audio/ video simulasi, multimedia, alat peraga, dan sebagainya 

yang sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan; (2) 

Waktu pembelajaran daring sepanjang hari menyesuaikan 

ketersediaan waktu, kondisi, dan kesepakatan peserta didik dan 

orangtua/walinya. Proses pembelajaran daring terdiri atas: tatap 

muka virtual melalui video conference, teleconference, dan/atau 

diskusi dalam group; serta (3) Proses Pembelajaran luring dapat 

dilaksanakan dengan (a) menggunakan media buku, modul dan 

bahan ajar dari lingkunan sekitar; (b) menggunakan media 

televisi; dan (c) menggunakan radio. Maksud dari pemaparan 

terkait surat edaran diatas dijelaskan bahwa BDR dapat 

dilaksanakan dalam bentuk daring maupun luring dengan 

memperhatikan protokol kesehatan. 

4) Prinsip  

Prinsip-prinsip kegiatan belajar dan mengajar meliputi: 
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Pertama, pembelajaran berpusat kepada anak didik (student 

oriented) berdasarkan pengetahuan yang dimiliki guru untuk 

mengetahui bahwa setiap anak unik dan memiliki kemampuan 

yang berbeda. Kedua, belajar dengan melakukan (learning by 

doing), dimaksudkan agar pembelajaran itu tetap menyenangkan, 

sehingga guru harus memastikan bahwa anak memiliki 

pengalaman yang nyata dengan memastikan anak melakukan 

yang dipelajarinya. Ketiga, mengembangkan kemampuan social 

atau dapat berinteraksi dengan sesama teman. Keempat, 

mengembangkan keingintahuan dan imajinasi anak, memancing 

rasa ingin tahu dan berfikir kritis serta kreatif. Kelima, guru 

mampu mengembangkan kreativitas dan ketrampilan siswa dalam 

memecahkan masalah.  

Sehingga dapat dijelaskan bahwa prinsip dari pelaksanaan 

BDR ini adalah guru, tetap mampu memberikan pembelajaran 

yang efektif, mengembangkan imajinasi, kreatif dan berfikir kritis 

anak lewat pembelajaran yang dilakukan secara daring maupun 

luring. Siswa mampu beradaptasi dan aktif untuk terus menerima 

pembelajaran sesuai dengan materi yang telah diberikan. Dan 

Orang tua, berperan sebagai pendamping yang baik dalam 

mendampingi anak ketika melaksanakan program BDR 

(Ngabidin, 2021).  



8  

 

2.1.1.3. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran 

Jarak Jauh 

Prawanti & Sumarni (2020) mencatat keuntungan dalam 

pembelajaran daring yaitu, 1). fasilitas pembelajaran yang dipakai 

memungkinkan peningkatan akses, dengan mudah dilakukan oleh 

pendidik maupun peserta didik tanpa harus terhalang waktu, jarak 

dan tempat; 2). Bahan ajar yang digunakan berpatokan padan 

jadwal yang terstruktur; 3). Informasi yang terkait dengan 

pembelajaran dapat diakses dimana saja; 4). Diskusi dalam 

jumlah besar peserta (peserta didik) dapat dipakai pendidik untuk 

menyebarkan materi pembelajaran tanpa terhalang tempat; 5). 

Perubahan karakter pasif menjadi aktif dari siswa ketika 

pembelajaran daring.  

Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pembelajaran daring 

juga memiliki kekurangan diantaranya: 1). Kurangnya interaksi 

antara pendidik dan peserta didik sehingga menurunkan value 

pembelajaran itu sendiri; 2). Siswa lebih egois (self peduli) 

Sehingga aspek akademik dan sosial semakin merosot; 3). 

Pendidikan yang dijabarkan lebih menyasar pada ketrampilan IT 

berbanding beda dengan pembelajaran secara konvensional; 4). 

Motivasi belajar tinggi yang tidak dimiliki siswa, cenderung 

mengalami kegagalan; 5). Fasilitas yang akseptabel (memadai) 

tidak sepenuhnya dimiliki semua orang. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa kendala yang sering didapati dalam 

pembelajaran daring yaitu ketidaktersedian jaringan, gagap 

teknologi baik dari peserta didik maupun yang memfasilitasi dan 

tinggi tingkat kebosanan yang dirasakan peserta pembelajaran. 
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2.1.1.4. Media Pembelajaran Daring 

Media berasal dari bahasa Arab yang berarti perantara 

antara penerima dan pengirim pesan. Dengan kata lain media 

merupakan efektifitas dan efensiensi dari tujuan mengajar dengan 

menggunakan alat bantu baik dalam bentuk gambar, bagan 

maupun struktur (visual maupuan verbal) (Nurfadhillah, 2021). 

Media pembelajaran adalah susunan fungsi suatu proses 

pembelajaran berdasarkan desain dan lingkungan praktek 

pembelajaran online secara terarah dan mudah untuk menjadi 

sebuah strategi demi sebuah informasi (Supriyono, 2018). 

Jika dikaitkan dengan model pembelajaran daring terdapat 

beberapa media pembelajaran yang dapat dipakai secara online 

diantaranya: whatsapp group, google suite for education, ruang 

guru, zenius, video conference berupa zoom dan google meeting 

(Herliandry et al., 2020). Whatsapp adalah sebuah media berbasis 

internet (platform) yang dapat dipakai untuk bertukar informasi. 

Dalam pembelajaran daring maupun PJJ memungkinkan setiap 

pendidik dan peserta didik dapat bertukar pesan maupun 

pembelajaran baik dalam bentuk suara, tulisan atau gambar dan 

disebarkan baik digrup maupun personal (Kusuma & Hamidah, 

2020). Google Meeting merupakan media alternative dalam 

belajar, bersosialisasi dan muda guna, yang dapat merangkum 

minimal 25 peserta dalam bentuk panggilan video (Sawitri, 

2020).  

Dalam pelaksanaannya google meet juga memiliki 

kekuranagn dan kelebihan yaitu: kelebihan: 1). Memiliki fitur 

white board artinya dapat memudahkan pemakai untuk membuat 

tulilsan dalam membantu didalam proses belajar; 2). Dapat 

diunduh dengan gratis; 3). Tampilan menjadi lebih jernih karena 
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dukungan resolusi lain untuk kualitas video;4). Mudah langkah 

dan cara penggunaannya; 5). Jumlah peserta yang dapat 

diikutsertakan hingga 250 orang. Adapun kelemahannya yaitu: 1). 

Tidak hemat daya; 2). Terkadang fasilitas yang ditawarkan 

didalamnya tidak free; 3). Kebutuhan akan internet harus stabil 

(Sawitri, 2020). 

 

2.1.3.  Evaluasi Program 

2.1.3.1. Pengertian Evaluasi Program 

Evaluasi program merupakan sebuah proses untuk 

mengetahui sejauh mana keefektifan sebuah program guna dapat 

dipertanggungjawabkan atau tercapai kepada semua pihak yang 

dipergunakan untuk mengetahui tingkat kesenjangan antara 

harapan atau tujuan dengan kenyataan yang dicapai sehingga 

dapat menerima sebuah umpan balik (Sukarman, 2021). Evaluasi 

program juga merupakan sebuah upaya untuk disampaikan 

kepada pemegang keputusan dalam bentuk informasi yang lebih 

dulu telah dipersiapkan. Dalam hal menyediakan sebuah 

informasi. Evaluasi program memiliki tanggung jawab untuk 

menentukan konsekuensi dari apa yang akan ditimbulkan oleh 

sebuah program dengan cara mengambarkan dampak dan menilai 

keberhasilan atau kegagalan dari suatu program berdasarkan 

kriteria atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya (Putri, 

2019).  

Jadi evaluasi program memberikan informasi yang 

membolehkan seseorang atau kelompok untuk mengetahui apa 

yang terjadi dari implementasi sebuah program sehingga dapat 

mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaannya sudah tepat 

sasaran atau pengukuran terhadap tingkat kegagalan dalam 
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memberdayaan tingkat pencapaian sasaran sehingga program 

tersebut dapat digunakan untuk menghindari program yang 

merugikan masyarakat dan menentukan keberlanjutannnya di 

masa mendatang. Atau dengan kata lain evaluasi program 

merupakan sebuah metode yang sistematik dalam 

mengumpulkan, menganilisis serta memakai sebuah informasi 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar terkait sebuah 

program (Putri, 2019). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi program 

adalah proses kegiatan untuk menjelaskan, mengumpulkan, 

menyebarluaskan dan menilai keberhasilan maupun kegagalan 

sebuah program dari awal proses berlangsung sampai kepada 

dampak yang dapat dirasakan untuk nantinya dapat diambil 

keputusan. 

 

2.1.3.2. Tujuan Evaluasi Program 

Tujuan evaluasi program menurut Mustopadidjaja (Annas, 

2017) bahwa evaluasi program bukan sekedar sebuah proses 

untuk menilai seberapa jauh suatu program dijalankan tetapi 

dapat membuahkan hasil. Dengan menghubungkan sebuah target 

melalui beberapa macam aspek yang saling berhubungan yang 

digunakan untuk memantau, menentukan kegunaan, kelayakan 

dan pendekatan dari sebuah keputusan yang telah ditentukan 

(Annas, 2017).  

Lebih lanjut dipaparkan oleh Yusrizal (2015) evaluasi 

program memiliki tujuan yang dipaparkan secara umum yaitu 

untuk mengetahui dengan pasti tingkat pencapaian hasil dari 

sebuah program, kendala-kendala dalam pelaksanaan program 

dan kemajuannya sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna 
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pelaksanaan perbaikan ke depan. 

Selain tujuan umum diatas Sudjana dalam (Yusrizal, 

2015) juga menjelaskan tentang tujuan khusus evaluasi program. 

Adapun tujuan khusus sebuah Evaluasi Program yaitu:  

1) Dapat memberikan bagi perencanaan program. 

2) Dapat memberikan masukan  dalam pengambilan 

keputusan yang memiliki kaitan dengan penghentian 

program maupun perluasan tindakan.  

3) Dapat memberikan masukan dalam pengambilan 

keputusan terkait dengan  modifikasi maupun 

kolaborasi terhadap perbaikan program. 

4) Dapat memberikan petunjuk terkait dengan faktor 

pendukung dan penghambat program.  

5) Dapat memberikan masukan bagi setiap kegiatan yang 

memotivasi dan membinaterselenggaranya program 

mulai dari controling sampai supervisi   

6) Dapat menyajikan data tentang landasan keilmuan bagi 

evaluasi program. 

Dari beberapa penuturan di atas dapat disimpulkan bahwa 

tujuan evaluasi program adalah mengarahkan, mengantisispasi, 

mempadankan dan melayakkan sebuah program dalam 

pencapaian hasil sesuai dengan target yang diharapkan.   

 

2.1.3.3. Manfaat Evaluasi Program 

Manfaat dari evaluasi program lebih lanjut dipaparkan 

oleh (Yusrizal, 2015) bahwa evaluasi program, yaitu: 

(a) Memberikan masukan apakah suatu program harus 

dihentikan ataukah diteruskan, 

(b) Memberitahukan prosedur/ bagian mana yang perlu 
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diperbaiki, 

(c) Memberitahukan strategi/ teknik yang perlu diganti 

maupun dihilangkan,  

(d) Memberikan masukan apakah program yang sama 

dapat diterapkan ditempat yang lain, 

(e) Memberikan masukan terkait arah dana yang perlu 

dialokasikan, 

(f) Memberikan masukan apakah teori/pendekatan 

tentang program dapat diterima maupun ditolak 

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat 

sesungguhnya dari evaluasi program adalah sebagai penanda dan 

masukan terkait tingkat kelayakan dari program tersebut untuk 

nantinya akan diperbaiki, dilanjutkan, disebarkan atau dapat 

dihentikan jika ditemukan ketidalayakan dalam program tersebut. 

Dengan demikian evaluasi program secara keseluruhan berfungsi 

untuk pengembangan, implementasi program, kebutuhan suatu 

program, perbaikan program, pertanggungjawaban, seleksi, 

motivasi, menambah pengetahuan dan dukungan dari stakeholder 

yang terlibat mengenai suatu program atau kebijakan (Nurhakim, 

2019). 

 

2.1.3.4. Karakteristik Evaluasi Program 

Evaluasi program memiliki karakteristik tersendiri sebagai 

ciri khasnya. Arikunto dan Jabar (Rafida, 2017) mengemukakan 

bahwa terdapat 8 ciri yang menunjukkan karakteristik evaluasi 

program. Ciri-ciri tersebut akan jelaskan anatara lain: 

(a) Penyimpangan tidak dibolehkan dari kaidah-kaidah 

penelitian terhadap proses  evaluasi program. 

(b) Pola berpikir peneliti harus sistematis dalam 
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melaksanakan evaluasi program, dengan memandang 

program yang diteliti sebagai sebuah kesatuan yang 

utuh dengan berbagai komponen yang memiliki 

kaitan satu dengan yang lain demi menunjang 

keberhasilan objek dan kinerja yang dievaluasi.  

(c) Diperlukan identifikasi komponen sebagai faktor 

penentu untuk mengetahui rincian dari kondisi dan 

objek yang dievaluasi demi terealisasi keberhasilan 

program. 

(d) Perbandingan untuk menentukan kesesuaian data 

dengan kenyataan perlu menggunakan kriteria dan 

standar sebagai tolak ukur dalam pengambilan 

keputusan.  

(e) Kiblat dari tujuan program kegiatan yang dilakuakan 

peneliti harus sesuai dengan standar maupuan kriteria 

demi mendapatkan hasil dari evaluasi program.  

(f) Diperlukan identifikasi dalam sebuah komponen, sub 

komponen sampai indicator dari program dan objek 

yang dievaluasi. 

(g) Pengukuran kelemahan kegiatan perlu menerapkan  

tandard an kriteria mulai dari komponen terkecil.  

(h) Susunan hasil evaluasi program berdasarkan 

rekomendasi secara akurat dan rinci untuk 

menentukan langkah selanjutnya. 

 

 

2.1.2.5.  Model-model Evaluasi  

Berdasarkan jenisnya, evaluasi dikelompokan berdasarkan 

fokus dan objeknya dalam suatu program. Menurut objeknya, 
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evaluasi dibagi menjadi; evaluasi kebijakan; evaluasi program; 

evaluasi proyek; evaluasi material dan evaluasi sumber daya 

manusia. Sementara itu jenis evaluasi berdasarkan focus 

digolongkan menjadi, Asesmen kebutuhan program (program 

need assessment); evaluasi proses program (process program 

evaluation); evaluasi keluaran program (outcome program 

evaluation); dan evaluasi efisiensi (program efficiency 

evaluation). 

Lebih lanjut Slameto (2020)  juga menyatakan bahwa 

evaluasi dibedakan menjadi 8 bagian oleh para ahli yaitu: 

1) Goal Oriented Evaluation Model (dikembangkan 

oleh Tyler). Model ini berorientasi pada tujuan dari 

program. Yang terdapat pada awal dan evaluasinya 

dilakukan secara berkesinambungan dan terus-

menerus untuk mengetahui ketercapaian dari program 

yang sedang dilaksanakan. 

2) Goal Free Evaluation Model (dikembangkan oleh 

Scriven). Model ini adalah model evaluasi bebas 

tujuan dapat dikatakan berlawanan dengan model 

yang pertama. Dimana dalam melaksanakan program 

ini, evaluasi semata-mata berpaling dari tujuan (tidak 

memperhatikan tujuan khusus program), melainkan 

bagaimana terlaksananya program dan mencatat hal-

hal yang positif (hal-hal yang diharapkan) maupun 

negative (hal-hal yang tidak diharapkan). 

3) Formatif Sumatif Evaluation Model (dikembangkan 

oleh Scriven). Penunjukan model ini berdasarkan 

tahapan, objek dan lingkungan yang akan dievaluasi. 



16  

Evaluasi formatif dilakukan ketika program masih 

berjalan.  Dan sebaliknya adalah evaluasi sumatif.  

Sasaran dari evaluasi formatif dimaksudkan untuk 

mengetahui seberapa jauh program itu telah berjalan 

sehingga mampu  mengidentifikasi setiap hambatan- 

yang terjadi sejak dini dan secepatnya melakukan 

perbaikan demi mendukung kelancaran program 

tersebut. Sementara evaluasi sumatif, dimaksudkan 

untuk mengukur ketercapaian tujuan program. 

4) Countenance Evaluation Model (dikembangkan oleh 

Stake). Menurut Fernandes menyatakan bahwa model 

Stake ini disebut dengan model evaluasi 

pertimbangan. Maksudnya adalah evaluator 

membandingkan   kondisi hasil evaluasi program 

dengan program lain, dengan objek sasaran yang 

sama dan membandingkan kondisi hasil pelaksanaan 

program dengan standar yang ditentukan oleh 

program tersebut (Slameto, 2020). Model ini 

menekankan pada pelaksanaan dua komponen pokok 

yaitu: a) deskripsi (description), dan b) pertimbangan 

(judgments) serta membagi objek evaluasi kedalam 

tiga hal, yaitu: 1) anteseden (evaluasi terhadap 

konteks); 2) transaksi (evaluasi terhadap proses); dan 

3) luaran (evaluasi terhadap output dan outcomes). 

5) Responsive Evaluation Model. Model ini adalah 

model evaluasi yang menggunakan pendekatan 

client-centered studies dan transaction observation. 

Model ini cocok dikembangkan untuk mengevaluas 
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konflik dimasyarakat yang ditimbulkan karena 

program tersebut, orientasinya lebih menyasar pada 

pengguna atau klien. 

6) CSE-UCLA Evaluation Model yang penekanannya 

pada “kapan”evaluasi dilakukan. CSE-UCLA terdiri 

dari dua singkatan, yaitu CSE dan UCLA. CSE 

(Center For Study Of Evaluation), sedangkan UCLA 

(University of California in Los Angeles). Memiliki 

lima tahapan evaluasi yaitu perencanaan, 

pengembangan, implementasi, hasil dan dampak. 

7) CIPP Evaluation Model (dikembangkan oleh 

Stufflebeam). Model ini dikembangkan pada tahun 

1967 oleh Stufflebeam, dkk yang merupakan 

singkatan dari:   

C: Context evaluation (evaluasi terhadap konteks) 

I : Input evaluation (evaluasi terhadap masukan) 

P : Process evaluation (evaluasi terhadap proses) 

P : Product evaluation (evaluasi terhadap hasil) 

Sasaran evaluasi dari model CIPP ini adalah 

komponen dari suatu program. Dapat diartikan 

sebagai model evaluasi yang memandang program 

yang telah dievaluasi sebagai suatu sistem. 

Kelengkapan komponen dari model ini hanya 

berhenti pada pengukuran output (product). Oleh 

sebab itu telah banyak dikembangkan model CIPP 

dengan menambahkan outcomes sehingga modelnya 

berubah menjadi CIPPO.  
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8) Discrepancy Model  (dikembangkan oleh Provus). 

Model yang telah dikembangkan oleh Malcom 

Provus ini adalah model yang berorientasi pada 

kesenjangan didalam pelaksanaan sebuah program. 

Ini dilakukan untuk mengukur besarnya kesenjangan 

yang ada pada setiap komponen program dari hasil 

yang dicapai. 

 

2.1.4  Model CIPP (Context, Input, Proces and Product) 

2.1.4.1.  Konsep Model CIPP  

Penelitian ini menggunakan model pengambilan 

keputusan pengembangan Stuflebeam yaitu Model Evaluasi 

CIPP. Ciri khas dari model ini adalah setiap tipe evaluasi terkait 

pada perangkat (decision) yaitu perencanaan dan operasional 

pengambilan keputusan pada sebuah program. Keunggulan dari 

model CIPP yaitu dapat memberikan komprehensif format 

evaluasi disetiap tahapannya mulai dari tahap konteks, input, 

proses maupun produk. 

Terdapat empat jenis evaluasi dari model CIPP, yaitu 

Evaluasi Konteks (Contexs Evaluation), Evaluasi Masukan (Input 

Evaluation), Evaluasi Proses (Process Evaluation), dan Evaluasi 

Produk (Product Evaluation) (Wirawan, 2016). 

1) Evaluasi Konteks. Evaluasi ini mengidentifikasi dan 

menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasari 

disusunnya suatu program. Mampu melihat kekuatan 

dan kelemahan organisasi sehingga dapat memberikan 

saran guna memperbaiki. Tujuan pokoknya yaitu 
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menilai seluruh keadaan baik kelemahan, kekuatan, 

mampu mendiaknosa/menemukan masalah serta 

mampu mencari solusinya. Artinya bahwa evaluasi 

konteks bertujuan untuk menilai, apakah program 

sudah sesuai dan dijalankan untuk memenuhi 

kebutuhan sebuah organisasi ataukah belum. 

2) Evaluasi masukan. Evaluasi masukan dipakai untuk 

memilih rencana-rencana yang ada. Dengan kata lain 

mempertimbangkan sumber dan strategi yang akan 

digunakan dalam upaya mencapai suatu program. 

Selain itu dapat mencari hambatan dan potensi dari 

sebuah program yang tujuannya membantu 

menghindari inovasi atau langkah yang sia-sia dan 

tidak bermanfaat dalam pelaksanaan program.  

3) Evaluasi Proses. Evaluasi ini berupaya untuk 

mengakses pelaksanaan dari setiap rencana yang 

bertujuan untuk membantu melaksanakan aktifitas dari 

rencana yang telah ditetapkan.  Tujuannya memberikan 

pendapat atau masukan bagi anggota untuk membantu 

menilai program dan tujuan-tujuan yang perlu 

diperhatikan sertamampu meninjau kembali aspek 

penting dalam organisasi. intinya dalam evaluasi 

proses, tujuan utamanya untuk memastikan 

keberlangsungan setiap proses yang berjalan yang 

berfungsi untuk memberikan masukan yang tepat bagi 

organisasi dan mampu memodifikasi solusi jika 

terdapat kendala selama proses berlangsung.  

4) Evaluasi Produk. Evaluasi ini mengidentifikasi dan 
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mengakses keluaran dan manfaat, baik terencana 

maupun tidak, baik jangka pendek maupun jangka 

panjang. Manfaatnya untuk membantu menjaga fokus 

kelompok dan mengukur kesuksesan upaya pencapaian 

kebutuhan-kebutuhan yang telah ditargetkan. Artinya 

bahwa evaluasi produk bertujuan untuk mengukur dan 

menilai capaian/keberhasilan sebuah program dari 

berbagai sudut pandang. Sampai kepada dampak-

dampak yang akan dihasilkan dari program tersebut, 

kesesuaian dengan tujuan dan maksud program, 

maupun pengaruh positif dan negative dari program 

tersebut. 

 

Tabel 2.1.  Tabel  Evaluasi Konteks, Input, Proses dan Produk 

Sumber: (Wirawan, 2016) 
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2.1.4.2. Kelebihan dan Kekurangan Model Evaluasi 

CIPP 

Menurut Widoyoko dalam (Yusrizal, 2015) menjelaskan 

bahwa model CIPP memiliki kelebihan yaitu, lebih menyeluruh 

atau lengkap dalam menjaring informasi karena objek evaluasi 

tidak hanya pada hasil semata tetapi juga mencakup conteks, 

input, process, maupun product. Evaluasi model CIPP dan 

kelengkapan yang dihasilkan akan mampu memberikan tatanan 

dalam pengambilan keputusan, kebijakan, maupun penyusunan 

programprogram berikutnya.  

Adapula keterbatasan, dari model ini yaitu penerapan 

model dalam bidang program pembelajaran di kelas, kombinasi 

diperlukan sehingga ketercapaina dalam pelaksanaannya tinggi. 

Sehingga dapat dipastikan untuk mengukur konteks sampai 

produk akan memerlukan waktu dan biaya yang besar. Selain itu 

terdapat beberapa kelemahan yang lain diantaranya; (1) Evaluator 

tidak responsif terhadap masalah maupun isu yang signifikan 

karena terfokus pada informasi yang dibutuhkan saja. (2) hasil 

evaluasi  tidak demokratis karena terfokus pada top manajemen.; 

dan (3) karena komplesitas dari model ni tinggi sehingga 

diperlukan banyak waktu, dana dan SD lainnya. 
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2.2.  Kajian Penelitian Relevan   

Sebuah kajian survei yang dilakukan oleh Mutaqinah & 

Hidayatullah (2020)  tentang “Implementasi Pembelajaran Daring 

(Program BDR) Selama Pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa 

Barat” mengemukakan 4 (empat) hasil analisis terhadap 

implementasi BDR, yaitu: (a) Tahap persiapan dan perencanaan, 

sekolah meneruskan surat edaran Mendikbud dan Pemerintah 

daerah dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh warga 

sekolah dan orang tua  melalui media sosial. Selanjutnya, kepala 

sekolah membimbing guru untuk membuat perencanaan BDR 

melalui daring dengan aplikasi; (b). Proses, program BDR 

dilakukan dengan berbagai media sosial dan sumber 

pembelajaran; (c) Kendala, ada beberapa hambatan yang dialami 

guru, berupa keterbatasan kuota/jaringan, kesulitan mengontrol 

siswa, keterbatasn akses internet dan terbatasnya fasilitas gadget, 

serta kesulitan orangtua dalam mengatur waktu mendampingi 

anak belajar; dan d). Dampak, BDR berdampak pada target 

kurikulum yang tidak secara optimal tercapai dan sulitnya 

melakukan penilaian karakter. Selain itu, faktor penentu 

keberhasilan pembelajaran online dalam Program BDR di Jawa 

Barat sangat ditentukan oleh kesiapan infrastruktur akses internet 

dan fasilitas gadged, dukungan para pemangku kepentingan 

(pemerintah, sekolah, guru dan orang tua) serta kesiapan dan 

kemampuan guru dalam melakukan perencanaan serta 

pembelajaran secara daring.  

Penelitian yang dilakukan oleh Wiranata, et al., (2021) 

menekankan pada fokus efektivitas BDR selama Pandemi Covid. 

Penelitian ini dilakukan di SMK 1 Dasa Semesta Bogor. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui teknik 

pengisian angket, didapati bahwa secara umum pelaksanaan BDR 

yang dilakukan oleh siswa dikategorikan cukup efektif dengan 

prestase 60-79%. Sedangkan dalam proses pelaksanaan 

pembelajaran, hasil efektivitas dikategorikan buruk dengan 

presentase 48%. Sehingga penelitian ini menyarankan agar dalam 

pelaksanaan BDR, guru memiliki kemampuan merancang 

kegiatan pembelajaran mulai dari persiapan hingga evaluasi 

dengan elbih kreatif, efektif dan sederhana.   

Penelitian yang serupa dengan Wiranata dilakukan oleh 

(Kurniasari et al., 2020), dengan subjek penelitian pada SD 

Muhammadiyah 18 Surabaya. Kurniasari et al menganalisis 

efektivitas pelaksanaan proses BDR pada kelas VI SD dengan 

menggunakan metode campuran. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa keefektivan pelaksanaan pembelajaran secara umum 

dikategorikan cukup efektif dengan persentase 60-79% oleh 

karena siswa sudah terbiasa dengan gawai. Sementara dalam 

evaluasi hasil pembelajaran, tingkat efektivitas dikategorikan 

tidak baik sebesar 48%. Siswa beranggapan bahwa tes yang 

diberikan terlalu berat. Sehingga peneliti memberikan saran agar 

guru lebih mampu mendesain pembelaajra secara lebih efektif, 

kreatif dan ringan.    

Penelitian yang menguji tingkat efektivitas pembelajaran 

daring juga dilakukan oleh Roni Hamdani & Priatna (2020). 

Dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Implementasi 

Pembelajaran Daring (Full Online) Dimasa Pandemi Covid- 19 

Pada Jenjang Sekolah Dasar Di Kabupaten Subang”, Hamdani et  

al. melakukan pengujian berdasarkan 8 (delapan) indikator: yaitu: 
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1) kenyamanan pembelajaran masa pandemi, 2) kemampuan 

literasi digital guru, 3) tingkat adaptasi siswa terhadap 

pembelajaran, 4) kecukupan perangkat, 5) koneksi internet, 6) 

biaya pembelajaran daring, 7) tingkat kenyamanan aplikasi, 8) 

komitmen daring pasca pandemi. Disimpulkan bahwa tingkat 

efektivitas pembelajaran yaitu sebesar 66,97%.  

Selain itu, terdapat juga beberapa penelitian untuk melihat 

persepsi siswa, guru dan orang tua dalam pembelajaran dari 

rumah di masa pandemi, khususnya pembelajaran daring. 

Penelitian yang dilakukan oleh Puspaningtyas & Dewi (2020) 

ialah tentang “Persepsi Peserta Didik Terhadap Pembelajaran 

Berbasis Daring”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

persepsi peserta didik mengenai pembelajaran daring di Provinsi 

Lampung. Sampel dipilih secara acak dengan menggunakan 

Metode Slovin pada populasi yaitu siswa SMA se-Provinsi 

Lampung. Sebanyak 400 siswa yang berasal dari 25 sekolah 

menjadi sampel dalam penelitian ini. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa siswa mendapat dukungan yang baik dari 

berbagai pihak dalam melaksanakan pembelajaran dalam 

jaringan. Tetapi umumnya siswa mengalami hambatan berkaitan 

dengan kualitas jaringan, belum dapat menguasai aplikasi 

pembelajaran dengan baik, mengalami kesulitan dalam 

memahami materi apabila hanya bersumber dari buku serta 

mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan guru. 

Sehingga, siswa lebih menyenangi pembelajaran secara tatap 

muka. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Wirza (2020) 

“Teachers’ Perception of Online Learning during Pandemic 
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Covid-19”. Penelitian ini dilakukan pada 102 guru Bahasa Inggris 

SMP di Kota Bandung berkaitan dengan transisi cara mengajar 

dari pembelajaran tatap muka ke pembelajaran online. Hasil 

penelitian mengungkapkan bahwa para peserta menunjukkan 

persepsi positif tentang kegunaan dan kemudahan sistem 

pembelajaran online di masa pandemi covid-19. Namun, lebih 

dari separuh guru tidak setuju dengan keefektifannya. Meskipun 

para guru menghadapi banyak masalah proses pengajaran online, 

mereka dapat menunjukkan sikap yang benar dalam 

menggunakan teknologi untuk mengajar online.  

Penelitian tentang persepsi juga dilakukan oleh Sabiq 

(2020) dalam kajiannya yang berjudul “Persepsi Orang Tua 

Siswa tentang Kegiatan Belajar di Rumah sebagai Dampak 

Penyebaran Covid-19”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengungkapkan bagaiamna persepsi orang tua dalam proses 

mendampingi anak-anaknya selama belajar di rumah. Metode 

penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif 

kepada 62 responden orang tua siswa di SD Plus Tahfizhul Qoran 

(PTQ) Annida Salatiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

umumnya orang tua merasa nyaman dengan adanya program 

belajar di rumah ini karena menyadari harus melaksanakan social 

distancing. Namun, sebagian besar orang tua mengalami kendala 

dalam mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Kendala 

yang paling besar adalah kesulitan dalam mengarahkan anak 

untuk belajar serta keterbatasan waktu. Namun, hikmah dari 

kondisi ini adalah orang tua bisa lebih dekat keluarganya karena 

memiliki banyak waktu tinggal di rumah. Hikmah lainnya adalah 

orang tua dapat memahami tugas seorang guru di sekolah. 
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Sementara itu, dalam pembelajaran daring juga terdapat 

faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan pembelajaran 

daring dari rumah, khususnya dalam Revolusi Industri 4.0. 

Penelitian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan oleh 

Andrianto Pangondian et al. (2019). Hasil penelitian 

mengemukakan setidaknya ada 3 (tiga) faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesuksesan pembelajaran daring, yaitu: 

lingkungan e-learning, kualitas institusi dan layanan, infrastruktur 

dan kualitas sistem, kualitas kursus dan informasi serta motivasi.  

Penelitian Evaluasi Model CIPP Penelitian CIPP 

dilakukan oleh Hanif et al. (2021) berujudul “Evaluasi 

Pembelajaran Daring di SMK Negeri 1 Sumatera Barat”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan 

pembelajaran daring di SMK Negeri 1 Sumatera Barat berbasis 

LMS. Model Evaluasi yang digunakan ialah model evaluasi CIPP 

yaitu: context, input, process dan product dengan metode 

menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. 

Hasil penelitian mengemukakan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran daring tersebut secara keseluruhan meliputi: 

Evaluasi context memperoleh standar skor rata-rata 73,91% 

dengan kategori cukup. Evaluasi input memperoleh standar skor 

rata-rata 76,99% dengan kategori cukup. Evaluasi proses 

memperoleh standar skor rata-rata 74,13% dengan kategori 

cukup. Evaluasi product memperoleh standar skor rata-rata 

67,88% dengan kategori cukup. Berdasarkan hasil ini 

disimpulkan bahwa program pembelajaran daring di SMK Negeri 

1 Sumatera Barat dengan berbasis LMS masih dalam kategori 

cukup dan perlu diperbaiki dalam beberapa aspek. 
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Evaluasi Model CIPP juga dilakukan oleh Yudiawan 

(2020) tentang Evaluasi Pembelajaran Daring Era Pandemi. 

Penelitian ini dilakukan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 

Negeri, Papua Barat dengan tujuan untuk mengevaluasi 

penerapan pembelajaran daring yang telah dilakukan sejak 

mewabahnya pademi covid-19. Penelitian ini dilakukan secara 

deskriptif kuantitatif dengan penentuan sample secara stratified 

random sampling. Hasil penelitian ditinjau dari Context, Input, 

Process, Product yaitu: (a) Context, pelaksanaan pembelajaran 

daring sudah tepat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan; (b) 

Input, dosen dan mahasiswa cukup berkompeten melakukan 

pembalaran daring; (c) Process, terdapat kendala berupa jaraingan 

dan biaya paket data mahasiswa; (d) Product, hasil evaluasi 

pembelajaran yang diperoleh dengan penerapan pembelajaran 

daring cukup baik.  

Penelitian yang dilakukan oleh Mutaqinah & Hidayatullah 

(2020), Wiranata, et al. (2021), dan Hamdani, et al. (2020) sama-

sama membahas tentang implementasi pembelajaran daring dan 

berfokus pada efektivitas BDR. Dapat dilihat bagaimana peran 

kepala sekolah dalam mengarahkan guru selama proses belajar 

daring. Peneliti menjadikan hal ini sebagai acuan penelitian dan 

focus terhadap keterlibatan kepala sekolah untuk mengarahkan 

para guru dan perkembangannya selama pembelajaran daring 

maupun luring.  

Penelitian yang dilakukan oleh Puspaningtyas & Dewi 

(2020) lebih berfokus pada tingkat efektivitas penerimaan siswa 

terhadap pembelajaran daring dalam proses BDR. Penelitian yang 

dilakukan oleh Rahayu & Wirza (2020), tetapi focus penelitian 



28  

lebih mengarah kepada persepsi guru terkait dengan BDR. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sabiq (2020) lebih menekankan 

pada persepsi orang tua dalam proses pendampingan belajar anak. 

Ketiga penelitian diatas hanya berfokus kepada salah satu objek 

saja, tetapi penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan berfokus 

bukan hanya kepadaguru tetapi kepada siswa dan peran orang tua 

dalam mendampingi anak selama proses BDR. 

Selain itu terdapat penelitian yang dilakukan oleh 

Pangondian et al. (2019), pembahasan mengarah kepada faktor-

faktor yang mempengaruhi kesuksesan pembelajaran daring. 

Penelitiannya dapat membimbing peneliti untuk melihat dari 

sudut pandang yang berbeda terkait hal-hal yang akan ditemukan 

selama penelitian nanti, sehingga peneliti dapat memberikan 

saran dan pendapat terhadap sekolah yang akan diteliti untuk 

mengubah metode pembelajaran yang efektif, baik dalam 

penyampaian materi yang baik selama proses. Penelitian yang 

lain juga dilakukan oleh Hanif et al. (2021) serta Yudiawan 

(2020) fokus penelitian mengarah kepada evaluasi pembelajaran 

daring selama pandemic covid-19 dengan menggunakan model 

CIPP. Sama halnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti dengan menggunakan model CIPP yang didalamnya 

mengarah pada evaluasi konteks, input, proses maupun produk. 

Mulai dari pelaksanaan sampai kepada dampak pada program. 

Dilakukan kajian terhadap 10 artikel internasional dan 

nasional yang relevan dengan penelitian. Kebaruan dalam 

rencana penelitian ini dibandingkan dengan artikel relevan yang 

diteliti: a). Melakukan evaluasi program baru pemerintah BDR 

secara komprehensif dan menyeluruh ditinjau dari empat aspek 
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evaluasi; b). Belum terdapat penelitian BDR di lokasi Kotamadya 

Ambon; c). Penelitian ini meneliti sampel yang 

merepresentasikan daerah kota, pinggiran dan desa untuk dapat 

melihat hasil evaluasi secara menyeluruh. 

 

. 2.3. Kerangka Pikir 

Pada bab I telah diuraikan tantangan yang dihadapi dunia 

pendidikan di masa pandemi covid-19 ini. Era pandemi telah 

mendorong pemerintah untuk menjawab tantangan pendidikan 

dengan segera. Salah satu kebijakan yang dicanangkan 

pemerintah ialah pelaksanaan BDR. Secara umum dalam 

pelaksanaan BDR di sekolah dasar di kota Ambon, terdapat tiga 

bagian penting yang perlu untuk dievaluasi, yaitu (1) keselamatan 

warga sekolah (peserta didik, guru dan tenaga kependidikan); (2) 

kualitas pembelajaran jarak jauh yang dilangsungkan; (3) fasilitas 

yang tersedia untuk melaksanakan BDR.  

Evaluasi program BDR pada SD di Kota Ambon ini 

dilakukan dengan menggunakan Model CIPP, yang menyangkut 

empat aspek penting evaluasi (konteks, input, proses dan produk). 

Keempat aspek evaluasi ini akan mampu menggali ketiga bagian 

penting di atas secara komprehensif. Secara umum, gambaran 

kerangka pikir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut. 
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 Gambar 2.1. Skema Kerangka Pikir Penelitian 
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