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RINGKASAN 

Pembelajaran daring yang dilasanakan di sekolah selama pandemi ada yang 

berjalan dengan efektif, kurang efektif dan bahkan tidak ataupun belum efektif. 

Program pembelajaran daring mata pelajaran ekonomi SMA di Kabupaten Kebumen 

tahun ajaran 2021/2022 selama ini belum pernah dievaluasi, sehingga belum diketahui 

bagaimana tingkat efektivitas program pembelajaran tersebut. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui efektivitas program pembelajaran daring mata pelajaran ekonomi 

SMA di Kabupaten Kebumen tahun ajaran 2021/2022. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian evaluasi (Evaluation Research). 

Model yang digunakan adalah EKOP (Evaluasi Kualitas Pembelajaran dan Output 

Pembelajaran). Populasi penelitian seluruh SMA di Kabupaten Kebumen yang 

berjumlah 20 SMA terdiri dari 13 SMA Negeri dan 7 SMA Swasta. Sampel berjumlah 

6 SMA terdiri dari 4 SMA Negeri dan 2 SMA Swasta. Pengambilan sampel 

menggunakan proportional random sampling. Metode pengumpulan data 

menggunakan angket dan analisis dokumen. Analisis data menggunakan analisis 

deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum program pembelajaran daring 

mata pelajaran ekonomi di SMA kabupaten Kebumen telah berjalan dengan efektif, 

baik dilihat dari segi proses atau kualitas pembelajaran maupun ouput pembelajaran 

(rerata skor = 2,90). Namun demikian dari sudut kualitas pembelajaran dan hasil 

belajar tersebut belum maksimal, bahkan untuk SMA swasta rerata hasil belajar 

masih dalam kategori cukup. Pembelajaran ekonomi di SMA negeri memiliki 

kualitas yang lebih baik (rerata skor =2,98) dibandingkan di SMA swasta (rerata skor 

= 2,96). Output pembelajaran ekonomi di SMA negeri lebih baik (rerata skor = 

80,41) dibandingkan SMA swasta (rerata skor = 79,61). Efektivitas program 

pembelajaran di SMA negeri (rerata skor = 2,91) lebih baik dibandingkan SMA 

swasta (rerata skor =2,86), walaupun skor ke dua-duanya termasuk kualifikasi 

efektif. Perbedaan efektivitas pelaksanaan program pembelajaran antara SMA negeri 

dengan SMA swasta tersebut di antaranya disebabkan faktor input peserta didik yang 

berbeda, kualitas guru yang pada umumnya berbeda, serta fasilitas pembelajaran 

daring yang berbeda 

 

Kata kunci : kualitas pembelajaran, output pembelajaran, program pembelajaran 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dunia saat ini sedang mengalami Global Pandemic Corona Virus 

Disiase-19 (Covid-19) sebagaimana dinyatakan oleh World Health 

Organization (WHO) pada 11 Maret 2020. Pandemi Covid-19 telah melanda 

hampir semua negara di dunia ini termasuk Indonesia dan memaksa lebih dari 

setengah umat manusia mengunci diri di dalam rumah. Pandemi Covid-19 

memiliki dampak yang luas pada dunia pendidikan di Indonesia. Hal tersebut 

mengakibatkan pendidikan jenjang dasar dan menengah berubah secara 

dramatis hanya dalam waktu hitungan hari. Pandemi ini telah mengakibatkan 

404 ribu sekolah tutup di Indonesia. Secara nasional, lebih dari 51 juta peserta 

didik dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB keluar dari ruang kelas (Baiq 

Salkiah. 2020). Sekolah formal mendadak dipaksa secara serentak melakukan 

pembelajaran daring (on-line) bagi siswanya, tanpa persiapan yang matang, 

demi menggantikan pembelajaran tatap muka di kelas. Para guru secara tiba-

tiba pula melakukan sesuatu yang berbeda dalam pemberian pelajaran kepada 

siswanya. Ada yang canggung dengan tekhnologi, akibatnya para guru hanya 

memberikan tugas setiap harinya. Sehingga siswa tidak memiliki flesksiblitas 

waktu di rumah karena banyaknya tugas diberikan oleh para guru. Namun ada 

juga guru yang mampu memanfaatkan momen pandemi ini untuk 

meningkatkan potensi manfaat aksesibilitas platform digital dengan membuat 

konten pembelajaran e-learning yang khas, sehingga siswa merasa senang dan 

nyaman dalam belajar. Akan tetapi guru yang mampu tersebut masih sedikit, 

tidak sebanding dengan jumlah siswa (Baiq Salkiah. 2020). 

Pembelajaran daring adalah proses pembelajaran dengan memanfaatkan 

jaringan internet dalam pelaksanaanya (Isman. 2016). Pembelajaran daring 

dilakukan melalui aplikasi online yang mengedepankan innteraksi dan 

pemberian informasi untuk memudahkan peserta ddik dalam belajar dan 

meningkatkan kualitas belajar. Pada umumnya pembelajaran daring bertujuan 
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untuk melaksanakan pembelajaran yang bermutu dalam jaringan yang massif 

dan terbuka sebagai sarana mencapai target (Putri & Yuhdi. 2021) 

Pembelajaran daring memiliki kelebihan, di antaranya mampu 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi, otonomi, 

kreativitas, kemandirian peserta didik dan menunjukkan kesiapan institusi 

sekolah baik guru maupun fasilitas untuk melaksanakan pembelajaran jarak 

jauh (Marinus Waruwu. 2020). Pembelajaran daring memiliki dampak positif 

berupa kemandirian siswa dalam belajar, peningkatan aktivitas mencari 

sumber belajar dan inovasi gaya belajar (Jumardi Budiman. 2021). 

Berdasarkan pandangan siswa pembelajaran daring memiliki kelebihan: 

merasa lebih santai dan senang, merasa punya lebih banyak waktu dirumah 

bersama keluarganya, merasa punya lebih banyak waktu beristirahat dan 

bersantai, serta merasa lebih rileks dan tidak tegang (Nisaul Choiroh. 2020; 

Irma Safitri. 2021). 

Selain mempunyai kelebihan, pembelajaran daring juga memiliki 

kelemahan. Kelemahan pembelajaran daring di antaranya kurang maksimal 

pada peningkatan kemampuan peserta didik khususnya yang bersifat non 

akademis seperti pembentuk karakter, efektivitas interaksi dalam 

pembelajaran, pembelajaran tuntas, peningkatan kepribadian, pemberian 

motivasi yang berorientasi pada keteladanan hidup (Marinus Waruwu. 2020). 

Pembelajaran daring menimbulkan rasa jenuh dan penurunan minat belajar 

akibat kegagalan siswa dan guru dalam mengatasi kendala seperti sarana 

penunjang yang tidak memadai, ketiadaan kuota internet dan sinyal internet 

yang buruk (Jumardi Budiman. 2021). Kelemahan dalam pembelajaran daring 

yang lain adalah kurang maksimalnya keterlibatan siswa. Keterlibatan siswa 

yang dimaksud dapat dilihat dari hasil keterlibatan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran daring secara penuh dari awal pembelajaran sampai akhir 

pembelajaran (Rika Yuni Ambarsari. 2021). 

Berdasarkan pandangan siswa pembelajaran daring juga memiliki 

kekurangan di antaranya merasa boros dikarenakan kuota jadi cepat habis, 

merasa lebih sulit memahami materi yang disampaikan oleh guru, merasa 
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sedih karena uang jajan yang didapatkan berkurang, dan merasa kegiatan 

sosial dengan teman-temanya terhambat (Nisaul Choiroh. 2020; Irma Safitri. 

2021). 

Pembelajaran daring yang dilaksanakan selama pandemi ada yang 

terlaksana dengan efektif (Putri & Yuhdi, 2021; Antoni, dkk. 2021), kurang 

efektif (Dama, dkk. 2022; Latih & Supardi. 2021; Wahyudi, dkk. 2022), 

bahkan tidak ataupunbelum efektif (Widian Pratama dan Boy Indrayana. 

2021; Rani Novitasari, dkk. 2021; Samoling, dkk. 2022). Penelitian Ardiyanti 

menyimpulkan bahwa proses pembelajaran matematika secara daring di 

SMAN Kota Singaraja bagi siswa tergolong kurang efektif dan bagi guru 

tergolong efektif ditinjau dari segi variabel konteks, input, proses dan produk 

(Ardiyanti. 2020). Penelitian Adriana Damayanthi menunjukkan bahwa 

pembelajaran daring yang dilaksanakan memang cukup dapat menggantikan 

pembelajaran tatap muka, namun apabila dilihat dari efektivitas, pembelajaran 

daring belum mampu membuat tujuan pembelajaran tercapai (Adriana 

Damayanthi. 2020). Penelitian Nur Inayati Saiful, dkk., juga menyimpulkan 

pembelajaran secara daring selama masa pandemi covid-19 yang dilakukan 

oleh siswa dan guru kurang efektif (Nur Inayati Saiful, dkk. 2021) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah guru ketika para 

mahasiswa melaksanakan magang, program pembelajaran daring mata 

pelajaran ekonomi di sejumlah SMA Kabupaten Kabumen selama ini belum 

pernah dievaluasi sehingga belum diketahui tingkat efektivitasnya beserta 

kendala-kendala yang ditemui selama pelaksanaan pembelajaran daring, baik 

dari sisi siswa, guru maupun sekolah. Selama ini yang dinilai baru hasil 

pembelajarannya, sedangkan kualitas proses pembelajaran belum dievaluasi. 

Untuk memperbaiki hasil pembelajaran tentunya harus melihat bagaimana 

kualitas pembelajarnnya karena kualitas pembelajaran akan berpengaruh 

terhadap hasil pembelajaran (Hiroyuki Motegi & Masato Oikawa.2019; Jessie 

Brown & Martin Kurzweil. 2018; dan, Trude Nilsen & Jan-Eric Gustafsson. 

2016) 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang efektivitas program pembelajaran daring mata 

pelajaran ekonomi SMA di Kabupaten Kebumen tahun ajaran 2021/2022. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana efektivitas program pembelajaran daring mata pelajaran 

ekonomi SMA di Kabupaten Kebumen tahun ajaran 2021/2022? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program 

pembelajaran daring mapel Ekonomi di SMA Kabupaten Kebumen khususnya 

untuk tahun ajaran 2021/2022 

D. Luaran Penelitian 

Ada dua target luaran yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Laporan penelitian yang memuat hasil evaluasi terhadap pelaksanaan 

program pembelajaran daring mapel Ekonomi SMA di Kabupaten 

Kebumen tahun ajaran 2021/2022 yang dapat dijadikan sebagai dasar 

dalam merancang program-program pembelajaran secara daring selanjutnya 

2. Dari penelitian diharapkan menghasilkan artikel ilmiah yang akan 

diterbitkan dalam jurnal internasional atau minimal pada jurnal nasional 

terakreditasi ataupun dipresentasikan dalam seminar nasional 
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BAB II 

 KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Pembelajaran Daring 

Istilah pembelajaran daring dan luring muncul sebagai salah satu 

bentuk pola pembelajaran di era teknologi informasi seperti sekarang 

ini. Daring merupakan singkatan dari “dalam jaringan” sebagai pengganti 

kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi 

internet. Daring adalah terjemahan dari istilah online yang bermakna 

tersambung ke dalam jaringan internet. Pembelajaran daring artinya adalah 

pembelajaran yang dilakukan secara online, menggunakan aplikasi 

pembelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran daring merupakan 

pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi 

melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk materi pelajaran 

didistribusikan secara online, komunikasi juga dilakukan secara online, dan 

tes juga dilaksanakan secara online. Sistem pembelajaran melalui daring ini 

dibantu dengan beberapa aplikasi, seperti Google Classroom, Google Meet, 

Edmudo dan Zoomdst.(Syafni Ermayulis. 2020). 

B. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Daring 

Pembelajaran daring memiliki kelebihan, di antaranya mampu 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi, otonomi, 

kreativitas, kemandirian peserta didik dan menunjukkan kesiapan institusi 

sekolah baik guru maupun fasilitas untuk melaksanakan pembelajaran jarak 

jauh (Marinus Waruwu. 2020). Pembelajaran daring memiliki dampak positif 

berupa kemandirian siswa dalam belajar, peningkatan aktivitas mencari 

sumber belajar dan inovasi gaya belajar (Jumardi Budiman. 2021). 

Berdasarkan pandangan siswa pembelajaran daring memiliki kelebihan: 

merasa lebih santai dan senang, merasa punya lebih banyak waktu dirumah 

bersama keluarganya, merasa punya lebih banyak waktu beristirahat dan 

bersantai, serta merasa lebih rileks dan tidak tegang (Nisaul Choiroh. 2020; 

Irma Safitri. 2021). 
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Selain mempunyai kelebihan, pembelajaran daring juga memiliki 

kelemahan. Kelemahan pembelajaran daring di antaranya kurang maksimal 

pada peningkatan kemampuan peserta didik khususnya yang bersifat non 

akademis seperti pembentuk karakter, efektivitas interaksi dalam 

pembelajaran, pembelajaran tuntas, peningkatan kepribadian, pemberian 

motivasi yang berorientasi pada keteladanan hidup (Marinus Waruwu. 2020). 

Pembelajaran daring menimbulkan rasa jenuh dan penurunan minat belajar 

akibat kegagalan siswa dan guru dalam mengatasi kendala seperti sarana 

penunjang yang tidak memadai, ketiadaan kuota internet dan sinyal internet 

yang buruk (Jumardi Budiman. 2021). Kelemahan dalam pembelajaran daring 

yang lain adalah kurang maksimalnya keterlibatan siswa. Keterlibatan siswa 

yang dimaksud dapat dilihat dari hasil keterlibatan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran daring secara penuh dari awal pembelajaran sampai akhir 

pembelajaran (Rika Yuni Ambarsari. 2021). 

Berdasarkan pandangan siswa pembelajaran daring juga memiliki 

kekurangan di antaranya merasa boros dikarenakan kuota jadi cepat habis, 

merasa lebih sulit memahami materi yang disampaikan oleh guru, merasa 

sedih karena uang jajan yang didapatkan berkurang, dan merasa kegiatan 

sosial dengan teman-temanya terhambat (Nisaul Choiroh. 2020; Irma Safitri. 

2021).  

Pembelajaran daring yang dilaksanakan guru perlu dievaluasi karena 

tidak semua kegiatan pembelajaran daring yang direncanakan oleh guru  

berjalan dan berhasil dengan baik. Penelitian Ardiyanti menyimpulkan bahwa 

proses pembelajaran matematika secara daring di SMAN Kota Singaraja bagi 

siswa tergolong kurang efektif dan bagi guru tergolong efektif ditinjau dari 

segi variabel konteks, input, proses dan produk (Ardiyanti. 2020). Penelitian 

Rani Novitasari, dkk. menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan pembelajaran 

kewirausahaan daring yang berlangsung di SMK YPPM Boja menunjukan 

hasil yang tidak efektif. Hal ini dapat dilihat melalui hasil wawancara dan 

hasil angket dengan hasil rata-rata siswa masih banyak mengalami hambatan 

(Rani Novitasari, dkk. 2021). Penelitian Adriana Damayanthi menunjukkan 
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bahwa pembelajaran daring yang dilaksanakan memang cukup dapat 

menggantikan pembelajaran tatap muka, namun apabila dilihat dari 

efektivitas, pembelajaran daring belum mampu membuat tujuan pembelajaran 

tercapai (Adriana Damayanthi. 2020). Penelitian Widian Pratama  dan Boy 

Indrayana menyimpulkan bahwa fektivitas pembelajaran daring pada kegiatan 

belajar mengajar praktik dalam mata pelajaran pendidikan jasmani di SMP N 

4 Sungai Penuh tergolong rendah (Widian Pratama  dan Boy Indrayana. 

2021). Penelitian Nur Inayati Saiful, dkk., juga menyimpulkan pembelajaran 

secara daring selama masa pandemi covid-19 yang dilakukan oleh siswa dan 

guru kurang efektif (Nur Inayati Saiful, dkk. 2021). 

Selama ini program pembelajaran pada umumnya yang dinilai baru hasil 

pembelajarannya, sedangkan kualitas proses pembelajaran belum dievaluasi. 

Untuk memperbaiki hasil pembelajaran tentunya harus melihat bagaimana 

kualitas pembelajarnnya karena kualitas pembelajaran akan berpengaruh 

terhadap hasil pembelajaran (Hiroyuki Motegi & Masato Oikawa.2019; Jessie 

Brown & Martin Kurzweil. 2018; dan,  Trude Nilsen & Jan-Eric Gustafsson. 

2016). 

C. Evaluasi Program Pembelajaran 

Dalam bidang pendidikan ditinjau dari sasarannya, evaluasi ada yang 

bersifat makro dan ada yang mikro. Evaluasi yang bersifat makro sasarannya 

adalah program pendidikan, yaitu program yang direncanakan untuk 

memperbaiki bidang pendidikan.  Evaluasi mikro sering digunakan di tingkat 

kelas. Jadi sasaran evaluasi mikro adalah program pembelajaran di kelas dan 

yang menjadi penanggungjawabnya adalah guru untuk sekolah atau dosen 

untuk perguruan tinggi (Djemari Mardapi dalam Eko Putro Widoyoko. 2019).  

Guru mempunyai tanggung jawab menyusun dan melaksanakan program 

pembelajaran di kelas, sedangkan pimpinan sekolah bertanggung untuk 

mengevaluasi program pembelajaran yang disusun dan dilaksanakan oleh guru 

Pembelajaran merupakan salah satu bentuk program, karena 

pembelajaran yang baik memerlukan perencanaan yang matang dan dalam 

pelaksanaanya melibatkan berbagai orang, baik guru maupun siswa, memiliki 
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keterkaitan antara kegiatan pembelajaran yang satu dengan kegiatan 

pembelajaran yang lain, yaitu untuk mencapai kompetensi bidang studi yang 

pada akhirnya untuk mendukung pencapaian kompetensi lulusan, serta 

berlangsung dalam organisasi. Agar pembelajaran bisa berjalan dengan efektif 

dan efisien, maka perlu kiranya dibuat suatu program pembelajaran. Program 

pembelajaran yang biasa disebut juga dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) merupakan panduan bagi guru atau pengajar dalam 

melaksanakan pembelajaran. 

Evaluasi program biasanya dilakukan untuk kepentingan pengambilan 

keputusan dalam rangka menentukan kebijakan selanjutnya. Melalui evaluasi 

suatu program dapat dilakukan penilaian secara sistematik, rinci dan 

menggunakan prosedur yang sudah diuji secara cermat. Dengan metode 

tertentu akan diperoleh data yang handal, dapat dipercaya sehingga penentuan 

kebijakan akan tepat, dengan catatan data yang digunakan sebagai dasar 

pertimbangan tersebut adalah data yang tepat, baik dari segi isi, cakupan, 

format maupun tepat dari segi waktu penyampaian. 

Pengertian evaluasi program pembelajaran dalam penelitian ini 

diartikan sebagai proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk 

mengumpulkan, mendeskripsikan, mengintepretasikan dan menyajikan 

informasi tentang implementasi rancangan program pembelajaran yang telah 

disusun oleh guru untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, 

menyusun kebijakan maupun menyusun program pembelajaran selanjutnya 

(Eko Putro Widoyoko. 2019) 

D. Evaluasi Kualitas dan Output Pembelajaran 

Model ini merupakan modifikasi dari Kirkpatrick evaluationmodel 

dan model CIPP (Contex, Input, Process, Product) dari Stufflebeam (Eko 

Putro Widoyoko. 2019). Asumsi yang melandasi pemikiran bahwa evaluasi 

model Kirkpatrick dapat dimodifikasi untuk mengevaluasi keberhasilan 

program pembelajaran karena adanya berbagai persamaan antara program 

training dengan program pembelajaran. Di antara berbagai kesamaan tersebut 

adalah: a) inti atau fokus kegiatan antara training maupun pembelajaran di 
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sekolah  adalah sama, yaitu terjadinya proses belajar (learning process) pada 

diri trainee maupun siswa; b) aspek kegiatan belajar antara kegiatan training 

maupun pembelajaran di sekolah juga sama, yaitu aspek pengetahuan, sikap 

dan ketrampilan. Implementasi Kirkpatrick evaluation model dalam bidang 

program pembelajaran perlu dimodifikasi karena adanya perbedaan 

karakteristik kegiatan pembelajaran di sekolah dan kegiatan pembelajaran 

dalam program training. 

Selain modifikasi dari model Kirkpatrick, model EKOP juga 

merupakan modifikasi dari CIPP model, yaitu pada level proces dan product. 

Istilah product dibatasi pada impact evaluation, tidak menjangkau 

effectiveness evaluation, sustainability evaluation dan transportability 

evaluation. Kualitas pembelajaran merupakan representasi dari proses, 

sedangkan output sebagai representasi dari product. Aspek contex dan input 

walaupun tidak berdiri sendiri sebagai salah satu aspek evaluasi, tetapi 

terwakili dalam kualitas pembelajaran, yaitu pada aspek fasilitas 

pembelajaran, khususnya konteks ruang kelas tertentu diasumsikan sebagai 

salah satu representasi aspek contex dalam konsep CIPP model, sedangkan 

kinerja guru sebagai perwujudan dari kompetensi guru, serta sikap dan 

motivasi siswa dapat diasumsikan sebagai salah satu representasi aspek input 

dalam konsep CIPP model, sehingga model EKOP lebih sederhana dalam 

implementasi dibandingkan model CIPP tanpa mengurangi kelengkapan 

informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi sebuah program (Eko Putro 

Widoyoko. 2019) 

Evaluasi program pembelajaran model EKOP mempunyai dua 

komponen utama, yaitu kualitas pembelajaran dan output pembelajaran. 

Aspek kualitas pembelajaran meliputi aspek: kinerja guru dalam kelas, 

fasilitas pembelajaran, iklim kelas, sikap dan motivasi belajar siswa. 

Penilaian output pembelajaran meliputi penilaian terhadap hasil belajar siswa, 

yang dapat dibedakan antara hard skills (kecakapan akademik) dan soft skills.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian evaluasi (Evaluation 

Research). Menurut Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin (2018) penelitian 

evaluatif menuntut persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu adanya kriteria 

yang digunakan sebagai pembanding data yang diperoleh, setelah data tersebut 

diolah dan merupakan kondisi nyata dari objek yang diteliti. 

Model yang digunakan adalah EKOP (Evaluasi Kualitas Pembelajaran 

dan Output Pembelajaran). Model EKOP dipilih karena model ini cukup 

lengkap untuk mengevaluasi suatu program pembelajaran serta memudahkan 

peneliti dalam menggolongkan komponen-komponen program dalam bentuk 

kualitas pembelajaran dan output pembelajaran sehingga dapat diketahui 

komponen yang belum mencapai kriteria yang diharapkan. 

B. Tempat & Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di sejumlah SMA Kabupaten Kebumen yang 

akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan September 2022 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini seluruh SMA di Kabupaten Kebumen yang 

berjumlah 20 SMA terdiri dari 13 SMA Negeri dan 7 SMA Swasta. SMA 

yang dijadikan sampel adalah yang SMA yang memiliki rombongan belajar 

(rombel) untuk pembelajaran ekonomi tiap kelasnya minimal 20 siswa. 

Berdasarkan kriteria tersebut sekolah yang dijadikan sampel berjumlah 6 

SMA terdiri dari 4 SMA Negeri dan 2 SMA Swasta. Pengambilan sampel 

menggunakan proportional random sampling. Dari SMA sampel dipilih kelas 

IPS yang ada mata pelajaran Ekonomi, sehingga diperoleh sampel sebagai 

berikut: 
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Tabel 1 

Sampel Penelitian 

No Nama SMA Status SMA Jumlah Siswa 

1 SMAN I Kebumen Negeri 

354 
2 SMAN I Prembun Negeri 

3 SMAN I Kutowinangun Negeri 

4 SMAN I Karanganyar Negeri 

5 SMA Muh. Gombong Swasta 
47 

6 SMA Al-Huda Kebumen Swasta 

Total 401 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 

angket dan metode analisis dokumen. Angket menggunakan Skala Likert 

dengan 4 alternatif jawaban, yaitu sangat setuju/selalu, setuju/sering, kurang 

setuju/kadang-kadang, tidak setuju/tidak pernah. Kisi- kisi instrumen angket 

dapat dilihat pada tabel di bawah berikut ini: 

Tabel 2 

Kisi-kisi Instrumen Penilaian Kualitas Pembelajaran 
 

No. 
Komponen

Penilaian 
Indikator 

No. 

butir 

1. Kinerja Guru Pemahanan peserta didik  1,2 

 Kemampuan melaksanakan pembelajaran 3,4,5 

Kemampuan melakukan penilaian  6,7 

Penguasaan materi pembelajaran 8,9,10 

2. Fasilitas Kualitas jaringan internet 11 

Kualitas platform/aplikasi yang digunakan 12 

Kelengkapan menu platform/aplikasi 13 

Kualitas suara & gambar media pembelajaran 

daring 
14 

3. Sikap Siswa Pemahaman tentang mata pelajaran ekonomi 15,16 

Rasa tenang terhadap pelajaran ekonomi 17, 18 

Kecenderungan bertindak dalam 

pembelajaran ekonomi 

19, 20 
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4. Motivasi 

Belajar Siswa 
Ketekunan dalam belajar 21,22 

Keuletan dalam menghadapi kesulitan 23,24 

Minat belajar 25,26 

Kemandirian dalam belajar 27,28 

Keteguhan untuk tidak mudah melepaskan hal 

yang diyakini 

29,30 

Sumber: Widoyoko, EP (2020:233-236), Cepi Riyana (2020:18) dan       

Sardiman (2014:83). 

Metode angket digunakan untuk mengumpulkan data kualitas 

pembelajaran, sedangkan analisis dokumen digunakan untuk mengumpulkan 

data tentang output pembelajaran yaitu dengan menganalisi hasil penilaian 

akhir semester (PAS) gasal mata pelajaran ekonomi tahun pelajaran 

2021/2022.  

E. Metode Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif (Sugiyono. 2019), yaitu dengan membandingkan antara rerata skor 

hasil pengukuran kualitas pembelajaran dan output pembelajaran dengan 

standar penilaian. Jawaban responden pada angket diberi skor dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

Pilihan Jawaban 
Skor 

Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 

Sangat Setuju/selalu 4 1 

Setuju/sering 3 2 

Kurang Setuju/Kadang-kadang 2 3 

Tidak Setuju/Tidak pernah 1 4 

 

Data output pembelajaran yang diambil dari hasil penilaian akhir 

semester (PAS) dikonversi dari skala 100 menjadi skala 4 dengan kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) yaitu skor 70 sebagai batas minimal kategori atau 

predikat “Cukup”. Untuk menentukan jarak interval dalam klasifikasi 

predikat hasil dilakukan dengan cara skor maksimal ideal (100) dikurangi 

KKM minus 1 kemudian hasilnya dibagi 3, atau dapat dibuat rumus sebagai 

berikut: 
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 Jarak interval = {Skor maksimal ideal – (KKM-1)}: 3 

Berdasarkan KKM tersebut disusun kriteria klasifikasi output 

pembelajaran dan skor skala 4 sebagai berikut: 

Table 3 

Klasifikasi Output Pembelajaran 

Skor PAS Skala 100 Klasifikasi Skor Skala 4 

≥ 90,0    Sangat Baik 4 

≥ 80,0 – 89,9  Baik 3 

≥ 70,0 – 79,9  Cukup 2 

< 70,0 Kurang 1 

 

Skor dari kualitas pembelajaran dan output pembelajaran dihitung 

reratanya kemudian dibandingkan standar efektivitas program pembelajaran 

untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program pembelajaran dengan 

menggunakan skala 4. Adapun standar yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

Table 4 

Standar Efektivitas Program Pembelajaran  

Rumus Rerata Skor Kualifikasi 

X > iX  + 1,5   Sbi  3,25   Sangat Baik 

iX > X ≤ iX  + 1,5   Sbi  2,5 – 3,25     Baik 

iX  - 1,5   Sbi< X ≤ iX   1,75 – 2,5   Cukup 

X  ≤  iX  - 1,5   Sbi  1,75 Kurang 

 

Keterangan : 

iX (Rerata ideal) = 1
2 ⁄ (skor maksimum ideal + 

skor minimum ideal) 

Sbi (Simpangan baku ideal) = 1
6 ⁄ (skor maksimum ideal – 

skor minimum ideal) 

X = Skor empiris  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kualitas Pembelajaram 

Evaluasi kualitas pembelajaran didasarkan pada penilaian persepsi 

siswa sebagai penerima manfaat program pembelajaran yang meliputi 

penilaian terhadap kinerja guru, fasilitas pembelajaran, sikap dan motivasi 

belajar siswa. 

1. Kinerja Guru  

Penilaian kinerja guru ekonomi didasarkan pada lima aspek 

yaitu: a). Kemampuan memahami peserta didik, b). Kemampuan 

merencanakan pembelajaran, c). Kemampuan melaksanakan 

pembelajaran, d). Kemampuan melakukan penilaian hasil belajar 

siswa, dan e). Kemampuan mengusai materi pelajaran secara luas dan 

mendalam. 

Berdasarkan penilaian 401 responden siswa terhadap kinerja 

guru mata pelajaran ekonomi di SMA Kabupaten Kebumen diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

Tabel 5  

Kinerja Guru  

Skor Kualifikasi Frekuensi Persentase 

> 3,25 Sangat Baik 159 40% 

> 2,50 – 3,25 Baik 145 36% 

> 1,75 – 2,50 Cukup 84 21% 

 ≤ 1,75 Kurang 13 3% 

Jumlah 401 100% 

 

Berdasarkan table di atas, pada umumnya responden (siswa) 

menilai para guru yang mengajar mata pelajaran ekonomi di SMA 

Kebumen mempunyai kinerja yang sangat baik (40%). Apabila 

didasarkan rerata skor penilaian diperoleh rerata total skor hasil 

penilaian sub-komponen kinerja guru = 3,09 dengan kualifikasi 

“baik”. 
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Dari kelima aspek tersebut kemampuan guru dalam menguasai 

materi pembelajaran memperoleh skor penilaian yang tertinggi yaitu 

sebesar 3,18 dengan kualifikasi baik, artinya para guru mata pelajaran 

ekonomi di SMA Kabupaten Kebumen pada umumnya sudah 

menguasi materi pelajaran ekonomi dengan baik. Hasil ini didukung 

oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ikbal, dkk yang 

menyimpulkan bahwa guru ekonomi SMA di Palembang sudah 

mampu melaksanakan proses pembelajaran sesuai yang direncanakan 

(Ikbal, dkk. 2020: 57). Begitu juga penelitian Ika Sunu D. S & Heri 

Renowati (2016) bahwa pelaksanaan pembelajaran guru SMA swasta 

di Kabupaten Sukoharjo dikatakan baik. Penelitian peneliti di 

Purworejo yang menyimpulkan bahwa guru ekonomi SMA Kabupaten 

Purworejo pada umumnya mempunyai kinerja yang baik (Widoyoko, 

Eko Putro. 2020). 

Aspek yang memiliki skor penilaian rendah pada aspek 

kemampuan guru dalam memperlakukan peserta didik sesuai 

karakteristiknya dengan skor 2,82, kualifikasi baik, artinya para guru 

mata pelajaran ekonomi di SMA Kabupaten Kebumen pada umumnya 

memperlakukan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dengan 

perlakukan yang sama, kurang memperhatikan perbedaan individual 

karakteristik siswa.  

Selain aspek tersebut di atas kemampuan mengkaitkan materi 

pembelajaran dengan isu-isu terkini juga masih rendah yaitu sebesar 

2,92 dengan kualifikasi baik, artinya para guru mata pelajaran ekonomi 

di SMA Kabupaten Kebumen sebagian masih kurang dalam 

mengkaitkan materi pelajaran ekonomi dengan isu-isu mutakhir yang 

berkembang dalam masyarakat. Hal ini perlu ditingkatkan walaupun 

sudah termasuk kategori baik, hal ini perlu dilakukan karena Ilmu 

Ekonomi adalah materi yang dinamis dan sangat kontekstual karena 

berhubungan dengan masalah-masalah manusia sebagai makhluk 

sosial, saling tergantung dengan lingkungannya baik lokal maupun 
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dunia. Untuk mengajarkan Ilmu Ekonomi menuntut pendekatan dan 

kecermatan yang khas, yang bukan saja disebabkan oleh kekhasan 

strukturnya, tetapi juga oleh karakteristik materi dari Ilmu Ekonomi. 

A.S Daughtrey menunjukkan keistimewaan materi Ilmu Ekonomi, 

yaitu; 1) the subject matter is difficult; 2) much of the subject matter is 

a controversial; 3) the students are generally unprepared for the type 

of scientific thinking and problem solving appropriate to economics 

(Ikbal, dkk. 2020: 57 -58). Hasil penelitian ini diperkuat penelitian 

sebelumnya di Kabupaten Purworejo yang menyimpulkan bahwa para 

guru mata pelajaran ekonomi di SMA Kabupaten pada umumnya juga 

kurang mengkaitkan materi pelajaran ekonomi degan isu-isu yang 

relevan (Widoyoko, Eko Putro. 2020). 

Berdasarkan status sekolah dapat dibedakan antara SMA negeri 

dengan SMA swasta. Dari skor penilaian ternyata ada perbedaan 

kinerja antara guru SMA negeri dengan SMA swasta. Guru SMA 

negeri memiliki kelebihan dalam bidang penguasaan materi pelajaran 

ekonomi, sedangkan guru SMA swasta memiliki kelebihan pada 

kemampuan mengenal siswa yang lebih baik. Hal ini dapat dipahami 

karena di SMA negeri kelas yang ada mata pelajaran ekonomi 

biasanya lebih dari satu kelas dengan jumlah rombongan belajar di atas 

30 siswa, sedangkan SMA jumlah kelasnya relative lebih sedikit, rata-

rata satu kelas dengan jumlah rombongan belajar yang lebih kecil juga 

(rata-rata di bawah 25 siswa) sehingga guru ekonomi yang mengajar di 

SMA swasta lebih cepat mengenal peserta didiknya dibandingkan guru 

ekonomi di SMA negeri. 

Guru SMA negeri memiliki kinerja sedikit lebih baik 

dibandingkan guru SMA swasta walaupun sama-sama dalam 

kualifikasi baik. Hasil penilaian guru SMA negeri memperoleh rerata 

rerata skor 3,10 sementara guru SMA swasta memperoleh skor 3,00. 

Hasil ini memperkuat penelitian yang dilaksanakan oleh Hendro Dwi 

Baskoro, dkk. yang menyimpulkan bahwa kemampuan guru ekonomi 
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dalam pelaksanaan pembelajaran dari SMAN 1 Kedungwaru lebih baik 

daripada guru ekonomi dari SMA PGRI Kalangbret. Karena pada saat 

melaksanakan kegiatan inti, guru masih kurang dalam menggunakan 

berbagai media yang sesuai dengan kompetensi (Hendro Dwi Baskoro, 

dkk. 2017: 108). Demikian juga penelitian di kabupaten Purworejo 

yang dilakukan oleh peneliti yang menyimpulkan bahwa kinerja guru 

ekonomi SMA negeri kabupaten Purworejo memiliki skor hasil 

penilaian yang lebih tinggi dibandingkan guru ekonomi SMA swasta. 

Hasil penilaian guru SMA negeri di kabupaten Purworejo memperoleh 

skor 3,23 sementara guru SMA swasta memperoleh skor 3,03 

(Widoyoko, Eko Putro. 2020). 

 Guru SMA negeri memiliki kinerja yang lebih baik 

dibandingkan guru SMA swasta karena pada umumnya guru di SMA 

negeri lebih banyak yang sudah memperoleh tunjangan sertifikasi guru 

(sergur) dibandingkan guru SMA swasta, sedangkan sertifikasi guru 

bisa meningkatkan motivasi kerja guru yang pada akhirnya akan 

meningkatkan kinerja guru. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Raddana yang menyimpulkan bahwa sertifikasi guru 

dapat meningkatkan motivasi kerja guru yang selanjutnya menaikkan 

kinerja guru SMA Negeri se-NTB (Raddana. 2013: 232). Selain faktor 

sertifikasi guru pada umumnya guru SMA negeri memiliki 

pengalaman, usia maupun kesejahteraan yang lebih dibandingkan guru 

SMA swasta. 

2. Fasilitas Pembelajaran Daring 

Penilaian fasilitas pembelajaran daring didasarkan pada empat 

aspek yaitu: a). Kualitas jaringan internet, b). Kualitas 

Platform/aplikasi yang digunakan, c). Kelengkapan menu pada 

platform/aplikasi yang digunakan, dan d). Kualitas gambar/suara 

media pembelajaran daring yang digunakan. 
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Berdasarkan penilaian 401 responden siswa terhadap fasilitas 

pembelajaran daring mata pelajaran ekonomi di SMA Kabupaten 

Kebumen diperoleh hasil sebagai berikut 

Tabel 6 

Fasilitas Pembelajaran Daring 

Skor Kualifikasi Frekuensi Persentase 

> 3,25 Sangat Baik 123 31% 

> 2,50 – 3,25 Baik 168 42% 

> 1,75 – 2,50 Cukup 95 24% 

 ≤ 1,75 Kurang 15 4% 

Jumlah 401 100% 

 

Berdasarkan table di atas, sebagian besar responden (42%) 

menyatakan bahwa SMA di Kabupaten Kebumen memiliki fasilitas 

pembelajaran daring yang baik. Rerata total skor hasil penilaian sub-

komponen fasilitas pembelajaran daring = 3,01 dengan kualifikasi 

“baik”. 

Dari keempat aspek tersebut aspek kualitas gambar/suara media 

pembelajaran daring memperoleh skor penilaian yang tertinggi yaitu 

sebesar 3,08 dengan kualifikasi baik, ini berarti bahwa pada umumnya 

SMA di Kebumen telah menggunakan platform/aplikasi media 

pembelajaran daring yang memiliki kualitas suara/gambar yang baik 

yang bisa mendukung kelancaran proses pembelajaran secara daring. 

Skor penilaian terendah ada pada kualitas jaringan internet, yaitu 

sebesar 2,94 dengan kualifikasi baik. Jaringan internet menjadi salah 

satu kendala yang dialami dalam pembelajaran daring (Dermawan & 

Sumarni. 2020)  tidak hanya untuk mata pelajaran ekonomi, tetapi juga 

mata beberapa pelajaran yang lain, tidak hanya di kabupaten Kebumen 

tetapi juga di beberapa daerah yang lain (Putri & Yuhdi. 2021; Latifah, 

S & Supardi. 2021). 

Ada perbedaan fasilitas belajar daring antara SMA negeri dengan 

SMA swasta. Berdasarkan hasil penilaian responden, SMA negeri 
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memperoleh skor 3,04 sedangkan SMA swasta memperoleh skor 2,76. 

Skor tersebut menunjukkan bahwa fasilitas belajar di SMA negeri lebih 

baik bila dibandingkan dengan fasilitas belajar di SMA swasta, 

walaupun kedua-duanya termasuk dalam kualifikasi yang sama, yaitu 

baik. Kualitas jaringan internet juga lebih baik di SMA negeri 

dibandingkan SMA swasta. Hasil penilaian responden kualitas jaringan 

internet di SMA negeri memperoleh skor 3,09 dengan kualifikasi baik 

sedangkan di SMA swasta kualitas jaringan internet memperoleh skor 

2,74 dengan kualifikasi baik. Dengan demikian kelemahan fasilitas 

pembelajaran darin pada kualitas jaringan internet lebih banyak dialami 

oleh SMA swasta dibandingkan SMA negeri. 

Perbedaan tersebut bisa dipahami karena SMA negeri memiliki 

sumber dana yang lebih besar dan relative lebih pasti yaitu dari 

pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sedangkan 

SMA swasta sumber dananya relative lebih kecil sehingga kemampuan 

untuk pengadaan maupun pemeliharaan fasilitas pembelajaran daring 

tidak sebaik SMA negeri. 

3. Sikap Siswa 

Penilaian sikap siswa didasarkan pada tiga aspek yaitu: a). 

Pemahaman manfaat pembelajaran ekonomi, b). Rasa senang terhadap 

pelajaran ekonomi, dan c). Kecenderungan bertindak dan bertingkah 

laku saat pembelajaran ekonomi. Berdasarkan penilaian sikap siswa 

terhadap mata pelajaran ekonomi di SMA Kabupaten Kebumen 

diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 7 

Sikap Siswa 

Skor Kualifikasi Frekuensi Persentase 

> 3,25 Sangat Baik 90 22% 

> 2,50 – 3,25 Baik 189 47% 

> 1,75 – 2,50 Cukup 104 26% 

 ≤ 1,75 Kurang 18 4% 

Jumlah 401 100% 
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Berdasarkan table di atas diketahui bahwa siswa SMA 

kabupaten Kebumen pada umumnya (47%) memiliki sikap yang baik 

ketika mengikuti pelajaran ekonomi. Hasil ini tidak jauh berbeda 

dengan rerata skor hasil penilaian sub-komponen sikap siswa = 29,2 

dengan kualifikasi “baik”. Hasil ini diperkuat oleh penelitian Hulan 

(2017) yang menyimpulkan bahwa 62.5% siswa menunjukkan sikap 

yang baik terhadap proses pembelajaran mata pelajaran ekonomi dan 

penelitian peneliti tahun 2020 di kabupaten Purworejo yang 

menyimpulkan bahwa 64,09% siswa SMA kabupaten Purworejo 

memiliki sikap yang baik ketika mengikuti pelajaran ekonomi 

(Widoyoko, Eko Putro. 2020) 

Dari ketiga aspek sikap pemahaman manfaat pembelajaran 

ekonomi memperoleh skor tertinggi yaitu 3,16 dengan kualifikasi baik, 

artinya para siswa pada umumnya sudah memahami pentingnya mata 

pelajaran ekonomi sebagai bekal hidup dalam kehidupan 

bermasyarakat. Skor terendah pada aspek pemusatan perhatian pada 

saat pelajaran ekonomi yaitu sebesar 2,42 dengan kualifikasi cukup, 

artinya tidak semua siswa selalu memperhatikan ketika pembelajaran 

ekonomi berlangsung, bahkan untuk siswa SMA swasta skor hasil 

penilaian hanya 2,32 kualifikasi cukup artinya keseriusan siswa untuk 

mengikuti pelajaran ekonomi siswa SMA swasta lebih rendah 

dibandingkan siswa SMA negeri. Ke depan merupakan tugas guru 

bagaimana caranya agar siswa memiliki perhatian terhadap kegiatan 

pembelajaran yang lebih baik ketika sedang berlangsung kegiatan 

pembelajaran ekonomi, karena perhatian memiliki pengaruh yang 

cukup signifikan terhadap keberhasilan belajar siswa, artinya siswa 

yang banyak memperhatikan ketika pembelajaran berlangsung biasanya 

memiliki prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan siswa yang 

kurang memperhatikan ketika pembelajaran berlangsung. 
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Sikap siswa terhadap proses pembelajaran ekonomi di SMA 

kabupaten Kebumen siswa SMA swasta lebih baik dibandingkan 

dengan siswa SMA negeri. Hal ini dapat dilihat dari skor penilaian 

sikap yang menunjukkan sikap SMA swasta memiliki skor sebesar 3,10 

lebih tinggi bila dibandingksn skor sikap siswa SMA negeri sebesar 

2,89 walaupun termasuk dalam kualifikasi yang sama, yaitu termasuk 

kualifikasi baik. Perbedaan sikap tidak terlepas karena adanya 

perbedaan jumlah rombongan belajar tiap kelas, di SMA swasta dengan 

jumlah siswa yang relative sedikit, guru lebih mampu mengendalikan 

siswa selama kegiatan pembelajaran ekonomi dibandingkan di SMA 

negeri yang memiliki jumlah kelas maupun rombongan belajar yang 

lebih banyak.  

4. Motivasi Belajar 

Penilaian motivasi belajar dalam penelitian didasarkan pada ciri-

ciri motivasi belajar menurut Sardiman (2014: 83) yang meliputi lima 

aspek, yaitu ketekunan dalam belajar, keuletan dalam menghadapi 

kesulitan, minat belajar, kemandirian dalam belajar, dan keteguhan 

untuk tidak melepaskan hal-hal yang diyakini. 

Berdasarkan penilaian terhadap motivasi belajar siswa dalam 

mata pelajaran ekonomi di SMA Kabupaten Kebumen diperoleh data 

sebagai berikut: 

Tabel 8 

Motivasi Belajar Siswa 

Skor Kualifikasi Frekuensi Persentase 

> 3,25 Sangat Baik 80 20% 

> 2,50 – 3,25 Baik 212 53% 

> 1,75 – 2,50 Cukup 93 23% 

 ≤ 1,75 Kurang 16 4% 

Jumlah 401 100% 

 

Berdasarkan table di atas menunjukkan bahwa siswa SMA 

kabupaten Kebumen pada umumnya (53%) memiliki motivasi belajar 
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yang baik. Hasil tersebut tidak berbeda bila didasarkan pada rerata skor. 

Rerata total skor hasil penilaian sub-komponen motivasi belajar siswa = 

2,90 dengan kualifikasi “baik”. Hasil tersebut memperkuat penelitian 

sebelumnya tentang evaluasi pembelajaran ekonomi di kabupaten 

Purworejo yang menunjukkan bahwa 70,63% siswa SMA kabupaten 

Purworejo memiliki motivasi belajar ekonomi yang baik (Widoyoko, 

Eko Putro. 2020). Demikian juga penelitian Gita Frimar yang 

menyimpulkan bahwa tingkat motivasi belajar peserta didik pada mata 

pelajaran ekonomi program lintas minat di SMA Negeri 16 Palembang 

sudah memiliki motivasi belajar yang tinggi dalam mempelajari mata 

pelajaran ekonomi (Gita Frimar L.A, dkk. 2019: 78) 

Dari ke empat indikator tersebut yang memperoleh skor penilaian 

tertinggi adalah pada rasa percaya diri dalam menyelesaikan tugas-tugas 

mata pelajaran ekonomi dengan skor 3,03 kualifikasi baik. Skor 

terendah terletak rasa senang mendiskusikan isu-isu ekonomi yang 

terkait mata pelajaran ekonomi dengan skor 2,58 kualifikasi baik dan 

saat diskusi selalu mencari argumentasi yang logis untuk mendukung 

pendapatnya dengan skor 2,56 kualifikasi baik, artinya sebagian siswa 

SMA Kebumen kurang tertarik untuk berdiskusi tentang isu-isu 

ekonomi yang berhubungan dengan mata pelajaran ekonomi dan kurang 

terbiasa mencari argumentasi yang logis dalam berdiskusi. Hal ini bisa 

berdampak pada rendahnya kemampuan berfikir kritis siswa. Hal ini 

sesuai hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa peserta didik-peserta 

didik masih lemah dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher 

Order Thinking Skill) seperti menalar, menganalisa, dan mengevaluasi. 

(Wiwik Setiawati. 2019) 

Motivasi belajar siswa memiliki pengaruh yang cukup kuat 

terhadap keberhasilan proses maupun hasil belajar siswa (Eri 

Novalinda, dkk. 2017; Hendra Dani, dkk. 2018; Razzal. 2017). Salah 

satu indikator kualitas pembelajaran  adalah adanya semangat maupun 
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motivasi belajar dari para siswa. Ormrod menguraikan bagaimana 

pengaruh motivasi terhadap kegiatan belajar sebagai berikut.  

Motivation has several effect on students’ learning and behavior:It 

directs behavior toward particular goal.It leads to increased effort 

and energy.It increases initiation of, and persistence in activities.It 

enhances cognitive processing. It lead to improved performance 

(Ormrod, 2003: 368 -369). 

McClelland (1987: 4) mengembangkan teori motivasinya sampai 

pada bentuk-bentuk pengembangan motivasi berprestasi (N-Ach) yang 

sangat populer, khususnya di kalangan enterpreneur. McClelland 

berhasil merumuskan ciri – ciri operasional perilaku individu yang 

memiliki motivasi berprestasi tinggi dan individu dengan motivasi 

berprestasi rendah. Mereka yang memiliki motivasi tinggi memiliki ciri 

- ciri sebagai berikut: 1) memperlihatkan berbagai tanda aktivitas 

fisiologis yang tinggi, 2) menunjukkan kewaspadaan yang tinggi, 3) 

berorientasi pada keberhasilan dan sensitif terhadap tanda-tanda yang 

berkaitan dengan peningkatan prestasi kerja, 4) memiliki tanggung 

jawab secara pribadi atas kinerjanya, 5) menyukai umpan balik berupa 

penghargaan dan bukan insentif untuk peningkatan kinerjanya, 6) 

inovatif mencari hal-hal yang baru dan efisien untuk peningkatan 

kinerjanya. 

Ada perbedaan motivasi belajar ekonomi antara siswa SMA 

negeri dengan SMA swasta. Siswa SMA swasta memiliki motivasi 

belajar sedikit lebih tinggi (skor = 2,98) dibandingkan motivasi belajar 

SMA negeri (skor = 2,89). Hasil ini memperkuat penelitian peneliti 

sebelumnya di SMA kabupaten Purworejo (Widoyoko, Eko Putro. 

2020). Hal ini bisa terjadi karena untuk mengukur keberhasilan belajar 

ekonomi pada penilaian akhir semester (PAS) menggunakan instrumen 

yang sama antara SMA negeri dan SMA swasta, dengan fasilitas 

pembelajaran yang berbeda, input yang berbeda serta kinerja guru yang 

berbeda dengan SMA negeri, maka untuk mengimbanginya agar hasil 

belajar tidak jauh berbeda diperlukan motivasi belajar yang tinggi. 
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Rerata skor komponen dan sub-komponen kualitas pembelajaran 

antara SMA negeri dengan SMA swasta sebagaimana telah diuraikan di 

atas diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 9 

Skor Kualitas Pembelajaran 

No Sub-Komponen  
Rerata Skor 

Kualifikasi  
Negeri Swasta N & S 

1 Kinerja Guru  3,10 3,00 3,09 Baik 

2 Fasilitas Pembelajaran 3,04 2,76 3,01 Baik 

3 Sikap Siswa 2,89 3,10 2,92 Baik 

4 Motivasi Belajar  2,89 2,98 2,90 Baik 

Rerata Total Skor 2,98 2,96 2,98 Baik 

Keterangan: N = SMA Negeri,  S = SMA Swasta 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kualitas 

pembelajaran ekonomi di SMA Kabupaten Kebumen memiliki skor = 

2,98 termasuk kualifikasi baik, artinya sebagian besar sudah berjalan 

sesuai desain yang telah direncanakan sebelumnya, namun belum 

mencapai kualitas yang maksimal, yaitu sangat baik. Hasil tersebut 

diperkuat penelitian Ikbal, dkk. yang menyimpukan bahwa kualitas 

pembelajaran ekonomi di SMA sudah baik (Ikbal, dkk. 2020: 58)  

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui juga bahwa kualitas 

pembelajaran ekonomi di SMA negeri sedikit lebih baik karena 

memiliki skor yang lebih tinggi, yaitu 2,98 dibandingkan SMA swasta 

karena memiliki skor yang lebih rendah, yaitu 2,96. Perbedaan kualitas 

pembelajaran tersebut tidak terlepas karena adanya perbedaan kinerja 

guru dan fasilitas pembelajaran daring antara SMA negeri dengan guru 

SMA swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas guru 

berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pembelajaran (Trude 

Nilsen & Jan-Eric Gustafsson. 2016). Guru SMA negeri mempunyai 

kinerja yang lebih baik dibandingkan guru SMA swasta.  
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Selain faktor guru, perbedaan kualitas pembelajaran antara SMA 

negeri dengan SMA swasta juga karena adanya perbedaan karakter 

peserta didik, di mana input yang dididik di sekolah negeri pada 

dasarnya telah memiliki keunggulan akademik yang mereka bawa 

sebelum menjadi siswa di sekolah tersebut. (Cepi Safruddin. 2011: 90)  

B. Output Pembelajaran 

Data output pembelajaran diperoleh dari skor hasil penilaian 

akhir semester (PAS). Berdasarkan dokumen hasil PAS dari sekolah 

diperoleh data sebagai berikut: 

Table 10 

Hasil Penilaian Akhir Semester 

Skor PAS Kualifikasi Jumlah Persentase 

≥ 90,0 – 100   Sangat Baik 52 13% 

≥ 80,0 – 89,9  Baik 168 42% 

≥ 70,0 – 79,9  Cukup 152 38% 

< 70,0 Kurang 29 7% 

Total 401 100% 

 

Berdasarkan table di atas diketahui bahwa sebagian besar siswa SMA 

kabupaten Kebumen (42%) mencapai hasil belajar dengan kategori baik, hal 

ini tidak berbeda dengan rerata skor ouput pembelajaran (PAS) = 80,31 

dengan kualifikasi “Baik”. Apabila dikonversi ke dalam skala 4 diperoleh 

rerata skor ouput pembelajaran (PAS) = 2,60 dengan kualifikasi “Baik”. 

Walaupun termasuk kualifikasi baik, tetapi masih masuk pada batas bawah, 

baik untuk skala 100 maupun skala 4, selain itu hasil di atas juga belum 

mencapai hasil maksimal, yaitu kualifikasi sangat baik.  Untuk menuju ke 

arah kualifikasi sangat baik masih perlu usaha maupun perjuangan yang 

tidak ringan. Oleh karena itu ke depan kualitas pembelajaran masih perlu 

ditingkatkan untuk bisa memperoleh hasil belajar yang lebih baik. 
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Rerata skor ouput pembelajaran (PAS), baik menggunakan skala 100 

maupun skala 4, apabila dibedakan antara SMA Negeri dengan SMA Swasta 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

Output  Pembelajaran 

Skala 
Rerata Skor PAS SMA Kualifikasi 

Negeri Swasta Negeri  & Swasta  

Skala 100 80,41 79,61 80,31 Baik 

Skala 4 2,62 2,48 2,60 Baik 

 

Rerata skor output pembelajaran untuk seluruh SMA baik negeri 

maupun maupun swasta termasuk kualifikasi “baik”, tetapi apabila 

dibedakan antara SMA negeri dan SMA swasta, maka rerata skor output 

pembelajaran SMA swasta termasuk kualifikasi “cukup”. dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa SMA negeri memiliki output pembelajaran yang 

lebih baik dibandingkan dengan ouput pembelajaran SMA swasta, baik paa 

skala 100 maupun skala 4. Hasil tersebut memperkuat hasil penelitian 

Mongi dan Hatidja, yang menyimpulkan bahwa nilai UN secara rata-rata 

SMA negeri lebih tinggi dari SMA swasta yaitu 65,16 dan 56,51 (Mongi dan 

Hatidja. 2016: 95). 

Perbedaan output pembelajaran ekonomi antara SMA negeri dengan 

SMA swasta dipengaruhi oleh berbagai factor, di antaranya adalah:  Input 

siswa yang berbeda antara SMA negeri dengan SMA swasta. Sebagai contoh 

aspek kecerdasan intelektal. Kecerdasan intelektual menunjukkan hasil 

bahwa sekolah negeri cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah 

swasta. Keadaan ini tidak lepas dari citra sekolah negeri dibandingkan 

dengan sekolah swasta di mana sekolah negeri masih menjadi favorit siswa. 

Dengan demikian para siswa yang mendaftarkan diri di sekolah negeri 

cenderung mempunyai kemampuan akademis yang baik. Menurut Cepi 

Safruddin input yang dididik di SMA negeri pada dasarnya telah memiliki 

keunggulan akademik yang mereka bawa sebelum menjadi siswa di sekolah 

tersebut. (Cepi Safruddin. 2011: 90). Perbedaan input akan mengakibatkan 
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adanya perbedaan pada output (Nelson Jagero. 2014; Namaziandost et al. 

2019).  

Kinerja guru yang berbeda. Guru yang mengajar di SMA negeri pada 

umumnya lebih banyak yang sudah memperoleh sertifikasi guru 

dibandingkan guru yang mengajar di SMA swasta. Dengan sertifikasi guru 

tersebut mampu meningkatkan motivasi kerja. Hal ini diperkuat oleh hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Raddana yang menyimpulkan bahwa 

sertifikasi guru dapat meningkatkan motivasi kerja guru yang selanjutnya 

menaikkan kinerja guru SMA Negeri se-NTB (Raddana. 2013: 232). Selain 

sertifikasi, guru yang mengajar di SMA negeri pada umumnya mempunyai 

pengalaman mengajar yang lebih banyak dibandingkan guru yang mengajar 

di SMA swasta. Pengalaman mengajar guru mempunyai pengaruh terhadap 

kinerja guru yang pada akhirnya mempengaruhi prestasi belajar siswa 

(Nelson Jagero. 2014. Hanover Research. 2016). Perbedaan kualitas guru 

tersebut akan mempengaruhi output pembelajaran (Trude Nilsen & Jan-Eric 

Gustafsson. Editors. 2016; Sander Gerritse, et.al. 2017, and Toropova, A. 

et.al. 2019). Selain kinerja guru yang lebih baik, SMA negeri memiliki 

fasilitas pembelajaran daring yang lebih baik dibandingkan SMA swasta, 

sehingga mempermudah dalam kegiatan pembelajaran secara daring. 

Kualitas pembelajaran di SMA negeri lebih baik dibandingkan 

kualitas pembelajaran di SMA swasta. Perbedaan kualitas pembelajaran 

akan mempengaruhi output pembelajaran (Hiroyuki Motegi & Masato 

Oikawa. 2019; Jessie Brown & Martin Kurzweil. 2018; dan, Trude Nilsen & 

Jan-Eric Gustafsson. 2016). 

Selain hal tersebut di atas, ada kemungkinan karena adanya 

perbedaan kualitas pelayanan antara SMA negeri dengan SMA swasta. 

Berbekal sarana dan prasarana maupun fasilitas pembelajaran yang lebih 

baik, dan sumber daya manusia yang lebih baik, serta manajemen yang lebih 

baik, dimungkinkan SMA negeri mampu memberikan kualitas pelayanan 

yang lebih baik terhadap peserta didiknya. Perbedaan kualitas tersebut 

berpengaruh terhadap output pembelajaran. Hal ini didasarkan pada 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Gerritsen%2C+Sander
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penelitian Rizki Aulia, dkk, yang menyimpulkan ada perbedaan yang 

signifikan kualitas pelayanan pendidikan pada peserta didik SMA Negeri 16 

Palembang dan SMA YPI Tunas Bangsa Palembang (Rizki Aulia, dkk. 

2020: 12) 

C. Program Pembelajaran 

Skor program pembelajaran merupakan merupakan rerata dari 

komponen-komponen kualitas pembelajaran dan output pembelajaran. 

Rerata skor dari 5 komponen tersebut hasilnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 11  

Skor Program Pembelajaran 

No Komponen Program 
Rerata Skor Kualifikasi 

Negeri Swasta N & S  

1 Kinerja Guru  3,10 3,00 3,09 Baik 

2 Fasilitas Pembelajaran 3,04 2,76 3,01 Baik 

4 Sikap Siswa 2,89 3,10 2.92 Baik 

5 Motivasi Belajar  2,89 2,98 2,90 Baik 

6 Output Pembelajaran 2,62 2,48 2,60 Baik 

Rerata Skor Total 2,91 2,86 2,90 Baik 

Keterangan: N = SMA Negeri,  S = SMA Swasta 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari hasil 

penilaian responden pelaksanaan program pembelajaran ekonomi di SMA 

kabupaten Kebumen memperoleh rerata skor = 2,90 dengan kualifikasi 

baik. Artinya bahwa program pembelajaran ekonomi di SMA kabupaten 

Kebumen selama ini sebagian besar telah berjalan dengan efektif namun 

belum mencapai hasil maksimal, yaitu sangat efektif, baik dilihat dari 

segi proses atau kualitas pembelajaran maupun hasilnya (ouput 

pembelajaran). Hal demikian tidak hanya di SMA kabupaten Kebumen 

tetapi juga di SMA di beberapa daerah yang lain (Ikbal Barlian, dkk. 

2020; Widoyoko, Eko Putro. 202W). Oleh karena itu untuk ke depan 

perlu ada upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, baik dari 

aspek kinerja guru, fasilitas pembelajaran, sikap siswa maupun motivasi 

belajar siswa. Dengan adanya peningkatan kualitas pembelajaran 
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diharapkan akan mampu meningkatkan output pembelajaran karena 

output pembelajaran dipengaruhi oleh kualitas pembelajaran (Hiroyuki 

Motegi & Masato Oikawa. 2019; Jessie Brown & Martin Kurzweil. 2018; 

dan, Trude Nilsen & Jan-Eric Gustafsson. 2016). 

Efektivitas program pembelajaran ekonomi berdasarkan status 

SMA, ada perbedaan antara SMA negeri dengan SMA swasta. 

Berdasarkan hasil penilaian responden pelaksanaan program 

pembelajaran di SMA negeri memperoleh skor = 2,91 sedangkan di SMA 

swasta memperoleh skor = 2,86. Artinya pelaksanaan program 

pembelajaran di SMA negeri lebih efektif dibandingkan pelaksanaan 

program pembelajaran di SMA swasta, walaupun skor ke dua-duanya 

termasuk kualifikasi baik. Perbedaan efektivitas pelaksanaan program 

pembelajaran antara SMA negeri dengan SMA swasta tersebut di 

antaranya disebabkan: 

Pertama, faktor input peserta didik yang berbeda. Input yang 

dididik di SMA negeri pada dasarnya telah memiliki keunggulan 

akademik yang mereka bawa sebelum menjadi siswa di sekolah tersebut. 

(Cepi Safruddin. 2011: 90). Kemampuan akademik yang berbeda ini 

bersifat bawaan. Kedua, faktor guru yang berbeda, guru yang mengajar di 

SMA negeri pada umumnya mempunyai pengalaman mengajar yang 

lebih, memiliki kesejahteraan, serta motivasi kerja yang lebih (Raddana. 

2013: 232). Ketiga, fasilitas pembelajaran daring SMA negeri lebih baik 

dibandingkan SMA swasta. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Secara umum program pembelajaran ekonomi di SMA kabupaten 

Kebumen selama ini telah berjalan secara efektif, baik dilihat dari segi proses 

atau kualitas pembelajaran maupun hasilnya (ouput pembelajaran). Namun 

demikian dari sudut kualitas pembelajaran dan hasil belajar tersebut belum 

maksimal, bahkan untuk SMA swasta hasil belajarnya rata-rata masih 

kategori cukup.  

Beberapa aspek dari kualitas pembelajaran memperoleh skor penilaian 

rendah, walaupun kualifikasinya termasuk baik, yaitu:  

1. Kemampuan guru mengkaitkan materi pembelajaran ekonomi dengan 

isu-isu yang actual 

2. Jaringan internet 

3. Perhatian siswa terhadap kegiatan pembelajaran ketika pembelajaran 

berlangsung 

4. Kesukaan siswa untuk mendiskusikan isu-isu ekonomi yang berhubungan 

dengan materi pelajaran serta kemampuan memberikan argumentasi yang 

logis ketika berdiskusi 

Ada perbedaan pelaksanaan program pembelajaran antara SMA negeri 

dengan SMA swasta. Pelaksanaan program pembelajaran di SMA negeri 

lebih efektif dibandingkan pelaksanaan program pembelajaran di SMA 

swasta, walaupun skor ke dua-duanya termasuk kualifikasi baik. Perbedaan 

efektivitas pelaksanaan program pembelajaran antara SMA negeri dengan 

SMA swasta tersebut di antaranya disebabkan factor input peserta didik yang 

berbeda, kualitas guru yang pada umumnya berbeda, serta kualitas fasilitas 

pembelajaran daring yang berbeda. 

Input yang dididik di SMA negeri pada dasarnya telah memiliki 

keunggulan akademik yang mereka bawa sebelum menjadi siswa di sekolah 

tersebut. Guru yang mengajar di SMA negeri pada umumnya mempunyai 

kinerja yang lebih dibandingkan guru yang mengajar di SMA swasta. 
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Fasilitas pembelajaran daring SMA negeri pada umumnya juga lebih baik 

dibandingkan SMA swasta. 

B. Saran – saran  

Untuk meningkatkan output pembelajaran ekonomi, ke depan perlu ada 

peningkatan kualitas pembelajaran, baik dari aspek guru, fasilitas, maupun 

sikap dan motivasi belajar siswa. Aspek kinerja guru yang perlu ditingkatkan 

terutama kompetensi profesional khususnya kemampuan mengkaitkan materi 

dengan isu-isu terkini. Guru yang mengajar ekonomi diharapkan lebih 

meningkatkan kemampuannya untuk mengkaitkan materi ekonomi dengan 

isu – isu yang menarik dan actual. Hal ini perlu dilakukan karena lmu 

Ekonomi adalah materi yang dinamis dan sangat kontekstual karena 

berhubungan dengan masalah-masalah manusia sebagai makhluk sosial, 

saling tergantung dengan lingkungannya baik lokal maupun dunia.  

Aspek fasilitas pembelajaran daring yang perlu ditingkatkan khususnya 

kualitas jaringan internet, sedangkan fihak siswa yang perlu ditingkatkan 

adalah pada keseriusan ketika mengikuti pembelajaran ekonomi serta 

kebiasan untuk mendiskusikan isu-isu actual yang terkait pembelajaran 

ekonomi serta latihan memberikan argumentasi yang logis ketika berdiskusi. 

Hal yang terakhir ini perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kemampuan 

berfikir kritis siswa. 

Peningkatan kegiatan berdiskusi dan kemampuan berfikir kritis siswa 

bisa dilakukan oleh guru dengan menggunakan strategi pembelajaran 

berbasis masalah (problem based learning) 

  



 
 

32 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Adriana Damayanthi. 2020. Efektivitas Pembelajaran Daring di Masa Pandemi 

Covid-19 Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik. Jurnal Edutech  Vo. 

19,  No. 3 (2020).https://ejournal.upi.edu/index.php/edutech/article/view/ 

26978 

Antoni, AT., Hidayat, T., & Astuti, RP. 2021. Efektivitas Pembelajaran Daring 

Dalam Pembelajaran Ekonomi Di Kelas XI IS SMAN N 4 Bojonegoro. 

Jurnal Pendidikan Edutama, Vol.5 No. 2  Tahun 2021. 

Ardiyanti. 2020. Evaluasi Proses Pembelajaran Matematika Secara Daring Di 

SMAN Kota Singaraja. Jurnal IKA Vol. 18, No. 2, September 2020. 
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IKA/article/viewFile/30080/16843 

Baiq Salkiah. 2020. Perubahan Paradigma Pendidikan dan Ekonomi di Masa 

Pandemi Covid-19. Jurnal Bina Media Ilmiah. Vol.15 No.1 Agustus 2020. 

http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI 

Cepi Riyana. 2020. Modul 1 Konsep Pembelajaran Online. Bahan Pembelajaran 

Berbasis Online. Universitas Terbuka 

Cepi Safruddin. 2011. Pencapaian Keunggulan Pada SMA Negeri dan Swasta 

Berkategori Unggul di Kota Bandung: Jurnal Penelitian Pendidikan. Vol 

12 No. 2, Oktober 2011. http://jurnal.upi.edu/file/8_cepy.pdf 

Dama, L. Husain, I. & Nureviana. 2022. Efektivitas Pembelajaran Daring Peserta 

Didik (Suatu Penelitian Pada Mata Pelajaran Biologi SMA Terpadu Wira 

Bhakti Gorontalo). Jurnal Pendidikan, Vol. 10, No. 1, Januari 2022. 

Dermawan, DD. & Sumarni W. 2020. Efektifitas Pembelajaran Daring Selama 

Adanya Pandemic Covid 19. Seminar Nasional Pascasarjana UNNES 2020 

Eri Novalinda, Sri Kantun dan Joko Widodo. 2017. Pengaruh Motivasi Belajar 

Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Akuntansi Siswa Kelas X Juruan 

Akuntansi Semester ganjil SMK PGRI 5 Jember Tahun Pelajaran 

2016/2017. Jurnal Pendidikan Ekonomi. Vol 11 No.2 Tahun 2017 

Gita Frimar L.A, dkk. 2019. Analisis Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas X 

Program Lintas Minat Pada Mata Pelajaran Ekonomi Di SMA Negeri 16 

Palembang. Jurnal Profit: Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi, 

Universitas Sriwijaya Palembang. Volume 6, Nomor 1, Mei 2019. 

https://ejournal. unsri.ac.id /index.php/jp/ 

Hendra Dani Saputra, Faisal Ismet dan Andrizal. 2018. Pengaruh Motivasi 

Terhadap Hasil Belajar Siswa SMK. Invotek: Jurnal Inovasi Vokasi dan 

Teknologi, vol 18 No. 1 Tahun 2018 

Hendro Dwi Baskoro, dkk. 2017. Evaluasi Program Pembelajaran Guru Mata 

Pelajaran Ekonomi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Swasta Di 

Kabupaten Tulungagung, Jurnal Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri 

Malang. Vol.10, No.2, 2017 

https://ejournal.upi.edu/index.php/edutech/article/view/
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IKA/article/viewFile/30080/16843
http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI
http://jurnal.upi.edu/file/8_cepy.pdf
https://ejournal/


 
 

33 
 

Hiroyuki Motegi & Masato Oikawa. 2019. The effect of instructional quality on 

student achievement: Evidence from Japan. Elsevier. https://www. 

sciencedirect. com/science/article/abs/ 

Hulan. 2017. Pengaruh Sikap Belajar Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Di SMA 

Kemala Bhayangkari. http://jurnal.untan.ac.id/ipdpb/article 

Ika Sunu D. S. & Heri Retnawati. 2016. Penilaian Kinerja Guru SMA Swasta Di 

Kabupaten Sukoharjo dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi. Jurnal 

Evaluasi Pendidikan. Volume 4, No 1, Maret 2016 (36-44) Online: 

http://journal. student.uny.ac.id/ojs/index.php/jep 

Ikbal Barlian, dkk. 2020. Evaluasi Kualitas Desain Pembelajaran Ekonomi di 

Sekolah Menengah Atas Menggunakan Model Countenence Stake, Jurnal 

Profit: Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi, Universitas 

Sriwijaya Palembang. Volume 7 No 1, 2020, 47-59. 

https://ejournal.unsri.ac.id/index. php/jp/ 

Irma Safitri. 2021. Efektivitas Pembelajaran Berbasis Daring dalam Pandangan 

Siswa. Jemari (Jurnal Edukasi Madrasah Ibtidaiyah Vol 3, No. 1 (2021). 
https://journal.stkipnurulhuda.ac.id/index.php/jemari/article/view/773 

Isman, Mhd. 2016. “Pembelajaran Media dalam Jaringan (Moda Jaringan)”. The 

Progressive and Fun Education. Seminar. 1(1): 86. 

Jessie Brown & Martin Kurzweil. 2018. Instructional Quality, Student Outcomes, 

and Institutional Finances. American Council on Education. 

https://www.acenet. edu 

Jumardi Budiman. 2021. Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Daring di Indonesia 

Selama Masa Pandemi Covid-19. Vox Edukasi:Jurnal Ilmiah Ilmu 

Pendidikan Vol 12 No 1 April 2021. http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/ 

index.php/VOX/article/view/1074/pdf 

Latifah, S & Supardi. 2021. Efektivitas Pembelajaran Daring (Studi Kasus Hasil 

Belajar Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X IPS SMA Nurul Yaqin Tahun 

2020/2021). Serambi Akademica: Jurnal Pendidikan, Sains, dan 

Humaniora. Vol. 9 No. 7. Tahun 2021. 

Marinus Waruwu. 2020. Studi Evaluatif Implementasi Pembelajaran Daring 

Selama Pandemi Covid-19. Jurnal Administrastrasi Pendidikan, Volume 27 

Issue 2, Oktober 2020. https://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs/article/ 
download/27081/pdf 

McClelland, D.C. 1987. Human Motivation. New York: Cambridge University 

Press. 

Mongi dan Hatidja. 2016. Perbandingan SMA Negeri dan SMA Swasta 

Berdasarkan Nilai Akreditasi dan Nilai Ujian Nasional di Kota Manado. 

Jurnal Ilmiah Sains Vol. 16 No. 2, Oktober 2016. 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ JIS/article/download/14255/13830 

Namaziandost et al. 2019. Comparing the effectiveness of input-based and output-

based activities on productive knowledge of vocabulary among pre 

https://www/
http://jurnal.untan.ac.id/ipdpb/article
http://journal/
https://ejournal.unsri.ac.id/index.%20php/jp/
https://journal.stkipnurulhuda.ac.id/index.php/jemari/article/view/773
https://www.acenet/
http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/
https://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs/article/%20download/27081/pdf
https://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs/article/%20download/27081/pdf
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/


 
 

34 
 

intermediate EFL learners. Asian-Pacific Journal of Second and Foreign 

Language Education. https://link.springer.com/content/pdf/10.1186 

/s40862-019-0065-7.pdf 

Nelson Jagero. 2014. Input – Output Relationship and The Quality Of Education 

In Day Secondary Schools In Kenya. International Journal of Community 

and Corporative Studies. Vol.1, No.2, pp.42-50, December 2014. 

http://www.eajournals.org 

Nisaul Choiroh. 2020. Efektifitas Pembelajaran Berbasis Daring dalam 

Pandangan Siswa. https://iain-surakarta.ac.id/%EF%BB%BFefektifitas-

pembelajaran-berbasis-daring-e-learning-dalam-pandangan-siswa 

Nur Inayati Saiful, Rudiyansyah Rudiyansyah, dan Sri Lestari Aslam. 2021. 

Efektivitas Pembelajaran Daring Selama Masa Pendemi Covid-19. 

Equilibrium : Jurnal Pendidikan Vol. IX. Issu 1. Januari-April 2021 

https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/4539 

Ormrod, J.E. (2003). Educational Psychology, Developing Learners.(4d ed.). 

Merrill: Pearson Education, Inc. 

Putri, Rantika Alycia & Yuhdi, Ahmad. 2021. Efektivitas Pembelajaran Daring 

Bahasa Indonesia Kelas XII SMA RK Deli Murni Bandar Baru. Eunoia: 

Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia Vo 1 No 1 Tahun 2021. 

http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/eunoia/user. 

Raddana. 2013. Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Guru SMA Negeri 

Di Nusa Tenggara Barat (NTB). DIA, Jurnal Administrasi Publik. 

Desember 2013, Vol. 11, No. 2, Hal. 226 – 236 

Rani Novitasari, dkk. 2021. Pembelajaran Kewirausahaan Daring pada Masa 

Pandemi Covid-19. https://conferenceproceedings.ump.ac.id/index.php/pssh/ 
issue/view/4 

Razzal, Haris, 2017. Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Mata 

Pelajaran Ekonomi SMAN. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran 

Khatulistiwa, Vol 6, No, 6 Tahun 2017 

Rika Yuni Ambarsari. 2021. Evaluasi Pembelajaran Daring Selama Pandemi 

Covid-19 Di Kecamatan Bulukerto Wonogiri . Jurnal Ilmiah Mitra Swara 

Ganesha, Vol.8 No.1 (Januari 2021). http://ejournal.utp.ac.id/index.php/ 

JMSG/article/view/1360. 

Samoling, IE. Dkk. 2022. Efektivitas Pembelajaran Daring Pada Masa Covid di 

SMAN 2 Salatiga. Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 12 

No. 1, Januari 2022. 

Sander Gerritse, et.al. 2017.Teacher Quality and Student Achievement: Evidence 

from a Sample of Dutch Twins. Journal of Applied Econometrics. Volume 

32, issue 3, April/May 2017. Pages 643 – 660. https://onlinelibrary. 

wiley.com. 

Sardirman. 2014. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: Raja 

Grafindo Persada 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1186%20/s40862-019-0065-7.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1186%20/s40862-019-0065-7.pdf
http://www.eajournals.org/wp-content/uploads/Input-----Output-Relationship-and-the-Quality-of-Education-in-Day-Secondary-Schools-in-Kenya.pdf
https://iain-surakarta.ac.id/%EF%BB%BFefektifitas-pembelajaran-berbasis-daring-e-learning-dalam-pandangan-siswa
https://iain-surakarta.ac.id/%EF%BB%BFefektifitas-pembelajaran-berbasis-daring-e-learning-dalam-pandangan-siswa
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/4539
http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/eunoia/user
https://conferenceproceedings.ump.ac.id/index.php/pssh/%20issue/view/4
https://conferenceproceedings.ump.ac.id/index.php/pssh/%20issue/view/4
http://ejournal.utp.ac.id/index.php/%20JMSG/article/view/1360
http://ejournal.utp.ac.id/index.php/%20JMSG/article/view/1360
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Gerritsen%2C+Sander


 
 

35 
 

Sugiyono. 2019. Metodologi Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta 

Suharsini Arikunto, Cepi Safrudin Abdul Jabar. 2018. Evaluasi Program 

Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara  

Syafni Ermayulis. 2020. Penerapan Sistem Pembelajaran Daring dan Luring di 

Tengah Pandemi Covid-19 (artikel). https://www.stit-alkifayahriau.ac.id/ 

Toropova, A. et.al. 2019. The Role of Teacher Characteristics for Student 

Achievement in Mathematics and Student Perceptions of Instructional 

Quality. Education Inquiry Journal. 2019, Vol. 10, No. 4, 275–299. 

https://www. tandfonline.com 

Trude Nilsen & Jan-Eric Gustafsson. 2016. Teacher Quality, Instructional Quality 

and Student Outcomes. Relationships Across Countries, Cohorts and Time. 

https://www.springer.com/gp/book/9783319412511 

Trude Nilsen & Jan-Eric Gustafsson. Editors. 2016. Teacher Quality, 

Instructional Quality and Student Outcomes. Relationships Across 

Countries, Cohorts and Time. https://www.springer.com/gp/ book/ 

9783319412511 

Wahyudi, D., Istiningsih, S., & Nurwahidah. 2022. Efektivitas Pembelajaran 

Daring Bagi Pelajar Selama Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Renjana 

Pendidikan Dasar - Vol. 2 No. 1 Februari 2022. 

Widian Pratama  dan Boy Indrayana. 2021. Efektivitas Pembelajaran Daring pada 

Kegiatan Belajar Mengajar Praktik dalam Mata Pelajaran Pendidikan 

Jasmani di SMP N 4 Sungai Penuh. Indonesion Journal of Sport Science 

and Coaching Volume 03, Nomor 01, Tahun 2021. https://www.online-
journal.unja.ac.id/IJSSC/article/view/12618/10961 

Widoyoko, Eko Putro. 2019. Evaluasi Program Pembelajaran. Yogyakarta: 

Pustaka   Pelajar 

Widoyoko, Eko Putro. 2020. Evaluasi Pembelajaran Ekonomi SMA Kabupaten 

Purworejo. Laporan penelitian yang tidak dipublikasin dan tersimpan di 

perpustakaan 

Widoyoko, Eko Putro. 2020. Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian. 

 Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

Wiwik Setiawati. 2019. Buku Penilaian Berorientasi Higher Order Thinking 

Skills. Jakarta: Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendibud 

 

 

https://www.springer.com/gp/%20book/%209783319412511
https://www.springer.com/gp/%20book/%209783319412511
https://www.online-journal.unja.ac.id/IJSSC/article/view/12618/10961
https://www.online-journal.unja.ac.id/IJSSC/article/view/12618/10961

	cover.pdf (p.1)
	Laporan Penelitian Eko dkk. 2022 - Copy.pdf (p.2-40)

