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Abstract: Purpose of this research is for know student responsed in gave homework (PR) during covid 

19 pandemic elementary school 01 sintang, This research is survey research with quantitative 

methods approach, in this research used technigue is analy, sized data technique using quesionnare 

analysis results and descriptive. This research population are 129 students, Sample of this research 

are 50 students. Collect the data do by used quesionnare. The result of this research is student 

responses in gave homework (PR) during covid 19 pandemic elementary school 01 sintang academic 

year 2020/2021 strange category, next in fill the avesionnare which filled by 50 students from class 

VA, VB, and VC and reach score 4111 with average 82,22 and persentage quesionnare is 82,22%. 

Research result which influenced students responsed in gave homework (PR) elementary school 01 

sintang academic year 2020/2021 highest 70% from which hoped. Based on calculation chech of 

hypothesis reached score t calculated more huge than t tabel score is 22,21>1,67, however Ho 

rejected  and Ha accepted.  

Keywords: student responses in giving homework (PR), survey study. 

Abstrak: Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui respon siswa dalam pemberian tugas 

rumah (PR) pada masa pandemi covid 19 Sekolah Dasar Negeri 01 Sintang. Penelitian ini merupakan 

penelitian Survei dengan  metode pendekatan kuantitatif,  Teknik yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu teknik Analisis Data menggunakan Analisis Hasil Angket dan analisis Deskriptif. Populasi 

dalam penelitian ini berjumlah 129 orang siswa,Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 

orang siswa. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan Lembar Angket/ 

Kuesioner. Hasil dalam penelitian ini yaitu respon siswa dalam pemberian tugas rumah (PR) pada 

masa pandemi covid 19 Sekolah Dasar Negeri 01 Sintang Tahun Pelajaran 2020/2021 kategori sangat 

kuat. Kemudian dalam pengisian angket yang diisi oleh 50 siswa yang terdiri dari kelas VA, VB dan 

VC maka diperoleh skor yang berjumlah 4111 dengan rata-rata 82,22 dan persentase angket yang 

diperoleh sebesar 82,22%. Hasil penelitian yang diperoleh respon siswa dalam pemberian tugas 

rumah (PR) Sekolah Dasar Negeri 01 Sintang Tahun Pelajaran 2020/2021 paling tinggi 70% dari yang 

diharapkan. Berdasarkan perhitungan uji hipotesis diperoleh harga t hitung lebih besar dari harga t 

tabel yaitu 22,21>1,67, maka Ho ditolak dan Ha diterima.  

Kata Kunci: Respon Siswa dalam Pemberian Tugas Rumah (PR), Study Survei. 
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Pendahuluan 

Pendidikan mempunyai peranan yang 

sangat penting untuk menciptakan generasi 

yang bermutu dan dapat dijadikan sebagai 

kewajibannya untuk meningkatkan kehidupan 

secara optimal, sehingga diperlukan 

pendidikan yang dapat memenuhi standar 

pendidikan yaitu standar isi, proses, 

kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, 

sarana dan prasarana, pengelolaan, biaya dan 

penilaian, serta didukung oleh pendidikan 

yang harus ditingkatkan secara berencana dan 

berkala. 

Menurut Yatimah (2017: 89) menyatakan 

bahwa pendidikan merupakan proses 

memanusiakan manusia baik dalam bentuk 

formal maupun informal. Pendidikan dalam 

bentuk formal adalah pengajaran, yaitu proses 

transfer pengetahuan atau usaha 

mengembangkan dan mengeluarkan potensi 

intelektualitas dari dalam diri manusia.  

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang 

“Sistem pendidikan nasional pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

dapat mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan 

negara”. 

Pendidikan adalah suatu proses perubahan 

tingkah laku, penambahan ilmu pengetahuan 

serta pengalaman hidup agar peserta didik 

menjadi lebih dewasa dalam pemikiran dan 

sikap. Pendidikan di era di gital seperti saat 

ini, berpengaruh terhadap kemajuan dalam 

bidang teknologi yang dinikmati oleh orang 

dewasa, namun anak usia sekolah dasar sudah 

bisa menikmati dari hasil perkembangan 

teknologi saat ini.  

Dalam pendidikan pada dasarnya selalu 

terkait dengan proses untuk melakukan serta 

merubah perilaku seseorang dengan adanya 

keterampilan untuk menciptakan kegiatan 

tertentu. Perubahan perilaku atau keterampilan 

seseorang dapat tercapai dalam proses 

pembelajaran yang menarik, menyenangkan 

dan membangkitkan rasa ingin tahu peserta 

didik.  

Pada masa Pandemi Covid 19 ini 

melibatkan seluruh komponen pendidikan 

dalam menjamin pelaksanaan proses 

pembelajaran dengan suasana yang berbeda 

yaitu dirumah saja, dalam merancang 

kurikulum dan pembelajaran yang sesuai 

dengan kondisi pandemi covid 19 memberikan 

dorongan mengenai belajar jarak jauh atau PJJ, 

siswa mengirim tugas kepada guru melalui 

daring serta melakukan komunikasi tidak 

hanya satu arah tetapi juga multiarah dengan 

tujuan untuk mensterilisasikan satuan dalam 

pendidikan yaitu sesuatu yang mutlak 

dilakukan pada kondisi pandemi saat ini 

menurut Ansori (Kurniati.,dkk,2020: 245).  

Posisi orangtua menjadi tolak ukur utama 

dalam menangani pentingnya dalam 

keberhasilan pendidikan pada anak-anaknya 

sehingga dari itu perlu dibekali dengan 

panduan dan patokan yang sesuai dengan 

kebutuhan anak pada saat pandemi covid 19 

ini. 



 
 

 
 

Dalam pemberian tugas rumah (PR) yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah tugas 

yang diberikan oleh guru diakhir pelajaran 

yang bertujuan agar siswa tetap melakukan 

kegiatan belajar dirumah disaat Masa Pandemi 

Covid 19. Bentuk PR yang diberikan oleh guru 

berupa latihan soal, essay, pilihan ganda, dan 

sebagainya. Melalui PR ini maka siswa dapat 

menghasilkan retensi yang lebih baik tentang 

fakta dan pengetahuan, pemahaman serta 

sebuah keterampilan berpikir kritis dan 

kedisiplinan diri siswa ditengah kondisi 

Pandemi Covid 19.  PR juga dapat 

mengembangkan suatu kebiasan belajar yang 

lebih baik, dapat mengembangkan sikap pada 

diri anak ke arah yang positif terhadap sekolah 

dan belajarnya.  

Covid 19 merupakan istilah corona virus 

yang merupakan sekumpulan virus yang 

mengakibatkan infeksi pada sistem pernapasan 

sehingga kasus ini banyak diperbincangkan 

oleh masyarakat sekitar. Virus ini diawali 

dengan infeksi pernapasan ringan, seperti flu, 

namun virus ini juga dapat menyebabkan 

infeksi berat pada pernapasan manusia seperti 

infeksi paru-paru (pneumonia). Perkembangan 

dengan cepatnya virus ini menyebabkan 

dampak yang sangat signifikan terutama 

berdampak pada psikologis pendidikan yang 

akan berdampak pada rasa cemas atau 

ketakutan yang berlebihan pada manusia 

sehingga dapat mengakibatkan panic buying 

serta terhambatnya barang-barang kesehatan 

yang sulit didapat. Selain itu hal ini berdampak 

pada penutupan sekolah terhadap pandemi 

covid 19 yang akan mempengaruhi akses 

pendidikan dimasa yang akan datang. 

Sekolah merupakan tempat berkumpulnya 

anak yang berasal dari berbagai daerah, 

lapisan masyarakat, dan bermacam corak 

keadaan keluarganya. Menurut Desmita 

(Nurkholis, 2020: 45) menyebutkan bahwa 

sekolah mempunyai pengaruh yang sangat 

penting bagi perkembangan setiap anak 

terutama perkembangan sosialnya.  

Interaksi guru dan teman-teman 

sebayanya disekolah bertujuan penting 

memberikan peluang yang besar bagi anak 

untuk mengembangkan kemampuan kognitif, 

keterampilan sosial, terutama bidang 

pengetahuan pada diri anak. Penyebaran 

pandemi covid 19 atau virus corona indonesia 

membuat sekolah berhenti dalam proses 

belajar pembelajaran tatap muka yang biasa 

dilakukan di sekolah. Sebagai gantinya maka 

pembelajaran harus dilaksanakan dalam 

jaringan (daring). Hal ini dialami oleh peserta 

didik yang merasa jenuh dan bosan dengan 

situasi dan kondisi pandemi covid 19. 

Metode 

Menurut Sugiyono (2016: 2) yang 

menyatakan bahwa “Metode penelitian pada 

dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu”. Dengan tujuan yang 

hendak dicapai, maka dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan metode kuantitatif. 

Menurut Sugiyono (2017: 14) metode 

penelitian kuantitatif adalah: 

 “Metode penelitian kuantitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandasan pada filsafat positivisme yang 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu, pengumpulan data 



 
 

 
 

menggunakan instrumen penelitian, analisis 

dan bersifat kuantitatif/Statistik dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan”. 

 Dalam metode penelitian kuantitatif 

yang dinamakan dengan metode tradisional 

yaitu karena metode tersebut sudah cukup 

lama digunakan sehingga metode ini sudah 

mentradisi sebagai metode untuk melakukan 

penelitian.  

Bentuk penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah bentuk penelitian Survei. 

Menurut Suprapto (Efyfania, dkk. 2016: 111) 

menyatakan bahwa “Penelitian survei adalah 

penelitian untuk mendapatkan gambaran 

tentang fakta-fakta dari gejala seperti pendapat 

masyarakat, keadaan sosial, ekonomi, politik, 

sikap serta karakteristik demografi dari suatu 

kelompok individu”. Dalam penelitian ini 

merupakan suatu teknik pengumpulan 

informasi yang dilakukan dengan cara 

menyusun daftar pertanyaan yang diajukan 

pada responden.  

Populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas tinggi yaitu kelas IV, V, dan VI 

Sekolah Dasar Negeri 01 Sintang yang 

berjumlah 129 siswa. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan teknik Purposive 

sampling.   Sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 50 siswa yang terdiri dari kelas VA, 

VB dan VC Sekolah Dasar Negeri 01 Sintang.   

Teknik dan alat pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

komunikasi tidak langsung dan teknik 

dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang 

diutamakan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan angket. Angket yang digunakan 

untuk memperoleh respon siswa SD Negeri 1 

Sintang dalam pemberian tugas rumah pada 

masa pandemi covid 19.  

Hasil dan Pembahasan 

Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan 

menyebarkan angket kepada 50 responden 

yang terdiri dari kelas VA, VB, dan VC, 

pernyataan yang digunakan dalam penelitian 

yaitu berjumlah 20 item soal. Penyebaran 

angket dilakukan dengan tujuan untuk melihat 

respon siswa yang terjadi pada masa pandemi 

covid 19 di Sekolah Dasar Negeri 01 Sintang.  

Berdasarkan hasil angket, maka diperoleh 

skor yang berjumlah 4111 dengan rata-rata 

82,22 dan persentase angket yang diperoleh 

sebesar 82,22%. Maka respon siwa dalam 

pemberian tugas rumah (PR) pada Masa 

Pandemi covid 19 Sekolah Dasar Negeri 01 

Sintang termasuk dalam kategori “Sangat 

Kuat”. Hasil dengan skor angket seperti 

terlihat pada Tabel 1. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Tabel 1 

Rekapitulasi Skor Angket 

No. Kode Siswa Skor Keterangan 

1. ABS – VA 81 - 

2. AY - VB 76 - 

13. RW - VB 73 Skor Terendah 

48. ZNF - VC 93 Skor Tertinggi 

... ... .... ..... 

50 MN -VC 84 - 

 Total Skor Angket 4111 

 Rata-rata 82,22 

 Persentase Skor 82,22 % 

 

Dari Perhitungan analisis angket maka 

diperoleh dengan cara sebagai berikut: 

a. Mencari Skor Ideal Kriterium: Skor 

Maksimun X Jlh. Item Soal X Jlh. 

Responden. = 5 x 20 x 50 = 5.000 

b. Mencari Total Skor: Jlh. Skor Perkelas 

VA + .... + VC = 81 + .... + 87 = 4111 

c. Tabel Distribusi Frekuensi 

1) Mencari Skor Terbesar dan Skor 

Terkecil 

a. Skor Terbesar : 93 

b. Skor Terkecil : 73 

2) Mencari nilai rentang 

a. Skor terbesar – Skor terkecil = 93 – 

73 = 20 

3) Mencari banyaknya kelas 

BK = 1 + 3,3 Log N (Rumus Strugess) 

BK = 1 + 3,3 ( 20 ) = 1 + 3,3 ( 1, 

3010) = 1 + 4, 2933 = 5, 2933 = 6 

4) Mencari nilai panjang kelas 

t = 
 

  
 = 

  

 
 = 3,33 = 3 

  



 
 

 
 

 

Tabel 2 

Mencari Skor Angket 

 

No Kelas f Nilai 

Tengah 

Xi2 f. xi f. xi2 

1 73 - 76 5 75 5625 375 28125 

2 77 - 80 6 78 6084 468 36504 

3 81 - 84 26 83 6889 2.158 179114 

4 85 - 88 11 87 7569 957 83259 

5 89 - 93 2 91 8281 182 16562 

Jumlah 50 4111 343564 

Rata-rata 82,22 

Persentase Skor 82,22 

 

d. Mencari Rata-rata 

x = 
∑  

 
 = 

    

  
 = 82,22  

e. Mencari Persentase Skor  

          

                    
 x 100 % = 

    

    
 x 

100 % = 82,22 % (Sangat Kuat).  

Sebelum masuk pada tahap tersebut, terlebih 

dahulu mencari nilai         dengan langkah-

langkah sebagai berikut, yaitu: 

1. Menghitung simpangan baku dengan rata-

rata   ̅ 82,22  

Berikut Tabel 3 contoh untuk menghitung 

simpangan baku. 

Tabel 3 

Contoh Mencari Simpangan Baku 

 

No. Kode Siswa xi xi -  ̅        ̅   

1 ABS - VA 81 -1,22 1,4884 

2 AY - VB 76 - 6,22 38,6884 

.... .... .... .... ..... 

50 MN - VC 84 1,78 3,1684 

  82,22  760,58 

 



 
 

 
 

Dari simpangan baku maka, diperoleh dengan 

menggunakan rumus simpangan baku populasi 

sebagai berikut: 

α = 
√∑   

 
 
       ̅   

 
  

α = 
√      

  
 = √      = 3,9 (s).  

(Menurut Sugiyono, 2015:57). 

2. Skor ideal dengan Kriterium = Skor 

Mak X Jlh. Item Soal X Jlh. Res. = 5 X 

20 X 50 = 5000 

3. Rata-rata skor ideal= 
                    

                
 

= 
    

  
 = 100 

4. Nilai yang dihipotesiskan (µo)  

 = 70% x Rata-rata Skor Ideal 

0 

5. Jumlah anggota sampel (n) = 50 

6. Menentukan         sebagai berikut: 

Sugiyono, 2016: 178. 

t = 
 ̅    

 

√ 

  = 
        

   

√  

 = 
     

   

    

 = 
     

    
 = 

22,21 

Berdasarkan pembahasan diatas, maka 

        sebesar 22,21. selanjutnya harga 

dibandingkan dengan        dengan dk = n – 1 

= 50 – 1 = 49 dan taraf kesalahan ( α ) = 5% 

untuk uji satu pihak (one tail test)        

adalah sebesar 1,67655 maka        diperoleh 

=1,67. Maka berdasarkan perhitungan uji 

hipotesis diperoleh harga          lebih besar 

atau lebih kecil dari        yaitu 22,21 > 1,67, 

maka Ha diterima dan Ho ditolak dan dapat 

diartikan bahwa respon siswa dalam 

pemberian tugas rumah (PR) pada masa 

pandemi covid 19 Sekolah Dasar Negeri 01 

Sintang Tahun Pelajaran 2020/2021 

berkategori sangat baik atau lebih dari sama 

dengan 70% dari yang diharapkan. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat 

maka dapat disimpulkan bahwa Taraf 

Signifikan respon siswa Sekolah Dasar Negeri 

01 Sintang Tahun Pelajaran 2020/2021 sebesar 

4111. Selanjutnya pembuktian hipotesis 

dibandingkan dengan        yaitu 1,67655 

dengan demikian maka 22,21> 1,67. maka 

dapat diartikan bahwa respon siswa dalam 

pemberian tugas rumah (PR) pada masa 

pandemi covid 19 Tahun Pelajaran 2020/2021 

lebih dari sama dengan 70% dari yang 

diharapkan. 

Bagi guru yang dalam mengajar masih 

menggunakan metode ceramah atau 

konvensional untuk sebaiknya pada  waktu 

menjelaskan melalui WhatsApp Grup guru 

lebih aktif dalam pembelajaran daring pada 

masa pandemi covid 19 dalam menggunakan 

metode seperti meningkatkan pemahaman 

dalam menggunakan Aplikasi Zoom dan 

sebagainya yang akan membuat siswa lebih 

aktif dalam berbicara secara langsung dan 

penjelasan yang dapatpun akan lebih jelas 

dalam proses pembelajaran serta akan 

mempermudah dan berubah dengan 

menyenangkan. 
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