
 

 

1. Pendahuluan 
Dampak perkembangan teknologi pada pembelajaran salah satunya adalah penerapan 

pembelajaran online. Pemanfaatan jaringan internet dalam pembelajaran ini memungkinkan 
dilakukannya kegiatan pembelajaran tanpa adanya batasan ruang dan waktu (dimana saja 
dan kapan saja) (Handayani, 2020). Pembelajaran online ini menjadi solusi terhadap 
keterbatasan akses pembelajaran, termasuk saat pandemi Covid-19.  Salah satu dampak 
pandemic covid-19 adalah pembatasan kegiatan pembelajaran, tatap muka di kelas ditiadakan 
dan digantikan dengan pembelajaran  online agar proses pendidikan masih tetap berjalan 
yang didukung oleh terjangkaunya akses terhadap teknologi internet (Wibowo, 2020). Menurut 
hasil survey Aososiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pengguna internet pada tahun 
2019 – 2020 adalah 73.7 % dari populasi dengan pertumbuhan pengguna internet 25, 5 juta 
jiwa (Apjii, 2020). 

Menurut (Kusmana, 2011) Pembelajaran online merupakan pembelajaran yang 
memerlukan bantuan perangkat elektronik untuk bisa dilaksanakan. Sedangkan Menurut 
(Moore, Dickson-Deane, & Galyen, 2011) Pembelajaran Online adalah pembelajaran yang 
memanfaatkan jaringan internet untuk mendapatkan  aksesibilitas, konektivitas, dan 
fleksibilitas dalam interaksi di pembelajaran. Menurut (Fathoni, Mustadi, & Kurniawati, 2021) 
Pembelajaran online dapat memanfaatkan berbagai macam platform LMS, website atau 
aplikasi. Melalui melalui aplikasi atau platform tersebut, guru melakukan kegiatan proses 
pembelajaran online yang tentunya di dukung dengan metode – metode yang telah di siapkan 
guru dalam menunjang pembelajaran online itu sendiri. Pembelajaran online bertujuan agar 
proses pembelajaran terlaksana tanpa harus bertatap muka, dan bisa diakses melalui 
perangkat komputer atau gadget yang saling terhubung antara siswa dan guru. Akan tetapi, 
penerapan pembelajaran online juga memiliki hambatan diantaranya adalah ketersediaan 
perangkat dan koneksi internet. Seperti yang di ungkapkan (Surahman, Santaria, & Setiawan, 
2020) Indonesia memiliki tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran online meliputi kualitas 
guru (faktor usia dan kepemilikan laptop) dan sarana prasarana (Jaringan Internet). Begitu 
juga menurut (Prijowuntato & Wardhani, 2021) Hambatan yang dialami peserta didik berupa 
jaringan internet, kuota, dan  teknologi informasi yang digunakan. Hambatan tersebut 
berpengaruh dengan pengumpulan tugas yang tepat waktu. Sedangkan tantangan yang di 
alami peserta didik yaitu kesulitan memahami materi karena penjelasan yang tidak rinci dari 
guru. Tantangan dan hambatan tersebut tentunya membuat siswa merasa tidak puas dan 
berdampak pada tingkat kepuasan siswa pada pembelajaran online. Seperti yang 
diungkapkan (Choiri, Fajrin, Novianti, & Putri Ms, 2021) bahwa ketidakpuasan pada siswa 
akan membuat siswa bereaksi negatif pada pembelajaran online sehingga mempengaruhi 
kualitas belajar pada siswa. 

Kepuasan adalah sebuah perasaan dimana harapan, kebutuhan, dan keinginan dapat 
terpenuhi dari sebuah pelayanan. Pelayanan yang dimaksud berupa pelayanan pembelajaran 
yang dirasakan siswa (Aktan, 2010).  Menurut (Wang et al., 2019) Kepuasan pembelajaran 
online pada siswa saat ini sangat penting untuk diperhatikan, karena kepuasan pada siswa 
akan berpengaruh pada motivasi dan hasil belajar. Pernyataan ini  di didukung oleh 
(Almusharraf & Khahro, 2020) bahwa peringkat rata-rata siswa meningkat seiring dengan 
meningkatnya kepuasan belajar. Dan serupa dengan yang diungkapkan (Nor Shaid, 
Kamruzaman, & Sulaiman, 2021) bahwa kepuasan yang di alami siswa pada pembelajaran 
online akan berpengaruh dengan prestasi akademiknya di kelas. Tentunya ada beberapa 
faktor/ aspek yang mempengaruhi kepuasan siswa. Pada penelitian (Malik, 2010) dari 5 faktor 
yang diteliti hanya ada 3 faktor utama yang menentukan kepuasan pembelajaran online yaitu 
Faktor siswa, Faktor guru dan Faktor Teknologi. Faktor siswa merupakan faktor yang berasal 
dari sikap siswa saat pembelajaran online berlangsung. Faktor guru berasal dari sikap dan 
penyempaian materi dalam menyajikan pembelajaran yang berkualitas. Lalu faktor teknologi 
berhubungan dengan kecepatan internet dan kulitas perangkat yang digunakan siswa. Hal ini 
serupa dengan penelitian (Nor Shaid et al., 2021) dimana ada 3 dimensi dalam menentukan 
tingkat kepuasan yaitu, Dimensi siswa, karakteristik teknologi dan terkhususnya karakteristik 
guru. Pada penelitiannya (Nor Shaid et al., 2021) mengungkapkan bahwa  dimensi 



 

 

karakteristik guru memegang peran penting dalam menentukan tingkat kepuasan siswa. 
Pernyataan ini di dukung oleh (Almusharraf & Khahro, 2020) yaitu faktor guru menjadi faktor 
penentu terbesar dalam menentukan tingkat kepuasan siswa pada pembelajaran online. Hal 
ini karena guru berperan penting dalam menciptakan suasana kelas yang kondusif bagi siswa 
(Ketut & Sunu, 2021). Jadi jika ketiga faktor ini terlaksana secara positif maka siswa akan 
merasa puas terhadap pembelajaran online. 

Pada SMKN1 Tolitoli khususnya pada jurusan TKJ telah menerapkan pembelajaran 
online sebagai pengganti pembelajaran tatap muka selama pandemi covid-19. Pada SMKN 1 
Tolitoli jika dilihat dari segi infrastruktur, kapasitas guru hingga kemampuan siswa dalam 
mengakses teknologi sudah mendukung dalam menerapkan pembelajaran online. 
Pembelajaran online tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan beberapa aplikasi/LMS 
seperti google classroom, zoom, dan whatapp. Kegiatan yang dilaksanakan seperti pemberian 
materi dan tugas di lakukan melalui media - media tersebut. Melalui media – media tersebut 
diharapkan dapat membantu siswa dalam mengakses pembelajaran online ini sehingga hasil 
belajar pada siswa tetap baik. Maka perlu diketahui tingkat kepuasan siswa SMKN 1 Tolitoli 
pada pembelajaran online. Hal dilakukan untuk memastikan pembelajaran online telah 
dilaksanakan dengan baik, sehingga perlu diketahui tingkat kepuasannya dari aspek siswa, 
pengajar dan teknologi. Setelah itu akan diketahui aspek apa saja yang sudah baik di 
terapakan dan aspek apa saja yang perlu diperabaiki. Hal ini akan membuat pembelajaran 
online semakin baik dan berpengaruh pada hasil belajar siswa seperti yang telah dibahas di 
atas. Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini untuk  menganalisis tingkat 
kepuasan siswa terhadap pembelajaran online.  

Berdasarkan permasalah di atas maka akan dilakukan penelitian dengan judul “Analisis 
tingkat kepuasan pembelajaran online terhadap siswa SMK Negeri 1 Tolitoli”. Melalui 
penelitian ini diharapkan guru bisa mengetahui tingkat kepuasan siswa belajar pada 
pembelajaran online sehingga menjadi bahan evaluasi bagi guru untuk proses pembelajaran 
yang tepat 
 
2. Metode 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk 
memberikan gambaran bagaimana tingkat kepuasan siswa terhadap pembelajaran online di 
SMK. Penelitian ini dilakukan di  SMKN 1 Tolitoli yang telah menerapkan pembelajaran online 
selama masa pandemi covid-19. Pemilihan siswa jurusan TKJ berdasarkan pertimbangan 
bahwa para siswa sudah terbiasa menggunakan media elektronik, sehingga tidak akan 
mengalami kesulitan dalam penerapan pembelajaran online. Populasi jurusan TKJ adalah 256 
orang siswa dan berdasarkan tabel Krejcie dengan tingkat kesalahan 5% sample minimal yang 
diperlukan adalah 155 orang siswa. Melalui Teknik Sampling yang dilakukan secara acak 
berdasarkan kelompok kelas (stratified random sampling) diperoleh sampe sejumlah 158 
orang siswa sebagai responden. Data mengenai persepsi siswa yang mendeskripsikan 
kepuasannya terhadap pembelajaran online dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner 
yang di adaptasi dari penelitian (Nor Shaid et al., 2021). 

Tingkat kepuasan pembelajaran online pada siswa SMK Negeri 1 Tolitoli diukur 
berdasarkan 3 faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan menurut (Malik, 2010) yaitu 
Siswa(Student), Pengajar(Instructor) dan  Teknologi(Technology). Kuesioner terdiri dari 15 
item untuk aspek siswa, 13 item untuk aspek guru dan  9 item untuk aspek Teknologi. Item 
pernyataan tersebut telah di uji validitas dan relibilitas yang mendapatkan hasil nilai Signifikasi 
<0,05 pada semua item dan  alpha Cronbach 0,966 yang menunjukan bahwa tingkat 
keandalan dari instrument tersebut kuat. Untuk respon siswa disajikan dengan skala likert 5 
poin: (1) Sangat tidak setuju; (2) Tidak setuju; (3) Ragu-ragu; (4) Setuju; dan  (5) Sangat setuju. 
Analisis data kuesioner dilakukan dengan statistika deskriptif yaitu menghitung nilai rata-rata 
dan standar deviasi hasil pengukuran kepuasan siswa. Interpretasi dari nilai rata – rata 
tersebut didasarkan pada kriteria tabel 1, dengan penghitungan interval kelas kriteria 
berdasarkan persamaan (1). 

 
  



 

 

   𝑃 =
𝑋𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑚𝑖𝑛

𝐾
   (1) 

 
 

Ket.   Xmax   = Skor tertinggi 
Xmin  = Skor terendah 
K  = Jumlah total skala penilaian 
P atau i = Interval 

 

Hasil perhitungan skala interval  
5−1

5
=

4

5
= 0.8 

 
Tabel 1. Interpretasi rata-rata skor 

Mean score Interpretation 

1.00 – 1.80 Sangat Rendah 

1.81 – 2.60 Rendah 

2.61 – 3.40 Menengah 

3.41 – 4.20 Tinggi 

4.21 – 5.00 Sangat Tinggi 

 
 

Kriteria pada tabel 1 digunakan untuk menentukan kategori kepuasan siswa yang 
ditunjukan oleh rata – rata skor tiap item pada masing – masing aspek 

 
 

3. Hasil dan Pembahasan 

 
Pada bagian ini menyajikan informasi demografi dari siswa yang berpatisipasi dalam 

penelitian ini.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1. Grafik presentase siswa berdasarkan jenis kelamin dan tingkatan kelas 

 
 

Siswa yang terlibat sebagai partisipan sebanyak 158 orang. Persentase jumlah 
partisipan berdasarkan gender yang disajikan pada Gambar 1 menunjukan bahwa partisipan 
laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan yaitu 63% dari jumlah partisipan. Jika dilihat 
dari jenjang atau kelas sebagaimana ditunjukan pada Gambar 1, partisipan yang paling 
banyak adalah siswa kelas XII yaitu 38% diikuti siswa kelas XI 37% dan sisanya adalah siswa 
kelas X. 

 

Tabel 2. Kepuasan siswa pada aspek Siswa (Student) 

No. Pernyataan Standar 
Deviasi 

MEAN KATEGORI 

100, 
63%

58, 37%

Jenis Kelamin

Laki - laki Perempuan

37%

25%

38%

Kelas

X XI XII



 

 

1 Saya terbuka untuk belajar 
tentang hal-hal baru 

mengenai pembelajaran 
online. 

0.860 3.65 Tinggi 

2 Saya dapat menghabiskan 
waktu dan usaha untuk 

terlibat dalam kelas 
pembelajaran online. 

0.999 3.57 Tinggi 

3 Saya percaya diri saat 
menggunakan sistem 
pembelajaran online. 

1.184 3.72 Tinggi 

4 Saya senang 
menggunakan aplikasi 

platform online 

0.972 3.58 Tinggi 

5 Saya merasa siswa perlu 
dilatih sebelum menjalani 
kegiatan pembelajaran 

online. 

0.916 4.15 Tinggi 

6 Saya merasa bahwa 
pembelajaran online dapat 

meningkatkan soft skill 
saya. 

1.088 3.18 Menengah 

7 Saya merasa belajar online 
itu nyaman. 

1.110 3.06 Menengah 

8 Pembelajaran online akan 
meningkatkan proses 

belajar saya. 

1.221 2.99 Menengah 

9 Pembelajaran online 
mengurangi waktu yang 

saya habiskan untuk 
kegiatan yang tidak 

produktif atau kegiatan 
yang tidak bermanfaat. 

1.159 3.44 TInggi 

10 Pembelajaran online 
menghemat biaya yang 

saya gunakan untuk 
mencetak materi 

pembelajaran dan biaya 
transportasi ke sekolah 

1.077 3.59 TInggi 

11 Pembelajaran online 
meningkatkan komunikasi 
tertulis dan keterampilan 

berpikir analitis saya. 

0.938 3.32 TInggi 

12 Saya merasa pembelajaran 
online mengarahkan 
rencana studi saya. 

1.007 3.27 TInggi 

13 Saya mampu mengatur 
waktu dengan baik 

sehingga pekerjaan dan 
tugas tidak menumpuk. 

1.143 3.56 TInggi 



 

 

14 Saya mencoba berinteraksi 
dengan siswa dan 

instruktur lain selama 
pembelajaran online 

berlangsung. 

1.086 3.54 TInggi 

15 Saya puas dengan 
pembelajaran online 

selama pandemic COVID-
19 

1.264 3.27 TInggi 

  Mean 1.07 3.46 TInggi 

 

 
Aspek yang pertama dibahas pada tabel 2 ini adalah aspek siswa. Kepuasan pada 

aspek siswa berasal dari diri siswa atau bagaimana cara siswa dalam menyikapi pembelajaran 
online. Menurut (Malik, 2010) jika siswa  memiliki pemikiran yang positif terhadap 
pembelajaran online maka pembelajaran akan lebih efektif. Jika di lihat pada tabel 2 ini, dari 
15 item hanya tiga item yang masuk pada kategori menengah yaitu “Saya merasa bahwa 
pembelajaran online dapat meningkatkan soft skill saya” (M=3.18), “Saya merasa belajar 
online itu nyaman” (M=3.06), “Pembelajaran online akan meningkatkan proses belajar 
saya”(M=2.99) sementara untuk skor item paling tinggi adalah “Saya merasa siswa perlu 
dilatih sebelum menjalani kegiatan pembelajaran online” (M=4.15). Dari penjelasan tersebut 
dapat dilhat bahwa siswa masih kurang percaya diri dengan pembelajaran online dan 
membuat siswa kesulitan meningkatkan soft skill saat proses pembelajaran online sehingga 
siswa merasa pelatihan diperlukan sebelum kegiatan pembelajaran online dilaksanakan. Jika 
pada penelitian (Nor Shaid et al., 2021) menggunakan interpretasi rata-rata skor yang sama 
dengan penelitian ini maka maka hanya 2 item yang masuk pada kategori menengah yaitu 
“Saya senang menggunakan aplikasi platform online” dan “Saya puas dengan pembelajaran 
online selama pandemic COVID-19 ” untuk item sisanya masuk pada kategori tinggi. Hal ini 
disebabkan karena siswa bereaksi negatif terhadap pembelajaran online. Akan tetapi total skor 
rata – rata mendapatkan kategori tinggi (M=3.66). Dapat simpulkan bahwa walaupun siswa 
bereaksi negatif pada beberapa hal di pembelajaran online, siswa masih merasa puas dengan 
pembelajaran online yang dilakukan. 
 

 

Tabel 3. Kepuasan siswa pada aspek Pengajar (Instructor) 

No. Pernyataan SD MEAN KATEGORI 

16 Saya merasa puas dengan 
pengetahuan yang guru 

saya berikan  

0.96 4.01 Tinggi 

17 Saya merasa puas dengan 
kemampuan guru dalam 
memberikan kesempatan 

untuk bertanya 

0.896 4.00 Tinggi 



 

 

18 Saya merasa puas dengan 
sikap guru dalam 

memperlaukan saya ketika 
pembelajaran online 

berlangsung 

0.713 4.03 Tinggi 

19 Saya merasa puas dengan 
kemampuan guru dalam 
memahami kebutuhan 

belajar 

0.760 3.88 Tinggi 

20 Saya merasa puas dengan 
kemampuan guru dalam 
membuat matapelajaran 

menjadi semenarik 
mungkin 

0.921 4.08 Tinggi 

21 Saya merasa puas dengan 
respon guru yang cepat 

ketika pembelajaran online 
berlangsung 

0.888 3.82 Tinggi 

22 Saya merasa puas dengan 
kemampuan guru dalam 

memberikan instruksi yang 
jelas 

0.862 4.04 Tinggi 

23 Saya merasa puas dengan 
aksesibilitas guru selama 

kelas berlangsung 

0.694 3.85 Tinggi 

24 Saya merasa puas dengan 
kecepatan dan ketepatan 

waktu guru 

0.968 4.01 Tinggi 

25 Saya merasa puas dengan 
kemampuan guru dalam 

mereview topik pada 
pembelajaran sebelumnya. 

0.889 4.00 Tinggi 

26 Saya merasa puas dengan 
dukungan guru ketika saya 

bertanya 

0.765 4.03 Tinggi 

27 Saya merasa puas dengan 
respon guru terhadap 

pertanyaan saya 

0.714 4.01 Tinggi 

28 Saya merasa puas dengan 
kualitas alat bantu yang 
digunakan guru seperti  

suara dan gambar yang di 
tampilkan di PPT 

0.909 4.05 Tinggi 

  Mean 0.84 3.98 Tinggi 

 

 
Aspek kedua adalah aspek pengajar, Menurut (Malik, 2010) aspek mengajar adalah 

aspek yang berasal dari sikap guru pada saat pembelajaran online berlangsung. Serta 
bagaimana guru dalam menyampaikan materi. Sikap positif siswa pada pembelajaran online 



 

 

dipengaruhi oleh sikap pengajar. Pada tabel 3 ini semua item masuk pada kategori tinggi dan 
mendapat total skor rata-rata (M=3.98). Sementara untuk Item yang mendapat skor paling 
tinggi adalah “Saya merasa puas dengan kemampuan guru dalam membuat matapelajaran 
menjadi semenarik mungkin” (M=4.08). Lalu item yang mendapat skor paling rendah adalah 
“Saya merasa puas dengan respon guru yang cepat ketika pembelajaran online berlangsung” 
(M=3.82). Dari hal ini dapat dilhat bahwa guru sudah membuat pembelajaran semenarik 
mungkin selama pembelajaran online akan tetapi respon guru masih perlu di tingkatkan. Jika 
dibandingkan dengan penelitian (Nor Shaid et al., 2021) dan menggunakan intepretasi rata-
rata skor yang sama dengan penelitian ini maka penelitian (Nor Shaid et al., 2021) akan 
mendapatkan hasil kategori tinggi pada semua item, serta total skor rata-rata juga masuk pada 
kategori tinggi (M=3.70). Sementara untuk skor tertinggi pada aspek pengajar adalah “Saya 
merasa puas dengan kemampuan guru dalam memberikan kesempatan untuk bertanya” 
(M=3.97) dan skor terendah pada item “Saya merasa puas dengan respon guru yang cepat 
ketika pembelajaran online berlangsung” (M=3.42). Skor terendah pada kedua penelitian ini 
terdapat pada item yang sama yaitu “Saya merasa puas dengan respon guru yang cepat ketika 
pembelajaran online berlangsung”. Dapat disimpulkan bahwa respon guru pada pembelajaran 
online masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan melalui forum diskusi online sebagai tempat 
untuk mengevauasi kegiatan pembelajaran online. Seperti yang di ungkapkan (Ketut & Sunu, 
2021) bahwa forum diskusi online sangat penting untuk guru karena forum diskusi online dapat 
membantu guru dalam merancang, mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi 
pembelajaran selama pandemi covid-19. Melalui forum online guru dapat berdiskusi dengan 
siswa mengenai respon seperti apa yang perlu dilakukan atau siswa dapat menanyakan hal-
hal yang mereka belum pahami. 

 
Tabel 4. Kepuasan siswa pada aspek teknologi (Technology) 

No. Pernyataan SD MEAN KATEGORI 

29 Saya merasa puas dengan 
akses internet yang stabil 

di rumah 

1.419 3.11 Menengah 

30 Saya merasa puas dengan 
perangkat teknologi terbaru 
yang saya gunakan dalam 

pembelajaran online 

1.069 3.49 Tinggi 

31 Instruksi kegiatan 
pembelajaran di 

LMS/Aplikasi di sajikan 
dengan jelas 

0.821 3.72 Tinggi 

32 Saya mengulangi 
mempelajari kembali materi 

pembelajaan online 
berdasarkan kebutuhan 

saya 

0.748 3.75 Tinggi 

33 Saya merasa kecepatan 
internet menentukan efektif 
atau tidaknya pembelajaran 

online 

1.031 3.97 Tinggi 

34 Saya measa puas dengan 
materi yang dapat diakses 

setelah kelas selesai 

0.830 3.79 Tinggi 



 

 

35 Saya merasa puas karena 
bias menyelesaikan tugas 
dalam pembelajaran online 

walaupun terdapat 
berbagai gangguan 

0.932 3.83 Tinggi 

36 Saya merasa puas dengan 
isi topik yang dibahas 

selama kelas berlangsung 

0.895 3.75 Tinggi 

37 Saya merasa puas dengan 
keefektifan pembelajaran 
online dalam pemenuhan 

kegiatan akademik selama 
masa pandemi 

1.070 3.61 Tinggi 

  Mean 6.59 3.67 Tinggi 

 
 

Aspek ketiga adalah aspek Teknologi, aspek ini berhubungan dengan kualitas koneksi 
internet, perangkat elektronik serta media yang digunakan. Pada aspek ini terdiri dari 9 item. 
Dari 9 item hanya 1 item yang masuk pada kategori menengah yaitu  “Saya merasa puas 
dengan akses internet yang stabil di rumah” (M=3.11), Sementara untuk item yang 
mendapatkan skor paling tinggi adalah “Saya merasa kecepatan internet menentukan efektif 
atau tidaknya pembelajaran online” dari hal ini dapat dilihat bahwa kendala jaringan menjadi 
masalah utama pada aspek teknologi di penelitian ini. Sedangkan pada penelitian (Nor Shaid 
et al., 2021) jika menggunakan Interpretasi skor rata-rata yang sama hanya ada 1 aspek  juga 
yang masuk pada kategori menengah yaitu “Saya mengulangi mempelajari kembali materi 
pembelajaran online berdasarkan kebutuhan saya” (M=3.25) dan untuk item dengan skor 
tertinggi pada “Saya measa puas dengan materi yang dapat diakses setelah kelas selesai” 
(M=4.21). Pada penelitian (Nor Shaid et al., 2021) motivasi siswa dalam mengulang materi 
menjadi masalah utama sedangkan pada penelitian ini koneksi jaringan internet yang menjadi 
masalah utamanya.  Walaupun begitu total Skor rata-rata kedua penelitian ini hampir sama 
yaitu (M=3.67) dan (M=3.66) dan masih masuk pada kategori tinggi. Dari hal ini dapat dilihat 
bahwa terdapatnya kendala seperti jaringan internet yang tidak stabil membuat siswa merasa 
tidak puas dengan pembelajaran online, akan tetapi jika dilihat dari item lainnya yang masih 
masuk pada kategori tinggi maka  dapat disimpulkan siswa masih memiliki kepuasan yang 
tinggi  walaupun terdapat kendala pada koneksi internet. 
 

 
 



 

 

 
Gambar 2. Grafik batang skor total rata-rata dan standar deviasi dari 3 aspek 

 
 
Pada gambar 2 telah mewakili total rata-rata dan standar deviasi setiap aspek di atas.  

Setiap aspek di atas mendapatkan kategori tinggi pada setiap aspeknya, jika dilihat dari Total 
rata-ratanya maka aspek Instruktur mendapatkan hasil rata-rata paling tinggi yaitu (M=3.98) 
dan Standar Deviasinya (SD=0.84). Pada aspek pengajar masalah utama terletak pada 
respon guru saat pembelajaran online dilaksanakan, maka sebaiknya guru membuat forum 
diskusi online sebagai tempat evaluasi agar guru tau respon seperti apa yang dingingkan oleh 
siswa. Kemudian untuk aspek siswa mendapatkan total rata - rata (M=3.46) dan standar 
Deviasi (SD=1.07). Pada aspek siswa masalah utama terletak pada kurang percaya dirinya 
siswa saat mengakses pembelajaran online sehingga perlu adanya bimbingan dari guru untuk 
mengakses pembelajaran online sebelum melaksanakannya. Untuk yang terakhir adalah 
aspek teknologi yang mendapatkan total rata-rata (M=3.67) dan standar deviasi (SD=6.59). 
Pada aspek teknologi masalah utama terletak pada jaringan internet yang kurang stabil 
sehingga membuat siswa kesulitan saat melaksanakan pembelajaran online. 

Melalui data tersebut jika dilihat dari total rata-rata dan standar deviasi nya, maka 
disimpulkan walaupun ketiga data mendapatkan Total rata-rata yang tinggi terdapat 
perbedaan dalam sebaran datanya. Jika dilhat dari standar deviasi maka aspek siswa dan 
aspek instruktur sudah baik dalam merepresentasikan data, sementara aspek teknologi 
memiliki standar deviasi lebih tinggi dari mean yang berarti masih kurang baik dalam 
merepresentasikan keseluruhan data pada aspek teknologi. 

 
  
 
4. Kesimpulan dan saran 

Penelitian ini menyelidiki tentang tingkat kepuasan siswa SMK Negeri 1 Tolitoli terhadap 
pembelajaran online selama COVID-19 berlangsung. Tingkat kepuasan siswa pada penelitian 
ini dapat dilihat dari 3 aspek yaitu Aspek Siswa (Student), Aspek Pengajar (Instructor) dan 
Aspek Teknologi (Technology). Pada aspek siswa masalah utama terdapat pada kurang 
yakinnya siswa dalam mengakses pembelajaran online sehingga siswa membutuhkan 
bimbingan sebelum mengakses pembelajaran online. Kemudian pada aspek Pengajar  
dengan total skor rata-rata tertinggi walaupun begitu respon guru harus tetap diperbaiki atau 
ditingkatkan terutama saat pembelajaran online berlangsung karena siswa masih merasa 
bahwa respon guru masih kurang. Lalu pada aspek Teknologi kualitas internet dan perangkat 
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yang digunakan siswa menjadi masalah utama, karena menurut siswa pembelajaran online 
akan efektif apabila jaringan internet stabil. Dapat disimpulkan bahwa siswa sudah merasa 
puas dengan pembelajaran online yang dilaksanakan di sekolahnya, walaupun masih ada 
beberapa kendala dalam penerapan pembelajaran online seperti kepercayaan diri siswa, 
respon guru dan  koneksi yang tidak stabil.  

Adapun saran yang perlu dilakukan saat melaksanakan pembelajaran online yaitu guru 
sebaiknya melakukan evaluasi setiap bulan atau semester melalui angket yang mencakup 
aspek siswa, guru dan teknologi. Hal ini untuk mengetahui hal apa saja yang sudah baik 
dilakukan dan hal apa saja yang masih perlu di perbaiki pada pembelajaran online yang 
dilaksanakan. Sehingga akan tau apa yang membuat siswa merasa puas dan apa yang belum 
membuat siswa puas. 

 
 
 


