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Abstrak
Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi dengan menggunakan Kompetensi Dasar
(KD) sebagai kompetensi minimum yang harus dicapai oleh peserta didik. Akan tetapi, pembelajaran pada
semester genap tahun pelajaran 2019/2020 mengalami kendala akibat adanya wabah Covid-19, termasuk
dalam pembelajaran di SMAN 6 Kota Serang. Untuk mengatasi masalah tersebut maka penilaian harian
pada pembelajaran kimia di kelas XI MIPA 3 dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi
Google Form. Kegiatan yang dilakukan adalah menuntaskan proses pembelajaran KD 3.12 tentang larutan
penyangga secara daring melalui Google Classroom, membuat instrumen penilaian, serta melaksanakan
penilaian harian menggunakan Google Form. Pelaksanaan penilaian ini berlangsung dengan baik walaupun
ada beberapa kendala dan kekurangan.
Kata Kunci: Covid-19, Google Form, Penilaian Harian Daring,.

PENDAHULUAN
Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi dengan menggunakan Kompetensi Dasar (KD) sebagai
kompetensi minimum yang harus dicapai
oleh peserta didik. Untuk mengetahui
ketercapaian KD, guru dituntut untuk
merumuskan sejumlah indikator yang
digunakan sebagai acuan penilaian.
Selain itu sekolah juga harus menentukan
kriteria ketuntasan minimal (KKM) untuk
memutuskan seorang peserta didik sudah
tuntas atau belum. Kriteria ketuntasan
minimal ini perlu dievaluasi setiap
tahun dan diharapkan secara bertahap
mengalami peningkatan (Kemdikbud,
2017). Berdasarkan Peraturan menteri
pendidikan dan kebudayaan nomor 23

Tahun 2016 Pasal 2 dinyatakan bahwa
penilaian pada pendidikan dasar dan
pendidikan menengah terdiri atas
penilaian hasil belajar oleh pendidik;
penilaian hasil belajar oleh satuan
pendidikan; dan penilaian hasil belajar
oleh pemerintah (Kemdikbud, 2016).
Hal ini menunjukkan bahwa penilaian
merupakan salah satu bagian penting dari
proses pembelajaran.
Akan tetapi, pembelajaran pada
semester genap tahun pelajaran 2019/ 2020
mengalami kendala. Kendala tersebut
diakibatkan adanya wabah virus corona
yang melanda hampir seluruh belahan
dunia, termasuk Indonesia. Virus ini
menyebar sangat cepat dan menimbulkan
banyak
korban
meninggal
dunia.
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Diantara langkah untuk mengurangi atau
mempersempit penyebaran virus tersebut
adalah dengan social distancing atau
pembatasan sosial (Sanur, 2020).
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Mendikbud) RI menerbitkan Surat Edaran
Nomor 36962//MPK.A/HK/2020. Surat
edaran tersebut berisi imbauan kepada
lembaga pendidikan untuk melaksanakan
pembelajaran secara daring (dalam jaringan)
atau online dan bekerja dari rumah
(Kemdikbud, 2020). Tujuan imbauan
tersebut adalah untuk pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).
Di Provinsi Banten, masa pembelajaran
di rumah yang awalnya direncanakan
sampai tanggal 30 Maret 2020, secara
resmi diperpanjang sampai tanggal 1 Juni
2020 dan terus dievaluasi sesuai dengan
perkembangan kasus penyebaran yang
terjadi. Hal tersebut tertuang dalam
Instruksi Gubernur Banten Nomor 2
Tahun 2020 (Sekdaprov Banten, 2020).
Dengan kondisi tersebut, pembelajaran
yang sedang berlangsung di sekolahsekolah, termasuk SMA Negeri 6 Kota
Serang, harus menyesuaikan dengan surat
edaran tersebut. Pembelajaran kimia di
kelas XI MIPA 3 sedang membahas KD
3.12 yaitu “Menjelaskan prinsip kerja,
perhitungan pH, dan peran larutan
penyangga dalam tubuh makhluk
hidup”. Materi pokok yang dibahas
adalah tentang larutan penyangga.
Materi lautan penyangga terdiri atas tiga
submateri yaitu sifat larutan penyangga,
perhitungan pH larutan penyangga, dan
peranan larutan penyangga (Sutresna dkk,
2016). Pembahasan materi sudah hampir
2

diselesaikan tetapi masih diperlukan
adanya penilaian pengetahuan untuk KD
tersebut.
Menurut Rizal (2018), salah satu sistem
yang digunakan dalam pembelajaran
daring adalah Learning Management System
(LMS). Adapun aplikasi LMS yang banyak
digunakan sebagai media pembelajaran
daring adalah Google Classroom (Fauziah
dkk, 2019). Pada awalnya pembelajaran
daring di SMA Negeri 6 Kota Serang
menggunakan media Whats App. Akan
tetapi karena dianggap kurang efektif
maka pihak sekolah memutuskan untuk
menggunakan Google Classroom. Menurut
Soni dkk. (2018), Google Classroom bisa
memudahkan guru dalam mengelola
tugas peserta didik tanpa menggunakan
kertas. Peserta didik juga dapat belajar,
menyimak, membaca, serta mengirim
tugas dari jarak jauh.
Pelaksanaan penilaian harian untuk
KD 3.12 tersebut harus memperhatikan
surat edaran dari Mendikbud RI. Artinya,
penilaian harus dilaksanakan secara
daring. Bahkan penilaian harian secara
daring juga bisa dilakukan pada kondisi
normal untuk mengatasi kejenuhan peserta
didik (Anggraini & Ruwanto, 2017). Untuk
itu diperlukan cara dan media yang bisa
digunakan untuk melaksanakan penilaian
tersebut secara daring juga. Salah satu
aplikasi yang dapat digunakan dalam
penilaian secara daring adalah Google Form
yang terdapat pada Google Drive (Hamdani
& Kaburuan, 2017).
Google Form merupakan salah satu fitur
yang terdapat pada Google Docs. Aplikasi
ini sangat cocok untuk berbagai kalangan,
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termasuk guru, yang akan membuat
berbagai pengumpulan data atau jawaban
dari peserta didik. Google Form ini dapat
dibagikan kepada peserta didik atau orang
lain secara terbuka atau khusus kepada
pemilik akun Google dengan pilihan
aksesibilitas, sesuai kebutuhan. Selain itu,
aplikasi ini juga dapat menjadi alternatif
bagi orang-orang yang tidak memiliki
dana untuk menggunakan program gratis
daripada membajak program berbayar
(Batubara, 2016).
Google Form merupakan salah satu
aplikasi yang direkomendasikan untuk
membuat alat penilaian secara daring.
Tampilan dan cara pengunaanya cukup
sederhana sehingga mudah dimengerti.
Bahkan untuk penilaian dalam bentuk
pilihan ganda, soal dan pilihan jawaban
bisa diacak. Selain itu, kunci jawaban dan
skor bisa diatur sehingga guru tidak perlu
memeriksa satu per satu jawaban yang
dikirim peserta didik. Dengan demikian,
penggunaan Google Form hendaknya
di optimalkan pada berbagai tugas
pendidikan, seperti memberikan ulangan
daring, mengumpulkan data siswa/guru,
membuat formulir pendaftaran daring
untuk sekolah, membagikan kuesioner
kepada orang-orang secara daring dan
mengumpulkan pendapat orang lain
(Rahardja, 2018).
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian
kualitatif. Metode penelitian kualititatif
merupakan suatu prosedur penelitian
yang hasilnya berupa deskripsi (Siyoto
& Sodik, 2015) serta tidak dapat dicapai
dengan menggunakan prosedur statistik

(Sidiq & Choiri, 2019). Subyek penelitian
ini adalah 36 peserta didik kelas XI MIPA
3 di SMA Negeri 6 Kota Serang tahun
pelajaran 2019/2020. Penelitian dilakukan
pada minggu keempat bulan Maret
dan minggu pertama bulan April 2020.
Penelitian dilakukan dalam pembelajaran
kimia pada Kompetensi Dasar (KD) 3.12
dengan materi pokok larutan penyangga.
Penelitian dilakukan dalam dua
tahap. Pertama, pendahuluan yaitu
menuntaskan pembelajaran KD 3.12
dengan menggunakan moda daring.
Kedua, pelaksanaan yaitu pembuatan
instrumen dan pelaksanaan penilaian
harian kimia pada materi pokok larutan
penyangga.
Tahapan
penyusunan
instrumen menurut Mukhlis dan Tohir
(2019) meliputi penyusunan spesifikasi
instrumen (tujuan, kisi-kisi, bentuk,
dan panjang instrumen), penulisan soal
instrumen, penelaahan (validasi ahli),
dan perakitan soal instrumen. Akan tetapi
dalam penyusunan instrumen penilaian
harian ini seluruh tahapan dilakukan oleh
peneliti sendiri, tidak melalui validasi ahli.
Instrumen terdiri atas enam butir soal
uraian. Dalam pengerjaan penilaian harian
tersebut peserta didik diperbolehkan
untuk membuka sumber belajar berupa
buku atau laman internet (open book) tetapi
diminta untuk tidak melakukan kerja
sama.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum pelaksanaan penilaian harian,
kegiatan diawali dengan menuntaskan
proses pembelajaran KD 3.12 tentang
larutan penyangga. Dari tiga submateri,
dua di antaranya sudah diselesaikan pada
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pembelajaran secara tatap muka, yaitu
sifat larutan penyangga dan perhitungan
pH larutan penyangga. Adapun submateri
peranan larutan penyangga diselesaikan
melalui pembelajaran secara daring.
Proses pembelajaran dilakukan melalui
Google Classroom yang dikoordinasikan
oleh Tim Kurikulum SMA Negeri 6
Kota Serang. Untuk mengawasi dan
memudahkan koordinasi pembelajaran
secara daring, Tim Kurikulum SMA
Negeri 6 Kota Serang memasukkan
seluruh guru dan peserta didik ke dalam
Google Classroom. Dengan demikian,
maka pembelajaran kimia KD 3.12 di
kelas XI MIPA 3 dilakukan melalui Google
Classroom.
Selanjutnya,
guru
memberikan
informasi kepada peserta didik bahwa
akan dilaksanakan penilaian harian secara
daring. Informasi ini diperlukan agar
peserta didik memiliki persiapan yang
matang untuk mengikuti penilaian harian.
Persiapan yang harus dilakukan oleh
peserta didik terdiri atas persiapan materi
pembelajaran dan persiapan sarana atau
media. Persiapan materi pembelajaran
yaitu KD 3.12 dengan materi pokok larutan
penyangga. Persiapan sarana atau media
berupa alat komunikasi berupa ponsel
atau komputer/laptop serta jaringan
internet yang memadai.
Tahap pelaksanaan dimulai dengan
persiapan instrumen penilaian harian
yang akan digunakan. Instrumen penilaian
ini ditujukan untuk mengukur ranah
pengetahuan pada KD 3.12 tentang larutan
penyangga. Teknik yang digunakan pada
penilaian harian ini berupa tes tertulis
4

berbentuk soal-soal uraian. Instrumen
penilaian ini terdiri atas enam soal uraian.
Setelah instrumen penilaian disiapkan,
langkah selanjutnya adalah pembuatan
formulir penilaian menggunakan Google
Form. Langkah ini dimulai dengan masuk/
login ke akun google. Setelah masuk ke
dalam akun google, pengguna disajikan
berbagai fitur gratis dari google. Fiturfitur tersebut antara lain Telusuri, Maps,
Youtube, Berita, Gmail, Kontak, Drive,
Terjemahan, dan fitur-fitur lainnya.
Untuk membuat Google Form, fitur
yang dipilih adalah Drive. Setelah memilih
fitur Drive, pengguna akan masuk ke
laman My Drive yang berisi berbagai
data pengguna yang telah disimpan
sebelumnya. Sedangkan untuk membuat
Google Form yang baru maka pengguna
bisa memilih tanda “New” di sebelah
kiri atas. Kemudian pengguna memilih
“More” dilanjutkan dengan memilih
“Google Form”. Sampai langkah tersebut,
Google Form sudah siap untuk diatur sesuai
kebutuhan.
Langkah selanjutnya adalah pengisian
Google Form dengan berbagai pertanyaan
atau soal yang dibutuhkan. Pada bagian
atas, judul diganti menjadi “Kimia Larutan
Penyangga (Buffer)”. Untuk memperindah
tampilan, di atas judul ditampilkan foto
bagian depan SMA Negeri 6 Kota Serang.
Adapun soal yang harus dijawab oleh
peserta didik dibagi menjadi dua bagian.
Bagian pertama adalah data diri peserta
didik sedangkan bagian kedua adalah
instrumen penilaian harian berupa soalsoal tentang larutan penyangga. Tampilan
bagian pertama Google Form yang disajikan
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didik). Cara melakukan pratinjau adalah
dengan menekan ikon mata di sebelah
kanan atas. Jika instrumen sudah tidak ada
lagi yang harus diperbaiki, maka Google
Form sudah bisa dikirim. Pengiriman bisa
dilakukan melalui surat elektronik (email),
menyalin tautan (link), menyematkan
HTML, atau dibagikan melalui facebook
dan tweeter.
Pada pelaksanaan penilaian harian
kimia KD 3.12 kelas XI MIPA 3 di SMA
Negeri 6 Kota Serang,
pengiriman Google Form
dilakukan dengan cara
menyalin tautan. Salinan
(copy) dan tempel (paste)
tautan
dikirimkan
dari instrumen yang
melalui Google Classroom
sudah dibuat sebelumnya.
yang telah difasilitasi
Selain itu, soal bisa
oleh Tim Kurikulum
dilengkapi
gambar
SMA Negeri 6 Kota
yang dapat diunggah
Serang.
Pengiriman
dari file yang sudah
tautan Google Form ini
disiapkan. Karena soal
dilaksanakan pada jam
yang digunakan adalah
pelajaran kimia di kelas
uraian, maka bentuk
XI MIPA 3 yaitu pada
jawaban yang dipilih
hari Senin tanggal 6
pada Google Form adalah
April 2020 pukul 08.00
Gugus Kalimat.
Gambar 1. Tampilan bagian pertama
sampai dengan pukul
Jika
pengisian
10.00 WIB.
instrumen penilaian sudah selesai, dapat
Setelah instrumen penilaian dikirim,
juga dilakukan pengaturan tampilan
maka guru memantau perkembangan
Google Form, pratinjau, dan disalin
peserta didik yang telah menyelesaikan
tautannya. Pengaturan (setting) dilakukan
pekerjaannya. Pada bagian ini guru
untuk mengatur pengumpulan email,
sebagai pengguna Google Form bisa
pembatasan satu responden, akses
melihat ringkasan pekerjaan peserta didik
responden, mengacak urutan soal, pesan
sebagai responden, memberi umpan
konfirmasi, dan rilis nilai. Pratinjau
balik melalui email dengan menggunakan
(preview) dilakukan untuk melihat
pengaya (add-on) pada Google Sheet,
tampilan Google Form yang nantinya akan
serta memeriksa jawaban peserta didik.
muncul dan dilihat responden (peserta
pada Gambar 1.
Pada bagian pertama, peserta didik
wajib mengisi data secara lengkap sesuai
dengan permintaan. Bentuk jawaban
peserta
didik
disesuaikan
dengan
kebutuhan. Soal yang wajib diisi pada
bagian ini adalah Kelas (Turun Naik),
Absen (Isian Singkat), dan Nama (Isian
Singkat).
Pada bagian kedua, Google Form diisi
dengan instrumen peni-laian harian
larutan
penyangga.
Cara pe-nulisan soal
cukup dengan salin
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Pemeriksaan jawaban peserta didik dapat
dilakukan satu per satu secara daring atau
mengunduh tanggapan, atau mencetak
semua tanggapan pada Google Sheets.
Pelaksanaan penilaian harian kimia KD
3.12 kelas XI MIPA 3 di SMAN 6 berjalan
dengan baik. Sebagian besar peserta didik
menyelesaikan penilaian tanpa mengalami
kendala yang berarti. Hal ini terlihat dari
perkembangan penyelesaian soal-soal
dengan relatif cepat. Peserta didik juga
memahami maksud soal yang diberikan
sehingga jawaban yang diberikan sesuai
dengan pertanyaan yang diajukan.
Secara umum, aplikasi Google Form
cocok digunakan untuk penilaian hasil
belajar peserta didik. Aplikasi ini relatif
mudah digunakan oleh guru dalam
menuliskan
berbagai
bentuk
soal,
memantau perkembangan pengerjaan
soal, serta memeriksa jawaban peserta
didik. Bahkan untuk bentuk soal pilihan
ganda, guru bisa langsung menentukan
kunci jawaban dan poin tiap soal sehingga
perolehan nilai peserta didik bisa langsung
diketahui tanpa harus diperiksa secara
manual. Selain itu, urutan soal dan pilihan
jawaban juga bisa diacak. Aplikasi ini juga
cukup mudah diakses oleh peserta didik
dengan menggunakan komputer, laptop,
ataupun ponsel android yang terhubung
dengan jaringan internet.
Akan tetapi, pelaksanaan penilaian
harian kimia kelas XI MIPA 3 ini juga
memiliki beberapa kendala. Pertama, ada
beberapa peserta didik yang terlambat
dalam
mengerjakan
soal.
Setelah
dikomunikasikan dengan peserta didik
diketahui bahwa hal ini terjadi karena ada
6

peserta didik yang tidak memiliki ponsel
android, tidak memiliki kuota (jaringan)
internet, serta sinyal yang kurang baik.
Kedua, peserta didik bisa membuka
sumber belajar seperti buku atau laman
internet ketika mengerjakan penilaian. Hal
ini dikarenakan pengerjaan soal dilakukan
dari rumah atau tempat lain yang tidak
ditentukan sehingga tidak adanya
pengawasan langsung dari guru saat
peserta didik mengerjakan soal. Ketiga,
ada indikasi kerja sama dalam pengerjaan
soal. Hal ini terlihat dari adanya beberapa
jawaban peserta didik yang persis sama.
Kerja sama bisa dilakukan melalui alat
komunikasi seperti ponsel dengan fasilitas
telepon, aplikasi Whats App, dan lain
sebagainya. Keempat, adanya kesulitan
peserta didik dalam menuliskan jawaban
karena keterbatasan fitur atau aplikasi
pada alat (media) yang mereka gunakan.
SIMPULAN
Berdasarkan penelitian ini dapat
disimpulkan
bahwa
Google
Form
merupakan salah satu aplikasi yang cocok
digunakan dalam proses penilaian hasil
belajar peserta didik. Bentuk soal yang
dapat dipilih pada aplikasi tidak berbayar
ini adalah plihan ganda, isian singkat,
uraian, pilihan naik turun, dan unggah
file. Agar pelaksanaan penilaian berjalan
dengan baik maka peserta didik harus
didukung dengan perangkat (ponsel
android, komputer/laptop) serta jaringan
internet yang memadai.
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