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ABSTRAKSI 

JONED EKO PRASETYO, NIM 1812200007, FAKULTAS KEGURUAN DAN 

ILMU PENDIDIKAN, JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN 

KEWARGANEGAARAN, PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA 

DAN KEWARGANEGAARAN, Judul STUDI DESKRIPTIF 

PEMBELAJARAN DARING MATA PELAJARAN PPKn PADA SISWA 

KELAS VIII SMP NEGERI 2 MOJOSONGO KABUPATEN BOYOLALI DI 

MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN PELAJARAN 2021/2022.  

Latar Belakang penelitian ini adalah merebaknya virus Corona awal tahun 2020 

membuat dunia dibuat berhenti sejenak dari riuhnya aktifitas hariannya. Virus 

COVID 19, sebagaimana telah ditetapkan oleh WHO (World Health Organization) 

dinaikkan statusnya dari epidemi menjadi pandemi. Sebagaimana diketahui bahwa 

pandemi ialah sebuah kasus penyebaran penyakit di wilayah yang luas, misalnya 

beberapa benua, atau di seluruh dunia. Penyakit endemik yang meluas dengan 

jumlah orang yang terinfeksi yang stabil bukan merupakan pandemi. 

Tujuan untuk penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui penerapan pembelajaran 

daring mata pelajaran PPKn pada siswa kelas VIII yang digunakan di SMP Negeri 

2 Mojosongo Kabupaten Boyolali di masa pendemi Covid-19, 2. Untuk mengetahui 

tingkat partisipasi siswa dalam pembelajaran daring  mata pelajaran PPKn pada 

siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Mojosongo Kabupaten Boyolali di masa pandemi 

Covid-19, 3.Untuk mengetahui keunggulan, kelemahan, dan hambatan dari 

pembelajaran daring mata pelajaran PPKn pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Mojosongo Kabupaten Boyolali di masa pandemi Covid-19, 4.Untuk mengetahui 

hasil belajar siswa dengan pelaksanaan pembelajaran daring mata pelajaran PPKn 

pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Mojosongo Kabupaten Boyolali di masa 

pandemi Covid-19.  

Penelitian dilakukan di SMP Negeri 2 Mojosongo Kabupaten Boyolali dengan 

menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. 

Validasi data menggunakan metode Triangulasi Norman K. Denkin. 

Hasil Penelitian pembelajaran daring secara umum dilaksanakan dengan dengan 

menggunakna teknologi – teknologi pada saat ini, sehingga dapat memberikan 

pengenalan penggunaan teknologi informasi bukan hanya untuk komunikasi saja, 

namun juga digunakan sebagai media penghubung dalam kegiatan belajar mengajar 

pada masa pandemi covid-19 pada saat ini. Pembelajaran yang dilakukan secara 

daring dilakuan dengan bantuan orang tua dari masing – masing siswa di rumah. 

Peran guru dengan keterbatasan yang ada pada saat masa pandemi covid-19 saat ini 

berusaha memberikan materi secara maksimal walaupun dengan penuh usaha. 

Peran wali kelas juga tidak kalah penting, sebagai wali kelas juga harus tau 

bagaimana keadaan masing – masing siswa dalam kelasnya walupun tidak dapat 

bertemu cara langsung. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Benua
https://id.wikipedia.org/wiki/Endemik_(epidemiologi)
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Merebaknya virus Corona awal tahun 2020 membuat dunia dibuat 

berhenti sejenak dari riuhnya aktifitas hariannya. Virus COVID 19, 

sebagaimana telah ditetapkan oleh WHO (World Health Organization) 

dinaikkan statusnya dari epidemi menjadi pandemi. Sebagaimana diketahui 

bahwa pandemi ialah sebuah kasus penyebaran penyakit di wilayah yang 

luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia. 

Penyakit endemik yang meluas dengan jumlah orang yang terinfeksi yang 

stabil bukan merupakan pandemi. 

Dengan adanya warning dari WHO tersebut seluruh jajaran 

pemerintahan dibelahan dunia diminta untuk meningkatkan kasus Covid-19 

sebagai bencana non-alam yang mengharuskan proses aktifitas harus 

diberhentikan sementara guna memutus rantai penularannya. 

Salah satu jalan keluar yang dapat memberi solusi yaitu tetap 

mempertahankan proses pembelajaran sebagaimana mestinya dengan cara 

memperlakukan tatap muka secara DARING, atau secara sadar semua 

komponen dipaksa untu melakukan transformasi proses pembelajaran yang 

berbasis internet. 

Sesuai SE Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 

Pendidikan Dalam Masa Darurat Coronavirus Disease (Covid-19) bahwa 

semua kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara virtual dan kegiatan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Benua
https://id.wikipedia.org/wiki/Endemik_(epidemiologi)
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pembelajaran dilakukan di rumah. Surat edaran tersebut bukannya surat 

yang datangnya dari surga yang tidak menimbulkan berbagai kekacauan. 

Perlu dipertimbangkan dengan berlakunya surat edaran tersebut sangat 

memperngaruhi sekolah, murid, guru, dan piranti pembelajaran. Bagaimana 

kesiapan sekolah dalam memfasilitasi berbagai hal yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran daring, juga perlu dipertimbangkan jangkauan internet di 

rumah peserta didik. 

Salah satu penentu keberhasilan pembelajaran secara virtual adalah 

kompetensi guru. Guru akan berusaha sedapat mungkin agar kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan berhasil. Guru berperan sebagai 

pengorganisasi lingkungan belajar dan sekaligus sebagai fasilitator belajar. 

Untuk memenuhi itu, maka guru haruslah memenuhi aspek bahwa guru 

sebagai: model, perencana, peramal, pemimpin, dan penunjuk jalan atau 

pembimbing ke arah pusat-pusat belajar. 

Dalam konteks pembelajaran secara daring, tentu penghargaan harus 

diberikan kepada semua pihak yang terlibat, baik dari guru, sekolah, peserta 

didik, dan bahkan orang tua wali yang dengan antusias mensupport 

anaknya. Pembelajaran yang berpusat pada daring dikembangkan dan 

diciptakan guna mempermudah ketercapaian tujuan – tujuan pendidikan. 

Barang tentu pembelajaran yang bersifat daring selau fleksibel dan dinamis 

bergerak menuju keterbukaan informasi. 

(https://disdikpora.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/55-masa-

pandemi-pembelajaran-di-masa-pandemi-covid-19). 
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Pembelajaran daring merupakan langkah yang paling tepat untuk 

mengurangi resiko terpapar COVID-19 di lingkungan sekolah. Penerapan 

pembelajaran daring sendiri pasti mempunyai kelebihan dan kelemahan 

dalam pelaksanaannya, dari sisi kelebihan adanya pembelajaran daring ini 

kita dapat memperkenalkan IT kepada siswa lebih awal. Siswa – siswi bisa 

menggunakan hand phone (HP), laptop, komputer ataupun alat – alat yang 

lain yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembelajaran daring. Siswa 

tidak perlu lagi ke sekolah untuk melaksanakan kegiatan belajar di kelas.  

Penggunaan media pembelajaran daring seperti Google Classrom, 

Google foms, Zoom metting, Google Meet, dan media pembelajaran daring 

lainnya, siswa kelas VIII terkadang masih ada siswa yang kesulitan dan  

asing dengan media pembelajaran daring seperti di atas. Maka dari itu 

penggunaan media pembelajaran yang paling sering digunakan adalah 

Whatsapp yang merupakan media komunikasi yang paling popular dan 

mudah digunakan. Saat keadaan seperti ini peran dari orang tua siswa sangat 

diperlukan bagi siswa – siswi yang masih kesulitan dalam penerapan 

penggunaan teknologi untuk media pembelajaran daring pada saat pandemi 

Covid-19 berlangsung seperti saat ini. 

(https://penerbitdeepublish.com/pembelajaran-daring/) 

Salah satunya seperti mata pelajaran PPKn di kelas VIII di SMP 

Negeri 2 Mojosongo yang perlu dipertanyakan pemahaman  belajar siswa 

dalam pembelajaran dimasa pandemi Covid-19 pada saat ini, karena kita 

tidak bisa melihat secara langsung bagaimana pemahaman siswa dalam 



4 
 

merima atau mengolah informasi yang diberikan secara daring dalam 

pembelajaran, tentunya akan ada beberapa siswa yang mengalami  kendala 

pada saat mengikuti kegiatan pembelajran daring ini, maka dari itu kita 

sebagai pendidik harus pandai – pandai memilih strategi pada saat 

menyampaikan infromasi pada pembelajaran daring. Selain faktor luar 

seperti peran guru, fasilitas belajar, media pembelajaran, serta model-model 

pembelajaran yang mendukung terlaksananya proses pembelajaran di kelas, 

kemampuan personal siswa melakukan pemahaman dari sebuah masalah. 

PPKn sendiri merupakan mata pelajaran yang termasuk ke dalam 

kategori mata pelajaran Wajib A, pemahaman – pemahaman yang 

disampaikan dalam mata pelajaran PPKn harus benar – benar jelas dan 

dipahami oleh siswa. Matari yang terkandung di dalam mata pelajaran PPKn 

sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara kedepan. Pematangan materi – materi yang ada di dalam mata 

pelajaran PPKn sejak dini dapat menumbuhkan sikap cinta tanah air, 

menghargai perjuangan para pahlawan, dan masih banyak lagi. Namun, 

dengan dilaksanakannya pembelajaran secara daring termasuk mata 

pelajaran PPKn bagaimana penerapan pembelajaran secara daring tersebut. 

Perlu diperhatikan seberapa besar tingkat partisipasi siswa dalam penerapan 

pembelajaran daring pada mata pelajaran tersebut, serta apa saja 

keunggulan, kelemahan dan hambatan dengan penerapan pembelajaran 

secara daring. Bukan hanya hal – hal tersebut yang perlu diperhatikan, 
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namun juga bagaimana hasil pembelajaran daring yang diterima siswa pada 

masa pandemi Covid-19 pada saat ini. 

Dengan latar belakang di atas maka penulis tertarik dan ingin 

mengetahui lebih dalam tentang hal tersebut dengan melakukan penelitian 

berjudul “Studi Deskriptif Pembelajaran Daring Mata Pelajaran PPKn 

pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Mojosongo Kabupaten Boyolali 

di Masa Pandemi Covid-19 Tahun Pelajaran 2021/2022” 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Alasan penulis dalam pemilihan judul pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Alasan Objektif 

a. Pembelajara daring adalah kebutuhan saat ini. 

b. Guna bisa berinofasi melalui pembelajaran daring. 

2. Alasan Subyektif 

a. Tempat penelitian mudah dijangkau. 

b. Informasi yang dibutuhakam dalam penelitian mudah didapat. 

C. Penegasan Judul 

Penggunaan istilah atau kata – kata terkadang menjadi sebuah 

polemik di lingkungan masyarakat yang diakibatkan karena penafsiran dari 

masyarakat yang berbeda – beda, bahkan terkadang sampai menimbulkan 

perselisian antar warga masyarakat di lingkungan tersebut. Oleh karena itu 

demi menghindari permasalahan tersebut, maka penulis berniat menegaskan 

istilah – istilah yang terdapat pada judul skripsi sebagai berikut : 
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1. Deskriptif 

Penelitian deskriptif ialah suatu penelitian yang digunakan 

untuk mencari gambaran atau hasil dari suatu peristiwa, situasi, 

perilaku, subjek, atau fenomena pada masyarakat. Penelitian ini 

berusaha untuk menjawab pertanyaan tentang  apa, kapan, siapa, di 

mana, dan bagaimana berkaitan dengan suatu permasalahan yang 

diteliti. Penelitian deskriptif berusaha untuk mengumpulkan 

informasi untuk menjawab pertanyaan peneliti dengan 

memperhatikan aspek-aspek yang didapatkan dari banyak data-data 

penelitian, sehingga dapat menggambarkan suatu kondisi, peristiwa, 

atau fenomena dengan spesifik dan urut. Berikut ini merupakan 

pengertian studi deskriptif menurut para ahli : 

a. Sugiyono (2005) 

Penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan metode untuk 

menggambarkan suatu hasil penelitian. Namun oleh Sugiyono 

juga dijelaskan, bahwa penggambaran ini tidak digunakan untuk 

menyusun kesimpulan penelitian secara umum. 

(https://www.duniadosen.com/penelitian-deskriptif/) 

b. Punaji (2010) 

Penelitian metode deskriptif adalah metode riset yang bertujuan 

untuk menjelaskan secara spesifik peristiwa sosial dan alam. 

Penjelasan secara spesifik ini kemudian membuat penjelasan 

https://www.duniadosen.com/penelitian-deskriptif/
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hasil penelitian lebih kompleks. 

(https://www.duniadosen.com/penelitian-deskriptif/) 

2. Pembelajaran Daring 

Pembelajaran Daring terdiri atas pembelajaran yang artinya 

kegaitan yang dilakukan oleh guru dengan siswa yang dengan tujuan 

memberikan pengetahuan kepada siswa agar dapat belajar dengan baik. 

Sedangkan Daring merupakan kepanjangan dari “Dalam Jaringan”, 

maka Pembelajaran daring adalah kegiatan belajar yang dilakukan 

dalam jaringan atau online dengan bantuan peralatan pembelajaran 

daring, seperti hand phone (HP) dan laptop. Pembelajaran daring 

dilakukan bisa dari rumah masing – masing siswa dengan tidak 

meghadirkan siswa secara langsung di dalam kelas. 

3. Mata Pelajaran PPKn 

Mata Pelajaran PPKn merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diajarakan di sekolah yang berisikan materi seperti moral – moral 

pancasila, hukum tata negara, norma dalam kehidupan dan lain – lain. 

4. Siswa 

Peserta didik dari suatu sekolah tingkat pendidikan dasar hingga 

atas yang menerima materi pelajaran dari seorang guru. 

5. SMP Negeri 2 Mojosongo 

Merupakan instansi pendidikan di bawah naungan Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali yang berlokasi di 

Jalan Kebo Kanigoro, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, 

https://www.duniadosen.com/penelitian-deskriptif/
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Kabupaten Boyolali, yang merupakan tempat penelitian ini 

dilaksanakan. 

6. Pandemi Covid-19 

Pandemi Covid-19 terdiri atas kata Pandemi dan Covid-19, 

Pandemi sendiri merupakan suatu penyakit menular yang dihadapi 

bukan hanya di suatu daerah, bangsa atau negara. Namun, dihadapi oleh 

banyak negara bahkan sampai benua ataupun hingga ke seluruh dunia. 

7. Tahun Pelajaran 2021/2022 

Merupakan tahun pelajaran dimana pelaksanaan penelitian oleh 

penulis ini dilaksanakan. 

D. Pembatasan Masalah 

Penelitian yang dilakukan penulis difokuskan pada bidang 

pendidikan sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang tepat serta tidak 

melakukan peneliatian dalam bidang yang lain. Penelitian yang terpusat 

pada pembelajaran daring mata pelajaran PPKn kelas VIII SMP Negeri 2 

Mojosongo Kabupaten Boyolali di masa pendemi Covid-19 ini diharapkan 

dapat memberikan gambarn yang tepat kepada pembaca sekalian tentang 

penerapan pembelajaran daring mata pelajaran PPKn yang dilakukan di 

sekolah – sekolah terutama di SMP Negeri 2 Mojosongo ini sebagai tempat 

penelitian penulis. 
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E. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan pembelajaran daring mata pelajaran PPKn pada 

siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Mojosongo Kabupaten Boyolali di masa 

pendemi Covid-19? 

2. Bagimana tingkat pertisipasi siswa dalam pembelajaran daring mata 

pelajaran PPKn pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Mojosongo 

Kabupaten Boyolali di masa pandemi Covid-19? 

3. Bagimana keunggulan, kelemahan, dan hambatan dari pembelajaran 

daring mata pelajaran PPKn pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Mojosongo Kabupaten Boyolali di masa pandemi Covid-19? 

4. Bagaimana hasil belajar siswa dengan dilaksanakannya pembelajaran 

daring mata pelajaran PPKn pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Mojosongo Kabupaten Boyolali di masa pandemi Covid-19? 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi terhadap masalah di atas, terdapat beberapa tujuan 

penelitian sebagai berikut, 

1. Untuk mengetahui penerapan pembelajaran daring mata pelajaran PPKn 

pada siswa kelas VIII yang digunakan di SMP Negeri 2 Mojosongo 

Kabupaten Boyolali di masa pendemi Covid-19. 

2. Untuk mengetahui tingkat partisipasi siswa dalam pembelajaran daring  

mata pelajaran PPKn pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Mojosongo 

Kabupaten Boyolali di masa pandemi Covid-19. 
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3. Untuk mengetahui keunggulan, kelemahan, dan hambatan dari 

pembelajaran daring mata pelajaran PPKn pada siswa kelas VIII SMP 

Negeri 2 Mojosongo Kabupaten Boyolali di masa pandemi Covid-19. 

4. Untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan pelaksanaan pembelajaran 

daring mata pelajaran PPKn pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Mojosongo Kabupaten Boyolali di masa pandemi Covid-19. 

G. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian terdapat manfaat yang dapat diambil, berikut ini 

manfat dari adanya penelitian terhadap STUDI DESKRIPTIF 

PEMBELAJARAN DARING MATA PELAJARAN PPKn PADA 

SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 MOJOSONGO KABUPATEN 

BOYOLALI DI MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN PELAJARAN 

2021/2022. 

1. Bagi Sekolah 

Memberikan pemikiran tentang bagaimana pembelajaran daring 

pada mata pelajaran PPKn kelas VIII di SMP Negeri 2 Mojosongo pada 

masa pandemi Covid-19. 

2. Bagi Penulis 

Menambah pemahaman dan wawasan tentang proses pembelajaran 

daring mata pelajaran PPKn siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Mojosongo 

Kabupaten Boyolali di masa pandemi Covid-19 serta dapat 

menyelesaikan syarat agar mendapat gelar Strata I Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan di Universitas Widya Dharma Klaten. 
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H. Sistematikan Penulisan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I : Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Masalah, 

Alasan Pemilihan Judul, Penegasan Judul, Pembatasan 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian dan Sistematika Penulisan.  

BAB II : Landasan Teori, yang meliputi tentang Pembelajaran 

Daring, Mata Pelajaran PPKn, dan Masa Pandemi Covid-

19. 

BAB III : Metode Penelitian, yang meliputi tentang Waktu dan 

Tempat Penelitian, Metode Penelitian, Metode 

Pengumpulan Data, Sumber Data, dan Teknik Analisis 

Data. 

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang meliputi tentang  

deskripsi SMP Negeri 2 Mojosongo, hasil penelitian, dan 

pembahasan. 

BAB V : Penutup, yang meliputi tentang kesimpulan dan saran dari 

penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka disimpulkan 

bahwa : 

1. Penerapan Pembelajaran daring mata pelajaran PPKn pada siswa kelas 

VIII SMP Negeri 2 Mojosongo Kabupaten Boyolali di masa pendemi 

Covid-19 yang dilakukan dengan baik dan tepat diterapkan pada masa 

pandemi Covid-19 pada saat ini. Sehingga dapat melindungi baik siswa 

dan guru dari resiko terpapat virus Covid-19. Walaupan sudah dilakuan 

dengan baik masih perlu peningkatan – peningkatan dalam penerapan 

pembelajaran daring yang dilakukan seperti penyampaina materi yang 

diberikan dalam bentuk video agar mampermudah pemahaman materi 

oleh siswa. 

2. Tingkat pertisipasi siswa dalam pembelajaran daring mata pelajaran 

PPKn pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Mojosongo Kabupaten 

Boyolali di masa pandemi Covid-19 pada saat ini memerlukan 

peningkatan dalam partisipasi siswa dalam pembelajaran, walaupun 

sudah baik namun masih perlu ditingkatkan kembali karena tidak 

semua siswa selalu mengerjakan tugas tepat sesuai batas waktu yang 

ditentukan. 

3. Keunggulan, kelemahan, dan hambatan dari pembelajaran daring mata 

pelajaran PPKn pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Mojosongo 
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Kabupaten Boyolali di masa pandemi Covid-19 saat ini adalah dengan 

adaya pemebelajaran daring dapat mengenalkan siswa dengan 

teknologi – teknologi pada saat ini yang digunakan untuk kegiatan 

belajar mengajar. Selain itu juga tedapat kelemahan dan hambatan dari 

adanya pembelajarn daring seperti saat ini diantaranya adalah materi 

yang diterima oleh siswa kurang jelas, pemahaman yang diterima siswa 

kurang jelas, koneksi internet kurang baik, kuota internet terbatas, serta 

hand phone (HP) yang kurang memadai untuk digunakan dalam 

pembelajaran daring seperti pada mata pelajaran PPKn. 

4. Hasil belajar siswa dengan dilaksanakannya pembelajaran daring mata 

pelajaran PPKn pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Mojosongo 

Kabupaten Boyolali di masa pandemi Covid-19 pada saat ini masih 

kalah dengan hasil pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka. 

Kesimpulannya adalah hasil pembelajaran tatap muka lebih baik dari 

hasil pembelajaran secara daring. 

B. Saran 

1. Bp/Ibu Guru dapat lebih memberikan variasi – variasi pada media 

pembelajaran yang diberikan kepada siswa seperti menggunakan 

powerpoint atau viedo yang menggunakan animasi pembelajaran 

sehingga dapat meningkatkan minat siswa untuk belajar. 

2. Perlunya kedekatan guru dengan siswa untuk meningkatkan tingkat 

partisipasi siswa dalam pembelajaran daring untuk seleruh mata 
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pelajaran yang diajarkan di sekolah bukan hanya mata pelajaran PPKn 

saja. 

3. Perlunya pemerataan sarana dan prasarana dimasyarakat di daerah – 

daerah yang sulit dimengakses jaringan internet. 

4. Sekolah dapat memberikan fasilitas – fasilitas yang lebih memadai 

seperti menggunakan media pembelajaran menggunakan website 

sekolah. 
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