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BAB III 

HASIL 

 
Guna melihat tanggapan dari peserta didik terkait dengan pembelajaran di 

tengah pandemi covid-19, diberikan kuisioner yang terdiri dari 20 pertanyaan 

yang ditujukan kepada peserta didik di 3 Sekolah Menengah Pertama yang 

berbeda di Kecamatan Getasan. Dari seluruh siswa pada masing-masing SMP 

diambil sebanyak 20 siswa secara acak yang menduduki bangku kelas 8. Berbagai 

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada peserta didik, mencakup aspek 

pelaksanaan pembelajaran PJOK yang mana peserta didik selaku objek yang 

merasakan proses pembelajaran di masa transisi covid-19. Pertanyaan yang 

diberikan dapat dijawab oleh peserta didik dengan pilihan “YA/TIDAK” karena 

jawaban yang diberikan merupakan data pendukung terkait gambaran proses 

pembelajaran yang terjadi. Penghitungan presentase setiap pertanyaan 

menggunakan rumus banyaknya jawaban “YA/TIDAK” dibandingkan dengan 

jumlah semua sampel lalu dikalikan dengan 100%. 

Tabel 3. 1 Pertanyaan Pembelajaran PJOK Secara Daring 
 

No Bagian yang Dievaluasi Presentase Jawaban      
 YA TIDAK 

1 Apakah pembelajaran PJOK secara daring 78% 22% 

dilakukan oleh Anda?   

2 Apakah pelaksanaan pembelajaran dilakukan 
melalui zoom atau google meeting? 

 

30% 
 

70% 

3 Apakah pembelajaran praktek dapat berjalan   

maksimal ketika pembelajaran dilakukan secara 62% 38% 

daring?   

4 Apakah pembelajaran PJOK yang dilakukan   

secara daring efektif untuk menerima materi 64% 36% 

           pembelajaran?  
 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam pokok bahasan mengenai 

gambaran situasi pembelajaran PJOK di tengah pandemi covid-19, diketahui 

bahwa untuk pertanyaan pertama didapatkan hasil dengan angka 78% peserta 

didik melaksanakan pembelajaran secara daring, dan 22% dilakukan secara tatap 

muka terbatas. Pertanyaan kedua terkait media pembelajaran daring, 30% siswa 

menjawab melalui Zoom atau Google Meeting, sedangkan 70% lainnya 

menggunakan media lain seperti Google Classroom, atau Aplikasi bertukar pesan 

Whatsapp. Pertanyaan ketiga pada aspek pelaksanaan praktik secara daring, 62% 
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tetap melakukan praktik dengan penugasan berupa video yang dikirim melalui 

grup kelas masing-masing dan 38% lainnya melakukan penugasan secara tertulis. 

Keempat, terkait keefektifan pembelajaran PJOK yang dilakukan secara daring 

64% siswa menjawab sudah efektif, sedangkan 36% lainnya merasa kurang 

efektif. 

Tabel 3. 2 Pertanyaan Terkait Tingkat Pemahaman Peserta Didik 
 

No Bagian yang Dievaluasi Presentase Jawaban     
 YA TIDAK 

1 Apakah cara mengajar yang diterapkan oleh   

guru selama daring bermacam-macam? 84% 16% 

2 Apakah komunikasi antara guru dan peserta   

didik berjalan lancar ketika pembelajaran 82% 18% 

secara daring?   

3 Apakah materi pelajaran PJOK yang di   

sampaikan oleh guru dapat diterima dengan 94% 6% 

baik?   

4 Apakah materi yang diberikan mudah 89% 11% 

           dipahami oleh Anda?  
 

Hasil presentase pada pertanyaan pertama hingga keempat pada pokok 

pembahasan ini yaitu perihal gambaran pembelajaran dan tingkat pemahaman 

peserta didik yang mana menunjukkan bahwa 84% siswa menyatakan sudah 

adanya variasi pembelajaran yang diterapkan dan 16% lainnya merasa masih 

monoton. Perihal komunikasi yang terjalin selama pembelajaran daring pada 

pertanyaan kedua, 82% peserta didik menyatakan berjalan secara komunikatif dan 

18% alinnya mengalami sedikit kendala, bisa dari peserta didik yang kurang aktif 

atau guru yang terkadang sedikit kesulitan mengondisikan situasi kelas secara 

daring. Materi pelajaran PJOK yang ditanyakan pada pertanyaan ketiga dijawab 

oleh 94% siswa dapat diterima dengan baik, dan hanya 6% yang sedikit terkendala 

gangguan seperti sinyal internet atau faktor eksternal lainnya. Pertanyaan 

selanjutnya terkait pemahaman materi, di dapatkan hasil 89% siswa merasa 

mudah dipahami dan 11% lainnya sedikit kesulitan memahami materi yang 

diberikan. 
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Tabel 3. 3 Pertanyaan Terkait Penugasan Secara Daring 
 

No Bagian yang Dievaluasi Presentase Jawaban  
 YA TIDAK 

1 Apakah Anda diberikan tugas olahraga untuk 69% 21% 

dipraktekkan dirumah?   

2 Apakah penugasan yang diberikan dalam 94% 6% 

bentuk teori?   

3 Apakah penugasan yang diberikan dalam 60% 40% 

bentuk praktik membuat video?   

4 Apakah Anda mengumpulkan tugas yang 60% 40% 

diberikan tepat waktu?   

5 Apakah pelaksanaan ulangan harian, UTS, dan   

UAS dalam PJOK dapat dilaksanakan dengan 69% 21% 

  baik secara daring?  
 

Penugasan dan penilaian pastinya tidak luput dari pelaksanaan 

pembelajaran, maka dari itu sesuai dengan data pada pertanyaan pertama, yang 

mendapatkan hasil presentase 69% siswa melakukan penugasan secara praktik 

dirumah masing-masing dan 21% sisanya melakukan penugasan teori. Terkait 

penugasan dalam bentuk teori, 94% siswa menjawab selalu mendapatkan 

penugasan teori yang juga dikombinasikan dengan praktik, sedangkan sisanya 

merasa hanya melakukan penugasan praktik. Pertanyaan ketiga pada penugasan 

dengan pembuatan video dijawab dengan presentase 60% siswa membuat video 

dan 40% sisanya tidak membuat. Poin keempat terkait pengumpulan penugasan 

yang diberikan oleh guru PJOK, 60% menjawab mengumpulkan tepat waktu dan 

40% sisanya tidak mengumpulkan pada batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini 

membuktikan bahwa tingkat kepatuhan dalam pengumpulan penugasan dan 

tanggung jawab pada setiap peserta didik ketika mengerjakan setiap tugas yang 

diberikan oleh pendidik berbeda-beda. Pelaksanaan penilaian baik UAS,UTS, 

maupun ulangan harian dirasa oleh 69% peserta didik dilaksanakan dengan baik, 

tetapi 21% lainnya merasa kurang puas karena biasanya ada penggambaran secara 

praktik yang diberikan pada setiap materi pelajaran PJOK yang diberikan 

sehingga memiliki gambaran dan penilaian secara praktik. 
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Tabel 3. 4 Pertanyaan Terkait Kendala Selama Daring 
 

No Bagian yang Dievaluasi Presentase 

  Jawaban  
 YA TIDAK 

1 Apakah Anda kesulitan mengoperasikan HP atau   

computer ketika pembelajaran daring? 40% 60% 

2 Apakah media/aplikasi penyampaian materi   

pembelajaran secara daring yang digunakan oleh 15% 85% 

pendidik menyulitkan Anda?   

3 Apakah Anda terkendala dengan sinyal internet   

yang kurang lancar selama pembelajaran 44% 56% 

dilakukan secara daring?   

4 Apakah kendala jaringan mempengaruhi minat   

belajar Anda pada mata pelajaran PJOK? 34% 66% 

5 Apakah Anda terkendala kesulitan membeli kuota   

internet atau membayar internet? 15% 85% 

6 Apakah kendala-kendala yang ada hadapai selama   

belajar secara daring dapat teratasi? 84% 16% 

7 Apakah menurut Anda sekolah sudah siap untuk   

tetap melaksanakan pembelajaran PJOK secara 66% 34% 

  daring?  
 

Pokok pembahasan selanjutnya perihal kendala dalam penggunaan 

teknologi dari mulai alat dan media yang kerap digunakan peserta didik ketika 

pembelajaran daring serta tentang kesiapan siswa dalam pembelajaran di masa 

pandemi covid-19. Diawali dengan pertanyaan pada poin pertama mengenai 

kesulitan pengoperasian handphone, 40% peserta didik sedikit mengalami 

kesulitan pengoperasian yang bisa jadi dikarenakan belum terbiasanya 

penggunaan aplikasi yang digunakan pada pembelajaran daring, untuk 60% 

sisanya tidak mengalami kesulitan. Pertanyaan kedua yang membahas tentang 

media atau aplikasi yang digunakan guru PJOK masing-masing sekolah hanya 

15% siswa yang mengalami kesulitan mengoperasikan aplikasi tersebut dan 85% 

lainnya sudah mulai terbiasa dan mampu menggunakan aplikasi belajar online. 

Pertanyaan ketiga mengenai kendala jaringan internet dijawab oleh 44% peserta 

didik mengalami kesulitan yang mana letak rumah dan kontur geografis 

pegunungan yang memungkinkan kendala jaringan internet terjadi, dan untuk 

56% lainnya tidak mengalami gangguan yang cukup berarti. Pengaruh kendala 

jaringan internet terhadap minat belajar siswa ditanyakan pada pertanyaan 

selanjutnya, dengan hasil 34% sedikit mengalami penurunan semangat atau minat 

belajar dan 66% lainnya tetap menjalani dengan semangat. Pertanyaan kelima 

perihal kesulitan pembelian kuota internet, dijawab oleh peserta didik dengan 
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presentase hanya 15% yang kesulitan dan 85% sisanya tidak begitu kesulitan 

membeli kuota internet. Pertanyaan selanjutnya terkait kesanggupan siswa untuk 

mengatasi berbagai kendala yang dialami selama pembelajaran daring, 

didapatikan hasil 84% mampu mengatasinya dan 16% siswa lain meminta solusi 

untuk masalah yang dihadapi kepada orang lain. Pertanyaan terakhir terkait 

kelayakan sekolah untuk melakukan pembelajaran secara daring dirasa oleh 66% 

siswa sudah mampu melakukan pembelajaran daring dan 34% lainnya 

menyatakan perlu adanya perbaikan untuk pembelajaran secara daring yang telah 

dilaksanakan. 


