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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah proses pembelajaran kemampuan, pengetahuan, dan 

keterampilan yang dilihat dari kebiasaan seseorang, pendidikan merupakan 

usaha sadar secara sistematis dan dinamis bertujuan mewujudkan 

pembelajaran serta meningkatkan potensi dari setiap peserta didik. 

Kemampuan serta keahlian diri yang terus berkembang berkala secara 

individual proses tahapan dalam perubahan sikap etika prilaku seseorang atau 

kelompok dalam meningkatkan pola pikir manusia melalui pengajaran.  

Pembelajaran adalah suatu proses upaya dilakukan oleh pendidik 

kepada siswa untuk menyampaikan atau memberikan pengetahuan, aktivitas 

pembelajaran untuk menciptakan sistem lingkungan dengan metode 

pembelajaran sehingga dapat belajar dengan efektif, aktif, dan efesiensi. 

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

disebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.  

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) menjadi salah 

satu pelajaran wajib yang diajarkan disekolah. PJOK merupakan bagian 

integral dari pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan 

aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan social, penalaran, 

stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat dan pengenalan 

lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan terpilih 

yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan nasional. (Depdiknas, 2003: 1).  

Proses pembelajaran PJOK disekolah melalui aspek permainan dan 

olahraga, aktivitas pengembangan jasmani pendidikan luar kelas yang 

menuntut siswa untuk bisa dan tahu tidak untuk ahli serta sebatas pencapaian 

tujuan belajar mengajar. Untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan 

pembelajaran maka PJOK menjadi salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi motivasi siswa. 
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SPADA (Sistem Pembelajaran Daring) merupakan implementasi 

belajar jarak jauh yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan siswa dalam mengikuti perkembangan teknologi dan 

peningkatan pemerataan akses pembelajaran yang bermutu. Proses sistem 

pembelajaran daring dapat dilakukan ditempat yang siswa sukai seperti 

dirumah sendiri tanpa datang ke sekolah dengan mempergunakan beberapa 

aplikasi yang dapat mengakses proses belajar mengajar guru dan siswa. 

Motivasi belajar siswa adalah faktor psikis bersifat non-intelektual 

yang dapat merubah dalam hal pertumbuhan gairah semangat belajar, 

emosional, dan kesenangan belajar. Dalam motivasi belajar siswa terdapat 

faktor yang mempengaruhi yaitu kondisi siswa, cita-cita, minat bakat, 

kemampuan siswa, kondisi lingkungan, unsur dinamis dalam proses 

pembelajaran, dan upaya guru dalam mengajar.  

Faktor instrinsik adalah suatu dorongan yang berasal dalam diri siswa 

untuk melaksanakan suatu kegiatan belajar seperti menyenangi pembelajaran 

tersebut, minat bakat siswa, kesadaran kesehatan dalam pembelajaran pjok. 

Faktor ekstrinsik adalah dorongan dari luar diri siswa untuk merangsang 

membangkitkan minat belajar siswa agar lebih rajin dalam melakukan 

aktivitas belajar seperti metode pengajaran guru yang bervariasi atau menarik, 

sarana dan prasarana pembelajaran, kondisi lingkungan (keluarga, sekolah, 

dan teman sebaya).  

Namun setelah adanya pandemik virus corona atau covid-19 di 

Indonesia yang menyebar luas sehingga pemerintah mengintruksikan agar 

tidak dianjurkan siswa untuk masuk sekolah dengan melakukan sosical 

distancing, supaya tidak terjadi penyebar luas virus tersebut melalui interaksi 

yang melibatkan banyak orang. Sehingga guru dan siswa harus melaksanakan 

proses belajar mengajar secara daring atau belajar dirumah, dari program 

tersebut ada kelebihan dan kekurangan dalam pencapaian tujuan belajar.  
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Berdasarkan pernyataan WHO (World Health Organization) virus 

corona adalah virus jenis baru SARS-CoV2 masih diteliti untuk mengetahui 

karakteristik dan bagaimana penyebaran virus ini, namun WHO menjadikan 

penularan MERS dan SARS sebagai acuan penyebab yang berasal dari 

kelompok virus yang sama yaitu coronavirus. Penularan virus covid-19 ini 

bisa terjadi melalui kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan, 

droplets tetesan cairan batuk dan bersin, menyentuh benda permukaan dengan 

virus di atasnya kemudian manusia menyentuh hidung mata dan mulut 

sebelum mencuci tangan, dan kontaminasi tinja. (Kemenkes RI, 2020). 

Observasi yang peneliti lakukan pada tanggal  11 Mei 2020 di SMK 

Muhammadiyah 1 Sukabumi, melalui wawancara langsung dan online video 

call  dengan siswa dapat disimpulkan bahwa sebagian siswa menyenangi dan 

tidak menyenangi belajar secara daring hal ini membuat motivasi belajar siswa 

menjadi tidak stabil dari beberapa faktor intrinsik minat belajar siswa yang 

menimbulkan rasa malas dan faktor ekstrinsik penyampaian materi kurang 

tersampaikan, sarana dan prasarana, metode pengajaran guru. Mata pelajaran 

PJOK yang biasanya dilakukan diluar kelas penilaian inti dari aspek 

psikomotor, kognitif dan afektif siswa menjadi terhambat. 

Dari uraian di atas disimpulkan ada beberapa masalah dalam 

mengukur motivasi belajar siswa mengikuti pembelajaran PJOK via daring 

dalam keadaan pandemik COVID-19. Maka peneliti tertarik untuk membuat 

penelitian survei motivasi belajar siswa dalam bentuk presentase deskriptif 

yang berjudul “Survei Motiviasi Belajar Siswa Mata Pelajaran Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan Kesehatan Via Sistem Pembelajaran Daring Tahun 

Pelajaran 2019/2020”.   
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang ada dalam 

penelitian ini peneliti rumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu: belum 

diketahuinya motivasi belajar siswa dalam mengikuti mata pelajaran 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan via sistem pembelajaran daring 

kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sukabumi Tahun Pelajaran 2019/2020 dalam 

bentuk presentase deskriptif.  

 

C. Batasan Masalah  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka batasan masalah dalam 

penelitian ini dibatasi pada: 

1. Penelitian ini dibatasi hanya untuk mengetahui data dalam bentuk 

presentase deskriptif mengukur motivasi belajar siswa dalam mengikuti 

mata pelajaran PJOK via sistem pembelajaran daring.  

2. Sampel penelitian ini hanya pada kelas X di SMK Muhammadiyah 1 

Sukabumi. 

3. Waktu penelitian di lakukan pada awal bulan Mei-Juni 2020 di SMK 

Muhammadiyah 1 Sukabumi Via Daring. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui seberapa besar motivasi belajar siswa mengikuti mata pelajaran 

PJOK via sistem pembelajaran daring kelas X di SMK Muhammadiyah 1 

Sukabumi Tahun Pelajaran 2019/2020 dalam bentuk presentase deskriptif. 
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E. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan 

dengan fasilitas sarana prasarana untuk melaksanakan pembelajaran via 

daring yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru.  

2. Bagi guru meningkatkan metode pengajaran via sistem pembelajaran 

daring dalam penyampaian tujuan belajar tercapai dan menarik untuk 

siswa agar motivasi belajar siswa tetap dalam minat belajar tinggi.  

3. Bagi peneliti untuk mengembangkan wawasan ilmu pendidikan yang 

berhubungan dengan peningkatan motivasi belajar siswa saat mengajar via 

sistem pembelajaran daring.  

4. Bagi siswa untuk lebih meningkatkan kemampuan  belajar siswa dan 

perbaikan pembelajaran dan peningkatan mutu proses pembelajaran, 

memunculkan motivasi belajar serta mengikuti perkembangan teknologi. 

 


