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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Covid-19  adalah penyakit virus menular yang di sebabkan oleh sindrom 

pernapasan  Corona virus 2 (severe acute respiratory syndrome Coronavirus 2 atau 

SARS-CoV-2). Virus ini bisa menyerang hewan dan merupakan keluarga besar 

Coronavirus. Ketika menyerang manusia, Coronavirus dapat mengakibatkan 

infeksi pada saluran pernafasan, seperti MERS (Middle East Respiratory 

Syndrome), flu dan SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). Covid  

merupakan Coronavirus baru yang ditemukan di kota di  Wuhan,  Hubei,  China  pada  

tahun 2019. (Ilmiyah, 2020; Hui, etal., 2020). Penyakit Covid-19 penyakit yang sangat 

berbahaya, adanya penyakit ini semua aktivitas yang bersifat berkerumunan tidak 

bisa dilakukan atau dilaksanakan seperti biasanya, karena virus Covid-19 sangat 

menular. Penyakit virus Covid-19 menular bisa lewat percikan batuk, nafas 

terinfeksi yang terhirup orang lain, bahkan dengan berjabat tangan bisa menular.  

Penyakit Covid-19 adalah penyakit yang bisa dirasakan dengan ciri-cirinya 

adalah kesulitan bernapas atau sesak nafas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, 

hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Penyakit Covid-19 adalah penyakit 

yang sangat berbahaya dan bisa dibilang penyakit mematikan, penyakit Covid- 19 

penyakit yang bisa melumpuhkan ekonomi di Indonesia maupun di dunia, penyakit 

Covid-19 juga penyakit yang membuat penduduk resah karena takut terkena virus 

Covid-19. Akibat virus Covid- 19 banyak manusia di dunia hanya bisa diam di 

rumah dan bisa melakukan aktivitasnya di rumah . 

 Dalam  kondisi yang terjadi saat ini penyakit virus covid-19 sangat 

mengganggu pada proses perkuliahan. Semisal Virus covid-19  berdampak pada 

masyarakat luas, aktivitas akademik  Perguruan tinggi. Pemerintah provinsi Jawa 

barat memutuskan seluruh kota dan kabupaten Sukabumi di Jawa barat mulai 



 

 
 

 

  

 

melakukan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) yang dimulai pada tanggal 

6 mei 2020. Sukabumi di nyatakan zona merah setelah adanya pasien yang positif 

terkena penyakit Covid-19 di rumah sakit  (RSUD) Samsudin. Adapun kecamatan 

Cidahu dan Cicurug adalah kasus yang tertinggi disusul Cikidang, Cibadak, Cisaat, 

Kadudampit. berita ini didapat dari Sukabumi update pada tanggal 29 april 2020. 

Pendidikan adalah wadah untuk manusia agar dapat mengembangkan 

keterampilan, kemampuan dan kreativitasnya. Menurut peneliti pendidikan 

membutuhkan faktor pendukung peserta didik dan guru. Di dalam dunia pendidikan 

penyampaian materi harus sesuai agar peserta didik mampu memahami materi yang 

diberikan guru. Akan tetapi melihat situasi Pada saat ini pendidikan di Indonesia 

bahkan sampai seluruh negara di dunia tidak bisa melakukan pembelajaran seperti 

biasanya dikarenakan adanya virus Covid- 19 yang menyerang seluruh negara yang 

ada di dunia. Pembelajaran sendiri pada situasi saat ini hanya bisa dilakukan dengan 

cara pembelajaran daring. Pembelajaran daring satu- satunya cara agar peserta didik 

mampu mendapatkan materi ajar. 

 Dampak dari Covid-19 ialah sekolah, tempat ibadah, tempat kerja, bahkan 

salah satunya sekolah mulai dari SD SMP SMA bahkan Perguruan tinggi terkena 

dampaknya. Karena pendidikan adalah salah satu tempat yang dibilang bersifat 

tempat berkumpulnya banyak orang atau tempat orang berkerumunan, tetapi 

selama pandemi Covid-19 sekolah dan perguruan tinggi tetap mendapatkan 

pembelajaran atau tugas dari sekolah maupun perguruan tinggi dengan cara guru 

atau dosen memberikan tugasnya lewat sosial media baik berupa WA, aplikasi 

ZOOM dll. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui sejauh mana perkembangan 

belajar mahasiswa selama selama Covid-19 ini. 

Perkuliahan daring pertama kali dilaksanakan pada tahun ini karena 

biasanya karena biasanya dilaksanakan secara luringatau tatap muka langsung 

dengan dosen. Perkuliahan dengan pembelajaran daring membuat pengeluaran 

mahasiswa bertambah, karena mahasiswa harus membeli kuota untuk melakukan 

perkuliahan secara Online. Mahasiswa se- Sukabumi tidak semua memiliki 

ekonomi ke atas, adapun yang menengah dan ke bawah. Jadi untuk mahasiswa 

yang memiliki ekonomi yang menengah ke bawah harus benar-benar mengatur dari 
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segi ekonominya. Perkuliahan Online juga sangat menyulitkan bagi mahasiswa 

yang tinggal di daerah pelosok atau daerah yang kurang bagus dengan sinyal. 

Karena ketika jaringan jelek maka mahasiswa itu bisa tertinggal materi ketika 

pembelajaran di lakukan melalui aplikasi zoom atau classroom, bukan hanya materi 

mungkin ketika mengumpulkan tugas mereka bisa saja telat mengumpulkan karena 

sinyal yang jelek. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui respons belajar 

mahasiswa selama pandemi virus covid-19 , Apakah selama pandemi Covid-19 ini 

pembelajaran berjalan dengan baik atau menyulitkan mahasiswa. Oleh karena itu 

untuk mengetahui baik atau tidaknya pembelajaran selama pandemi Covid-19 ini 

peniliti sudah menyiapkan soal yang berjumlah 22 pertanyaan dan nantinya soal 

tersebut akan di bagikan berbentuk link kepada mahasiswa semester 6 PJKR se-

Sukabumi, link tersebut nantinya bisa diberikan melalui dosen ataupun peneliti 

sendiri yang akan memberikannya kepada mahasiswanya. Ketika semua 

mahasiswa sudah mengisi soal yang telah diberikan peneliti maka hasil dari 

jawaban mereka akan menjadi acuan bagi pengajar. Nantinya peneliti bisa melihat 

respons mereka dengan jawaban yang telah di isi oleh mereka. Peneliti juga bisa 

Melihat perbandingan pembelajaran dari Perguruan tinggi se-Sukabumi. 

Alasan peneliti memilih semeter 6 PJKR karena mereka karena mereka 

mahasiswa yang akan menempuh semester akhir. Hal tersebut diyakini dapat 

menjadi perbandingan ketika pembelajaran daring dan pembelajaran luring 

sebelum masa pandemi ini. Berdasarkan wawancara dengan dosen PJKR 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi dan STKIP Bina Mutiara Sukabumi  

pembelajaran daring sudah pernah ada dulu juga dengan nama PJJ pembelajaran 

jarak jauh tapi waktu itu kata pemerintah tidak efektif. Tapi dengan adanya Covid-

19 maka mau tidak mau pembelajaran daring harus dilakukan kembali agar 

mahasiswa mendapatkan materi ajar. Dalam situasi saat ini mahasiswa semester 

akhir pasti banyak memiliki kendala yang mereka hadapi seperti perkuliahan yang 

bersifat hanya melalui daring, karena kuliah melalui daring berbeda sekali dengan 

kuliah seperti biasanya kuliah melalui daring kadang hanya diberi materi 1 atau 2 

minggu sekali dan berbentuk tugas dengan tujuan mahasiswa mengisi lalu 
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mengirim kembali jawaban mereka ke dosen, mahasiswa hanya mendapatkan tugas 

tanpa penjelasan lebih rinci, berbeda dengan pembelajaran langsung mereka bisa 

mendapat penjelasan. Pembelajaran langsung mudah juga untuk memberi 

pertanyaan kepada dosen di kala kita tidak mengerti berbeda dengan pembelajaran 

daring untuk bertanyapun terkadang dibatasi. Penelitian ini sangat penting bisa 

dijadikan bahan acuan ke depannya, sebagai bahan evaluasi untuk pembelajaran pada 

proses perkuliahan selanjutnya, karena proses perkuliahan dalam pandemi ini merupakan 

hal yang pertama kalinya terjadi selama perguruan tinggi di Sukabumi. 

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik meneliti tentang respons 

mahasiswa se-Sukabumi terhadap pembelajaran daring selama Covid-19 

dikarenakan masalah yang akan diungkap adalah hal yang memiliki urgensi yang 

tinggi sebagai bahan evaluasi proses pembelajaran di perguruan tinggi yang 

memeliki prodi PJKR se-Sukabumi. Untuk ke depannya ini bisa jadi bahan acuan 

dosen ataupun guru untuk bisa memperbaiki jika pembelajaran daring yang mereka 

lakukan tidak berjalan sesuai keinginan dosen atau guru tersebut. Ketika 

pembelajaran daring yang di inginkan tidak sesuai, maka dosen atau guru harus 

mencari metode atau model pembelajaran daring yang sesuai dengan kebutuhan 

mahasiswa dan mampu dilaksanakan dengan baik untuk ke depannya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah di atas adalah 

bagaimana respons mahasiswa Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi se-

Sukabumi terhadap pembelajaran daring selama Covid-19? 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Pembelajaran daring selama Covid-19. 

2. Mengetahui hasil pembelajaran selama Covid-19. 

3. Subjek penelitiannya adalah mahasiswa Pendidikan Jasmani Kesehatan dan 

Rekreasi semester 6 se-Sukabumi. 
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D. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pembelajaran daring ketika pandemi Covid-19 dan ingin 

mengetahui  respons belajar mahasiswa PJKR se-Sukabumi selama pandemi 

Covid-19. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah : 

1. Bagi mahasiswa, dapat meningkatkan pembelajaran lebih baik lagi. 

2. Bagi guru atau dosen, dapat dijadikan bahan acuan dalam menyusun 

pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran daring dengan metode atau model 

dan media yang sesuai. 

3. Bagi sekolah dan Perguruan Tinggi, dapat mengevaluasi pembelajaran daring.  

4. Bagi peneliti, untuk mengaplikasikan keilmuan dan memperdalam keilmuan 

melalui penelitian.



 

 
 

 

 

 

 


