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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 
Dalam mendukung data kuisioner dari para peserta didik tersebut maka 

diperlukan wawancara yang melibatkan para pendidik di sekolah yang 

bersangkutan. Wawancara tersebut dilakukan kepada tiga guru PJOK selaku 

pendidik dari SMP Negeri yang berbeda di Kecamatan Getasan. Wawancara 

tersebut juga diperlukan terkait informasi mengenai aspek proses pembelajaran 

PJOK seperti perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran yang dikupas 

secara tuntas dimana guru merupakan motor penggerak atau perancang proses 

pembelajaran PJOK yang berlangsung ditengah pandemi Covid-19. 

 
 

4. 1 Perencanaan dan Modifikasi Perangkat Pembelajaran 

Pada proses pembelajaran PJOK , tahap awal yang dilakukan yaitu 

membuat rancangan perencanaan. Perencanaan pembelajaran PJOK tentunya 

perlu menjadi perhatian agar kegiatan belajar mengajar nantinya dapat berjalan 

dengan baik. Namun, Sejak awal masa pandemi ketika dikeluarkannya Peraturan 

Menteri terkait pelaksanaan pembelajaran secara daring untuk semua jenjang 

pendidikan, dalam hal ini seluruh SMP di Kecamatan Getasan langsung 

menyikapi perubahan pola mengajar yang perlu diterapkan pada siswa. Dimulai 

dengan penyesuaian pembuatan RPP, pemilihan media untuk menyampaikan 

materi pembelajaran, hingga pengambilan nilai untuk tetap dapat memenuhi 

kriteria ketuntasan mata pelajaran khususnya PJOK. Hal tersebut juga 

disampaikan oleh Sugiyoto (2021) yang mengungkapkan, “Pembelajaran di masa 

pandemi ini tidak bisa berjalan sesuai dengan keadaan biasa. Di waktu pandemi 

ini maka ada 2 cara untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan yang disebut 

sistem daring maupun luring di sekolah ini dilakukan atau dilaksanakan dengan 2 

model tersebut”. Pernyataan lainnya juga disampaikan oleh Yuda (2021) yang 

mengungkapkan, “Perencanaan atau RPP jadi rencana pembelajaran dalam masa 

pandemic ini di awal semester satu karena kebijakan dari Pemerintah kita harus 

masih melakukan pembelajaran daring, maka rencana pembelajaran saya masih 

akan menggunakan RPP daring atau disesuaikan dengan kebutuhan sekolah”. Hal 

lainnya disampaikan oleh Puguh (2021) yang mengungkapkan, “Karena kondisi 

Covid-19 seperti ini penekanan lebih ke masalah kesehatan. Jadi yang materi KD 
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kesehatan dijabarkan secara luas, tapi yang KD tentang permainan lebih di batasi” 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 3 guru PJOK 

dari 3 SMP yang berbeda di Kecamatan Getasan, pada aspek perencanaan 

pembelajaran PJOK, ketiga guru PJOK menyatakan pembuatan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) hanya melakukan sedikit modifikasi pada 

pelaksanaan proses pembelajaran. Semua tugas dan pengambilan nilai hanya 

dapat dilakukan secara daring atau melalui portopolio pembelajaran. Prioritas 

Kompetensi Dasar (KD) yang perlu dicapai oleh peserta didik juga mengalami 

perubahan, yang mana ketiga guru mengutamakan materi kesehatan dan 

kebugaran yang sesuai dengan kondisi pandemi Covid-19 tetapi tidak melupakan 

materi olahraga-olahraga lainnya yang diberikan juga secara teori. Ketiga 

pernyataan dari hasil wawancara tersebut juga Sesuai Surat Edaran Mentri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang “Pelaksanaan 

Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Covid-19” perlu adanya adaptasi 

dalam pembuatan perencanaan pembelajaran PJOK dari luring ke daring sesuai 

dengan kondisi yang ada (22). Penyederhanaan dalam RPP daring ini 

diprioritaskan pada komponen inti sesuai dengan kondisi covid-19 seperti tujuan 

pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran sesuai 

Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No.14 Tahun 2019 

tentang “Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran”. Dari 

penyederhanaan perencanaan tersebut diharapkan guru PJOK mampu 

mengembangkan, memilih dan mengatur strategi yang akan diterapkan dalam 

jalannya pembelajaran secara daring dengan tidak mengesampingkan pokok- 

pokok pembelajaran dan tujuan yang harus di capai. 

Melalui hasil yang telah didapatkan oleh peneliti terkait penyusunan RPP 

pembelajaran PJOK, dapat diketahui bahwa RPP yang disusun oleh 3 guru PJOK 

dari 3 SMP yang berbeda se-Kecamatan Getasan, hanya mencantumkan 

komponen-komponen inti yang dianggap penting seperti materi, metode, dan 

media pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran saat daring, sesuai 

dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 (23) yang mengatur tentang standar 

proses pendidikan dasar dan menengah. Untuk mencapai tujuan pembelajaran 

selama masa pandemi, materi praktik seperti permainan bola besar atau kecil 

dibatasi hanya secukupnya dan lebih menekankan pada materi kebersihan serta 

kebugaran jasmani karena materi ini diharap mampu bermanfaat dan diterapkan 
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dalam kehidupan peserta didik selama masa pandemi covid-19. Selain itu menurut 

(24) dalam perancangan persiapan pembelajaran, guru PJOK juga dituntut harus 

aktif dan kreatif dalam mengorganisir, menganalisa dan memilih media 

pembelajaran supaya peserta didik dapat dengan mudah dan mengerti terkait 

dengan materi yang akan disampaikan. 

Pemberian materi pembelajaran yang dilakukan ketika daring di SMP 

Negeri se-Kecamatan terutama mata pelajaran PJOK masih mengacu pada 

Kompetensi Dasar yang telah diatur dalam Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 

terkait materi seperti Bola Besar (Sepakbola, Basket, dan Voli), Bola Kecil 

(Rounders, Kasti) Senam Lantai, Senam Irama, Pencak Silat, dan P3K 

(Pertolongan Pertama pada Kecelakaan). Hanya saja mayoritas guru PJOK pada 

masing-masing sekolah lebih menganalisa terkait materi mana yang mampu 

dilaksanakan dengan media dan peralatan seadanya yang dimiliki peserta didik di 

rumah, dan lebih mengerucutkan atau memberi porsi banyak pada materi 

Kebugaran Jasmani dan Kesehatan, serta Aktivitas Fisik karena dianggap materi 

inilah yang benar-benar diperlukan dan diharapkan mampu diterapkan peserta 

didik dalam masa pandemi covid-19. Penyesuaian prioritas materi pembelajaran 

ini merupakan salah satu sikap yang diambil guru, dalam dalam rangka 

menghadapi tantangan covid-19 yang berdampak pada kegiatan belajar mengajar. 

Guru dituntut harus lebih inovatif dalam kegiatan pmebelajaran secara daring 

dengan menerapkan model dan metode pembelajaran daring yang dianggap cocok 

dna sesuai (25). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru PJOK di SMP Negeri se- 

Kecamatan Getasan, penyampaian materi pembelajaran rata-rata di sampaikan 

dengan metode ceramah dan demonstrasi. Salah satu pernyataan tersebut 

diungkapkan oleh guru PJOK “Jadi memang, daringnya lewat WA atau media- 

media lain kita sesuaikan. Karena disini itu pake google classroom, maka 

pembelajaran daring itu menggunakan google classroom didukung dengan 

bantuan komunikasi melalui media WA grup kelas” (Yuda, 2021). Metode ini 

dianggap cocok dan sesuai dengan kondisi masing-masing peserta didik untuk 

menyampaikan materi praktek dari rumah masing-masing. Tahap ini dilakukan 

dengan guru membuat video pembelajaran terkait materi PJOK yang akan 

diajarkan, yang kemudian di unggah pada aplikasi google classroom yang mana 

setiap sekolah rata-rata menggunakan aplikasi ini dan kemudian peserta didik 
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mengakses materi atau penugasan yang diberikan sehingga mampu 

mempraktikkan atau menerapkan sesuai dengan tujuan dibuatnya materi tersebut. 

Selain melalui aplikasi google classroom pemilihan media pembelajaran yang 

digunakan pendidik guna mencapai tujuan pembelajaran PJOK juga beragam, 

seperti Aplikasi bertukar pesan Whatsapp yang di tujukan untuk mempermudah 

koordinasi penugasan oleh peserta didik kepada guru, dan juga pengambilan 

materi pembelajaran dari Youtube yang menampilkan video praktik untuk 

mempermudah contoh gerakan pada materi PJOK yan ditujukan kepada peserta 

didik. Penggunaan beberapa media penunjang seperti audio visual merupakan cara 

untuk membantu peserta didik mempermudah pemahaman materi secara daring, 

karena dengan penggambaran melalui video dapat memberikan gambaran nyata 

tentang apa yang harus dicapai atau dilaksanakan oleh siswa (26). 

 

4. 2 Tolak Ukur Ketercapaian Kompetensi 

Sejalan dengan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik, 

tolak ukur pembelajaran PJOK ketika daring perlu disesuaikan oleh guru 

dikarenakan penilaian yang biasanya dilakukan secara langsung harus diubah 

secara daring yang mana tidak semua siswa dapat di pantau oleh guru. Terkait 

tolak ukur ketercapaian pemahaman materi PJOK ketika masa pembelajaran 

daring, kebanyakan guru melakukan rekap penugasan baik tertulis dengan soal 

LKS (Lembar Kerja Siswa), pengumpulan tugas video, dan Tes Tengah maupun 

Akhir Semester. “Di dalam tolak ukur bilamana yang dikatakan tercapai seperti 

yang di cantumkan dalam RPP, apa itu berarti mencapai target atau tercapai KKM 

nya kalau belum berarti belum tuntas atau belum mencapai KKM” (Sugiyoto, 

2021). “Ketika anak sudah mengerjakan saya menyadari dimasa-masa pandemi itu 

banyak hal yang mempengaruhi kondisi kehidupan mereka. Jadi, tidak menuntut 

terlalu tinggi yang penting anak itu mengerjakan tugas entah pengetahuan dan 

juga keterampilannya. Ketika mereka mendapatkan hasil yang baik ya saya 

berikan penilaian dengan kriteria peniliaian di perencanaan pembelajaran saya” 

(Yuda, 2021). 

Kedua pernyataan tersebut menyatakan bahwa tolak ukur keberhasilan 

pembelajaran PJOK yang perlu diraih oleh peserta didik, pendidik memberikan 

keringanan penilaian supaya peserta didik tetap dapat mencapai kompetensi pada 

setiap materi. Sebagai pendidik perlu melakukan modifikasi perencanaan, 
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pelaksanaan dan juga evaluasi pembelajaran merupakan langkah yang dianggap 

mampu mendorong tercapainya tolak ukur kegiatan belajar mengajar. Dengan 

begitu maka akan didapatkan hasil akhir nilai peserta didik yang nantinya akan 

dibandingkan dengan KKM (Kriteria Kelulusan Minimal) yang telah ditentukan 

oleh guru, sebagai tolak ukur tingkat ketercapaian pemahaman pembelajaran yang 

telah diberikan (2). Penentuan KKM yang di buat oleh pendidik selaku penggerak 

pembelajaran, pastinya melihat berbagai pertimbangan dan aspek yang mungkin 

dihadapi oleh peserta didik (27). 

 

4.3 Kendala Perencanaan Pembelajaran dan Antisipasinya 

Tolak ukur dalam prosses pembelajaran yang ditentukan pastinya 

memiliki beberapa kendala. Beberapa kendala yang banyak dirasakan oleh 

pendidik dalam perancangan pembelajaran PJOK adalah pemilihan media untuk 

menyampaikan pembelajaran secara daring. Selain itu, masalah-masalah yang 

berada diluar prediksi pendidik ketika merancang pembelajaran juga menjadi 

salah satu kendala yang kerap dihadapi ketika pembelajaran secara daring 

berlangsung. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Yuda (2021), “Saya 

mengalami kesulitan itu disini di alokasi waktunya mas. Jadi, hmm anak itu mau 

tak kasih materi seberapa banyak itu kadang saya yang masih meraba-raba kondisi 

anak di rumah. Jadi karena kondisi, misalnya media mendukung hal di rumah, 

kalau anak yang mendukung kan bisa cepet tapi anak yang emang benar-benar 

emang kurang pertama dukungan orang tua, media dan fasilitas kan saya 

binggung membuat perencanaannya maksute menyusun agar semua siswa itu 

dapat terakomodasi”. Kendala lainnya juga disampaikan Sugiyoto (2021) yang 

mengungkapkan, “Memilih untuk media itu sebenarnya enggak ada kesulitan tapi 

kadang kala si penerima atau anak belum tentu bisa contohnya kita menggunakan 

zoom kesulitan karena fasilitas di hp-nya mungkin tidak bisa untuk menerima 

aplikasi itu dan juga perihal sinyal internet dan kuota”. Banyak terdapat kendala 

yang harus di jumpai oleh pendidik ketika menyusun perencanaan pembelajaran 

PJOK selama masa daring. Sesuai pernyataan (16) kurangnya motivasi belajar, 

waktu tatap muka peserta didik dengan guru, bahkan kendala jaringan internet 

merupakan hal yang perlu dikaji secara mendalam ketika merancang 

pembelajaran. Perbedaan penyusunan RPP PJOK yang dibuat oleh pendidik 

sebelum pandemi covid-19 yang hanya mengacu pada pelaksanaan praktik secara 
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langsung membuat guru tidak begitu memperhatikan faktor hambatan yang dapat 

terjadi ketika pelaksanaan. Namun, setelah pandemi melanda guru PJOK menjadi 

harus lebih kritis dalam memprediksi hal-hal apa saja yang dialami oleh peserta 

didik dirumah sehingga proses interaksi pembelajaran yang terjadi ketika masa 

daring baik saat melakukan pertemuan virtual, pemberian penugasan, hingga 

evaluasi pelaksanaan dapat berjalan dengan baik (24). 

 

4.4 Gambaran Pelaksanaan Pembelajaran PJOK di tengah Pandemi Covid- 

19 

Meskipun terdapat banyak kendala atau tantangan perencanaan 

pembelajaran selama Pandemi Covid-19, maka tetap diharapakan pelaksanaan 

pembelajaran PJOK dapat berjalan secara efektif. Sejak awal masa pandemi 

dimana dikeluarkannya Peraturan Menteri terkait pelaksanaan pembelajaran 

secara daring untuk semua jenjang pendidikan, dalam hal ini seluruh SMP di 

Kecamatan Getasan langsung menyikapi perubahan pola mengajar yang perlu 

diterapkan pada siswa. Dimulai dengan penyesuaian pembuatan RPP, pemilihan 

media untuk menyampaikan materi pembelajaran, hingga pengambilan nilai untuk 

tetap dapat memenuhi kriteria ketuntasan mata pelajaran khususnya PJOK. 

Memasuki masa transisi ini, pendidik mulai menerapkan PTMT (Pertemua Tatap 

Muka Terbatas) yang tentunya sudah disetujui oleh sekolah dan orang tua dari 

masing-masing peserta didik. Pertemuan Tatap Muka Terbatas (PTMT) ini juga 

belum sepenuhnya dilaksanakan dengan durasi waktu yang lama, bahkan dari 

ketiga SMP di Kecamatan Getasan khususnya mata pelajaran olahraga hanya 

diberikan waktu 30 menit untuk tatap muka di sekolah dan sisa materi yang belum 

tersampaikan diberikan melalui pembelajaran atau penugasan secara daring. 

Sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang di keluarkan baik dari 

Pemerintah Pusat maupun Daerah yang pada hal ini mengarah pada bidang 

pendidikan, adaptasi pembelajaran PJOK perlu dilakukan dimana sebelum 

pandemi covid-19 dapat dilaksanakan secara praktik namun sekarang ini harus 

dilaksanakan secara daring. Dengan demikian guru sebagai pendidik harus 

melakukan penerapan model-model serta metode pengajaran yang baru, untuk 

mendukung pemberian materi PJOK tetap maksimal kepada peserta didik yang 

tidak bisa praktik langsung di sekolah. Berdasarakan wawancara yang telah 

dilaksanakan, pemaparan materi pembelajaran PJOK secara daring yang 
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dilakukan oleh guru dan peserta didik bermacam-macam. Seperti penggunaan 

aplikasi dan situs internet pendukung berupa Google Classroom, Google Meeting, 

Zoom Meeting, Google Form, dan juga Aplikasi bertukar pesan Whatsapp. 

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Puguh (2021), “Ketika daring kita kan tidak 

bisa tatap muka, jadi lewat HP, kalau saya sendiri kan di google classroom dikasih 

materi, tugas dan sebagainya”. Hal lainnya disampaikan oleh pendidik lain yang 

mengungkapkan, “Selama daring , berarti ya memang full mengajar melalui 

google classroom dan juga dukungan WA tadi” (Yuda, 2021). Penggunaan 

aplikasi yang dirasa paling sering dan mudah digunakan berdasarkan wawancara 

kepada 3 guru PJOK di SMP Negeri se-Kecamatan Getasan adalah aplikasi 

Google Classroom diikuti koordinasi penugasan yang dilakukan melalui Aplikasi 

bertukar pesan Whatsapp, sebagai sarana komunikasi yang sangat populer dan 

terkenal mudah. Aplikasi bertukar pesan Whatsapp merupakan aplikasi yang tidak 

ribet, hemat kuota, dan cukup mendukung meski sinyal di daerah tersebut cukup 

sulit di dapatkan. Melalui aplikasi bertukar pesan Whatsapp para penggunanya 

akan mendapatkan pilihan untuk membagikan informasi seperti lewat pesan teks, 

pesan suara, panggilan video dan suara, serta dapat melampirkan berbagai file 

baik foto, video, dan format seperti Microsoft Word atau PDF (28). 

 

4.5 Kendala Jaringan dan Teknologi yang dialami Peserta Didik dan Guru 

Masalah yang menjadi hambatan yang cukup besar ketika pembelajaran 

daring di Kecamatan Getasan adalah sulit dan tidak stabilnya sinyal internet. Hasil 

ini didapati dari wawancara yang dilakukan kepada 3 guru PJOK di SMP Negeri 

se-Kecamatan Getasan, yang menyatakan kesulitan jaringan internet merupakan 

masalah yang cukup berat untuk dihadapi ketika pembelajaran berlangsung secara 

daring. Minimnya akses internet terutama pada daerah pedesaan, merupakan salah 

satu faktor penghambat ketika proses pembelajaran berjalan (29). Seperti yang 

Yuda (2021) utarakan bahwa, “Memang kondisi geografis di pegunungan sulit 

untuk mendapat jaringan, jadi banyak siswa yang saya kira banyak mengeluhkan 

kendala jaringan sehingga terjadi keterlambatan pengumpulan dan kurang 

maksimalnya pengerjaan penugasan”. Kondisi daerah Getasan yang merupakan 

pegunungan dan belum lagi ada beberapa peserta didik yang bertempat tinggal di 

daerah yang cukup terpencil sehingga kesulitan mendapatkan sinyal internet, 

seperti pernyataan dari Sugiyoto (2021), “Jaringan anak-anak itu tidak seperti 
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yang kita inginkan, ada kalanya sinyalnya kurang kuat karena letak posisinya 

rumahnya yang berbeda-beda”. Letak rumah peserta didik yang berada di daerah 

terpencil membuat para pendidik hanya bisa memaklumi kendala jaringan yang 

mereka hadapi, yang mana berdampak pada proses pembelajaran selama daring. 

Terkait hal ini, Puguh (2021) mengutarakan “Untuk daerah Getasan, yang menjadi 

kendala adalah respon siswa selama pembelajaran daring. Misal kita memulai 

kelas zoom dan harusnya ada 32 siswa, disitu hanya ada 16-20 siswa saja dan itu 

yang sangat menjadi kendala”. Untuk menyikapi berbagai hal tersebut para 

pendidik mensiasati memberikan penugasan tertulis yang mana siswa yang 

memiliki kesulitan jaringan atau sinyal internet dapat datang ke sekolah dan 

mengambil penugasan yang telah diberikan oleh guru pada masing-masing 

sekolah. Begitu pula hal yang dilakukan guna menyikapi peserta didik yang tidak 

memiliki handphone sendiri, cara tersebut dirasa efektif supaya peserta didik tetap 

dapat mengikuti materi yang diberikan dan tidak kehilangan nilai. 

 

4.6 Pengkondisian Situasi Belajar Secara Daring 

Pengkondisian pembelajaran daring memang cukup membuat pendidik 

kewalahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga guru PJOK di SMP 

Negeri se-Kecamatan Getasan, mayoritas dari mereka mengiyakan bahwa terkait 

pengkondisian dan interaksi cukup sulit untuk dilakukan dan kurang maksimal. 

Seperti pernyataan dari Yuda (2021), “Ketika pembelajaran secara daring 

dilaksanakan masih ada beberapa siswa yang kurang aktif, istilah jawannya kita 

harus “ngoyal-oyak” sebagai guru. Supaya siswa ini tidak lupa dalam penugasan 

yang telah diberikan. Meskipun banyak juga yang mengumpulkan lebih dari 

tenggat waktu yang telah ditentukan”. Hal lain yang sejalan dengan pendapat 

Bapak Yuda, juga disampaikan oleh Puguh (2021) yang menyatakan “Untuk 

siswa di daerah Getasan ini tidak bisa dilepas begitu saja, kita harus menuntun dan 

harus mengarahkan dengan baik supaya apa yang ingin dicapai dapat terlaksana. 

Kalau misal tidak dipantau mereka tidak akan mengikuti proses pembelajaran 

yang disini istilahnya “LOS DOL” atau semau mereka sendiri”. 

Kesulitan sinyal dan kuota internet hanya beberapa dari banyak masalah 

yang dipandang dapat menjadi kendala yang kerap dijumpai ketika pembelajaran 

berjalan secara daring. Selain perubahan pengkondisian kelas, guru juga harus 

lebih memeperhatikan mood belajar para peserta didik ketika pembelajaran 
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berjalan secara daring, karena peserta didik pasti akan bosan menghadap layar HP 

atau laptop dengan pemberian materi pembelajaran yang akan diberikan. Tidak 

terlaksananya tatap muka atau kegiatan praktik, menjadi sebab mereka tidak bisa 

berinteraksi dengan teman sekelas atau guru olahraga di sekolah masing-masing. 

Maka dari itu, guru PJOK dari ketiga SMP Negeri di Getasan setuju bahwa 

pemberian materi belajar juga harus diimbangi dengan pemberian motivasi kepada 

peserta didik. Upaya guru dalam pemberian motivasi belajar dapat dilakukan 

dengan memperjelas tujuan pembelajaran, memberikan pujian, menciptakan 

suasana belajar yang menarik, menggunakan berbagai model pembelajaran dan 

strategi yang menarik, serta memacu peserta didik untuk bersaing secara baik dan 

jujur dengan maksut untuk mendapatkan penilaian pada pembelajaran khususnya 

PJOK (30). 

 

4.7 Ketercapaian Perencaan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 

Mengenai aspek evaluasi pada pembelajaran PJOK yang sudah berjalan 

dari awal pandemi hingga masa new normal, ketiga pendidik mengakui bahwa 

perencanaan yang sudah mereka rancang untuk melaksanakan pembelajaran 

secara daring sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dikutip dari pernyataan 

Sugiyoto (2021) yang memiliki inti jawaban sama dengan kedua guru lainnya 

yaitu “Kalau perencanaan, sudah sesuai dengan apa yang disusun sebelum 

pembelajaran dilakukan. Hanya saja tetap ada kendala-kendala yang diluar 

prediksi kita sehingga kita harus pandai-pandai mensiasatinya”. Kegiatan praktik 

juga dituturkan oleh Yuda (2021) kurang maksimal, beliau berkata “Untuk 

kegiatan praktik melalui penayangan video, kemudian pembuatan penugasan yang 

nantinya direkam, saya rasa kurang mamksimal, karena proses penyaluran dan 

pengajaran yang terjadi dari guru ke peserta didik tidak dapat terjalin baik, apalagi 

dalam hal interaksi dan komunikasi”. Meskipun terdapat beberapa kendala baik 

yang sudah terprediksi maupun diluar prediksi, pendidik merasa masih bisa 

mengkondisikan situasi pembelajaran daring. Penyusunan materi dengan 

memprioritaskan Kompetensi Dasar yang berhubungan langsung dengan 

kesehatan tetap diutamakan, supaya dapat diimplementasikan dalam kehidupan 

peserta didik di masa pandemi covid-19 yang mana juga menjadi salah satu cara 

untuk dapat memenuhi tujuan pembelajaran yang tetap harus dicapai untuk 

meningkatkan pengetahuan, sikap sosial dan keterampilan peserta didik. 
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Bagaimanapun keadaannya sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu dan 

pendidik selaku penggerak jalannya pembelajaran terus bergerak untuk dapat 

memenuhi dan membantu kebutuhan peserta didik terhadap suatu pembelajaran. 

 

4.8 Capaian Keberhasilan dan Solusi Mengatasi Kendala Selama 

Pembelajaran Secara Daring 

Apapun kendala yang dihadapi oleh peserta didik, pasti guru dan pihak 

sekolah selalu berusaha mencarikan solusi untuk masalah yang dihadapi oleh 

peserta didik. Seperti kendala yang Puguh (2021) sampaikan “Kalau pembelajaran 

daring, kendala kita itu siswa menjadi pasif dan tidak terpantau 

perkembangannya, karena hampir dirumah saja selama 1 tahun. Nanti 

ketahuannya di tes akhir semester, tau-tau kesulitan mengerjakan atau bahkan 

tidak hadir dalam tes. Untuk itu kami berkolaborasi dengan BK untuk membantu 

menyelesaikan masalah seperti siswa yang tidak memiliki handphone atau tidak 

mengikuti pembelajaran daring sama sekali”. Terdapat pula solusi penanganan 

masalah yang dilakukan Yuda (2021) perihal siswa yang tidak memiliki 

handphone sendiri. Beliau berkata “Contoh saat daring, saya membagikan materi 

dengan video pembelajaran tapi ada anak yang tidak memiliki gadget, akhirnya 

anak tersebut saya suruh datang ke sekolahan mas.. saya bagikan printout materi 

seperti modul dan juga lembar evaluasi materinya yang saya tentukan batas waktu 

pengumpulannya”. “Ya kalau pada waktu siswa mengalami kendala jaringan atau 

terlambat mengumpulkan penugasan karena kuota internet habis, mereka kami 

berikan kelonggaran waktu untuk mengumpulkan, asal konfirmasi terlebih dahulu 

ke saya dan hal itu tidak mereka buat-buat atau real terjadi” (Sugiyoto, 2021). 

Perlunya adaptasi dan toleransi oleh para pendidik ketika pembelajaran berjalan 

secara daring adalah suatu hal yang baik dan merupakan hasil dari evaluasi 

pembelajaran yang telah dilakukan. Seperti pernyataan yang telah diutarakan oleh 

Bapak Sugiyoto, guru PJOK SMPN 2 Getasan, kita dapat menjadikan ini sebagi 

salah satu hasil perubahan sikap yang pendidik lakukan guna tetap menjaga 

semangat dan keinginan belajar peserta didik dalam mata pelajaran PJOK. 

Evaluasi pelaksanaan pembelajaran yang sudah dan sedang berjalan khususnya 

mata pelajaran PJOK, selalu dipikirkan oleh pendidik selaku motor penggerak 

pembelajaran agar dapat semakin baik ke depannya. Karena bagaimanapun 

kesulitan dan tantangannya, mereka selaku pendidik memiliki tanggung jawab 
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untuk menuntun dan membimbing peserta didik supaya ditengah pandemi covid- 

19 ini tidak terlalu jauh mengalami penurunan indeks prestasi dan semangat 

belajar, yang mana nantinya akan berpengaruh pada pergerakan dan kemajuan 

pendidikan sehingga potensi sumber daya manusia dari setiap jenjang tidak 

mampu bersaing atau terpuruk dengan keadaan yang tidak mendukung 

terlaksananya proses belajar mengajar. 


