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DESAIN PENILAIAN PENDIDIKAN 
JASMANI, OLAHRAGA,  DAN 

KESEHATAN PADA PENDIDIKAN 
DASAR  DI MASA PANDEMI COVID-19 

Pinton Setya Mustafa, M.Pd7  

Universitas Islam Negeri Mataram 

 

“Penilaian dengan portofolio merupakan salah satu 
terobosan yang dapat dilakukan dalam menilai aktivitas 

fisik olahraga pada aspek keterampilan pada tingkat 
pendidikan dasar pada pembelajaran daring di rumah” 

 

ada akhir Bulan Februari 2020 Pandemi Coronavirus 
disease-2019 (COVID-19) sudah menjalar sampai ke 

Indonesia, sehingga mengakibatkan Pemerintah 
membuat kebijakan-kebijakan untuk meminimalkan 
penyebaran COVID-19. Salah satu kebijakan Pemerintah 
yang sangat berdampak dalam komponen pendidikan 
adalah melarang sekolah menyelenggarakan 
pembelajaran tatap muka.  Saat Pandemi COVID-19 
melanda, sangat penting untuk memperhatikan 
kebutuhan pendidikan anak-anak dan remaja selama 
krisis ini (Reimers & Schleicher, 2020: 3). Selain itu 

 
7Penulis lahir di Tulungagung, 04 Agustus 1992, penulis merupakan 

Dosen Pendidikan Jasmani dan Kesehatan di Universitas Islam Negeri 
Mataram, penulis menyelesaikan gelar Sarjana pada Program Studi 
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan di Universitas Negeri Malang (2016), 
kemudian gelar Magister Pendidikan diselesaikan di Universitas Negeri 
Malang pada Program Studi Pendidikan Olahraga (2019). 
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Pandemi COVID-19 memiliki implikasi yang 
mengkhawatirkan bagi kesehatan individu pada fungsi 
emosional dan sosial (Pfefferbaum & North, 2020: 512). 
Padahal peningkatan yang signifikan telah terjadi dalam 
pendidikan di semua tingkatan di seluruh dunia selama 
5 dekade terakhir ini. COVID-19 adalah tantangan 
terbesar yang dihadapi sistem pendidikan nasional yang 
diperluas ini. Banyak pemerintah telah 
menginstruksikan satuan pendidikan untuk 
menghentikan pengajaran langsung secara tatap muka 
bagi sebagian besar siswa, mengharuskan mereka untuk 
pindah ke pembelajaran online dan virtual (Daniel, 
2020: 91). 

Pada masa Pandemi COVID-19 pembelajaran 
dilakukan dengan menggunakan daring atau belajar 
melalui jaringan internet dengan materi dapat diakses 
siswa dari mana saja. Pada pendidikan dasar peran guru 
difokuskan pada pembuatan pertanyaan untuk dijawab 
siswa dan mengamati bagaimana siswa menulis 
jawaban mereka untuk mengetahui kesalahan umum 
sehingga dapat memberikan feedback yang tepat (Ocana 
et al., 2020: 157858). Oleh karena itu kebiasaan baru 
dalam menyampaikan materi pembelajaran mulai 
diadaptasi oleh guru dan siswa melalui pemanfaatan 
teknologi jaringan internet. 

Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) 
merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan 
pada tingkat pendidikan dasar yang memiliki ciri khas 
yaitu melakukan proses pendidikan melalui gerakan 
fisik yang diadopsi dari olahraga untuk memperoleh 
kesehatan, sikap yang luhur, dan tujuan pendidikan 
secara umum (Wuest & Fisette, 2012: 25). Penilaian 
adalah salah satu komponen penting dari muara hasil 
pembelajaran. Kompetensi peserta didik dapat 
diketahui dengan nilai yang diperoleh selama mengikuti 
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pembelajaran. Pelaksanaan penilaian PJOK yang selama 
ini terjadi masih belum standar secara proses, seperti: 
instrumen belum valid baik dari penilaian pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap, hanya sebagian serta materi 
tertentu saja instrumen yang terlihat lengkap, namun 
belum tentu fungsional atau dapat dikatakan hanya 
formalitas (Aji & Winarno, 2016: 1450; Mustafa et al., 
2019: 1376). Berbeda dengan mata pelajaran lain, nilai 
PJOK lebih cenderung banyak diambil melalui praktik 
olahraga di lapangan. Setiap Guru PJOK memiliki 
kebijakan masing-masing dalam memberikan nilai 
kepada siswa sebagai bentuk bukti sebagai mengukur 
kemampuan siswa yang diajar olehnya. 

Hasil dari penelitian lain dalam kondisi riil penilaian 
PJOK diantaranya: (1) Guru PJOK sebagian besar tidak 
melakukan penilaian sikap, nilai sikap diperoleh dari 
penilaian pembimbing, Guru PPKn dan Guru Agama; (2) 
Penilaian pengetahuan telah diatur dan dilakukan 
dengan sangat baik, namun guru cenderung 
mengajukan pertanyaan dalam bentuk pertanyaan 
dengan kunci jawaban yang tidak jelas dan belum 
merepresentasikan tingkat berpikir yang tinggi dari 
seorang siswa, bahkan beberapa guru juga 
mengandalkan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian 
Akhir Semester (UAS) untuk mendapatkan nilai 
pengetahuan; (3)  Penilaian keterampilan telah 
disiapkan dan dilaksanakan dengan sangat baik, namun 
rubrik penilaian keterampilan yang dikumpulkan 
hampir seluruhnya dari guru masih sama dan belum 
dilengkapi dengan skor, serta sering kali nilai suatu 
keterampilan muncul pada nilai laporan, tetapi guru 
tidak secara jelas menuliskan alat dan instrumen yang 
digunakan (Winarno et al., 2019: 118). Ada beberapa 
aspek yang mempengaruhi penerapan sistem penilaian 
belum berjalan dengan baik yaitu: sumber daya manusia 
yang kurang memadai, sikap pelaksana dan sasaran 
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kebijakan masih tetap ada penolakan, serta komunikasi 
antara pemerintah pusat dan sekolah masih terbatas 
dan selalu berubah mendadak (Kastina & Sujianto, 
2017: 12). Intisari ketika penilaian PJOK dilakukan 
dalam kondisi yang normal, yaitu Guru hanya 
mengumpulkan, menyetorkan, atau mengunggah di e-
raport nilai akhir siswa dengan nilai di atas Kriteria 
Ketuntasan Minimal (KKM) tanpa proses yang belum 
tentu standar.   

Pada masa Pandemi COVID-19 ini pembelajaran 
PJOK tidak lagi dapat dilakukan bersama-sama di 
sekolah secara klasikal dengan tatap muka, sehingga 
dilaksanakan melalui pembelajaran daring, yaitu siswa 
melakukan olahraga masing-masing di rumah. Dengan 
tingginya insiden penyakit kardiovaskular yang 
merupakan ciri khas dari COVID-19, dengan 
berolahraga dapat membantu mencegah morbiditas dan 
mortalitas kardiovaskular, baik latihan aerobik maupun 
anaerobik untuk meningkatkan kesehatan jantung 
(Patel et al., 2017: 136). Selama sekolah tidak 
diperbolehkan masuk untuk tatap muka karena infeksi 
COVID-19, aktivitas fisik siswa akibat materi olahraga 
tidak dapat dilaksanakan di sekolah seperti biasanya. 
Guru PJOK dianggap agen profesional yang dapat 
membantu agar siswa aktif dalam bergerak dalam 
olahraga selama Pandemi COVID-19 (Hall-López, 2020: 
479). Masalah yang terjadi pada pembelajaran PJOK 
menggunakan daring adalah guru biasanya hanya 
bercerita teori dalam olahraga kemudian siswa hanya 
mengirimkan simulasi gerakan olahraga saja dari materi 
yang diajarkan. Apabila siswa lebih banyak 
mendengarkan guru melalui daring tanpa melakukan 
aktivitas fisik dengan kualitas dan durasi yang standar 
(± 30 menit), maka esensi dari PJOK akan hilang. Oleh 
karena itu kegiatan aktivitas fisik pada siswa 
pendidikan dasar perlu direkam dengan baik salah 
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satunya dengan menuliskan kegiatan olahraga di rumah 
ke dalam portofolio yang hasilnya dapat digunakan 
sebagai acuan penilaian keterampilan. 

Portofolio adalah kumpulan pekerjaan siswa yang 
direncanakan yang akan dapat menceritakan kisah 
upaya, kemajuan, atau pencapaian siswa dalam mata 
pelajaran atau keahlian tertentu. Koleksi ini harus 
mencakup keterlibatan siswa dalam memilih atau 
memilih materi portofolio mereka; pedoman pemilihan 
materi portofolio; kriteria untuk menentukan kualitas; 
dan bukti refleksi diri oleh siswa yang bersangkutan 
(Supratiknya, 2012: 56). Dengan bentuk laporan 
aktivitas fisik dalam format portofolio ini diharapkan 
siswa dapat dengan fleksibel dalam melakukan olahraga 
mandiri di rumah. Berikut ini adalah desain penilaian 
keterampilan yang dapat dilakukan dalam bentuk 
portofolio dalam melaksanakan penilaian keterampilan.  

 

Gambar 1. Contoh Format Penilaian Keterampilan PJOK berbasis 
Portofolio 

Laporan Aktivitas Fisik di Rumah 
No. Absen: ............. Kelas: ..............  
Nama Lengkap: ............. 
Hari/Tanggal: .................  
Mulai Jam: .......... Selesai Jam: ....... 
Jenis Aktivitas: ............. 
Tujuan: ............. 
Manfaat: ............. 
Isi Kegiatan: 
.................................................................................................................................................
.................................................................................. .............................................................. 
Siapkan file foto/video untuk jika ada* 
Mengetahui,   Nama Siswa 
(tanda tangan)   (tanda tangan) 
…………………..   ………………………… 
 
Orang Tua/Wali/Kerabat/Saudara  
(No. HP ………………………..) 
(ditulis tangan) 
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Penilaian dengan portofolio merupakan salah satu 
terobosan yang dapat dilakukan dalam menilai aktivitas 
fisik olahraga pada aspek keterampilan pada tingkat 
pendidikan dasar pada pembelajaran daring di rumah. 
Siswa dapat memilih berapa lama waktu yang dilakukan 
dalam berolahraga di rumah, misalnya: satu kali dalam 
1 minggu dengan durasi 60 menit, atau dua kali dalam 
satu minggu dengan durasi 45 menit, atau tiga kali 
dalam satu minggu dengan durasi 30 menit. Guru dapat 
memberikan variasi dalam alternatif penilaian dengan 
bentuk portofolio ini, karena mengingat bahwa setiap 
siswa memiliki kondisi yang berbeda-beda, tidak semua 
memiliki fasilitas untuk pembelajaran daring dengan 
baik. Selain itu, kepada karakteristik siswa di 
pendidikan dasar masih memerlukan pendampingan 
dalam belajar di rumah. Oleh karena itu Guru PJOK juga 
berkolaborasi dengan keluarga siswa baik orang tua, 
wali, atau saudara yang mendampingi untuk memantau 
perkembangan siswa dalam belajar di rumah.  
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