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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan jasmani merupakan mata pelajaran yang ada 

disekolah, dimana proses belajaranya melalui aktivitas jasmani,yang 

dirancang dan disusun secara sistematik untuk mencapai tujuan 

pembelajaran itu sendiri. Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan 

melalui aktivitas jasmani, permaianan atau olahraga yang terpilih 

untuk mencapai tujuan pendidikan.  

Pendidikan jasmani merupakan usaha pendidikan dengan 

menggunakan jasmani sebagai alat perantaranya. Pendidikan jasmani 

tidak lepas dari usaha pendidikan pada umumnya. Pendidikan jasmani 

merupakan usaha mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 

anak kearah kehidupan jasmani atau fisik yang diprogram secara 

ilmiah, terarah dan sistematis, yang disusunkan oleh lembaga 

pendidikan yang berkompeten.  

Pendidikan jasmani sebagai komponen secara keseluruhan dari 

pendidikan telah disadarai manfaatnya oleh banyak kalangan. Tetapi 

mereka mempuyai perbedaan pendapat dalam memahami pengertian 

tentang penjas. Jadi melalui media pembelajaran pendidikan jasmani 

untuk mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, 

keterampilan motorik, dan juga bisa menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan dengan melibatkan peserta didik aktif dalam mengikuti 

setiap proses pembelajaran yang dilakukan. 

Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga 

yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan 

berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, 

keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani. Hal ini dijelaskan 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia pasal satu ayat 11 Tentang 

Sistem Keolahragaan Nasional.  
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Belajar adalah interaksi anatara keadaan internal dengan proses 

koginitf seseorang dalam merespon stimulus dari lingkungan yang 

menghasilkan suatu hasil belajar. Belajar adalah interaksi suatu proses 

untuk memperoleh pengetahuan, perubahan tingkah laku seseorang 

melalui belajar.  

Hasil belajar merupakan suatu keberhasilan siswa yang 

diperoleh dari proses pembelajaran. Untuk mengetahui berhasil atau 

tidaknya seorang siswa dalam suatu mata pelajaran maka akan 

dilakukan pengukuran atau evaluasi. Hasil belajar penjas adalah 

perubahan kemampuan kognitif, efektif dan psikomotor yang diperoleh 

dari hasil belajarnya yang dapat diamati dan di ukur. Perubahan 

tersebut dapat diartikan sebagai peningkatan dan pengembangan yang 

lebih baik di bandingkan dengan sebelumnya.  

E-learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang 

memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Jadi 

siswa melakukan proses belajar melalui teknologi seperti dalam 

kondisi saat ini siswa tidak bisa melakukan pembelajaran secara 

langsung karena adanya Coronavirus atau Covid-19. 

Coronavirus atau Covid-19 adalah virus yang sangat berbahaya 

dikaernakan mudah sekali untuk menyebar dari orang yang 

terkontaminasi ke orang lain, akan tetapi hal itu dapat dicegah dengan 

social distancing atau jaga jarak dengan orang lain, rajin mencuci 

tangan dan jika berada di kerumunan orang harus memakai masker.  

Virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan 

cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk 

atau bersin, mirip dengan cara penularan penyakit flu. Tetes cairan dari 

mulut dan hidung pasien tersebut bisa jatuh dan tertinggal pada mulut 

dan hidung orang lain yang berada didekatnya, bahkan dihisap dan 

terserap ke dalam paru-paru orang tersebut melalui hidungnya, 

sehingga pemerintah menerapkan peraturan Social Distancing dan 

tidak berkerumun dengan orang yang berjumlah banyak.  
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Pada hari Minggu, 07 Juni 2020 peneliti mencari informasi 

perihal pembelajaran online melalui google form kepada beberapa 

siswa SMK Negeri Kota Sukabumi. Berdasarkan hasil responden 

melalui google form peneliti dapat menyimpulkan bahwa siswa 

merasakan pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

melalui e-learning atau pembelajaran online itu tidak efektif dan siswa 

kurang dalam memahami materi pembelajaran online, dengan 

demikian sebagian siswa lebih senang dalam melakukan pembelajaran 

langsung karena dengan belajar langsung siswa dapat mudah 

memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

Sedangkan dalam pembelajaran online siswa banyak yang kurang 

paham dalam melakukan pembelajaran pendidikan jasmani olahraga 

dan kesehatan secara online. Setelah melakukan diskusi online pada 

siswa peneliti juga melakukan wawancara langsung pada guru 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan peneliti menanyakan 

perihal pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

selama pembelajaran online beliau menyatakan bahwa pembelajaran 

online tidak efektif seperti halnya pembelajaran langsung karena 

sebagian siswa di kelas kurang aktif dalam melakukan  pembelajaran 

secara online dan juga siswa keterbatasan kuota, handhpone dan 

jaringan jadi siswa kurang aktif dalam melakukan pembelajaran secara 

online dan guru lebih menginginkan siswa untuk belajar secara 

langsung karena dengan belajar langsung bisa membuat efektif dalam 

melakukan pembelajaran PJOK. Maka dari itu peneliti akan 

melakukan penelitian survei metode deskriptif menggunakan angket 

dengan judul “Survei Hasil Belajar Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan Melalui E-Learning Siswa SMK Negeri Kota Sukabumi 

Tahun Pelajaran 2019/2020”.  
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B. Rumusan Masalah  

     Berdasarkan hasil penelitan rumusan masalah tersebut adalah: 

belum diketahuinya hasil belajar pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan melalui e-learning siswa SMK Negeri Kota Sukabumi 

Tahun Pelajaran 2019/2020 pada bentuk penelitian survei dengan 

metode presentase deskriptif.  

 

C. Batasan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah  yang 

telah di uraikan di atas, untuk memudahkan penelitian perlu 

pembatasan masalah yang berdasarkan identifikasi masalah ini, maka 

batasan penelitian ini adalah:  

1. Sampel penelitian hanya diambil pada siswa SMK Negeri  

Kota Sukabumi. 

2. Penelitian ini dibatasi untuk mengetahui hasil belajar 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan siswa SMK 

Negeri  Kota Sukabumi.  

 

D. Tujuan Penelitian 

     Dalam penelitian ini, penulis memiliki tujuan untuk mengetahui 

Hasil Belajar Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan melalui E-

Learning Siswa SMK Negeri Kota Sukabumi Tahun Pelajaran 

2019/2020 pada bentuk penelitian survei dengan metode presentase 

deskriptif.  

 

E. Manfaat Penelitian  

     Penulis mengharapkan pelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan 

bagi guru untuk menggunakan media salah satu upaya untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 
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1. Manfaat untuk Sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai masukan dalam upaya meningkatkan mutu 

pendidikan. 

2. Manfaat untuk Peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dan referensi terhadap penelitian 

yang relavan. 

3. Manfaat bagi Siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menumbuhkan minat belajar siswa dalam penjas dan dapat 

mendorong semangat siswa untuk belajar. 

4. Manfaat bagi Prodi, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberi masukkan dan meningkatkan kualitas perkuliahan. 

5. Manfaat bagi Fakultas, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan referensi bagi mahasiswa dalam pengembangan mutu 

pedidikan unggul dalam keilmuan dan keislaman. 

6. Manfaat bagi Guru, untuk menjadi bahan acuan evaluasi guru 

dalam penyampaian pembelajaran. 

 


