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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis memaparkan isi dari skripsi ini, penulis 

akan terlebih dahulu menguraikan tentang arti dan istilah-istilah 

dari judul skripsi ini ialah :"Pengaruh Pembelajaran Daring 

Terhadap Motivasi belajar Siswa pada Mata pelajaran PAI di 

SMA Tri Sukses Natar Lampung selatan” Sebagaimana upaya 

untuk menghindari adanya kesalahan dalam memahami skripsi 

ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah yang digunakan, 

istilah yang digunakan perlu dijelaskan adalah sebagai berikut : 

1. Pengaruh 

      Pengertian pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia
2
.adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu 

(orang,benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau 

perbuatanseseorang. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa pengaruh merupakan suatu daya yang dapat membentuk 

atau mengubah sesuatu yang lain. Sehubungan dengan 

penelitian yang dilakukan penulis, pengaruh merupakan suatu 

daya yang ada atau timbul dari pembelajaran daring terhadap 

motivasi belajar siswa. 

 

2. Pembelajaran Daring 

       Pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran 

yang dilakukan dengan tidak bertatap muka langsung, tetapi 

menggunakan platform yang dapat membantu proses belajar 

mengajar yang dilakukan meskipun jarak jauh, pembelajarn 

daring juga di kenal dengan sebutan e-learning dan juga 

pembelajaran online. Tujuan dari adanya pembelajaran daring 

ialah memberikan layanan pembelajaran bermutu dalam 

                                                             
2
 Indonesia (KBBI). [Online] Available at: 

Http://Kbbi.Web.Id/Pusat, [Diakses 21 Desember 2020), 849, 2016. 
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jaringan yang bersifat masif dan terbuka untuk menjangkau 

peminat ruang belajar agar lebih banyak dan lebih luas.
3
 

 

3. Motivasi Belajar 

      Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak 

yang terletak di dalam diri peserta didik yang memunculkan 

niat untuk melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan yang 

dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai
4
 

 

4. Pendidikan Agama Islam 

      Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan sebutan 

yang diberikan kepada salah satu mata pelajaran yang harus 

dipelajari oleh peserta didik dalam menyelesaikan 

pendidikannya pada tingkat tertentu. Pada sekolah menengah, 

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan suatu mata 

pelajaranyang bertujuan membentuk peserta didik menjadi 

manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa serta berakhlaq mulia. Tujuan tersebut dicapai melalui 

muatan dan/ atau kegiatan agama.
5
 

 

5. SMA Tri Sukses Natar Lampung Selatan 

      SMA Tri Sukses Natar Lampung Selatan merupakan 

tempat penelitian atau sasaran penulis dalam membahas 

permasalahan yang terkandung dalam skripsi. Dengan demikian 

judul tersebut diatas berarti suatu penelitian untuk 

mengungkapkan tentang Pengaruh Pembelajaran Daring 

Terhadap Motivasi Belajar Siswa Di SMA Tri Sukses Natar 

Lampung Selatan 

                                                             
3
 Oktafia Ika Handarini dan Siti Sri Wulandari, ―Pembelajaran 

Daring Sebagai Upaya Study From Home Selama Pandemi Covid 

19,‖  Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran 8, no. 3, 
4
 Slameto, “Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya” 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 54–60. 
5
 Nur Khoiri,M.Ag., Metodologi Pembelajaran PAI, 

Jepara:INISNU, hal 97-98 
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B. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat 

di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya 

terhadap dunia Pendidikan. Tututan global  menuntut dunia 

Pendidikan untuk selalu senantiasa menyesuaikan 

perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan 

mutu Pendidikan, terutama penyesuaiannpenggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi bagi dunia Pendidikan khususnya 

dalam proses pembelajaran. Kecenderungan perubahan dan 

inovasi dalam dunia perdidikan akan terus terjadi dan 

berkembang dalam memasuki abad 21 dan seterusnya.
6
 

Pemanfaatan teknologi telekomunikasi untuk kegiatan 

pembelajaran di sekolah di Indonesia semakin kondusif 

dengan munculnya sistem perkuliahan daring. Istilah daring 

merupakan akronim dari “dalam jaringan“. Jadi pembelajaran 

daring adalah salah metode pembelajaran online atau 

dilakukan melalui jaringan internet. Dapat dipahami bahwa 

pembelajaran daring adalah proses belajar mengajar yang di 

selengarakan oleh sekolah dengan peserta didik dan instruskur 

berada di lokasi terpisah dengan memerlukan sistem teknologi 

informasi dan sumber daya yang diperlukan agar dapat 

menghubungkan keduanya. Pemerintah juga terus mendorong 

perguruan tinggi agar melaksanakan perkuliahan daring ini 

dengan tidak menurunkan esensi dari pendidikan itu sendiri 

dan dilakukan dengan efektif dan se efesien mungkin.
7
 

Corona Virus Desease 2019 atau yang biasa disingkat 

Covid-19 adalah sejenis penyakit yang disebabkan oleh 

SARS-CoV-2 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, 

Tiongkok di bulan desember akhir tahun 2019 kemudian 

                                                             
6 Dr. Rusman, M.Pd., dkk., “Pembelajaran Berbasis Teknlogi 

Informasi dan Komunikasi,” (Jakarta: rajawali Pers, 2015),1 
7 Rini Mastuti, dkk, “Teaching From home: Dari Belajar Merdeka 

Menjadi Merdeka Belajar,”( Medan: Yayasan kita menulis,1 maret 2020),32 
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mulai menyebar ke berbagai negara, dan tidak terkecuali 

Indonesia. WHO sendiri menetapkan Covid-19 sebagai wabah 

pandemi pada tanggal 11 maret 2020. Kecepatan penyebaran 

wabah Covid-19 ini menjadikan banyaknya korban diberbagai 

negara. Di indonesia sendiri jumlah korban Covid-19 semakin 

bertambah, pertanggal 19 april 2020 terkonfirmasi 6.248 

kasus positif dengan 535 kasus meninggal dan 631 kasus 

sembuh.   Kejadian luar biasa ini telah berdampak sangat 

besar pada berbagai sektor kehidupan, seperti pendidikan, 

ekonomi, dan pariwisata. Hal ini salah satunya karena adanya 

kebijakan untuk melakukan social distancing atau pembatasan 

sosial yang mengharuskan setiap orang menjaga jarak saat 

berinteraksi dengan siapapun yang bertujuan untuk memutus 

mata rantai penularan Covid-19.
8
 Sebagai mana yang di 

sabdakan nabi  dalam hadits shohih bukhori: 

َعَة َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَْطَاِب َرِضَي اللَُّو َعْنُو َخرََج ِإَل  َعْن َعْبِداللَّو اْبِن َعاِمِر ْبِن َربِي ْ
ا َجاَء ِبَسرَْغ بَ َلَغُو َأنَّ اْلَوبَاَء َوَقَع بِالَشْأِم فََأْخبَ َرُه َعْبَداّلَرْْحَِن ْبُن َعْوٍف  ْأِم فَ َلمَّ الشَّ

ْعُتْم بِِو بَِأْرٍض َفََل تَ ْقَدمُوا : َأنَّ َرُسوُل اللَِّو  َصلَّ اللَُّو َعَلْيِو َوَسّلم قَاَل: ِإَذ َسَِ
َعَلْيِو َوِإَذا َوَقَع بَِأْرٍض   َواَنْ ُتْم ِِبَا َفََل ََتْرُُج ِفَراًرا ِمْنُو فَ َرَجَع ُعَمُر ِمْن َسرَْغ, رواه 

 البخاري

       Artinya: dari abdirrohmn bin aamir bin rabiah, 

sesungguhnya umar bin khotob keluar menuju syam, Ketika 

telah sampai di tanah sarogo umar mendapat kabar bahwa 

syam sedang di landa wabah penyakit, lalu abdirrohman bin 

auf mengabarinya : seseungguhnya rasulullah telah 

bersabda: Ketika kalian mendengar kabar bahwa telah 

melanda suatu tempat di bumi, maka kalian jangan 

mendatanginya, dan Ketika wabah telah melanda suatu 

                                                             
8
 Masrul, dkk, Pandemik” Covid 19 Persoalan dan Refleksi di 

Indonesia” ( Medan: Yayasan kita menulis,1 April 2020),55 
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tempat di bumi, dan kalian berada didalamnya, Maka kalian 

jangan keluar dari tempat itu untuk mengindarinya, lalu 

umar Kembali dari tanah sarogo ( tidak jadi ke syam) HR. 

Bukhari
9
 

Dalam dunia pendidikan, adanya social distancing ini 

mengakibatkan para pengelola dunia pendidikan 

mengeluarkan keputusan untuk meniadakan aktivitas di 

sekolah atau di kampus-kampus dan melakukan pembelajaran 

jarak jauh dari rumah, baik itu secara daring atau bagi yang 

mempunyai keterbatasan akses internet (baik karena faktor 

ekonomi maupun geografis) dapat melakukan pembelajaran 

melalui media televisi TVRI seperti yang dianjurkan oleh 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Perubahan 

kegiatan belajar mengajar (KBM) yang biasa dilakukan di 

sekolah menjadi pembelajaran jarak jauh dari rumah, tentunya 

sedikit banyak berpengaruh terhadap proses pembelajaran 

yang dilakukan. Bagi guru, kondisi tersebut memaksa mereka 

untuk mengupgrade diri secara cepat beradaptasi menguasai 

berbagai media sebagai sarana proses pembelajaran jarak 

jauh. Dan bagi sekolah, kondisi ini mengharuskan adanya 

perubahan manajemen sekolah baik itu pengaturan SDM 

(tenaga pendidik dan tenaga kependidikan) serta adanya 

perubahan paradigma belajar itu sendiri yang siap atau tidak, 

proses belajar melalui daring yang dapat dilakukan tanpa 

dibatasi ruang dan waktu akan berpengaruh terhadap sekolah 

yang sebelumnya banyak melakukan pembelajaran secara 

konvensional.
10

 

Dunia pendidikan saat ini tengah mendapatkan 

pengalaman yang sangat berharga, proses pendidikan yang 

biasanya berpusat disebuah gedung bernama sekolah, dengan 

adanya sosial distancing akibat Covid-19 ini akhirnya proses 

                                                             
9 Diponegoro HR.Bukhari : 5288 

10 Sri gusti dkk,. “Belajar mandiri : belajar daring ditengah pandemi covid 
19” ( Medan: Yayasan kita menulis,2020).I56 
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belajar berpindah menjadi di dalam rumah-rumah siswa 

berbasis koneksi internet atau saluran televisi (TVRI). 

Peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat langka ditengah 

wabah covid-19, proses pembelajaran siswa setidaknya akan 

didampingi sepenuhnya oleh orangtua yang mungkin sebagian 

besar juga sedang melaksanakan work from home. Disini 

suatu momentum muncul kepermukaan, karena orangtua akan 

bertemu dengan kewajiban dasarnya kembali sebagai pendidik 

utama sekaligus penanggung jawab proses pendidikan dari 

anak-anaknya. Sebelumnya, untuk sebagian orangtua yang 

disibukan dengan berbagai urusan pekerjaan, banyak yang 

memberikan kewenangan kepada sekolah seutuhnya sebagai 

tumpuan proses pendidikan bagi anak-anaknya. Kondisi 

akibat covid-19 ini memberikan kesempatan kepada orangtua 

untuk membangun kedekatan serta terlibat langsung dalam 

pembelajaran anak-anaknya di rumah.
11

 

Ternyata tanpa disadari penggunaan e-learning dapat 

membawa suasana baru dalam ragam pengembangan 

pembelajaran. Pemanfaatan e-learning dengan baik dapat 

meningkatkan hasil pembelajaran dengan maksimal. Untuk 

menunjang pelaksanaan proses belajar, diharapkan dapat 

meningkatkan daya serap dari siswa atas materi yang 

diajarkan agar terjadi partisipasi aktif dari semua siswa dalam 

meningkatkan kemampuan belajar mandiri serta memperluas 

daya jangkau proses belajar mengajar menggunakan media 

aplikasi yang tidak terbatas pada ruang dan waktu. Potensi 

dalam penerapan bekerja dan belajar dengan sistem online 

sangat memungkinkan untuk dilaksanakan dengan baik dan 

sesuai pencapaian yang akan diinginkan apabila semua orang 

mau bekerjasama menerima bentuk pelaksanaan dalam 

                                                             
11 Ibid,58 
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penggunaan berbagai aplikasi online yang semakin menjamur 

sebagai media pendukung.
12

 

Ada beberapa kelebihan yang penggunaan 

pembelajaran daring pada mata pelajaran PAI di antaranya 

adalah; pertama peserta didik dapat mengikuti pembelajaran 

di mana pun lokasinya berada, kedua proses belajar mengajar 

lebih menghemat biaya dan waktu, ketiga peserta didik lebih 

fleksibel dalam mengajukan pertanyaan di dalam sistem yang 

telah disediakan, keempat menambah wawasan dalam 

penguasaan sistem informasi dan teknologi pembelajaran 

daring, kelima peserta didik berlatih lebih mandiri, kreatif, 

bertanggung jawab dalam studinya, hingga mempunyai 

kepercayaan diri yang tinggi.  

Ada juga masalah dari pembelajaran daring yang 

dirasakan peserta didik di dunia pendidikan. adapun 

kekurangannya adalah sebagai berikut; pertama sudah pasti 

ada di dalam Mata pelajaran PAI yang tidak dapat dilakukan 

secara tatap muka, sehingga sulit untuk melihat peserta didik 

yang mempunyai kompetensi atau tidak, kecuali teknologi 

yang digunakan sudah baik seperti ada fasilitas vedio 

conference, skype dan lain-lain. Kedua mengurangi interaksi 

sosial antar peserta didik, padahal peserta didik dituntut bukan 

hanya unggul di hard skill tapi juga diharuskan harus unggul 

di soft skill. Dengan berkurangnya interaksi sosial di antara 

peserta didik, hal ini dapat mengikabatkan krisis sosial baik 

itu antar siswa dan guru PAI. Ketiga belum meratanya 

infrastruktur yang memadai baik itu koneksi internet maupun 

fitur-fitur yang terdapat di pembelajaran daring. Keempat bagi 

peserta didik yang gagap teknologi pembelajaran  daring ini 

sulit untuk diterapkan. kelima peserta didik lebih banyak 

                                                             
12 Rini Mastuti, dkk, “Teaching From home: Dari Belajar 

Merdeka Menjadi Merdeka Belajar,”( Medan: Yayasan kita menulis,1 maret 
2020),29 
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bermain game daripada menyimak pembelajaran online 

dengan alasan bosan. 

Akan tetapi serangkaian kegiatan belajar mengajar 

yang dilakukan oleh masing-masing pihak itu dilatarbelakangi 

oleh sesuatu yang secara umum dinamakan motivasi. Motivasi 

inilah yang mendorong mereka melakukan suatu 

kegiatan.Begitu juga untuk pembelajaran daring sangat 

diperlukan adanya motivasi. Hasil belajar akan menjadi 

optimal, kalau ada motivasi. Jadi motivasi akan senantiasa 

menentukan intesitas usaha belajar bagi para siswa.
13

 

pembelajaran online yang diberlakukan untuk semua lembaga 

pendidikan, banyak mengalami perubahan, salah satunya 

adalah pada motivasi belajar siswa, terutama pada siswa 

jenjang SMA. Siswa SMA adalah individu yang memasuki 

masa remaja, di mana masa remaja sangat rentan mengalami 

permasalahan karena mengalami perubahan baru dalam 

dirinya.
14

 

Disamping itu, ada juga fusngsi lain. Motivasi dapat 

berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. 

Seseorang melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. 

Adanya motivasi yang baik dalam belajat akan menunujukan 

hasil baik. Dengan kata lain, adanya usaha yang tekun dan 

terutama didasari adanya motivasi, maka seseorang yang 

belajar itu akan melahirkan prestasi yang baik. 

Penelitian ini di laksanakan di SMA Tri Sukss Natar 

Berdasarkan hasil observasi pra penelitian yang dilakukan 

peneliti di SMA Tri Sukses Natar pembelajaran daring di 

SMA Tri Sukses lebih banyak menggunakan google 

classroom dan whatsapp dan hanya sekali mengunakan zoom 

                                                             
13 Sardiman, A.M., “Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar,” 

(Jakarta; Rajawali pers,2016),84 

 
14

 John W. Santrock, “Perkembangan Pendidikan,” (Jakarta: 

Erlangga, 2003). 
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sehingga pennjelasan tentang materi yang di jelaskan oleh 

guru  kurang maksimal 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 

bapak Mustofa Lutfi, S.Pd selaku guru mata pelajaran PAI di 

SMA Tri Sukses mengatakan bahwa dalam pembelajaran 

daring para siswa sering terlambat dalam mengumpulkan 

tugas tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, beliau juga 

mengatakan para siswa semangat belajar daring hanya di awal 

dimulainya pembelajaran daring adapaun selanjutnya para 

siswa cenderung malas 

Dan berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu 

siswa di SMA Tri Sukses mengatakan bahwa dalam 

pembelajaran daring guru sering hanya memberikan materi 

dan jarang menjelaskan, dan karena mengunakan group 

whatsapp dan google classroom siswa yang bertanya tidak 

langsung di tangapi oleh gurunya dia juga mengatakan 

pembelajaran monoton karena hanya mencatat materi saja  

 Dari latar belakang  masalah diatas. peneliti mencoba 

untuk meneliti pengaruh  pembelajaran daring terhadap 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SMA Tri 

Sukses Natar Lampung Selatan 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan atas 

maka identifikasi masalah adalah : 

1. Pembelajaran daring di SMA Tri Sukses Natar belum 

berjalan secara efektif 

2. Motivasi belajar melalui pembelajarang daring 

cenderung rendah 

3. Siswa kesulitan dalam memahami pelajaran 

4. Pembelajaran yang dilaksanakan melaui aring 

cenderung monoton 
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D. Batasan Masalah 

Berdasarkan indetifikasi masalah diatas maka dalam 

penelitian ini  peneliti melakukan pembatasan masalah, 

penelitian ini akan meneliti Pembelajaran daring dan 

motivasi belajar siswa 

E. Rumusan Masalah 

Dari penelitian di atas maka dapat di rumuskan 

menjadi pertanyaan penelitian yaitu: Apakah terdapat 

pengaruh  pembelajaran daring terhadap motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran PAI di SMA Tri Sukses Natar 

Lampung Selatan? 

F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh 

pembelajaran PAI daring terhadap motivasi siswa di SMA Tri 

Sukses Natar 

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis. 

Manfaat Teoritis dari penelitian ini dapat dijadikan 

sumbangan pemikiran pada perkembangan Pendidikan 

di era 4.0 ini, terutama Mata pelajaran PAI 

2. Manfaat Praktis. 

a. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan peneliti  mengenai 

pembelajaran daring khususnya dalam mata 

pelajaran PAI. Selanjutnya dijadikan acuan dalam 

mengambil langkah di bidang pendidikan. 

b. Bagi Lembaga Pendidikan 

Sebagai masukan yang membangun guna 

meningkatkan kualitas lembaga di duina 

pendidikan, termasuk para pendidik yang 

berkecimpung didalamnya, dan penentu kebijakan 

dalam lembaga pendidikan, serta pemerintah secara 

umum. 
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c. Bagi Ilmu Pengetahuan 

1). Sebagai khazanah keilmuan tentang 

perkembangan teknologi di dunia Pendidikan, 

serta menjawab tantangan Pendidikan di masa 

pandemi ini. 

2). Sebagai refrensi didalam ilmu Pendidikan 

sehingga dapat menambah wawasan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengelolaan dan analisis data terhadap 

data-data yang sudah terhimpun oleh peneliti, dengan rumusan 

masalah “Apakah terdapat pengaruh  pembelajaran daring 

terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pai di 

SMA Tri Sukses Natar Lampung Selatan”. 

Berdasarkan hasil penguji hipotesis diketahui bahwa Nilai t 

hitung = 5,735> t table 2,680 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,000< 005, ini artinya Ho di tolak Ha di terima. Maka 

dapat disimpulkan bahwa Terdapat pengaruh pembelajaran 

daring Terhadap motivasi belajar Siswa Pada mata Pelajaran 

PAI di SMA Tri Sukses natar Lampung Selatan 

Berdasarkan hasil uji korelasi di ketahui besarnya nilai 

korelasi/hubungan (R) Yaitu sebesar 0,558 dari output tersebut 

diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,312 yang 

mengandung pengertian bahwa pengaruh Pembelajaran Daring 

Terhadap Motivasi belajar Siswa adalah sebesar 31,2% dan 

sisanya 68,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini, maka dapat di 

insterpretasikan bahwa korelasi pengaruh pembelajaran daring 

terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI di 

SMA Tri Sukses Natar Berada pada taraf signifikasi rendah 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti memiliki 

beberapa saran antara lain:  

1. Bagi guru  

Sebagai pengelola proses kegiatan belajar mengajar, maka 

diharapkan memperhatikan media yang akan dipakai dalam 

kegiatan pembelajaran daring, yang tentunya harus 

memperhatikan kebutuhan dan kesesuaian media belajar 



82 
 

 
 
 
 
 
 
 

dengan karakteristik peserta didik, sehingga dapat 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Seperti dengan 

menggunakan zoom,google meet, dan google classroom dalam 

pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar peserta 

didik, maka sebaiknya guru memanfaatkan media tersebut 

selamapembelajaran daring. Karena dengan penggunaan media 

pembelajaran daring juga akan melatih peserta didik agar 

terbiasa menggunakan teknologi sebagai media belajar.  

2. Bagi peserta didik  

Di zaman digital sekarang diharapkan memaksimalkan 

pemanfaatan teknologi sebagai media belajar untuk menambah 

wawasan pengetahuan.  

3. Bagi peneliti selanjutnya  

Penelitian ini mengkaji variabel bebas berupa pembelajaran 

daringuntuk diketahui pengaruhnya terhadap motivasi belajar 

peserta didik, maka pada penelitian selanjutnya bisa dikaji 

variabel bebas lainnya untuk  

dikaitkan dengan variabel terikat yang sama. 
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