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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan perihal penting dalam kehidupan manusia yang bisa di 

dapatkan melalui proses pembinaan secara terstruktur dan berkesinambungan, 

dengan tujuan untuk mengembangkan aspek pengetahuan, sikap dan juga 

keterampilan. Pencapaian tujuan pendidikan ini bisa didapatkan melalui tiga jalur 

yaitu pendidikan informal yang bersumber dari keluarga dan masyarakat 

lingkungan sekitar, pendidikan non-formal berasal dari kursus atau home schooling, 

dan juga pendidikan formal yang dilaksanakan melalui sekolah secara berjenjang 

dari pendidikan dasar hingga tinggi dan dibina oleh pendidik pada tingkatannya 

masing-masing (1). Mata pelajaran Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi 

(PJOK) merupakan salah satu pembelajaran yang mampu didapatkan dari ketiga 

jalur pendidikan tersebut, yang mana peserta didik diharapkan mampu 

memperoleh pengalaman yang berharga untuk kehidupan mereka di masa yang 

akan datang. Pendidikan Jasmani juga bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan fisik, mental, dan sosial siswa baik dari aspek pengetahuan, sikap dan 

juga keterampilan supaya mencapai manusia seutuhnya yang sehat lahir dan batin 

(2). 

Berkaitan dengan tujuan Pendidikan Jasmani yang tetap harus dicapai dalam 

segala situasi, saat ini justru dihadapkan dengan adanya tantangan pandemi Covid- 

19. Virus corona pertama kali terdeteksi berasal dari Wuhan, yang gejalanya 

menyerupai pneumonia misterius. Virus ini disebabkan oleh virus Severe Acute 

Respiratory Syndrome (SARS-CoV-2) yang kemudian dikenal dengan nama 

Coronavirus Disease (Covid-19). Sejak kasus pertama di Wuhan, virus ini 

kemudian menyebar dengan cepat ke lebih dari 190 negara dan teritori (3). 

Semenjak terjadinya pandemi Covid-19, seluruh aktivitas manusia tidak bisa 

berjalan normal. Dampak virus corona ini tentu sangat mengganggu berbagai 

sektor kehidupan, salah satunya adalah pembelajaran Pendidikan Jasmani. 
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Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan 

“Surat Edaran Kemendikbud No. 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona 

Virus Disease (Covid-19)” membuat adanya perubahan dan transisi dalam proses 

pembelajaran PJOK (4). Pelaksanaan pembelajaran PJOK yang semula 

berlangsung secara tatap muka (face to face) antara guru dengan murid dirubah 

dan disesuaikan dengan metode daring karena adanya pandemi Covid-19 (5). 

Perubahan metode pembelajaran yang terjadi membuat para peserta didik dan 

pendidik utamanya, harus melakukan adaptasi pada metode pembelajaran 

khususnya PJOK. Sebelum pandemi pada umumnya pembelajaran dilaksanakan 

secara tatap muka dan sekarang menjadi daring. Pendidik selaku penggerak 

pelaksanaan pembelajaran dalam hal ini ,dituntut harus lebih kreatif dan inovatif 

mengingat tujuan pembelajaran PJOK yang harus tetap dicapai meskipun begitu 

banyak perubahan situasi yang terjadi pada pelaksanaan pembelajaran sebelum 

dan ketika pandemi Covid-19 melanda. 

Terdapat banyak perbandingan antara pelaksanaan pembelajaran secara tatap 

muka dan secara daring. Pembelajaran tatap muka memiliki banyak kelebihan 

diantaranya memudahkan guru memberikan penguatan (reinforcement) kepada 

peserta didik, memudahkan proses penilaian dan pengamatan secara langsung, dan 

mengamati tingkah laku peserta didik ketika menerima materi yang telah 

disampaikan (6). Dalam pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka juga mampu 

menghasilkan interaksi yang nyata dan bermakna antara pendidik dan peserta 

didik yang tidak dapat dijumpai pada pembelajaran daring (7). Kekurangan dari 

pembelajaran secara tatap muka juga terkadang dirasakan oleh peserta didik dalam 

suatu pelaksanaan pemebelajaran PJOK. Peserta didik tidak jarang cenderung 

merasa bosan karena suasana pembelajaran yang monoton sehingga menciptakan 

kekakuan, serta menurunkan kreativitas dan inisiatif guru dalam pengembangan 

media dan model pembelajaran (8). 
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Terlepas dari pembelajaran secara tatap muka, pembelajaran dalam jaringan 

(daring) juga memiliki beberapa kelebihan seperti, peserta didik lebih fleksibel baik 

secara tempat maupun waktu serta mampu memberikan kesempatan bagi peserta 

didik untuk mencari sumber referensi lain diluar materi yang telah diberikan oleh 

pendidik pada lembaga pendidikan masing-masing. Nilai positif lainnya yang 

mampu didapat dari pembelajaran daring ini adalah meningkatkan kemampuan 

peserta didik ddalam menggunakan teknologi, terutama guru yang dituntut harus 

lebih kreatif dan inovatif dalam membuat metode pembelajaran serta mengakses 

teknologi (9). Adapun kekurangan dari pembelajaran dalam jaringan (daring) 

seperti kesulitan penerimaan materi dari peserta didik, belum terbiasa melakukan 

pembelajaran secara daring, masih banyak guru yang belum mahir menggunakan 

teknologi untuk penyampaian materi pembelajaran sehingga kesulitan untuk 

melakukan penilaian maupun evaluasi materi, dan terutama kendala yang sering 

dihadapi adalah sarana prasarana termasuk kuota atau jaringan internet yang belum 

memadai (10). Kendala jaringan internet pada umumnya dirasakan oleh siswa 

yang bertempat tinggal di daerah pedesaan, ditambah lagi dengan munculnya 

tantangan dari faktor lain yang membuat semakin sulitnya pelaksanaan 

pembelajaran secara daring. Jaringan internet yang diperoleh peserta didik pada 

daerah pedesaan berbeda dengan peserta didik yang bertempat tinggal pada daerah 

perkotaan. Pada daerah perkotaan peserta didik memiliki peluang untuk 

mengakses internet lebih mudah karena masyarakat perkotaan yang lebih maju 

pada berbagai bidang, baik dari segi pendidikan, ekonomi, serta masyarakat yang 

mudah menerima perkembangan zaman, dimana terciptanya sarana prasarana 

penunjang sinyal internet yang lebih modern (11). 

Terdapat berbagai faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kelancaran 

proses pelaksanaan pembelajaran secara daring selain kendala jaringan internet 

antara lain, kondisi geografis dimana berpengaruh dengan ketersediaan jaringan 

atau sinyal internet yang masuk pada daerah pedesaan. Banyaknya peserta didik 

yang bertempat tinggal baik di daerah dataran rendah maupun tinggi terkendala 

akses sinyal internet yang pada umumnya dipengaruhi oleh kontur daerah atau alam 

sekitar, cuaca, dan infrastruktur jaringan yang kurang memadai (12). 
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Faktor sosial ekonomi juga menjadi aspek yang mempengaruhi ketersediaan sarana 

dan minat belajar bagi peserta didik. Keterbatasan biaya membuat tidak adanya 

fasilitas belajar yang cukup sehingga peserta didik kesulitan menelaah bahan 

pelajaran yang mana sekarang ini pembelajaran secara daring perlu didukung 

dengan kuota internet dan telepon genggam (13). Aspek latar belakang pendidikan 

dari masing-masing keluarga peserta didik juga merupakan hal yang berperan 

cukup besar dalam tercapainya kelancaran proses pelaksanaan pembelajaran 

secara daring. Dilihat dari banyaknya waktu yang dihabiskan peserta didik di 

rumah, tentunya orang tua menjadi pemeran pengganti guru dalam membimbing 

memahami pembelajaran, akan tetapi belum tentu semua orang tua mengerti 

tentang materi pelajaran yang diberikan oleh guru secara daring mengingat 

kemampuan dan kapasitas pendidikan dari setiap orang tua berbeda- beda (14). 

Berbagai faktor diatas merupakan sebagian dari berbagai tantangan yang sering 

dihadapi terkait dengan kelancaran proses pembelajaran secara daring pada daerah 

pedesaan. 

Tantangan bagi pendidik dalam membuat perencanaan, pelaksanaan, hingga 

evaluasi pembelajaran adalah pokok penting yang perlu di rubah untuk mampu 

mencapai indikator pencapaian kompetensi, dimana guru merupakan pemegang 

kendali atau akar dari kelancaran suatu pembelajaran (15). Penyesuain 

pembelajaran khususnya mata pelajaran PJOK yang perlu di terapkan di tengah 

pandemi Covid-19 dimulai dengan perencanaan pelaksanaan program 

pembelajaran (RPP Pandemi) yang sudah disesuaikan dengan kompetensi yang 

harus dicapai peserta didik, dilanjutkan pelaksanaan pembelajaran PJOK secara 

daring melalui penugasan portopolio maupun video, dan diakhiri evaluasi 

pembelajaran baik berupa tes pemahaman materi atau sikap yang dapat diakses 

melalui aplikasi internet yang telah dibuat oleh pendidik. Perlu diingat bahwa kajian 

yang lebih penting dan mendalam pada aspek evaluasi proses pembelajaran 

merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam pendidikan, guna 

mengetahui tingkat ketercapaian pembelajaran yang saat ini dilakukan secara 

daring atau jarak jauh berkaitan dengan pengetahuan atau pemahaman peserta didik 

terkait materi yang telah disampaiakan, sikap ketika bersosialisasi atau berinteraksi, 

serta keterampilan melaksanakan praktik dimana saat ini hanya dapat diamati 
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secara daring oleh pendidik (16). Apalagi hal tersebut akan menjadi suatu yang 

krusial jika di daerah tempat tinggal peserta didik berada di tempat yang 

mengalami kendala dalam mengakses internet (17). Mengingat tujuan dari 

pendidikan jasmani dalam upaya pengembangan keterampilan, pengembangan 

dan pemeliharaan kebugaran serta pola hidup sehat melalui aktivitas jasmani 

meskipun keadaan pembelajaran PJOK yang dilakukan secara daring terutama 

pada daerah pedesaan (18). 

Kondisi geografis daerah pedesaan juga terdapat pada beberapa tempat yang 

berlokasi pada dataran tinggi yang berdampak pada buruknya sinyal dan jaringan 

internet untuk terhubung dengan perangkat elektronik. Pernyataan tersebut diambil 

dari penelitian (19) di Desa Pedahan dan Munti Gunung, Kota Denpasar, Bali. 

Kutipan dari penelitian tersebut sejalan dengan keadaan geografis dari salah satu 

kecamatan di Kabupaten Semarang. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan 

Getasan yang didalamnya terdiri dari tiga belas desa. Kecamatan Getasan 

merupakan daerah pegunungan dan perbukitan yang memiliki kemiringan 

beragam dari mulai yang curam hingga sangat curam. Latar belakang kondisi sosial 

ekonomi masyarakat Getasan sangat beragam, namun mayoritas bekerja sebagai 

petani karena banyak dari mereka memiliki lahan pertanian dan perkebunan sendiri 

(20). Keadaan pedesaan yang di dapati ini tidak menyurutkan minat belajar para 

peserta didik di daerah Kecamatan Getasan. Terbukti terdapat 25 Sekolah Dasar 

Negeri dan 8 Sekolah Dasar Swasta, 3 Sekolah Menengah Pertama yang berstatus 

Negeri dan 4 Sekolah Menengah Pertama Swasta, serta Masing-masing 1 Sekolah 

Menengah Atas Berstatus Negeri dan Swasta yang berada di Kecamatan Getasan 

(21). Banyaknya lembaga pendidikan tingkat SD,SMP,SMA ini menjadi salah 

satu bukti adanya minat belajar di Kecamatan Getasan. Dalam hal ini 

pembelajaran PJOK yang telah mengalami transisi dari pembelajaran secara tatap 

muka menjadi daring perlu dikaji lebih mendalam. 

Beberapa penelitian dalam evaluasi pembelajaran PJOK selama pandemi 

Covid-19 telah banyak dilakukan. Namun, pembahasan lainnya yang tak kalah 

penting dan belum dibahas justru keterkaitan evaluasi pembelajaran PJOK selama 

pandemi Covid-19 di daerah pedesaan dengan minimnya akses internet. Oleh 



6 
 

 

 

karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan 

bagaimana pelaksanaa proses pembelajaran PJOK yang dilakukan oleh pendidik 

pada jenjang sekolah menengah pertama negeri se-Kecamatan Getasan pada masa 

pandemi Covid-19 yang sudah dilaksanakan selama kurang lebih satu tahun 

terakhir. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Evaluasi 

Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan Dalam 

Masa Pandemi Covid-19 di Sekolah Menengah Pertama Negeri Se-Kecamatan 

Getasan Tahun Pelajaran 2021/2022”. 


