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ABSTRAK 

 

UPAYA GURU PAI DALAM MENINGKATKAN HASIL  

BELAJAR SISWA PADA MASA PANDEMI COVID-19 

DI SMPN 20 BANDAR LAMPUNG  

 

Oleh 

DINA PRIMARIANTI  

 

Virus covid-19 atau sering disebut dengan corona virus  ini 

merupakan sebuah virus yang datang dari Wuhan ibu kota provinsi 

Hubei China dan pada tahun 2020 sudah tersebar diseluruh penjuru 

dunia, salah satunya yaitu Indonesia. Efek samping adanya virus 

covid-19 ini sangat mempengaruhi kehidupan di Indonesia salah 

satunya dari sektor pendidikan. Pemerintah harus memastikan 

kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun di masa pandemic 

covid-19 yaitu dengan cara pembelajaran dilaksanakan di rumah 

masing-masing melalui daring atau dalam jaringan menggunakan 

internet secara online. Ini sesuai dengan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 

2020 tentang Pelaksanaan Kebijakaan Pendidikan dalam Masa 

Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Sistem 

pelaksanaan melalui personal computer (PC) atau laptop yang 

terhubung dengan koneksi jaringan internet. Pembelajaran daring 

diterapkan agar dapat memutus rantai penyebaran virus covid-19, 

problem dalam pembelajaran daring yakni masalah koneksi jaringan 

internet, kuota internet, alat komunikasi yang kurang memadai, 

minimnya pengetahuan mengenai teknologi, dan berkurangnya 

motivasi belajar PAI pada peserta didik. Hal ini tentu nya akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa yang mana guru harus lebih 

menignkatkan kreativitas dalam proses pembelajaran dan kegiatan 

belajar mengajar agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

masa pandemic covid-19.   

Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif deskriptif  dengan 

sumber data premier yaitu guru pendidikan agama islam di SMPN 20 

Bandar Lampung, sumber data sekunder yang peneliti gunakan yaitu 
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dokumen-dokumen sekolah yang berkaitan dengan penelitian teknik 

pengumpulan data menggunakan observasi atau pengamatan, 

wawancara dan dilengkapi dengan dokumentasi. Untuk analisis data 

menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi dan untuk 

menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi data.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat 

disimpulkan bahwa upaya guru PAI dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa pada masa pandemic covid-19 (1) Guru menggunakan aplikasi 

pembelajaran seperti whatsapp, google form, google classroom, dan 

zoom meeting saat melaksanakan proses belajar mengajar. (2) 

memilih metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan tujuan materi 

yang dipelajari. (3) bekerjasama dengan orang tua memantau 

pembelajaran anak dari rumah. (4) memberikan motivasi 

pembelajaran kepada peserta didik dan (5) mengadakan evaluasi 

pembelajaran. 

 

 

 

Kata Kunci: Guru PAI, Hasil Belajar, Pandemi Covid-19 
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MOTTO 

 

 

نِينَ  ِم ْؤ ْم مُ ُ ت نْ ْن كُ ِ َن إ َْى ل َْع ُم اْْل ُ ت نْ َ أ نُىا َو َز َْح ََل ت ُىا َو ن هِ َ ََل ت  َو

” Janganlah kamu bersikap lemah, dan 

janganlah (pula) kamu bersedih hati, 

padahal kamulah orang-orang yang 

paling tinggi (derajatnya), jika kamu 

orang-orang yang beriman”1 

 

(Q.S Ali „Imran [3] Ayat 139)  

 

  

                                                             
1 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemahnya (Bandung: Sinar Baru 

Algasindo, 2011),h. 479 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Sebelum menguraikan skripsi lebih lanjut, untuk menghindari 

kesalahpahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam 

judul ini yaitu: “Upaya Guru PAI Dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Pada Masa Pandemi Covid-19 di SMPN 20 

Bandar Lampung” akan diuraikan pengertian dari istilah-istilah 

tersebut, sebagai berikut:  

Upaya berarti usaha akal, ikhtiar, untuk mencapai suatu 

maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.
1
 

Guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang 

prograrn pembelajaran serta menata dan mengelola kelas agar 

peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapaii 

tingkah kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan.
2
 

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana 

dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahrni, 

menghayati, hingga mengimani, bertaqwa dan berahlak, mulia 

dalam mengamalkan ajaran agama islam dan sumber utamanya 

kitab suci al-Qur’an dan Hadits, melalui kegiatan dan bimbingan, 

pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalamaan.
3
 

Meningkatkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

Menaikan (derajat, taraf, dan sebagainya) mempertinggi, 

memperhebat, mengangkat diri. Sedangkan menurut Moeliono 

seperti yang dikutip Sawiwati, Peningkatan adalah  sebuah  usaha 

atau cara yang dilakukan seseorang untuk keterampilan atau 

kemampuan agar menjadi lebih baik.
4
   

                                                             
1 Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka,2002), h. 1250. 
2 Hamzah B.Uno, Profesi Kependidikan, (Jakarta: Bumi Aksara,2008), h. 15 
3
 Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 

(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 201 
4
 Sawiwati, ”Peningkatan Prestasi Belajar  Siswa Kelas III SDN 3 Makarti  

Jaya Tentang Ciri-Ciri Hidup Melalu Metode Demonstrasi” Skripsi Sarjana 

Pendidikan, ( Palembang: Perpustakaan UT, 2009), h. 4  



 

 

 
 

2 

Hasil menunjukan suatu perolehan akibat dilakukannya suatu 

aktifitas atau proses yang mengakibatkan berubahnya input 

secara fungsional.  

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya.
5
 

Pandemi Covid-19 adalah terjadinya wabah suatu penyakit 

virus corona 2019 atau juga disebut corona virus diseae 2019 

(COVID-19) yang menyerang banyak korban, serempak 

diberbagai negara.  

SMPN 20 Bandar Lampung merupakan institusi pendidikan 

formal pada jenjang pendidikan tingkat menengah pertama yang 

berada di wilayah Bandar Lampung, sekaligus menjadi lokasi 

penelitian penulis. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan  merupakan peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan. Karena pendidikan dapat mencerdaskan kehidupan 

bangsa, mengembangkan potensi, keterampilan, kreatif, 

bertanggung jawab, produktif dan berbudi pekertii yang luhur. 

Seperti tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 bahwa: 

“Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara” 
6
 

Agama islam sangat menganjurkan kepada pemeluknya untuk 

menuntut ilmu ataupun belajar agar pendidikannya berjalan 

dengan baik. Belajar merupakan suatu kewajiban untuk setiap 

muslim dan muslimah sebagaimana ayat yang diturunkan oleh 

Allah SWT Q.S Al-Alaq 1-5:  

                                                             
5 Slameto, Belajar & Faktor-faktor yang Mempengaryhi, ( Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 2 
6
 UU SISDIKNAS, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2016). h. 3 
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قَ  َ ل ي خَ ذِ َّ ل ا َل  ِّ ت ِن رَ سْ ا ِ  ت
ْ أ زَ قْ ) (١)ا قٍ َ ل عَ ْ ٌ هِ َى  ا سَ ْ ً ْْلِ قَ ا َ ل ْ ٢َخ أ َز ْ ق ( ا

( مُ َز مْ َ ْْل َل ا ُّ ت َر  ( ٣َو

( ِن َ ل َ ق ْ ل ا ِ ث وَ َّ ل ي عَ ذِ َّ ل نْ ٤ا َ ل ْع َ ي ْن  َ ل ا وَ َ ً ا سَ ًْ ْْلِ ا وَ َّ ل  (٥)( عَ

”1)Bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan.  

2)Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 

3)Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. 4)Yang 

mengajar (manusai) dengan perantara kalam. 5)Dia mengajar 

manusia apa yang tidak diketahuinya ” 
7
 

 

Dan juga sabda Rasullullah : 

 

 طَلٍَ بٍُ اْلِعْلمٍِ فَِرْيَضة ٍ َعلٍَ ُكلٍ  ُمْسلِمٍ 

 

“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim” (HR. Ibnu Majah 

no. 224) 
8
 

 

Agama islam sangat mengutamakan proses pendidikan, karena 

dari itu mau tidak mau kita harus belajar dan terus belajar.  

Di masa sekarang ini khususnya pada tahun 2020 terjadi 

penyebaran wabah virus corona atau Covid-19 yang sudah 

melanda Dunia dan Indonesia menjadi salah satu negara yang 

terkena wabah tersebut. Terjadi pertama kali dikota Wuhan 

Provinsi Hubei, China telah menginfeksi jutaan orang lebih dari 

200 negara didunia dan menyebabkan kematian. Pandemi Covid-

19 ini mempengaruhi segala aspek kehidupan, salah satunya 

Pendidikan.
9
 Hal ini memberikan tantangan tersendiri bagi 

lembaga pendidikan di Indonesia. Untuk mengantisipasi 

penyebaran virus tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan 

                                                             
7
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemahnya (Bandung: Sinar Baru 

Algasindo, 2011),h. 479 
8 HR. Ibnu Majah no. 224( https://news.detik.com/berita/d-

4738905/inilah-hadits-hadits-tentang-menuntut-ilmu-itu-wajib  
9
 Wahyono. P & Husamah. H. “Guru professional dimasa Pandemi COVID-

19: Review Implementasi, tantangan, dan solusi pembelajaran daring”, Jurnal 

Pendidikan Profesi Guru, Vol 1(No 1), 2020, h. 51    

https://news.detik.com/berita/d-4738905/inilah-hadits-hadits-tentang-menuntut-ilmu-itu-wajib
https://news.detik.com/berita/d-4738905/inilah-hadits-hadits-tentang-menuntut-ilmu-itu-wajib
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seperti social distancing, physical distancing, hingga pembatasan 

sosial berskala besar (PSBB). 

Kondisi ini yang mengharuskan masyarakat untuk tetap 

belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Akibat dari kebijakan 

tersebut membuat sektor pendidikan seperti sekolah maupun 

perguruan tinggi menghentikan proses pembelajaran secara tatap 

muka. Sebagai gantinya, proses pembelajaran dilaksanakan 

secara online yang bisa dilaksanakan dari rumah siswa masing-

masing. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada semua jenjang 

dan jenis pendidikan Provinsii Lampung dilakukan dirumah 

peserta didik masing-masing melalui pembelajaran daring.  

Pembelajaran daring (dalam jaringan) adalah sistem 

pembelajaran jarak jauh tanpa tatap muka secara langsung antara 

guru dan siswa tetapi dilakukan melalui online yang 

menggunakan jaringan internet. Selain itu pembelajaran dapat 

juga dilakukan dengan luring (luar jaringan) artinya pembelajaran 

bisa dilakukan tatap muka tetapi secara terbatas dan harus tetap 

mematuhi protokol kesehatan. Seluruh guru agar menyikapi 

materi pembelajaran dan melaksanakan proses kegiatan belajar 

menggunakan metode online atau dalam jaringan.   

Pembelajaran daring ini tidak bisa lepas dari jaringan internet. 

Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang 

dihadapi siswa yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses 

internet, apalagi siswa  tersebut tempat tinggalnya di daerah 

pedesaan, terpencil dan tertinggal. 

Sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud 4 tahun 2020 yakni 

tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat 

Penyebaran Covid-19 bahwa sistem pembelajaran dilaksanakan 

melalui daring/jarak jauh dari rumah. Beberapa ketentuan yang 

diatur, antara lain semangat dasar pembelajaran daring, fokus 

belajar dari rumah, aktivitas dan tugas pembelajaran selama 

belajar dari rumah, serta peran guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar 

tetap berjalan, meskipun siswa berada di rumah.  

Dengan demikian guru dituntut mampu merancang dan 

mendesain pembelajaran daring yang ringan dan efektif, dengan 
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memanfaatkan perangkat atau media daring yang tepat dan 

sesuaii dengan materi yang diajarkan. Walaupun dengan 

pembelajaran daring akan memberikan kesempatan lebih luas 

dalam mengeksplorasi materi yang akan diajarkan, namun guru 

harus mampu memilih dan membatasi sejauh mana cakupan 

materinya dan aplikasi yang cocok pada materi dan metode 

belajar yang digunakan.  

Guru merupakan peranan yang sangat penting dalam 

memberikan fasilitas pengajaran terhadap siswanya, Guru 

mempunyai kemampuan merancang program pembelajaran serta 

menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan 

pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan 

akhir dari proses pendidikan.
10

 Guru juga memiliki peranan 

penting bagi perkembangan pribadi anak, baik secara emosional, 

sosial  maupun intelektualnya. Pada diri anak akan tumbuh 

motivasi, kesadaran dirinya dan identitas skill serta kekuatan/ 

kemampuan-kemampuannya sehingga memberi peluang untuk 

memperoleh hasil belajarnya.  

Hasil belajar tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, 

karena belajar merupakan suatu prosess perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Belajar adalah 

suatu kewajiiban. Berhasil atau tidaknya seorang anak dalam 

pendidikan tergantung pada proses belajar yang dialami oleh 

anak tersebut. Adanya proses belajar nanti nya akan memberikan 

gambaran perubahan pada siswa, baik berupa pengetahuan atau 

tingkah laku yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan siswa 

dalam belajar. Hasil belajar menjadi titik akhir dalam 

menentukan keberhasilan pendidikan dalam mendidik siswanya 

dengan kegiatan-kegiatan terencana dan terstandarisasi.
11

 Untuk 

memperoleh hasil belajar yang maksimal dan baik, maka harus 

benar-benar memperhatikan berbagai faktor yang 

mempengaruhinya 

                                                             
10

 Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 15 
11

 Zaiful Rosyid, Mustajab, Aminol Rosid Abdullah, Prestasi Belajar ( 

Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019) h. 5 . 
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Secara umum, faktor yang mempengaruhi belajar siswa di 

lembaga pendidikan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

(1) faktor internal, yakni faktor yang datangnya dari diri siswa 

berupa faktor fisiologis (keadaan atau kondisi jasmani dan rohani 

siswa), psikologis (minat, bakat, intelegensi, emosi, kelelahan, 

dan cara belajar). (2) faktor eksternal, yakni faktor yang 

datangnya dari luar diri siswa yang dipengaruhi oleh  kondisi 

dilingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan 

masyarakat dan lingkungan alam.  Semua faktor tersebut harus 

berkontribusi sinergik satu sama lain karena mempengaruhi 

prestasi belajar dan dalam rangka membantu siswa dalam 

mencapai prestasi belajar yang sebaik-baiknya.
12

  

Selain faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa, 

motivasi belajar juga perlu untuk mendorong proses 

pembelajaran berjalan dengan baik apalagi dimasa pandemi 

Covid-19 seperti ini siswa terpaksa harus belajar dari rumah 

tanpa tatap muka dan berinteraksi secara langsung dengan guru, 

tidak menutup kemungkinan terjadinya penurunan motivasi 

belajar siswa dikarenakan tidak sempurnanya model 

pembelajaran yang diterapkan, sehingga akan membuat hasil 

belajar siswa pun menurun. 

Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara di SMP 

Negeri 20 Bandar Lampung, penulis memperoleh keterangan 

bahwa pada masa Pandemi Covid-19 ini tentunya kegiatan proses 

belajar mengajar memiliki perubahan pola, yang tadinya 

pembelajaran dilakukan secara langsung sekarang dilakukan 

pembelajaran daring/ jarak jauh. Menurut Bapak Mulyono selaku 

Guru PAI di SMPN 20 Bandar Lampung sistem pembelajaran 

pada masa pandemi Covid-19 memiliki kendala komunikasi 

interaksi antara guru dan siswa yang terbatas. Ada berbagai 

faktor diantaranya, koneksi jaringan internet, tidak adanya 

fasilitas yang memadai seperti handphone, laptop yang masih 

menggunakan milik orang tua atau saudaranya, minimnya 

kemampuan teknologi siswa, dan juga minimnya kuota internet, 

                                                             
12

 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan ( Jakarta: Rineka Cipta, 2007) h. 55. 
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berkurangnya motivasi belajar siswa, dan juga proses 

pembelajaran yang tidak menyenangkan. Hal ini tentu 

mempengaruhi pada proses pembelajaran siswa dan juga 

penguasaan dan pemahaman materi yang disampaikan oleh guru 

sehingga mempengaruhi hasil belajar dan prestasi belajar siswa.  

Berangkat dari uraian diatas maka penulis ingin meneliti lebih 

lanjut tentang usaha yang dilakukan guru PAI di sekolah dalam 

rangka meningkatkan hasil belajar siswanya dan juga faktor 

pendukung dan penghambat dalam melakukan usaha tersebut 

pada masa Pandemi Covid-19, untuk itu peneliti menuangkannya 

dalam judul skripsi: Upaya Guru PAI Dalam Meningktakan Hasil 

Belajar Siswa Pada Masa Pandemi Covid-19 di SMP Negeri 20 

Bandar Lampung. 

 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ialah untuk memperjelas sebagian 

permasalahan dalam penelitian serta memungkinkan penelitian 

buat fokus hanya pada sebagian point terpenting. bersumber pada 

latar belakang permasalahan, maka penelitian ini akan difokuskan 

dalam mengulas tentang bagaimana upaya guru PAI dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pada masa pandemic covid-19 

di SMPN 20 Bandar Lampung. 

 

D. Sub Fokus Penelitian 

Sub Fokus pada penelitian ini meliputi:   

1. Upaya guru PAI dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada 

masa pandemi covid-19 di SMPN 20 Bandar Lampung  

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa pada masa pandemi covid-19 di SMPN 20 

Bandar Lampung 

 

E. Rumusan Masaslah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, 

maka yang mejadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:  
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1. Bagaimanakah upaya guru PAI dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa pada masa Pandemi Covid-19 di 

SMPN 20 Bandar Lampung? 

2. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pada masa Pandemi 

Covid-19 di SMPN 20 Bandar Lampung? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka 

dapat diketahui bahwasanya tujuan dari penelitian ini yaitu:  

1. Untuk mengetahui upaya guru PAI dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa pada masa Pandemi Covid-19 di SMPN 

20 Bandar Lampung 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pada masa Pandemi Covid-

19 di SMPN 20 Bandar Lampung. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Bagi peneliti, penilitian ini diharapkan sebagai bahan 

penambahan wawasan, pengetahauan dan pengalaman di 

bidang proses pembelajaran, adapun dibidang akademis, 

adalah menambah wawasan dan literature dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan  mengenai Upaya Guru 

PAI Dalam Meningkatkan hasil belajar siswa Pada masa 

Pandemi Covid-19. 

2. Manfaat secara Praktis 

Hasil penelitiaan ini diharapkan menjadi masukan dan 

pertimbangan bagi SMP dan diterapkan sebagai pedoman 

dalam kegiatan peningkatan hasil belajar siswa pada masa 

pandemi Covid-19.  

 

H. Penelitian Terdahulu yang Relavan 

Agar dapat mencapai hasil suatu penelitian ilmiah, diharapkan 

data-data yang digunakan dalam penyusunan proposal ini dan 
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menghindari tumpang tindih dari pembahasan penelitian, maka 

disini penulis melakukan studi pendahuluan. Dalam kajian 

pustaka yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa hasil 

penelitian sebagai berikut:    

1. Penelitian yang dilakukan oleh  Novia Herdiyanti, Wiwin 

Arbaini Mahyuningsih,, dan Asri Karolina pada judul 

“Upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar pendidikan 

agama islam di sekolah dasar”  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya-upaya yang 

dilakukan oleh guru dalam menigkatkan hasil belajar siswa 

adalah dengan meminta kepada kepala sekolah untuk 

menambah jam diluar jam pelajaran PAI, Melakukan 

komunikasi dengan wali siswa untuk mengingatkan anak 

mereka untuk mengulang pelajaran dirumah, melakukan 

evaluasi sebelum dan setelah belajar dirumah memilih, 

pendekatran atau metode yang menarik dan menggunbakan 

media pembelajaran. 
13

 

Dalam penelitian ini memiliki perbedaan yaitu pada 

penelitian ini mengkaji di tingkat sekolah dasar . Sedangkan  

penelitian yang saya teliti mengkaji di tingkat sekolah 

menengah pertama. Sedangkan untuk persamaan nya yaitu 

sama-sama mengkaji upaya guru PAI dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa pada amsa pandmei covid-19. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sa’dullah pada 

judul “Pandemi Covid-19 dan Implikasi nya terhadap 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (studi kasus pada 

SMP 1 Banyu Biru Kabupaten Semarang) ”  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Faktor penghambat 

pelaksanaan pembelajaran dalam meningkatkan proses 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP N 1 

Banyubiru dapat dikategorikan menjadi 3 hal, yang pertama 

terkait jaringan internet baik karena faktor perangkat, kuota 

internet, dan juga pemahaman siswa terkait IT. Faktor 

                                                             
13 Novia Hardiyanti, dkk., “Upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar 

pendidikan agama islam di sekolah dasar”, Jurnal Institut Agama Islam Curup, vol. 7, 

No. 2, 2020 
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pendukung pelaksanaan pembelajaran dalam meningkatkan 

proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP N 1 

Banyu biru Tenaga yang digunakan menjadi lebih afektif 

dan efisien. Bisa dilaksanakan
 
dmana saa dan kapan saja, 

lebih hemat dalam penggunaan materi secara hardcopy. 

Siswa menjadi lebih kreatif dan bekerja cerdas. Siswa dapat 

belajar secara mandiri dari kata kunci yang diberikan guru. 

Guru dapat memberikan tugas sekali posting dan dapat 

diterima semua siswa. Dalam hal mengoreksi untuk pilihan 

ganda lebih dimudahkan karena tinggal menggunakan 

layanan yang ada sehingga guru memiliki waktu yang lebih 

singkat dalam mengoreksi jawaban siswa
 
 
14

 

Dalam penelitian ini memiliki perbedaan yaitu penelitian 

ini membahas tentang implikasi  nya terhadap covid-19 

sedangkan peneliatan yang akan saya teliti tentang upaya 

guru PAI dalam meningkatkan hasil belajar siswa sedangkan  

persamaan nya yaitu sama-sama terjadi pada masa pandemic 

covid-19.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mastur, 

Mohammad Afifulloh, dan Lia nur atikoh bela dina  dengan 

judul “Upaya Guru Dalam Melaksanakan Pembelajaran 

Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 “  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya yang 

dilakukan guru MI Miftahul Huda dalam melaksanakan 

pembelajaran online selama masa Pandemi Covid-19 dengan 

menggunakan teknologi informasi dan media sosial di 

rumah. Aplikasi dan media yang digunakan guru adalah 

Whats App, Google Form, Learning Broadcast di TVRI, 

Zoom Cloud Meeting, dan Dragon Learn. Faktor yang 

mendukung pelaksanaan pembelajaran online adalah 

tersedianya perangkat Android Mobile untuk sebagian besar 

wali siswa dan adanya kemudahan komunikasi antara guru 

dan orang tua tentang kegiatan belajar siswa di rumah 

                                                             
14 Muhammad Sa’dullah, “Pandemi Covid-19 dan Implikasi nya terhadap 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (studi kasus pada SMP 1 Banyu Biru 

Kabupaten Semarang)”, Tesis, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Salatiga, 2020 
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dengan menggunakan grup WhatsApp. Sedangkan faktor 

penghambatnya antara lain tidak disiplin dari segi waktu dan 

peran pendidikan cenderung lebih kepada orang tua dan guru 

hanya sebagai fasilitator.
15

 

Dalam penelitian ini memiliki perbedaan yaitu pada 

penelitian ini mengkaji motivasi belajar, faktor motivasi 

belajar dan indikator motivasi belajpelaksanaan belajar 

darinng. Sedangkan penelitian yang saya teliti berfokus pada 

hasil belajar siswa. Adapun persamaannya yaitu upaya guru 

PAI dan dilakukan pada masa pandemic covid-19. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Poncojari Wahyono, H. 

Husanah dan Anton Setia Budi. dalam judul “ Guru 

Profesional Di masa Pandemi Covid-19; Review 

Implementsi, tantangan dan solusi pembelajaran Daring” 

Kesimpulan dari penelitiuan ini adalah Kompetensi guru 

menjadi penentu utama keberhasilan proses pembelajaran 

daring sehingga mereka harus terus memperkaya kompetensi 

dan keterampilan dan didukung oleh kebijakan sekolah yang 

mendorong mereka terus belajar. Pihak terkait juga perlu 

mengevaluasi pembelajaran daring tersebut agar tujuannya 

bisa tercapai secara optimal. Beban belajar peserta didik 

harus logis dan terukur. Beban belajar peserta didik tentunya 

harus diperhitungkan, terukur, baik secara materi maupun 

waktu. Guru tidak boleh semata-mata memberikan tugas, 

tetapi harus memperhitungkan secara matang. Guru tidak 

boleh lupa untuk mengapresiasi capaian peserta didik perlu 

diberikan guru agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Hal 

lain yang tidak kalah pentingnya dalam pembelajaran daring 

ke depan adalah adanya kurikulum yang fleksibel dan siap 

menghadapi pandemic. 
16

 

                                                             
15 Muhammad Matur , “Upaya Guru PAI Dalam Melaksanakan Pembelajaran 

Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 “, Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, 
Volume 2 No. 3, 2020 

16 Pancojari Wahyono, dkk “ Guru Propesional di Masa Pandemi Covid-19: 

Review Implementasi, tantangn dan solusi pembelajaran daring” Jurnal Pendidikan 

Profesi Guru, Vol. 1 No.1, 2020   
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Dalam penelitian ini memiliki perbedaan yaitu topic 

pembahasan mengenai implementasi tantangan dan solusi 

pembelajaran daring sedangkan pada penelitian ini uoaya 

guru PAI dalam meningkatkan hasil belajar. Lalu persamaan 

pada kedua penelitian ini yakni sama-sama dilakukan nya 

pada masa pandemi covid-19.  

5. Penelitian yang dilakukan oleh Batty Budi Asih dengan 

judul “Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Masa 

Pandemi Covid-19 di SDMU Ahmad Dahlan Braja Selabah”  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan 

pembelajaran secara online sangat berpengaruh pada hasil 

belajar siswa di SDMU Ahmad Dahlan Braja Selebah. 

Pembelajaran online menurut siswa kurang efektif karena 

kurang interakti dengan guru. Kegiatan pembelajaran seperti 

ini akan tersara jenuh karena hanya berpusat dari satu 

sumber yaitu guru. Oleh karena itu diperlukan dorongan 

guru untuk memotivasi belajar siswa sehingga siswa akan 

merasa semangat dan memiliki prestasi belajar. Pada kondisi 

Covid19 seperti ini diperlukan pemahaman yang lebih dan 

kreatifitas yang tinggi dalam pengelolaan materi 

pembelajaran sehingga siswa akan termotivasi dan mudah 

dalam menerima materi pembelajaran yang juga harus 

didukung dengan pemilihan pendekatan kepada siswa.
17

 

Dalam penelitian ini memiliki perbedaan pada tingkat 

sekolah yang mana penelitian ini dilakukan di sekolah dasar 

SDMU Ahmad Dahlan Braja Selabah, sedangkan pada 

penelitian saya di tingkat sekolah menengah pertama. Lalu 

persamaan pada kedua penelitian ini yaitu upaya guru PAI 

dalam meningkatkan hasil belajar pada masa pandemic 

covid-19.  

 

 

 

                                                             
17 Baty Budi Asih, “ Upaya Peningkatan Hasil Belajar SIswa Pada Masa 

Pandemi Covid-19 di SDMU Ahmad Dahlan Braja Selabah” Jurnal As-salam, Vol. 9, 

No.2, 2020 
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I. Metodelogi Penelitian 

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian 

Metode merupakan suatu cara kerja yang sistematik atau 

sebagai suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu 

dengan langkah-langkah sistematis. Metode juga memiliki 

makna yang sama dengan makna metodelogi yang mana dapat 

di definisikan sebagai suatu penyelidikan yang sistematis, dan 

formulasi metode-metode yang akan digunakan dalam sebuah 

penelitian.
18

  

Sedangkan, peneli tian merupakan semua kegiatan 

pencarian, penyelidikan dan percobaan secara alamiah dalam 

suatu bidang tertentu, untuk mendapatkan fakta-fakta atau 

prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan 

makna/definisi baru, dan menaikkan tingkat ilmu dan 

teknologi.
19

 

Adapun, metode penelitian merupakan suatu anggapan 

dasar tentang suatu hal yang juga menjadi dasar dalam 

berfikir, dan bertindak, dan menjadi dasar pijakan dalam 

melaksanakan sebuah penelitian. Misalnya, peneliti 

mengajukan suatu asumsi bahwa prestasi belajar siswa bisa 

diukur dengan menggunakan skala nilai. Maka ia tidak perlu 

membuktikan kebenaran dari asumsinya, tetapi dapat 

memanfaatkan hasil pengukuran prestasi belajar siswa yang 

didapat. Asumsi-asumsi tersebut dapat bersifat substantiif atau 

bersifat metodologis. Sedangkan, Asumsi substantif 

berhubungan dengan permasalahan-permasalahn penelitian, 

dan asumsi metodologis berhubungan dengan metodologi 

dalam penelitian. 
20

  

Metode penelitian secara umum dapat 

didefinisikan/dimaknai sebagai sebuah cara ilmiah untuk 

mengumpulkan data dengan tujuan, dan kegunaan tertentu. 

                                                             
 
18

 Zakiah Daradjat, Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi 

Aksara,2008). h. 11 
19 Margono. S., Metodologi Penelitian Pendidikan, ( Jakarta: Rineka Cipta , 

2010), h. 1 
20

 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan 

Karya Ilmiah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 254 



 

 

 
 

14 

Sedangkan, data-data yang dihasilkan dari hasil perolehan 

yang dihasilkan melalui penelitian, maka data tersebut 

merupakan data empiris (teramati) yang memiliki kriteria-

kriteria tertentu yang memiliki kevalidan. 
21

 

Dalam penelitian skripsi ini penulis memerlukan cara 

atau metode yang bisa digunakan untuk menggali data guna 

melengkapi penelitian dalam penulisan skripsi, metode 

dipandang perlu agar penelitian ini sesuai dengan aturan dan 

prosedur yang berlaku baik memenuhi standar dalm ruang 

lingkup penulisan karya ilmiah.  

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian yang 

bersifat kualitatif. Metode yang digunakan peneliti adalah 

metode kualitatif deskriptif, yang mana memusatkan perhatian 

pada masalah-masalah dan fakta-fakta yang terjadi dilapangan 

pada saat penelitian. Istilah Deskriptif berasal dari bahasa 

inggris yaitu to describe yang artinya memaparkan atau 

menggambarkan sesuatu hal, misalnya keadaan, kondisi, 

peristiwa, situasi, kegiatan, dan lainnya yang hasilnya akan 

dipaparkan dalam bentuk laporan.
22

  

 

2. Partisipan dan Tempat Penelitian  

Partisipan pada penelitian yaitu Guru Pendidikan Agama 

Islam yaitu bapak Mulyono, M.Pd dan bapak Suseno, S.Pd.I 

dan semua yang terkait pada penelitian upaya guru PAI dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pada masa pandemi covid-

19 di SMPN 20 Bandar Lampung. Tempat penelitian dan 

pengumpulan data dilaksanakan di SMPN 20 Bandar 

Lampung. 

 

 

 

 

                                                             
21

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D,  (Bandung:Alfabeta, 2016 ), h. 2. 
22

 Surhasimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,( 

Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 3  
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3. Teknik pemilihan Informan  

Informan pada penelitian adalah orang-orang yang dapat 

memberikan Informasi Penelitian.
23

 Adapun teknik penelitian 

yang digunakan  yaitu purposise sampling, yaitu merupakan 

sample yang ditetapkan secara sengaja atau secara acak oleh 

peneliti dalam sebuah penelitian.
24

 

 

4. Sumber Data Penelitian 

Peneliti memiliki sumber data penelitian yang merupakan 

subjek dari mana data diperoleh.
25

 Adapun sumber data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah:  

a. Person (orang), yaitu sumber data yang bisa 

memberikan data berupa jawaban lisan memalui 

wawancara.
26

 Pada penelitian ini peneliti merekam 

wawancara jawaban dari narasumber atau sumber 

informasi (informan) yang terlibat pada upaya guru 

PAI dalam meningkatkan hasil belajar siswa di SMPN 

20 Bandar lampung yaitu guru pendidikan agama 

islam bapak Mulyono, M.Pd dan bapak Suseno, S.Pd.I 

b. Place (tempat), yaitu sumber data yang menyajikan 

tempat penelitian berupa keadaan diam dan bergerak. 

Diam, misalnya ruangan, kelengkapan sarana dan 

prasarana. Bergerak, misalnya kinerja, aktifitas guru 

dan lain sebagainnya.
27

 Pada sumber data penelitian 

ini tempat dan lokasi penelitian yaitu di SMPN 20 

Bandar Lampung. 

c. Paper (kertas), yaitu sumber data yang menyajikan 

data-data (dokumen) berupa huruf, angka, gambar, 

simbol lain.
28

 Adapun sumber data pada penelitian ini 

                                                             
23

 Ibid, h. 188 
24

 Moeloeng Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, ( Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), h. 224 
25

 Suharsimi Arikunto, op cit, h. 172 
26

 ibid.  
27

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,( 

Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.172 
28

 Ibid. 
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berupa data profil sekolah, data guru, data siswa, data 

fasilitas sarana dan prasarana, serta dokumn terkait 

lainnya yang mana diperlukan untuk menunjang 

penelitian ini.  

Penelitian ini menggunakan ketiga sumber data yang 

telah disebut diatas, kemudian menggunakan data-data yang 

diperlukan, Penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data 

yakni Primer dan Sekunder. data tersebut adalah: 

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dilapangan 

secara langsung dikumpulkan oleh peneliti dari 

sumber pertamanya.
29

 Data ini diperoleh dari sumber 

informasi yang pertama (informan) yakni “person” 

dengan menggunakan prosedur dan teknik 

pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. 

Observasi dilapangan perlu dilakukan secara langsung 

untuk mengamati, mencatat, merekam keadaan secara 

sistematis pada objek penelitian. Sumber data primer 

pada penelitian ini yaitu guru Mata pelajaran 

pendidikan agama islam di SMPN 20 Bandar 

Lampung.  

2. Data Sekunder, yaitu data yang langsung 

dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari 

sumber data yang pertama. Dapat juga dikatan data 

yang disusun dalam bentuk dokumen-dokumen.
30

 

Data ini juga dapat diperoleh dari sumber data yang 

ketiga “paper” yang dilakukan menggunakan metode 

dokumentasi. Sumber data sekunder pada penelitian 

ini yakni dokumen-dokumen sekolah yang berkaitan 

dengan penelitian.  

 

5. Prosedur pengumpulan data 

Penyajian data penelitian menggunakan Prosedur 

pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam 

penelitian karena tujuan utama penelitiaan kualitatif adalah 

                                                             
29

 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93 
30

 Ibid, h. 94 
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mendapatkan data yang akurat. Tanpa mengetahui teknik 

pengumpulan data, maka penulis tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar yang ditetapkan.
31

 Dengan demikian 

peneliti harus harus memahami dan mengetahu dengan benar 

teknik atau prosedur pengumpulan data. 

Prosedur pengumpulan data penelitian dapat dikatakan 

dengan sebagai cara yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data penelitian. Adapun prosedur 

pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu: 

a. Observasi, yaitu metode ini menggunakan cara mengamati 

secara langsung dan mencatat secara sisitematis terhadap 

objek yang akan diteliti. kegiatan observasi dilakukan 

dengan melihat dan mengamati kegiatan belajar mengajar, 

keadaan dan fasilitas sekolah, Penelitian ini menggunkan 

observasi jenis non partisipan, dimana peneliti tidak ikut 

ambil bagian dalam aktivitas yang diobservasi. Tetapi 

peneliti hanya mengobservasi mengenai upaya guru PAI 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada masa 

pandemi covid-19.  

b. Wawancara, yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau 

lebih secara langsung atau percakapan tertentu yang 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara 

(narasumber) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu.
32

  Metode ini guna untuk memperoleh informasi dari 

sumbernya secara langsung tanpa perantara. Dalam 

penelitian ini yang terkait dalam wawancara yaitu peneliti 

dengan sumber informan bapak Mulyono, M.Pd dan bapak 

Suseno, S.Pd.I selaku guru PAI di SMPN 20 Bandar 

Lampung , semua yang berkaitan untuk menunjang upaya 

guru PAI dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada 

masa pandemi covid-19.  

                                                             
31

 Hardani, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, ( Yogyakarta: CV. 

Pustaka Ilmu, 2020) h. 120-121 
32

 Hardani, Op Cit, h. 137-138 
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c. Dokumentsi, yaitu teknik pengambilan data yang diperoleh 

melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi bisa berupa 

tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya 

catatan harian, sejarah kehidupan, biografi dan sebagainya. 

Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, sketsa 

dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya, misalnya 

seni, berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.
33

 

Dokumentasi pada penelitian ini melalui dokumen, yaitu 

mulai dari dokumen mengenai latar belakang berdirinya 

sekolah, visi misi sekolah, struktur pengurus sekolah, data 

guru, data siswa, data sarana dan prasarana dan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan penelitian.  

 

6. Prosedur Analisis Data 

Analisis data adalah sebuah proses menyusun atau 

mencari data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan 

yang lainnya secara sistematis, sehingga dapat dipahami 

dengan mudah dan dapat di informasikan kepada orang lain.
34

 

Tujuan nya untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan peneliti berupa temuan-temuan pada saat 

penelitian. Dengan hal ini mempermudah peneliti mengolah 

data diperlukan analisis data. Adapun analisis data yang 

diperlukan pada penelitian ini yaitu:  

a. Reduksi data, yaitu merangkum atau memilih hal-hal 

pokok dan memfokuskan hal-hal yang penting sehingga 

dapat memberikan gambaran yang jelas dan 

memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya. 

b. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun 

yang memberikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.  

c. Verivikasi/penarikan kesimpulan, yaitu makna-makna 

yang muncul pada penelitian yang telah dikumpulkan 

                                                             
33

 Ibid, h. 149-150 
34

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualtitatif,dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), Cet. Ke-25, h. 300. 
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dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan 

kecocokannya. Sehingga dapat dilihat kenyataan yang 

akurat sesuai terjadi dilapangan dan dianalisa secara 

induktif.  

 

7. Uji Keabsahan Data 

Data yang terkumpul dilapangan diperiksa keabsahannya, 

peneliti harus mampu mengungkapkan kebenaran dan mampu 

menghadirkan fakta-fakta aktual secara objektif, karena uji 

keabsahan data merupakan hal yang sangat penting. 

Tujuannya untuk mengukur tingkat kredibilitas pada 

penelitian kualitatif agar nantinya bisa 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan hal itu pada 

penelitian ini menggunakan uji keabsahan data dengan teknik 

triangulasi. Pada teknik triangulasi menggunakan 

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan 

data dari informan yang sama. Pengumpulan data yang 

dimaksud adalah Observasi, Wawancara, Dokumentasi 

sumber data yang sama secara serentak.
35

   

  

J. Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah dalam membaca skripsi ini, maka perlu 

adanya sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan 

pada skripsi ini yang berjudul Upaya Guru PAI Dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Masa Pandemi Covid-19 

di SMPN 20 Bandar Lampung sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan : Pada bab ini dijelaskan mengenai 

penegasan judul, Alasan memilih judul, latar belakang masalah, 

fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relavan, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan.    

BAB II Landasan Teori : Diuraikan tentang tinjauan upaya 

guru PAI, tinjauan tentang hasil belajar, dan tinjauan tentang 

pandemi covid-19. 

                                                             
35

 Sutrisno Hadi, Methodology Research, (Yogyakarta: Yayasan Fakultas 

Psikologi  UGM, 2003) Jilid II Edisi IV, h.43.  
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BAB III Deskripsi Objek Penelitian : Bab ini berfungsi untuk 

menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yang 

berisi sejarah berdirinya sekolah, visi dan misi sekolah, letak 

geografis sekolah, struktur organisasi sekolah, keadaan guru dan 

peserta didik, dan juga mnenjelaskan penyajian fakta dan data 

penelitian. 

BAB IV Analisis Penelitian : Pada bab ini terdapat hasil 

penelitian dan pembahasan.  

BAB V Penutup : Pada bab ini berfungsi untuk 

mempermudah para pembaca dalam mengambil intisari skripsi 

ini yaitu berisikan tentang kesimpulan dan rekomendasi.    
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Upaya Guru Pendidikan Agama Islam  

1. Pengertian Upaya 

Upaya merupakan kegiatan dengan tenaga dan pemikiran 

atau badan untuk mencapai sesuatu. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia Upaya adalah usaha ikhtiar untuk mencapai 

suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan, keluar.
36

 

Sedangkan menurut  Elfi upaya adalah usaha yang dilakukan 

secara sistematis berencana terhadap tujuan tertentu. Usaha 

tersebut dalam bentuk tiindakan dalam memecahkan 

permasalahan dan mencari jalan keluar demi tercapainya 

tujuan tertentu.
37

   

 

2. Pengertian Guru  

Pengertian guru secara etimologi, adalah orang yang  

memiliki pekerjaan atau mata pencaharian atau profesi 

mengajar. Guru adalah orang yang dapat menyampaikan 

pengetahuannya kepada orang lain (murid atau peserta didik). 

Guru merupakan pribadi yang selalu digugu dan ditiru, 

menjadi seorang guru  tidak  mudah karena guru merupakan 

suatu profesi atau jabatan yang memerlukan keahlian khusus 

sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang 

diluar  pendidikan. Menurut Abuddin Natta, menjelaskan 

makna guru sebagai seseorang yang memberikan 

pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman kepada orang 

lain.
38

 

Dalam Undang-undang No. 14 tahun 2005 yang 

dimaksud dengan guru adalah pendidik profesional dengan 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

                                                             
36

 Pusat Bahasa Dapertemen Pendidikan Nasional , Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1250 
37

 Elfi Mu’awanah, Bimbingan Konseling Islam, (Yogyakarta: Teras, 2012) h. 

90 
38 Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 

2005) , Cet. ke-1, h. 113 
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melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 

anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah.
39

  

Guru Pendidikan Agama Islam merupakan Murobi, 

Mualim serta Muadib. Murabi artinya guru agama wajib 

mempunyai sifat rabbani, yaitu arif, dan terpelajar dalam 

bidang ilmu pengetahuan. Mualim bermakna bahwa guru 

agama harus alimun (ilmuwan) yaitu memahami ilmu teori, 

kreatif, merniliki komitmen yang  tinggi terhadap 

pengembangan ilmu, serta senantiasa berpegang pada sikap 

hidup yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai didalam 

kehidupan sehari-hari. Sementara itu, arti tadib adalah 

perpaduan antar ilmu dan amal.
40

 Agama islam sangat 

menghargai orang-orang yang berilmu pengetahuan 

(guru/ulama) seperti terdapat dalam Al-Quran surat Al-

Mujadilah ayat 11 berbunyi:   

 

 

”Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan 

apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.”
41

 

Dari pandangan diatas bahwa guru memiliki peran dan 

tugas yang penting dalam proses pembelajaran, dan memiliki 

tanggung jawab dalam membimbing serta mendidik peserta 

                                                             
39

 Undang-undang R.I Nomor 14 Tahun 2005, Guru dan Dosen, Pasal 1, Ayat 

(1) 
40 Muhammad Masjkur, “Peran Guru PAI Dalam Membangun Self Control 

Remaja di Sekolah, “at-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman Vol 7, No. 1 (2018), h.25. 

DOI: https://doi.org/10.36840/jurnalstudikeislaman.v7i1.114.  
41 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemahnya (Bandung: Sinar Baru 

Algasindo, 2011),h.910-911  
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didik untuk mencapai kedewasaan, kemampuan dalam 

menggapai masa depan baik dan sukses serta menjadi yang 

dewasa dan bertanggung jawab baik untuk dirinya sendiri 

maupun orang lain. Dalam AL-Qur’an juga di jelaskan bahwa 

seorang guru/ pendidik adalah orang yang mendidik dan 

mengajar orang  lain untuk memanusiakan manusia 

(mensucikan) dengan menginternalisasikan nilai-nilai kepada 

kepribadian peserta didik terutama nilai-nilai tauhid, akhlak, 

ibadah dan mengajarkan pengetahuan tentang berbagai hal. 

Terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al Baqarah ayat 129:  

 

نُ  هُ وُ ِّ ل عَ ُ ي َل َو اتِ َ ي ْن آ هِ يْ َ ل ُى عَ ل ْ ت َ ي ْن  هُ ٌْ ِه ىًلا  سُ ْن َر يهِ ِ ف ْث  عَ تْ ا ا َو َ ٌ َّ ت َر

نُ  ي نِ َح لْ ا ُز  ي زِ عَ ْ ل َت ا ًْ َ أ َل  َّ ً ِ ۚ إ ْن  هِ ي مِّ َز ُ ي َو  َ ح وَ ْن ِح ْ ل ا َو اَب  َ ت نِ ْ ل  ا

 

“Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul 

dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka 

ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab 

(Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan 

mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi 

Maha Bijaksana”.
42

 

 

Menurut Syaifiul Bhari Djamarah tugas seorang guru 

baik terikat dinas maupun diluar dinas, dalam bentuk 

pengabdian tugas-tugas itu antara lain: 

a) Tugas guru sebagai profesi yaitu suatu tugas yang 

menuntut profesionalitas diri sesuai perkembangan 

ilmu dan pengetahuan dan teknologi.  

b) Tugas guru sebagai tugas kemanusiaan berarti guru 

terlibat dalam interaksi sosial di masyarakat.  

c) Tugas guru sebagai kemasyarakatan berarti guru harus 

mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi 

warga Negara yang berakhlak dan bermoral.
43

 

                                                             
42 Dapertemen Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahannya, Cet. ke-5 

(Bandung: CV. DIponorogo 2007) , h.195 
43 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Eduktif, 

(Jakarta: Rineka Cipta 2000) , h. 37 
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Disamping tugas guru yang sudah dijelaskan maka guru 

harus memberikan peran yang dibutuhkan murid dan juga 

oleh masyarakat, antara lain peran guru sebagai: 

a) Sebagai evaluator, guru bisa membedakan mana nilai 

buru dan nilai yang baik. 

b) Sebagai informator, guru memberikan informasi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain 

bahan pelajarana yang telah diprogramkan dalam 

kurikulum. 

c) Sebagai inspirator, guru memberikan prtunjuk yang 

baik atas kemajuan peserta didik. 

d) Sebagai organisator, guru mampu mengorganisasikan 

segala sesuatu yang berkaitan dengan proses belajar 

mengajar demi tercapainya efektifitas dan 

efesiensidalam belajar pada diri anak.  

e) Sebagai motivator, guru mampu mendorong anak 

didiknya agar bergairah dan semanga aktif dalam 

belajar. 

f) Sebagai inisiator, guru mampu pencetus ide-ide 

kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. 

g) Sebagai fasilisator, guru dapat menyediakan fasilitas 

yang memudahkan proses pembelajaran  

h) Pembimbing, Guru hendaknya mengarahkan anak 

didiknya terhadap potensi sehingga mereka menjadi 

manusia dewasa yang sempurna, baik ilmu dan 

kahlaknya. 

i) Supervisor, guru hendaknya dapat membantu dan 

memperbaiki serta menilai terhadap proses pengajaran 

secara kritis. Dan juga peranan lain yang dapat 

mendukung dan mewujudkan kedudukan guru sebagai 

manusia yang terhormat dan mulia.
44

 

Guru sebagai pekerja professional, sekurang-kurang nya 

harus menguasai empat kompotensi dengan baik, empat 

kompetensi itu sebagai berikut: 

                                                             
44 Syaiful Bahri Djamarah, op.cit., h. 43-48 
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a) Kompetensi Pedagogik  

Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman guru 

terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengakulturasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya.  

b) Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal 

yang harus dimiliki seorang guru dengan 

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, 

dewasa, arif, dan berwibawa untuk dijadikan teladan 

dan berakhlak mulia. 

c) Kompetemsi Sosial 

Kompetensi social merupakan kemampuan guru untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan 

peserta didik, sesama pendidik, orang tua dan 

masyarakat yang terlibat dalam pembelajaran.  

d) Kompetensi professional  

Kompetensi professional merupakan kemampuan 

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan 

mendalam yang memungkinkan membimbing peserta 

didik memenuhi standar kompetensi. 
45

 

 

Jadi kompetensi guru adalah suatu syarat kemampuan 

yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, kompetensi yang 

harus dimiliki diantaranya: kompetensi pedagogik, 

kepribadian, sosial dan professional.  

Berdasarkan beberapa pengertian diatas guru dalam 

pandangan islam adalah mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi dengan 

mengupayakan perkembangan seluruh potesi yang dimiliki 

dan juga menyampaikan ilmu pengetahuan, memberikan 

pelajaran kepada anak didiknya.  

                                                             
45 Muhammad Yunus, “Profesionalisme Guru Dalam Peningkatan Mutu 

Pendidikan,” Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Vol. 19, No. 1 

(2016), h. 112–128  
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3. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam menurut Abdul Majid 

mengatakan bahwa, Pendidikan Agama Islam adalah upaya 

sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk 

mengenal memahami, menghayati, hingga mengimani, 

bertaqwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran 

islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Qur’an dan Al- 

Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta 

penggunaan pengalaman.
46

  

Menurut Zakiyah Darajat, pendidikan agama islam 

adalah pendidikan dengan melalui ajaran agama islam, 

pendidik membimbing dan mengasuh anak didik agar dapat 

memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama 

islam secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama 

islam sebagai pandangan hidup untuk mencapai keselamatan 

dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat.
47

  

Guru pendidikan agama islam adalah seorang pendidik 

yang mengajarkan ajaran agama islam serta bertanggung 

jawab memberikan pengetahuan, bimbingan serta bantuan 

kepada peserta didik dalam mengembangkan kedewasaannya 

baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik 

sesuai dengan ajaran agama islam dan dari sumber utamanya 

kitab suci Al-Qur’an dan Al- Hadits. 

Sedangkan upaya guru adalah usaha yang dilakukan guru 

sebagai pendidik professional dalam mendidik membimbing 

mengarahkan, serta mengevaluasi peserta didik dengan 

mengembangkan segala potensi yang ada pada diri peserta 

didik, baik dari segi kognitif (kecerdasan) afektif (sikap/nilai) 

dan psikomotorik (keterampilan) mulai pada jenjang 

pendidikan anak usia dini pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah.
48
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4. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah 

sesuatu usaha atau kegiatan selesai. Tujuan merupakan standar 

usaha yang dapat ditentukan, serta mengarahkan usaha yang 

akan dilalui dan merupakan titik pangkal untuk mencapai 

tujuan-tujuan lain. 

Pendidikan merupakan sebuah proses yang tentunya 

memiliki tujuan, dimana tujuan merupakan suatu arah yang 

ingin dicapai. Tujuan pendidikan ditentukan oleh dasar 

pendidikannya sebagai suatu landasan filosofis yang bersifat 

fundamental dalam pelaksanaan pendidikan.  

Dalam Pendidikan islam Tujuan merupakan hal yang 

penting. Tanpa tujuan maka kegiatan pendidikan terlaksana 

tanpa arah dan target yang ingin dicapai. Tujuan pendidikan 

islam sesuai dengan tujuan hidup manusia yaitu untuk 

mengabdikan diri secara penuh kepada Allah SWT sesuai 

dengan firman Nya dalam surat Al-Qashash ayat 77 berbunyi:  

 

َي  هِ َل  َ ث ي ِص َ َس ً ٌْ َ ت ًَل  َو  ۖ  َ ج َز ِخ ْْل َر ا ا دَّ ل ا  ُ اَك َّللاَّ َ ت ا آ وَ ي ِ ف غِ  َ ت ْ ت ا َو

ا  وَ مَ ْي  ِس ْح َ أ َو  ۖ ا  َ ي ْ ً دُّ ل  ا

َ ًَل  ىَّ َّللاَّ ِ ۖ إ ضِ  َْر ْْل ي ا ِ ف دَ  ا سَ َ ف ْ ل ا غِ  ثْ َ ت ًَل  َو  ۖ َل  يْ َ ل ِ إ  ُ َي َّللاَّ سَ ْح َ أ

ييَ  دِ ِس فْ وُ ْ ل ا ةُّ  ِح ُ  ي

 

“Dan carilah pada apa yang telah dianugrahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu 

lupa bagian dai (kenikmatan) duniawi”.
49

 

 

Berdasarkan ayat diatas tujuan pendidikan islam yaitu 

membentuk seorang hamba agar melakukan kewajiban kepada 

Allah, dan membentuk manusia yang mampu menghadapi 
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segala bentuk kebutuhan dan tantangan hidup, agar hidupnya 

lebih layak dan bermanfaat bagi orang lain.
50

  

Pendidikan agama islam disekolah bertujuan untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui 

pemberian dan penanaman pengetahuan, penghayatan, 

pengamalan, serta pengalaman peserta didik tentang agama 

islam sehingga menjadi muslim yang berkembang dalam hal 

keimanan, ketakwaan, berbangsa dan bernegara. Oleh karena 

itu, pendidikan agama islam sangat penting sebab dengan 

pendidikan islam, orang tua dan guru berusaha secara sadar 

memimpin dan mendidik anak diarahkan yang lebih baik 

sehingga mampu membentuk kepribadian yang utama sesuai 

dengan ajaran agama islam.   

 

B. Hasil Belajar Siswa 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil Belajar terdiri dari dua kata, yakni “Hasil” dan 

“Belajar”. Pengertian hasil menunjukan pada suatu perolehan 

akibat dilakukannya suatu aktivitas dan proses yang 

mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. 

Sedangkan Belajar menurut Slameto dalam bukunya yang 

berjudul Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya 

bahwa “belajar” adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya.
51

  

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Hasil Belajar 

merupakan suatu yang diadakan, dibuat, dijadikan oleh suatu 

usaha atau dapat juga berarti pendapat, perolehan, buah. Hasil 

belajar selalu dinyatakan dalam bentuk perubahan tingkah 

laku. Bagaimana bentuk tingkah laku yang diharapkan 

berubah itu dinyatakan dalam perumusan tujuan instuksional. 
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Dari pengertian hasil dan belajar diatas bahwa hasil 

belajar adalah kemampuan-kemampuan dan perubahan 

tingkah laku yang dimiliki peserta didik setelah ia menerima 

pengalaman belajar , karena hasil belajar merupakan output 

dari suatu proses pembelajaran, hasil belajar diperoleh dari 

apa yang  dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan 

belajar.    

Hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya.
52

 

Proses pemberian atau menentukan nilai objektif tertentu 

berdasarkan suatu kriteria tertentu. Dalam proses 

pembelajaran mengandung 3 unsur yang dapat dibedakan, 

yakni tujuan pembelajaran, belajar mengajar, dan hasil belajar. 

Hakikatnya dalam hasil belajar siswa merupakan perubahan 

tingkah laku yang mencangkup dalam bidang kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. Penilaian dalam proses pembelajaran 

berfungsi sebagai: 

a) Alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan 

instruksional. 

b) Umpan balik upaya perbaikan proses belajar mengajar. 

c) Dasar bahan yang digunakan untuk menyusun isi laporan 

hasil belajar siswa sebagai pertanggung jawaban kepada 

orang tua.  

Hasil belajar yang dicapai siswa melalui proses belajar 

mengajar yang optimal cenderung menunjukan hasil yang 

berciri sebagai berikut:  

a) Kepuasan dan kebanggaan yang dapat menumbuhkan 

motivasi belajar intristik pada diri siswa motivasi intristik 

adalah semangat juang untuk belajar yang tumbuh dari 

diri siswa itu sendiri. 

b) Menumbuhkan keyakinan akan dirinya. Artinya dia tau 

akan kemampuan dirinya dan percaya bahwa ia 

mempunyai potensi yang tidak kalah dengan orang lain 

apabila ia berusaha sebagaimana seharusnya. 
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c) Hasil belajar yang dicapai bermakna bagi dirinya seperti 

akan tahan lama diingatannya, membentuk perilaku, dan 

bermanfaat untuk memperoleeh aspek lain. 

d) Hasil belajar yang diperoleh siswa secara menyeluryh 

(komprehensif) yang mencangkup ranah kognitif 

(pengetahuan atau wawasan) afektif dan psikomotorik. 

e) Kemampuan siswa untuk mengontrol atau memilih hasil 

yang dicapainya maupun menilai dan meengendalikan 

proses dari usaha belajarnya. 

Hasil belajar merupakan faktor yang sangat penting untuk 

mengukkur keberhasilan seseorang dalam belajar yang berupa 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki setelah ia menerima 

pengalaman belajar. Dengan demikian hasil belajar dapat 

diartikan sebagai kemampuan siswa dalam belajar memiliki 

pengalaman dalam bentuk penguasaan terhadap ilmu 

pengetahuan, serta memiliki perubahan sikap dan 

keterampilan sebagai hasil dari usaha yang dilakukan. 
53

 

 

2. Indikator Hasil Belajar  

Pengungkapan hasil belajar yang ideal meliputi ranah 

psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman dan 

proses belajar siswa. Hasil belajar tersebut dapat diketahui 

melalui indikator (penunjuk adanya prestasi tertentu) 

dikaitkan dengan prestasi yang hendak diukur atau 

diungkapkan.
54

  

Adapun indikator-indikator hasil belajar terbagi menjadi 

tiga ranah, yaitu sebagai berikut:  

1) Ranah Kognitif (proses berfikir), berkaitan dengan 

kemampuan intelektual siswa dalam berpikir, mengetahui 

dan memecahkan masalah. Adapun indikator prestasi 

belajar dalam ranah kognitif, yaitu: 
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a. Pengetahuan, yakni kemampuan mengingat apa 

yang sudah dipelajari.  

b. Pemahaman, yakni kemampuan memahami makna 

materi dari yang dipelajari. 

c. Aplikasi, yakni kemampuan untuk meggunakan hal 

yang sudah dipelajari ke dalam situasi baru yang 

konkret. kemampuan menerapkan materi yang sudah 

dipelajari pada sitausi yang baru.  

d. Analisis, yakni kemampuan untuk merinci berbagai 

hal yang dipelajari ke dalam unsur-unsurnya supaya 

struktur organisasinya dimengerti. 

e. Sintesis, yakni kemampuan untuk mengumpulkan 

bagian-bagian guna membentuk satu kesatuan yang 

baru. Memadukan konsep atau komponen sehingga 

membentuk suatu pola struktur atau bentuk baru. 

f. Evaluasi, yakni kemampuan untuk menentukan nilai 

suatu yang dipelajari guna untuk suatu tujuan 

tertentu.
55

 

 

2) Ranah Afektif (nilai/sikap), berkaitan dengan sikap dan 

nilai yang terdiri dari lima indikator. Adapun indikator-

indikator prestasi belajar dalam ranah afektif, yaitu: 

a. Receiving/attanding (penerimaan), yakni kepekaan 

dalam menerima ransangan dari luar yang datang 

kepada siswa dalam konteks situasi dan gejala. 

b. Responding (sambutan/jawaban), yakni reaksi yang 

diberi siswa terhadap stimulus yang datangnya dari 

luar. Hal ini mencakup ketepatan reaksi, perasaan, 

serta kepuasan dalam menjawab stimulus dari luar 

yang datang. 

c. Valuing (penilaian), yakni berkenaan dengan nilai 

dan kepercayaan terhadap stimulus tadi. Dalam 

evaluasi ini kesediaan menerima nilai, latar 
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belakang, atau pengalaman menerima nilai, dan 

kesepakatan nilai tersebut.  

d. Organisasi, yakni perkembangan atas nilai dalam 

keadaan seuatu sisitem organisasi, termasuk 

hubungan satu nilai dengan nilai lain, pemantapan, 

prioritas nilai yang telah dimiliki. 

e. Karakteristik nilai atau internalisasi nilai, yakni 

keterpaduan atass semua nilai yang telah dimiliki 

dan mempengaruhi tingkah laku dan kepribadian 

seseorang.
56

  

 

3) Ranah Psikomotorik (keterampilan), berkaitan dengan 

keterampilan (skill) dan kemampuan bertindak individu. 

Adapun indikator-indikator prestasi belajar dalam ranah 

psikomotorik sebagai berikut:  

a. Gerakan Reflek, yakni gerakan secara tidak sadar 

b. Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar. 

c. Keterampilan perseptual, yakni termasuk 

didalamnya membedakan visual, audit, motoris dan 

lain-lain. 

d. Kemampuan dibidang fisik, misalnya kekuatan 

keharmonisan, dan ketepatan. Gerakan-gerakan skill 

mulai dari keterampilan sederhana sampai 

kompleks. 

e. Kemampuan yang berkaitan dengan komunikasi 

non-decursive, seperti gerakan ekspresive (verbal 

dan non verbal) dan interpretatif.
57

 

 

Jadi indikator hasil belajar itu mencakup tiga ranah yaitu 

kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Akan tetapi pada 

penelitian ini akan berfokus pada ranah Kognitif.  

 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Hasil Belajar Siswa 
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Untuk memperoleh hasil belajar siswa perlu diperhatikan 

beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun 

faktor-faktor nya sebagai berikut:  

 

1. Faktor Intern 

Faktor intern yaitu faktor yang timbul dari dalam 

diri siswa tersebut. Adapun yang termasuk golongan 

faktor intern, yaitu: 

a. Faktor Jasmaniah, berkaitan dengan organ-organ 

tubuh manusia yang berpengaruh pada kesehatan. 

Dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa 

dalam mengikuti pelajaran. Kondisi tubuh yang 

lemah akan menurunkan kualitas ranah kognitif 

sehingga materi pelajaran yang diberikan tidak 

maksimal diserap.
58

  

b. Faktor Psikologis, berkaitan dengan psikologis siswa 

dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas 

perolehan pembelajaran siswa., yaitu: intelegensi 

atau kecerdasan, bakat, minat, motivasi, dan sikap 

siswa.
59

 Dapat digolongkan sebagai berikut: 

1) Intelegensi (kecerdasan), kemampuan belajar 

disertai kecakapan diri untuk menyesuaikan diri 

dengan keadaan yang dihadapinya.  

2) Bakat, kemampuan tertentu yang telah dimiliki 

seseorang sebagai kecakapan pembawaan. 

3) Minat, kecendrungan yang tepat untuk 

memperhatikan dan mengenai beberapa 

kegiatan.  

4) Motivasi, keadaan yang mendorong siswa 

untuk melakukan kegiatan belajar.  

5) Sikap siswa, kecendrungan untuk merespon 

atau mereaksi dengan cara yang relative 
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terhadap objek orang, barang, dan sebagainya, 

baik secara positive maupun negative.        

 

2. Faktor Ekstern 

Faktor ekstern merupakan faktor yang bersumber 

dari luar individu yang bersangkutan. Adapun yang 

termasuk golongan faktor ekstern, yaitu: 

a. Faktor keluarga 

Faktor lingkungan rumah atau keluarga ini 

merupakan lingkungan pertama dan utama dalam 

menentukan keberhasilan prestasi belajar siswa. 

Adanya perhatian, dorongan dan kasih sayang orang 

tua terhadap perkembangan proses belajar dan 

pendidikan anak-anaknya maka akan mempengaruhi 

keberhasilan belajarnya. 

b. Faktor sekolah  

Keadaan sekolah tempat belajar turut 

mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Kualitas 

guru, metode mengajar, relasi antara guru dan siswa, 

kurikulum, fasilitas sarana dan prasarana, tata tertib, 

serta lingkungan sekolah itu sendiri menjadi 

pengaruh keberhasilan belajar siswa.  

c. Faktor lingkungan masyarakat  

Lingkungan juga merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar siswa, sebab dalam 

kehidupan sehari-hari siswa akan lebih banyak 

bergaul. Siswa akan mudah terpengaruh lingkungan 

masyarakat karena keberadaannya dalam lingkungan 

tersebut. Kegiatan dalam masyarakat, mass media, 

teman bergaul, lingkungan tetangga dapat 

mempengaruhi siswa sehingga perlu diusahakan 

lingkungan yang positif untuk mendukung belajar 

siswa.
60
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C. Pandemi COVID-19  

1. Pengertian Pandemi Covid-19 

Covid-19 atau sering disebut dengan virus corona, 

pertama kali ditemukan di Wuhan ibukota Provinsi Hubei 

China pada Desember 2019. Virus tersebut mulai menyebar 

dibeberapa Negara pada awal tahun 2020 salah satu nya di 

Indonesia. Sebuah virus yang menyebabkan penyakit infeksi 

saluran pernapasan mulai flu biasa hingga penyakit serius 

seperti Middle East Respiratory syndrome (MERS) dan 

sindrom pernafasan akut berat/ Severe Acute Respiratory 

Syndrome (SARS). Awal muncul di Wuhan China pada 

Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute 

Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS COV-2), dan 

menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-

19).
61

  

Covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia pada tanggal 

2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 

menunjukan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus 

dan 136 kasus kematian. Tingkatan di Indonesia sebesar 8,9%. 

Angka ini merupakan yang tertinggi di Asian Tenggara.
62

  

Penyebaran Covid-19 dapat ditularkan oleh orang-orang 

yang melakukan kontak fisik. Dari manusia ke manusia 

(human to human) yang mana manusia merupakan makhluk 

sosial yang memungkinkan saling berinteraksi secara 

langsung sehingga tingkat penyebaran virus sangat pesat. 

Virus Covid-19 ini dapat menyebabkan kematian, gejala awal 

yaitu batuk, demam, sesak nafas, nyeri otot, diare, sakit 

tenggorokan, kehilangan bau, sakit perut dan meyebabkan 

kematian. Sebagian besar orang yang terinveksi Covid-19 
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akan mengalami penyakit pernafasan ringan hingga sedang 

bahkan menyebabkan sulit bernafas hingga meninggal. Virus 

ini bisa tumbuh dengan sendirinya karena imunitas tubuh, 

namun orang tua lebih rentan terkena virus ini  Sehingga 

pemerintah membuat berbagai macam kebijakan karantina 

untuk memutus rantai penularan virus Covid-19. Karantina 

kewilayahan diatur dalam aturan Undang-Undang Nomor 6 

tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Bertujuan 

membatasi perpindahan orang membatasi kerumunan orang, 

membatasi gerakan orang demi keselamatan bersama.
63

 dan 

kebijakan pemerintah termasuk salah satunya adalah 

menginstruksi untuk bekerja, belajar, dan beribadah dirumah, 

atau dikenal dengan istilah Work From Home (WFH). 

Penerapan social distancing, physical distancing, dan 

kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
64

 

Adapun penjelasannya, yaitu: 

1) Work From Home (WFH), dalam Bahasa Indonesia 

artinya bekerja dari rumah, yang dimaksud dengan 

kebijakan WFH yakni kegiatan bekerja, belajar, dan 

beribadah semua dilakukan dirumah. 

2) Social distancing dan Phsycal distancing, atau disebut 

juga jaga jarak, yakni tindakan menjaga jarak fisik antara 

satu orang dengan orang lain serta mengurangi jumlah 

orang yang melakukan kontak dekat satu sama lain.  

3) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah istilah 

kekarantaniaan kesehatan di Indonesia, yang 

didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu 

penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi 

penyakit atau terkontaminasi. PSBB dilakukan oleh 

pemerintah daerah tingkat provinsi maupun 
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kabupaten/kota setelah mendapatkan persetujuan Mentri 

Kesehatan melalui keputusan Mentri. 

Selain kebijakan tersebut, pemerintah juga telah 

menghimbau masyarakat untuk menerapkan 3M (Memakai 

masker, Menjaga jarak, dan Mencuci tangan dengan sabun).
65

 

Menggunakan masker dapat mengurangi penyebaran penyakit 

pernapasan, mencegah masuknya droplet yang keluar saat kita 

batuk/bersin/berbicara sehingga tidak menularkan ke orang 

lain, namun tidak menjamin penyebaran penyakit benar-benar 

berhenti. Dengan menjaga jarak bisa mengurangi resiko 

tertular dan menulari. Mencuci tangan juga sangat penting 

karena virus mati dengan sabun dan air mengalir, atau cuci 

tangan dengan handsanitizer dengan kandungan alcohol 

minimal 60%, tidak lupa lakukan dengan 6 langkah cuci 

tangan dengan benar.
66

 

 

2. Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19 

Kondisi pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan 

yang luar biasa, termasuk dalam bidang pendidikan. 

Kebijakan social distancing dan phsycal distancing guna 

meminimalisir penyebaran virus covid-19 mendorong semua 

elemen pendidikan untuk mengaktifkan kelas meskipun 

sekolah tutup. Bagi lembaga pendidikan Work From Home 

(WFH) berarti proses kegiatan belajar mengajar (KBM) yang 

biasanya dilakukan di ruang-ruang kelas secara langsung 

sekarang dihentikan sementara waktu dan digantikan dengan 

proses belajar mengajar menggunakan sistem online/daring.
67

 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 

menerbitkan beberapa surat edaran terkait pencegahan Covid-

19 salah satunya Surat edaran Kemendikbud No 4 Tahun 2020 

yang menganjurkan seluruh kegiatan di institusi pendidikan 

                                                             
65

 Sonny Harry, Pedoman Perubahan Perilaku Penanganan Covid-19, Satuan 

Tugas Penangan Covid-19,  Oktober 2020, h. 3 
66 Ibid. h.9-14 
67 Lalu Gede Muhammad Zainudin Atsani, “Transformasi media 

pembelajaran pada masa pandemic covid-19” , Jurnal studi islam, Vol. 1 (No. 1), 

januari-maret 2020, h.87 
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harus jaga jarak dan seluruh penyampaian materi akan 

disampaikan dirumah masing-masing. Selama masa pandemic 

covid-19 pembelajaran dilaksanakan dirumah atau online, 

pembelajaran online didefinisikan sebagai pengalaman 

transfer pengetahuan menggunakan video, audio, gambar, 

komunikasi teks, perangkat lunak dan dengan dukungan 

perangkat internet untuk menunjang pembelajaran selama 

masa pandemic covid-19.
68

 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar mengalami 

perubahan bentuk oprasional yang digeneralisasi melalui 

kebijakan pembelajaran dan mengikuti kebijakan sosial, 

Pembelajaran lazim nya dilakukan didalam kelas dengan 

jadwal tertentu berubah menjadi pembelajaran yang dilakukan 

dirumah masing-masing melalui internet secara online, 

disebut juga pembelajaran Daring (dalam jaringan) dan juga 

berlakunya pembelajaran luring (luar jaringan), berikut 

penjelasan mengenai pembelajaran pada masa pandemic 

covid-19 antara lain:  

a. Pembelajaran Daring 

Pembelajaran Daring (dalam jaringan) merupakan 

metode pembelajaran yang memanfaatkan jaringan 

online, menggunakan handphone atau laptop melalui 

beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring, seperti 

Whatsapp, Google Meet, Google Classroom, Zoom 

Meeting, Google form, dan aplikasi yang memudahkan 

proses pembelajaran lainnya)  

b. Pembelajaran Luring  

Pembelajaran Luring (luar jaringan) merupakan 

model pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka 

dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan 

yang berlaku atau pembelajaran yang dilakukan 

menggunakan televisi, radio, modul belajar mandiri dan 

lembar kerja, bahan ajar cetak, alat praga dan media 

belajar dari benda di lingkungan sekitar.  

                                                             
68 Luh Devi Herliandy, dkk, “Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19” , 

Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.22, (No. 1), April 2020, h. 67   
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c. Blended Learning 

Metode Blended Learning merupakan metode yang 

menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka meallui 

video converence. Jadi, meskipun siswa dan guru 

melakukan pembelajaran dari jarak jauh, keduanya masih 

bisa berinteraksi satu sama lain. 

 

Hal ini tentu dirasa berat oleh pendidik dan peserta didik. 

Terutama bagi pendidik, dituntut kreatif dalam penyampaian 

materi melalui media pembelajaran daring. Belajar di rumah 

dengan menggunakan media daring mengharapkan orangtua 

sebagai role model dalam pendampingan belajar anak, 

dihadapi perubahan sikap. Masa pandemi Covid-19 ini bisa 

dikatakan sebagai sebuah peluang dalam dunia pendidikan, 

baik pemanfaatan teknologi seiring dengan industri 4.0, 

maupun orangtua sebagai mentor. 
69

 Belajar online menuntut 

peran pendidik mengevaluasi efektifitas dan disesuaikan 

dengan kebutuhan belajar. Ini penting dilakukan untuk 

memenuhi aspek pembelajaran seperti proses pengetahuan, 

moral, keterampilan, kecerdasan dan estetika. Mengingat 

bahwa perubahan pembelajaran online berpengaruh pada daya 

serap peserta didik. Sangat penting untuk diperhatikan yaitu 

komunikasi orang tua dan pendidik untuk mewujudkann 

kemandirian belajar peserta didik dan untuk meningkatkan 

hasil belajar peserta didik selama masa pandemic covid-19.
70

    

  

 

                                                             
69 Lalu Gede Muhammad Zainudin Atsani, “Transformasi media 

pembelajaran pada masa pandemic covid-19” , Jurnal studi islam, Vol. 1 (No. 1), 

januari-maret 2020, h.87 
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BAB III 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Objek 

1. Sejarah SMPN 20 Bandar Lampung 

Awal berdirinya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 

(SLTP) 20 Bandar Lampung dipelopori oleh program 

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Kelurahan 

Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Bandar 

Lampung, pokok pikiran yang terkandung dalam musyawarah 

(LKMD) saat itu didasari rangkaian beberapa hal, yaitu:  

a. Kelurahan tersebut baru berdiri, sebelumnya merupakan 

bagian dari kelurahan labuhan ratu. 

b. Untuk meningktakan kualitas hidup warga kelurahan, 

diperlukan secara kesehatan  (Puskesmas), Pendidikan 

(TK, SLTP,SMU), Perekonomian (pasar dan koprasi), 

Keamanan (Pos Kamling) 

c. Usul dari program LKPD tersebut keseluruhannya 

terkabulkan, namun pihak Kanwil Depdikbud Provinsi 

Lampung memiliki pertimbangan lain., Hasilnya bukan 

gedung SMU Negri Kedaton, melainkan SMP Negri yang 

awalnya diberi nama SLTP Negri 3 Kedaton, setelah 

surat keputusan Mendikbud RI Nomor : 0363/0/1991 

tentang pembukaan dan penegerian sekolah namanya 

yang resmi menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 

Negri 20 Bandar Lampung.  

 

SLTP Negri 20 Bandar Lampung berdiri pada tahun 

1990/1991 pertama kali dengan local 6 ditambah 1 lokal untuk 

guru dan kepala sekolah. Mulai ditempati sejak 28 Februari 

1991. Pada pertama dimulai tahun ajaran baru kegiatan 

mengajar dilaksanakan SD Negeri 2 Labuhan Dalam dengan 

siswa sebanyak 120 orang terdiri dari 3 kelas dengan tenaga  
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2. Visi dan Misi Sekolah 

a) Visi Sekolah  

Visi terwujudnya lulusan yang berprestasi, beriman, 

nyaman dan taqwa, aman serta rasional menghadapi 

tantangan masa depan. 

Indikator : 

1) Unggul dalam Pembinaan Imtaq. 

2) Unggul dalam pengembangan kurikulum. 

3) Unggul dalam bidang akademik. 

4) Unggul dalam pengembangan ketenagaan. 

5) Unggul dalam sarana/prasarana. 

6) Unggul dalam pengelolaan / manajemen. 

7) Unggul dalam pengembangan sistem penilaian. 

8) Unggul dalam pengembangan proses pembelajaran. 

9) Unggul dalam penggalian dana opersional 

pendidikan. 

10) Unggul dalam bidang non akademik. 

 

b) Misi Sekolah 

Misi SMP Negeri 20 Bandar Lampung 

1) Melaksanakan Kurikulum satuan Pendidikan. 

2) Melaksanakan Pengembangan Profesi Guru. 

3) Melaksanakan Pengembangan Kopetensi Guru Dan 

TU. 

4) Melaksanakan pengembangan bahan dan sumber 

Pengajaran  

5) Melaksanakan pengembangan dan peningkatan media 

pembelajaran 

6) Meningkatkan perolehan nilai rata – rata Ujian 

Nasional. 

 

3. Letak Geografis  

Adapun, letak geografis SMPN 20 Bandar Lampung 

terletak di Jl. R.A Basyid Labuhan Dalam, Kecamatan 

Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, 

Kode Pos: 35142 
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4. Keadaan Guru dan Siswa SMPN 20 Bandar Lampung 

a. Keadaan Guru  

Guru merupakan salah satu orang yang berpengaruh 

dalam kegiatan proses pembelajaran, karena merupakan 

tanggung jawab untuk mendidik, membina, membimbing 

atau membantu anak didiknya. Mengingat guru sangat 

berpengaruh dalam kegiatan belajar mengajar untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peneliti akan 

memaparkan nama-nama guru SMPN 20 Bandar 

Lampung sebagai berikut:  

 

Tabel 3.1 

Daftar dewan guru SMPN 20 Bandar Lampung 

  

Sumber: SMPN 20 Bandar Lampung 2020 

 

b. Keadaan Siswa 

Peneliti akan memaparkan jumlah siswa di SMPN 20 

Bandar Lampung pada lima tahun terakhir, adapun tabel 

nya sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2 

Data siswa antar tahun 2020/2021 di SMPN 20 Bandar Lampung 

 

Th. Jml Kelas VII Kelas VIII Kelas IX 

No Nama NIP Pen

d 

Bid.stud

i 

1 Dra. Husma Layansi 19610618198603200

2 

S1 PAI 

2 Mulyono, M.Pd.I 19650605020012200

1 

S2 PAI 

3 Suseno, S.Pd.I 19849205201903100

1 

S1 PAI 
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Peljaran Pendaftar 

(Cln Siswa 

Baru) 

Jml 

Siswa 

Jml 

Rombel 

Jml 

Sisw

a 

Jumlah 

Rombe

l 

Jml 

Siswa 

Jumlah 

Rombe

l 

2015/201

6 
529 495 

14 
243 

8 
235 

7 

2016/2017 372 450 14 443 14 239 8 

2017/2018 269 257 8 401 13 403 12 

2018/2019 311 352 11 246 8 387 13 

2019/2020 311 328 11 342 11 239 8 

2020/2021 310 310 10 306 10 332 11 

Sumber: SMPN 20 Bandar Lampung 2020 

 

 

B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian mengenai upaya guru PAI 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada masa pandemic 

covid-19 di SMPN 20 Bandar Lampung yang berada di Jl. R.A 

Basyid Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota 

Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Selanjutnya setelah peneliti 

melakukan penelitian dengan menggunakan pengumpulan data 

yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi maka peneliti 

menemukan data yang akan dipaparkan sebagai berikut:  

 

1. Proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada masa 

pandemi Covid-19 

Peneliti melalui prosedur pengumpulan data dokumentasi 

melihat SMPN 20 Bandar Lampung merupakan sekolah yang 

memiliki visi yaitu terwujudnya lulusan yang berprestasi, 

beriman, nyaman dan taqwa, aman serta rasional menghadapi 

tantangan masa depan.
71

 Dari visi tersebut dapat dilihat 

dengan keadaan yang saat ini dimasa pandemic covid-19 

siswa dituntut mampu berprestasi walaupun kegiatan belajar 

mengajar disekolah ditiadakan dan digantikan dengan belajar 

                                                             
71 Dokumentasi visi SMPN 20 Bandar Lampung, Dokumentasi, Senin, 15 

Februari 2021 
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dari rumah masing-masing siswa sehingga kegiatan belajar 

mengajar (KBM) di SMPN 20 Bandar Lampung pada masa 

pandemic covid-19 ini dilaksanakan melalui daring (dalam 

jaringan) dan luring (luar jaringan) hal ini pasti akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa, seperti yang dipaparkan 

saat wawancara dengan bapak Mulyono, M.Pd selaku guru 

PAI pada Senin, 1 Maret 2021 sebagai berikut:  

“Kegiatan belajar memgajar nya melalui Daring dan 

juga luring mbak,  karena kan saat ini masih ada 

wabah virus covid-19 jadi kita mengikuti aturan 

pemerintah untuk gak melaksanakan kegiatan 

disekolah tapi dari rumah masing-masing siswa, jadi 

proses pembelajarannya ada yang pakai google class 

room, zoom meeting, whatsapp grup, dan 

sebagainya. tapi kadang juga belajar dengan luring 

menggunakan televisi, radio, modul belajar mandiri, 

lembar kerja, bahan ajar cetak dan sebagainya”
72

  

Pada masa pandemic covid-19 ini pemerintah telah 

mengeluarkan kebijakan pelaksanakan pembelajaran secara 

online untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid-19. 

Hal ini tentu guru diharapkan mampu mengikuti 

perkembangan teknologi agar dapat mensosialisasikan kepada 

siswa untuk menggunakan media belajar online. penggunaan 

media belajar online ini memiliki dampak yang positive yakni 

dapat belajar dimana saja dan kapan saja.
73

 Penjelasan 

mengenai proses pembelajaran kembali dijelaskan oleh pak 

Mulyono yaitu:  

”ketika awal masuk dibuka pelajaran dengan baca 

doa kemudian menanyakan kabar, memberikan 

motivasi belajar, kemudian membahas materi 

sebelumnya, tanya jawab itupun gak bisa lama 

                                                             
72 Mulyono, “Kegiatan belajar mengajar di SMPN 20 Bandar Lampung” 

Wawancara, 1 Maret 2021 
73 Bety Budi Asih, “Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Masa 

Pandemic covid-19 di SDMU Ahmad Dahlan Braja Selebah” , Jurnal as-salam Vol. 

IX  (No. 2),  Juli- Desember 2020, h.250 



 

 

 
 

46 

paling 30 menit lalu diberikan tugas dan juga di 

share lewat whastapp ada juga suruh buka link ke 

youtube, ada yang ke google class room dan 

sebagainya.”
74

   

Peneliti juga mendapatkan informasi mengenai proses 

belajar online melalui wawancara bersama bapak Suseno, 

S.Pd.I pada Senin 1 Maret 2021 sebagai berikut:  

“jadi untuk mengajar online ini saya selang seling 

misalnya minggu ini dengan tatap muka melalui 

zoom meeting nanti minggu depan dengan whatsapp 

atau google class room, kayak misalnya ada hapalan 

surat itu biasanya kita pake zoom siswa satu-satu 

menyetor begitu mbak, kan pelajaran agama islam 

disini hanya semingu sekali jadi kita gunakan 

dengan semaksimal mungkin agar siswa paham.”
75

    

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Mulyono, M.Pd 

bahwa kegitan belajar mengajar dilakukan dengan daring 

(dalam jaringan) dan luring (luar jaringan). Proses 

pembelajaran online dapat menggunakan aplikasi-aplikasi 

yang memudahkan siswa belajar dan berkomunikasi dengan 

guru seperti google classs room, zoom meeting atau whatsapp. 

Mengenai proses belajar yang demikian peneliti kembali 

menanyakan terkait perubahan proses belajar ini apakah ada 

perbedaan yang dialami dari siswa nya sendiri sehingga 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, berikut pak 

Mulyono,M.Pd menanggapi:   

 “Berhubung proses belajar nya begini tentunya ada 

perbedaan yang tadinya tatap muka secara langsung 

guru juga enak menjelaskan materi ke siswa 

sekarang melalui virtual online jadi agak susah 

komunikasi nya belum lagi banyak kendala-kendala 

dari siswa yang berbagai macam, pastinya akan 

berpengaruh ke hasil belajar siswanya. Hasil belajar 

                                                             
74 Mulyono, “Proses pembelajaran di SMPN 20 Bandar Lampung” 

Wawancara, 1 Maret 2021 
75 Suseno, “Proses pembelajaran daring” Wawancara, 1 Maret 2021 
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ini kan tergantung bagaimana siswa mendapatkan 

pelajaran melalui proses belajar itu sendiri. Dalam 

arti kalo siswa nya mengikuti kegiatan belajar 

dengan enjoy gak ada kendala dan menangkap 

pelajaran dengan baik pasti hasil nya juga akan 

bagus, beda lagi kalo siswa nya gak enjoy, banyak 

kendala misalnya jaringan atau sinyalnya gak bagus 

saat guru menjelaskan, belum lagi dia gak paham 

apa yg dipelajari itu kan juga akan mempengaruhi 

hasil belajar siswa. jadi kalo proses pengalaman 

belajarnya aja kurang komunikasi, interaksi antara 

guru dan siswa yah hasilnya pun akan berbeda”
76

 

Peneliti menyinggung mengenai metode pembelajaran 

yang dipakai saat daring kepada bapak Mulyono:  

“Kalo saat keadaan kayak gini sih kita pake metode-

metode yang tepat untuk diberikan ke siswa sesuai 

dengan materi nya, misalnya materi tentang sejarah 

khulafaurrasyidin bisa pake metode ceramah yang 

penjelasannya dengan video atau dengan rekam 

suara lalu di share ke whatsapp group. Contohnya 

lagi materi tentang shalat jamak qasar kita bisa pake 

metode mengirim kan video praktek shalat bisa dari 

youtube ataupun dengan powerpoint nanti siswa 

menyimak dan bisa dipraktekan juga dari rumah 

masing-masing. Intinya menggunakan metode dan 

media yang tepat yang membuat siswa tidak 

kesulitan memahami pelajaran dan disesuaikan aja 

dengan materi nya kalo ada yang kurang paham bisa 

ditanyakan lewat whatsapp seperti itu mbak”
77

  

Pak Suseno juga menambahkan mengenai proses 

penyampaian pembelajaran dengan menggunakan daring  

                                                             
76 Mulyono, “Perubahan proses pembelajaran di SMPN 20 Bandar Lampung” 

Wawancara, 1 Maret 2021 
77 Mulyono, “Metode Pembelajaran pada masa pandemic covid-19” 

Wawancara, 1 Maret 2021 
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“Kita juga dalam penyampaian materi gak hanya 

pake metode pembelajaran tapi ada beberapa 

alternative dalam proses pembelajaran, kita memberi 

pertanyaan kemudian siswa yang akan menjawab 

pertanyaan dalam forum group whatsaap. Kita juga 

kadang meminta siswa membuka materi 

pembelajaran yang ada dibuku LKS, membaca, 

merangkum materi, lalu guru menjelaskan secara 

singkat melalui audio record ada juga pakai video.” 
78

  

Media pembelajaran merupakan alat bantu apa saja yang 

dapat digunakan sebagai penyalur pesan yang ingin 

disampaikan agar tercapainya tujuan pembelajaran.
79

 Dengan 

demikian media pembelajaran seperti membuat power point, 

membuat video dan sebagainya menjadi alat bantu guru untuk 

menyampaikan materi kepada siswa agar siswa mengerti dan 

paham apa yang dsampaikan oleh guru meskipun proses 

pembelajaran menggunakan daring. 

Selanjutnya peneliti mendapatkan informasi mengenai 

materi apa yang paling sulit diserap siswa saat proses 

pembelajaran dimasa pandemic covid-19 ini. Kembali pak 

Mulyono menjawab:   

“Yang paling sulit diserap atau dipahami siswa saat 

belajar online sejauh ini yaitu membaca alqur’an, 

jadi ketika siswa disuruh membaca lafaz-lafaz al-

qur’an dan berkenaan dengan tanda baca dan 

sebagainnya siswa masih kesulitan dengan proses 

yang belajar seperti ini. Selebihnya siswa dapat 

mengikutinya dengan baik”
80

  

                                                             
78 Suseno, “Proses Penyampaian Pembelajaran Daring” Wawancara, 1 Maret 

2021 
79 Syaiful Bahri dan Azwan Zain, Strategi belajar mengajar,( Jakarta; Rineka 

cipta, 2010) , h. 121 
80 Mulyono, “Materi yang sulit diserap pada pembelajaran daring” 

Wawancara, 1 Maret 2021 
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Peneliti mendapatkan informasi mengenai respon wali 

siswa terkait proses pembelajaran daring dan luring yang 

dilakukan sekolah. 

“Nah respon wali siswa dengan proses belajar yang 

seperti ini berbagai macam yah mbak. Ada yang 

biasa-biasa saja ada juga orang tua siswa yang 

merasa kesulitan saat membantu anak-anaknya 

mengerjakan tugas. Tapi antara guru dan wali siswa 

nya saling bekerja sama memantau perkembangan 

siswa tersebut. biasanya jika anak belum 

mengumpulkan tugas yang diberikan, saya sebagai 

guru menanya kan kepada orang tuanya kenapa 

anaknya belum mengumpul tugas begitu dan 

sebaliknya kalo orangtua nya bingung membantu 

anaknya ngerjain tugas biasanya orang tua menelfon 

atau kadang datang kesekolah dan menanyakan 

kesulitannya begitu. kalo untuk orang tua yang 

keduanya sibuk punya pekerjaan merasa 

pembelajaran daring ini memberatkan karena tidak 

bisa terus-terusan membantu dan memantau anaknya 

belajar belum lagi tugas-tugas siswa yang banyak 

jadi wali murid biasanya mengeluh dengan 

pembelajaran daring ini.”
81

  

 

2. Upaya dalam meningkatkan hasil belajar PAI pada masa 

pandemic Covid-19  

Peneliti mendapatkan informasi mengenai upaya guru 

PAI dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada masa 

pandemic covid-19 ini peneliti mengumpul data melalui 

wawancara bersama bapak Mulyono, M.Pd pada Kamis, 4 

Maret 2021 sebagai berikut: 

“Upaya yang kami lakukan yaitu memanfaatkan 

teknologi yang ada dengan menggunakan aplikasi 

dalam melaksanakan pembelajaran seperti media 

                                                             
81 Mulyono, “Respon Wali murid Mengenai Pembelajaran Daring” 

Wawancara, 1 Maret 2021 
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social whastapp, Google form, Google Class Room, 

Zoom Meeting, media social Youtube juga. Kita 

juga pake media atau alat praga yang menarik 

digunakan sesuai materi dan juga memilih metode 

pembelajaran yang tepat. kan kita sistem ada yang 

daring ada yang luring. kalo luring contohnya kita 

buat kelompok belajar untuk mengajak siswa 

menyatat materi misalnya dengan membuat bagan 

yang dihiasi gambar-gambar dan lain sebagainya, 

biar anaknya gak bosen menggunakan daring terus 

jadi bisa bekerja sama dengan teman kelompoknya. 

anak-anak biasa nya seneng kalo udah ketemu 

dengan temannya jadi lebih semangat belajar mbak. 

atau kita bisa juga pake media audio visual dan 

mengajak untuk menebak soal yang diberikan. yah 

pokoknya dibuat belajar seasik mungkin dengan 

metode yang tepat.”
82

  

Pemaparan diatas menunjukan bahwa kompetensi guru 

terhadap pemanfaatan teknologi dan aplikasi-aplikasi yang 

memudahkan dalam proses pembelajaran menjadi upaya yang 

dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Siswa 

ditingkatkan dengan menggunakan metode yang akan mampu 

membuat siswa dalam proses belajar yang lebih 

menyenangkan dan aktif belajar dalam memcahkan masalah. 

Hasil belajar siswa pada hakikatnya perubahan pada ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotorik.
83

 Ketiga ranah tersebut 

dapat diperoleh siswa melalui kegaiatan belajar mengajar. 

Kemudian peneliti juga mendapatkan tambahan informasi dari 

wawancara bersama bapak Suseno, S.Pd.I pada Senin 8 Maret 

2021 sebagai berikut:  

“Kami juga memberikan motivasi belajar kepada 

siswa agar anak tidak malas-malasan belajar 

                                                             
82 Mulyono, “Upaya Guru PAI Dalam Meningkatkan Hail Belajar Siswa Pada 

Masa Pandemi Covid-19” Wawancara, 4 Maret 2021  
83 Nana Sudjana, Penilaian hasil proses belajar mengajar, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya) , h. 22-23  
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walaupun dengan keadaan proses belajar yang 

begini. Kita kasih motivasi dan juga kadang 

memberi sedikit pujian dan hadiah agar anaknya 

tambah semangat belajar. contohnya kalo anak 

mengerjakan tugas dengan tepat waktu, terus nilai 

nya bagus, mengikuti pembelajran dengan baik, dan 

aktif saat proses belajar. Kita kasih pujian dan 

hadiahnya dapat nilai tambahan begitu.”
84

   

Guru meberikan rangsangan atau dorongan terhadap 

siswa dalam melakukan kegiatan belajar menggunakan daring 

dengan menumbuhkan motivasi belajar siswa diharapkan 

dapat meningkatkan hasil belajar.  

”Kita juga bekerjasama dengan orang tua siswa 

untuk memantau pembelajaran anaknya dirumah. 

komunikasi antara guru dan orang tua siswa juga 

salah satu upaya kami karena orang tua siswa yang 

lebih banyak ada dirumah dengan anak dan paham 

apa yang dilakukan anaknya dirumah apakah sudah 

belajar, apakah mengerjakan tugas nya sendiri, itu 

kan yang bisa melihat ya orang tua nya, kami hanya 

bisa memberikan arahan saja.”
85

 

Peran orang tua juga sangat membantu dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa. Jika biasanya dikelas guru 

yang memantau langsung siswa dalam proses pembelajaran 

sekarang orang tua lah yang berperan menggantikan. Peneliti 

kembali mendapatkan informasi yang disampaikan bapak 

Mulyono, M.Pd terkait upaya meningkatkan hasil belajar 

siswa pada masa pandemic covid-19.      

“Dengan kombinasi pembelajaran secara luring dan 

daring ini kita sering melakukan evaluasi 

pembelajaran secara singkat. Jadi biasanya saya 

sebelum memulai pelajaran atau setelah pelajaran 

melakukan evaluasi tanya jawab atau latihan-latihan 

                                                             
84 Suseno, “Motivasi belajar pada masa pandemic” Wawancara, 8 Maret 2021 
85 Suseno, “Upaya meningkatkan hasil belajar siswa dengan peran orang tua” 
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soal mengulas materi sebelumnya yang udah 

dipelajari agar kita tau sejauh mana anak dapat 

mengerti dan paham. itu juga jadi tolak ukur 

keberhasilan siswa dalam proses belajar. Karena 

takutnya ketika kami tidak sering melakukan 

evaluasi dan kita kurang komunikasi dengan orang 

tua tapi ternyata pembelajaran yang kita lakukan 

menjadi beban dan kurang maksimal. Di masa 

pandemic covid-19 ini kami sering melakukan 

komunikasi dengan orang tua di media sosial seperti 

whatsapp bagi orang tua yang memiliki alat tapi kalo 

gak ada alat komunikasi ya kadang orang tua yang 

datang kesekolah tapi tetap dengan mematuhi 

protokol kesehatan”
86

 

Evaluasi pembelajaran sangat penting dalam mengukur 

tingkat keberhasilan pembelajaran yang dilakukan secara 

online. Tujuan dari evaluasi pembelajaran untuk memperoleh 

kepastian mengenai keberhasilan belajar siswa dan 

memberikan masukan kepada guru mengenai apa yang dia 

lakukan dalam kegiatan pengajaran, apakah sudah dikuasi 

siswa atau belum dan apakah kegiatan pengajaran yang 

dilakukan sudah sesuai apa yang diharapkan atau belum.
87

      

Berdasarkan pengumpulan data yang peneliti lakukan. 

Upaya guru PAI dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

diantaranya: Memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

menggunakan media pembelajaran dan media sosial pada 

proses pembelajaran dan metode pembelajaran yang menarik, 

memberikan motivasi belajar kepada siswa, bekerja sama 

dengan orang tua siswa untuk memantau pembelajaran 

dirumah, serta melakukan evaluasipembelajaran.   

 

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan 

hasil belajar PAI pada masa pandemic Covid-19  

                                                             
86 Mulyono, “Evaluasi pembelajaran daring” Wawancara, 8 Maret 2021 
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Pada saat ini kegiatan belajar mengajar dilaksanakan 

online menjadi hal yang tidak biasa dilakukan oleh guru dan 

siswa yang biasanya mengajar di dalam kelas bertatap muka 

secara langsung, tetapi sekarang tidak langsung melainkan 

secara virtual melalui daring dan luring. Tentu nya dari 

perbedaan proses pembelajaran ini mempengaruhi hasil 

belajar siswa yang mana hasil belajar itu sendiri merupakan 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajar.
88

 adapun faktor-faktor 

pendukung dan penghambat   melaksanakan proses 

pembelajaran menggunakan daring dan luring dalam 

meningkatkan hasil belajar dipaparkan saat wawancara pada 

Rabu, 3 Maret 2021 oleh bapak Mulyono, M.Pd. bahwa: 

“Ya sekarang karena sistem nya online begini kita 

menggunakan alat komunikasi seperti handphone 

atau laptop dan kuota internet itu menjadi faktor 

pendukung atau penunjang dalam sistem daring ini 

mbak, supaya tetap bisa berinteraksi, berkomunikasi, 

dan juga proses pembelajarannya bisa dilakukan 

dengan mudah.”
89

 

Faktor pendukung kegiatan belajar mengajar pada saat 

pandemic covid-19 ini tentunya dari segi alat komunikasi 

yaitu handphone atau laptop sangat penting untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Adanya alat komunikasi ini 

mempermudah guru dan siswa melakukan proses 

pembelajaran seperti tanya jawab, menjelaskan materi dan 

sebagainya. Kemudian pak Suseno, S.Pd.I memaparkan faktor 

pendukung lainnya sebagai berikut:  

“Faktor pendukung lainnya kita bisa memanfaatkan 

fasilitas menggunakan media aplikasi pembelajaran 

mbak, seperti yang udah saya bilang tadi ada google 

class room, google form, zoom meeting, dan juga 

                                                             
88
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dengan social media seperti youtube, whatsapp 

group. Tinggal kita pilih aja salah satu dari media ini 

yang mana cocok sesuai dengan materi 

pembelajaran begitu mbak”
90

  

Google Class room (GCR) dan Google Form merupakan 

sebuah aplikasi yang dimiliki oleh google dan dapat diakses 

dengan mudah untuk menunjang proses pembelajaran secara 

daring
91

. begitupun aplikasi-aplikasi lainnya seperti zoom 

meeting merupakan aplikasi belajar secara online 

menggunakan video conference, yang mana disitu juga bisa 

menshare materi dan bertatap muka melalui virtual / online 

sehingga memudahkan dalam proses pembelajaran untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian bapak Suseno, 

S.Pd.I kembali menjelaskan faktor pendukung nya sebagai 

berikut: 

“Orang tua juga menjadi faktor pendukung dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa. Orang tua nya 

sangat rajin memberikan bimbingan kepada anak-

anaknya, ketika ada tugas walaupun misalnya gak 

ada handphone, sehingga orang tua nya datang 

kesekolah meminta tugas ditulisakan. Lalu orang tua 

juga memantau anak nya belajar dirumah, jadi peran 

orang tua juga sangat dibutuhkan mbak, kita bekerja 

sama dengan orang tua untuk membantu anak dalam 

belajar agar mendapatkan hasil yang baik”
92

  

Selain faktor pendukung tersebut ada beberapa kelebihan 

dari kegiatan belajar mengajar online ini. peneliti 

mendapatkan informasi dari wawancara dengan pak Suseno 

sebagai berikut:  

                                                             
90 Suseno, “Faktor Pendukung Dalam Meningkatkan Hail Belajar Pada Masa 

Pandemi Covid-19” Wawancara, 3 Maret 2021 
91 Didin Jamaludin, dkk, Pembelajaran Daring Masa Pandemik Covid-19 
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covid-19” Wawancara, 3 Maret 2021  



 

 

 
 

55 

“Yah ada kelebihannya juga sih kita menggunakan 

sistem daring ini soalnya belajar gak tatap muka 

secara langsung jadi biaya yang digunakan lebih 

hemat, waktu yag digunakan fleksibel karena 

pembelajaran, evaluasi, dan penilaiannya bisa 

dilakukan kapan aja dan dimana aja bisa dengan 

jarak jauh mbak. Lalu dengan media pebelajaran ini 

kita sekali posting materi atau tugas siswa bisa 

langsung tau, dan juga siswa bisa berkonsultasi 

secara online dengan chat di whatsapp atau yang 

lainnya gitu mbak”
93

  

Dari faktor pendukung dan kelebihan yang sudah 

dipaparkan oleh bapak Suseno tersebut, tentunya ada faktor 

penghambat proses pembelajaran dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa. peneliti mendapatkan informasi wawancara 

sebagai berikut:     

“Ada beberapa kendala, pertama itu komunikasi 

kurang baik atau jauh dari sempurna soalnya proses 

pembelajaran ini kan sangat membutuhkan 

komunikasi atau interaksi dua arah antara guru dan 

siswa ya mbak, jadi pada saat yang seperti ini 

komunikasi gak berjalan sempurna karena jaringan 

atau sinyalnya contohnya, kadang ada yang 

jaringannya bagus ada juga yang jaringan suka 

ilang-ilangan, yah sesuai dengan tempat tinggal 

siswanya mbak. Lalu yang kedua handphone atau 

laptop siswa yang kurang memadai, ada siswa yang 

masih minjam orang tua atau saudara nya ada juga 

yang belum punya. Karena kan kondisi ekonomi 

setiap siswa berbeda ya mbak jadi agak susah untuk 

berinteraksi gitu, terus yang ketiga kuota internet 

yang terbatas dan juga kemampuan teknologi 

siswanya karena semuanya serba online jadi butuh 

kuota internet yang lumayan banyak, kadang saya 

                                                             
93 Suseno, “Kelebihan pada proses pembelajaran daring” Wawancara, 3 Maret 

2021 



 

 

 
 

56 

pun sering kehabisan kuota, walapun sekolah juga 

pernah ngasih kuota gratis tapi siswa masih 

kekurangan. Dan untuk kemampuan teknologi siswa 

masih ada beberapa yang kesulitan menggunakan 

zoom meeting atau google class room. jadi itu 

gambaran terkait kendala atau kesulitan proses 

belajar yang dialami pada saat pandemi Covid-19.”
94

    

Tidak bisa dipungkiri bahwa kegiatan belajar mengajar 

ini pastinya banyak hambatan atau kendala yang dialami 

siswa dan guru karena belum terbiasanya menggunakan 

sistem jarak jauh salah satunya yang paling menjadi 

penghambat yaitu komunikasi interaksi dalam proses 

pembelajaran. Guru dan siswa dalam proses pembelajaran 

haruslah berinteraksi dengan baik serta kondusif untuk 

meningkatkan hasil belajar.  

“Pada awalnya saat belajar PAI pada masa pandemic 

covid-19 motivasi belajar siswa kurang. Ini terlihat 

dari minat mereka gak antusias terhadap 

pembelajaran PAI, Karena mungkin belum terbiasa 

dengan sistem belajar nya ya. kami juga belum ada 

pengalaman belajar menggunakan daring. Jadi awal-

awal mengajar mungkin membosankan dan tidak 

menarik, terus juga susah nya komunikasi dengan 

siswa karena berbagai macam kendala tadi ada yang 

belum paham pakai google class room ada juga 

kehabisan kuota internet dan sebagainya, jadi siswa 

terlihat sulit menerima materi dan juga pasif dalam 

proses belajar, hasil belajar pun jadi menurun. Tapi 

lambat laun kita mempelajari dengan proses 

pembelajaran yang menggunakan daring ini siswa 

lama kelamaan jadi terbiasa begitu.”
95
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Berdasarkan informasi yang telah disampaikan diatas, 

bahwa motivasi siswa adalah hal yang sangat penting dalam 

proses pembelajaran untuk mencapai keberhasilan siswa. 

Motivasi dapat dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor yang 

datangnya dari kesadaran diri siswa tersebut dan juga faktor 

dari luar diri siswa tersebut seperti cara mengajar guru, sikap 

guru dan hal-hal lain yang datangnya dari luar diri siswa.   
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BAB IV 

ANALISIS PENELITIAN  

 

 

A. Proses Pembelajaran PAI Pada Masa Pandemi Covid-19 di 

SMPN 20 Bandar Lampung 

Pandemi Virus Covid-19 yang melanda seluruh dunia 

termasuk Indonesia mengakibatkan terganggunya kegiatan 

aktifitas masyarakat, salah satunya yaitu dari sektor pendidikan. 

Maka itu pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meniadakan 

seluruh kegiatan pendidikan disekolah selama masa pandemic 

covid-19 ini yang bertujuan untuk meminimalkan angka 

penularan virus. Pada kegiatan belajar mengajar dilakukan tatap 

muka secara terbatas atau dilakukan melalui jarak jauh dari 

rumah masing-masing menggunakan pembelajaran daring (dalam 

jaringan) secara online/virtual dan luring (luar jaringan). Hal ini 

menjadi tak biasa bagi guru menggunakan online yang 

sebelumnya kegiatan belajar mengajar dilakukan didalam kelas. 

Dalam hal ini guru diwajibkan memahami pembelajaran 

menggunakan teknologi agar memudahkan komunikasi dalam 

proses pembelajaran. 

Setelah Peneliti melakukan penelitian di SMPN 20 Bandar 

Lampung melalui metode pengumpulan data yakni Observasi, 

wawancara dan Dokumentasi maka data dapat dipaparkan dari 

hasil temuan-temuan. Temuan yang berkenaan dengan hasil 

penelitian ini disusun berdasarkan jawaban atas observasi dan 

pengamatan langsung dilapangan, dan pertanyaan-pertanyaan 

dalam penelitian melalui wawancara dengan bapak Mulyono, 

M.Pd dan bapak Suseno, S.Pd.I selaku guru Pendidikan Agama 

Islam di SMPN 20 Bandar Lampung pada  senin, 1 Maret 2021, 

bahwa proses pembelajaran PAI pada masa pandemic covid-19 di 

SMPN 20 Bandar Lampung ini berlangsung menggunakan sistem 

pembelajaran daring (dalam jaringan) yang artinya proses 

pembelajaran jarak jauh dalam jaringan/online menggunakan 

handphone maupun laptop melalui beberapa aplikasi 
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pembelajaran daring seperti Google Form, Zoom Meeting, 

Google Class Room, dan Whatsapp group, lalu menggunakan 

sistem pembelajaran luring (luar jaringan) yang artinya 

pembelajaran jarak jauh luar jaringan/offline menggunakan 

media buku modul, bahan ajar dari lingkungan sekitar, 

menggunakan media televisi dan radio. 

Pada penelitian ini peneliti mendapatkan hasil temuan 

mengenai proses pembelajaran pada masa pandemic covid-19 di 

SMPN 20 Bandar Lampung sebagai berikut:  

1. Proses Pembelajaran 

a. Memulai pembelajaran 

Proses awal pembelajaran guru menanyakan kabar 

peserta didik, memberikan motivasi kepada peserta didik 

dan mengulas materi sebelumnya yang telah dipelajari. 

b. Proses penyampaian materi  

Dalam proses pembelajaran guru menggunakan 

beberapa metode dan alternative dalam proses 

pembelajaran ini, misalnya guru memberikan pertanyaan 

kemudian siswa yang menjawab langsung setelah 

pertanyaan disampaiakan dalam forum group whatsapp, 

ada pula meminta siswa membuka materi belajar di buku 

membacanya dan merangkum materi, setelah 

melaksanakan tugas tersebut guru mengulas kembali 

materi yang disampaikan secara ringkas dengan video 

ataupun audio record untuk didengarkan siswa, kemudian 

siswa meresume materi yang dikuasai dan guru 

memberikan tugas yang sesuai dengan materi. Guru 

memberikan ulangan harian kepada siswa melalui google 

formulir dan siswa mengerjakannya dengan google 

formulir tersebut. Ada pula memberikan materi melalui 

google class room maupun melalui zoom meeting.  

 

c. Penutupan pembelajaran  

Proses pembelajaran yang telah dilaksanakan dalam 

pembelajaran jarak jauh, kemudian guru memberikan 

penugasan kepada siswa dan memberikan penilaian. 
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Ketika ada yang belum memahami materi maka guru 

dapat memberikan pengulangan materi, kemudian 

memberikan arahan untuk materi yang akan dipelajari 

selanjutnya, tidak lupa diakhir memberikan motivasi 

belajar kepada siswa dan selalu menjaga kesehatan dan 

memberi salam penutup.  

 

2. Metode penyampaian pembelajaran 

Pada masa pandemic covid-19 ini guru diharuskan dapat 

memberikan pembelajaran yang kreatif, efektif dan efesien 

kepada siswa. Hal ini juga berkaitan dengan metode 

penyampaian materi yang disampaikan guru kepada siswa. 

antara lain:  

a. Penugasan mandiri secara online  

Siswa diberikan materi yang akan dipelajari kemudian 

siswa mencari materi baik dari buku maupun internet, 

kemudian siswa merangkum apa yang mereka dapat 

dalam pencarian terserbut. Lalu dikirim melalui whatsapp 

group ataupun google calss room. Jika materi hapalan 

surat ataupun hadis siswa menyetor dengan kirim video 

ataupun melalui zoom meeting begitupun materi praktik 

dilakukan melalui video ataupun zoom meeting.   

b. Resume, siswa meresume materi yang diberikan melalui 

media tulis audio maupun video  

c. Dengan metode drill yaitu metode pembelajaran yang 

memberikan siswa latihan-latihan yang dilakukan 

berulang-ulang untuk menguasi kemampuan siswa.   

d. Menyampaikan materi dengan media pembelajaran dapat 

melalui media power point, video atau audio record 

dengan aplikasi-aplikasi media pembelajaran seperti 

google class room, google form, zoom meeting dan 

whatsapp group. 

e. Siswa diminta untuk menyimpulkan materi untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman siswa dalam meteri 

tersebut.          
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B. Upaya Guru PAI Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Pada Masa Pandemi Covid-19  

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan peneliti dengan 

pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara dan 

Dokumentasi di SMPN 20 Bandar Lampung dalam Upaya guru 

PAI dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada masa pandemic 

covid-19. Dalam Observasi peneliti mengamati kegiatan guru 

dalam menyiapkan metode dan media pembelajaran. Guru PAI 

membuat media pembelajaran yang menarik seperti membuat 

video penyampaian materi, membuat materi ajar dengan power 

point yang menarik. dan juga membuat materi dengan gambar 

menarik agar siswa merasa lebih senang dengan materi yang 

disampaikan.  

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan melakukan 

wawancara dengan guru PAI di SMPN 20 Bandar Lampung 

disampaikan proses pembelajaran pada masa pandemic covid-19, 

faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa dan juga upaya guru PAI dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa pada masa pandemic covid-19, berikut upaya 

yang dilakukan guru PAI dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

pada masa pandemic covid-19 di SMPN 20 Bandar Lampung, 

yakni:  

 

1. Guru menggunakan aplikasi media pembelajaran dalam 

melaksanakan pembelajaran daring pada masa pandemic 

covid-19  

Pada pandemic covid-19 ini melaksanakan pembelajaran 

dirumah atau daring (dalam jaringan) adalah dengan 

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru 

menggunakan media pembelajaran dengan aplikasi-aplikasi 

belajar yang mendukung proses pembelajaran dan 

memudahkan komunikasi dalam belajar seperti Whatsapp 

Group, Google Classroom, Zoom Meeting, Google form dan 

media daring lainnya. Berikut penjelasan mengenai media 

yang digunakan untuk memudahkan komunikasi dalam proses 

pembelajaran:  
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a. Whatsapp   

Whatapp merupakan aplikasi yang paling sering 

digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran karena 

sarana yang paling efektif,  mudah digunakan, effisien 

waktu dan biaya, bisa mengirimkan file, video atau 

gambar, dan guru dapat menyampaiakan materi dan 

memberikan tugas dengan banyak siswa melalui 

whatsapp group untuk setiap kelas. Dalam penelitian ini 

whatsapp paling banyak digunakan dalam berkomunikasi 

dengan wali murid maupun dengan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran pada masa pandemic covid-19. Hal ini 

dikarenakan banyaknya penggunaan whatsapp 

dikalangan wali murid sehingga dengan mudah 

tercapainnya tujuan pendidikan di SMPN 20 Bandar 

Lampung.  

b. Google Form  

Google formulir atau biasa disebut google form ini 

mudah digunakan dalam pemakaianya sehingga sangat 

cocok untuk pembelajaran. Layanan google form ini 

gratis, tidak perlu membuang uang untuk membeli 

aplikasi maupun layanan seperti pembuatan formulir atau 

daftar pertanyaan untuk latihan soal atau ulangan harian 

kepada siswa. Program nya pun sangat ringan sehingga 

guru dan siswa dapat menggunakannya tanpa kendala. 

Google form ini dapat dibagikan ke berbagai platform, 

hal ini sangat memudahkan guru untuk membuat semua 

siswa bisa mengisi kuisioner maupun soal latihan yang 

telah dibuat untuk mengumpulkan jawaban . Kelebihan 

Google form ini memiliki fitur Spreadsheets yaitu guru 

dapat melihat tanggapan survey yang telah dikumpulkan 

pada formulir secara rapi dan otomatis.  

c. Google Class Room (GCR)  

Pada aplikasi Google Class Room atau disingkat 

dengan GCR ini menjadi aplikasi alternative belajar 

secara online yang mudah digunakan guru dan siswa. 

Selain itu Google classroom juga mempunyai banyak 
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fitur yang praktis, efesien dan terjamin keamanannya. 

Pada aplikasi Google classroom ini guru dapat membuat 

kelas, memberikan tugas, dan melakukan penilaian tanpa 

menggunakan kertas, guru bisa menambah materi dari 

Youtube, survey google form dan dokumen lainnya yang 

ada di google drive, serta melakukan sesi tanya jawab 

dengan murid. Siswa juga bisa menerima dan 

mengumpulkan tugas langsung di classroom dan 

mengecek penilaian dari gurunya.  

d. Zoom Meeting 

Melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

menggunakan zoom meeting ini membuat guru lebih 

mudah bertatap muka dengan siswa melalui layar kaca. 

Dan yang paling penting adalah dapat digunakan dengan 

efektif seperti kegiatan belajar mengajar dengan tatap 

muka di kelas. Tetapi aplikasi ini jarang digunakan 

karena keterbatasan siswa dan guru dalam hal 

penguasaan teknologi informasi, serta keterbatasan 

memori handphone seagian besar siswa. Guru lebih 

mengoptimalkan penggunaan whatsapp dikarenakan 

lebih mudah menggunakannya.   

 

2. Memilih metode pembelajaran yang tepat  

Guru dapat memilih metode pembelajaran yang 

menyenangkan dan tepat dalam pembelajaran, sehingga siswa 

dengan mudah menerima materi yang disampaikan dan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam memilih metode 

pembelajaran terdapat hal-hal yang harus diperhatikan yaitu: 

tujuan yang ingin dicapai dalam materi pembelajaran, 

kemampuan yang dimiliki siswa dan guru, keadaan proses 

belajar yang berlangsung, dan alat-alat atau sarana yang 

tersedia.
96

 Guru menciptakan metode pembelajaran yang 

bervariasi, dalam pertemuan belajar luring guru dapat 

membuat metode pembelajaran yang menarik dengan 

                                                             
96 Jamaluddin, Pembelajaran Persepektif Islam, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2015) , h. 175 
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membuat kelompok siswa dan mengajak siswa menyatat 

materi dengan membuat bagan yang dihiasi gambar-gambar, 

selain itu juga dalam pembelajaran daring guru dapat 

menayangkan audio visual seperti menggunakan media power 

point, menampilkan gambar, dan video ataupun film kepada 

siswa melalui media aplikasi whatsapp, google classroom, 

zoom meeting dan media daring lainnya.  

Guru sebagai fasilisator dalam menyediakan 

pembelajaran yaitu berupa slide power point materi 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang dibuat oleh guru 

untuk menarik siswa mempelajari materi  

 

3. Bekerjasama dengan orang tua memantau pembelajaran 

dirumah  

Pada masa pandemic covid-19 proses pembelajaran 

dilakukan dari rumah siswa masing-masing, menggunakan 

fasilitas internet tentunya menjadi aktivitas baru bagi siswa 

terutama orang tua dirumah. Guru tidak bisa memantau secara 

langsung bagaimana siswa belajar dirumah, hanya sebatas saat 

melakukan pembelajaran melalui online/daring saja sehingga 

mau tidak mau orang tua yang dapat memantau secara 

langsung bagaimana anak belajar dirumah. Sangat penting 

untuk diperhatikan yaitu komunikasi orang tua dan pendidik 

untuk mewujudkann kemandirian belajar peserta didik dan 

untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik selama masa 

pandemic covid-19  agar siswa dapat melakukan kegiatan 

belajar dengan baik dan mendapatkan hasil belajar yang baik 

pula.
97

 Jadi, salah satu upaya guru dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa pada masa pandemic covid-19 ini yaitu guru 

bekerjasama dengan orang tua memantau pembelajaran siswa 

dirumah.  

 

 

                                                             
97 Lalu Gede Muhammad Zainudin Atsani, “Transformasi media 

pembelajaran pada masa pandemic covid-19” , Jurnal studi islam, Vol. 1 (No. 1), 

januari-maret 2020, h.87 



 

 

 
 

65 

4. Memberikan motivasi belajar kepada perserta didik  

Pada pembelajaran online/daring peserta didik menjadi 

kurang aktif dalam menyampaikan aspirasi dan pemikirannya, 

sehingga pembelajaran mengalami kejenuhan dan akan 

membuat ketidakmajuan dalam hasil belajar siswa. Oleh 

karena itu, diperlukan pendorong untuk menggerakan siswa 

agar bersemangat belajar sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Pendorong tersebut yaitu motivasi dalam belajar 

yang diberikan guru agar siswa dapat meningkatkan hasil 

belajar. Motivasi belajar dalam diri seseorang akan 

menimbulkan gairah atau meningkatkan semangat dalam 

belajar. Motivasi belajar dalam diri siswa yang satu dengan 

yang lainnya  

 

5. Mengadakan evaluasi pembelajaran  

Evaluasi pada pembelajaran online ini sangat penting 

dilakukan. Dengan melakukan nya evaluasi pembelajaran 

online maka dapat diketahui apakah pembelajaran berjalan 

dengan efektif atau tidak. Jika dirasa tidak efektif maka dapat 

melakukan modifikasi pada proses atau sistem pembelajaran 

yang sesuai dengan siswa. 

 

 

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Pada Masa Pandemi Covid-19  

Pembelajaran pada masa pandemic covid-19 dilaksanakan 

dirumah sesuai dengan anjuran pemerintah. Dalam proses 

pembelajaran tentunya terdapat faktor-faktor yang mendukung 

siswa dalam kegiatan belajar dan ada juga faktor penghambat 

siswa dalam kegiatan belajar. Menurut Priansa faktor yang 

mempengaruhi siswa belajar yaitu faktor eksternal dan internal 

yakni berupa unsur dari lingkungan luar peserta didik, kondisi 

keluarga dirumah, keadaan sekolah, kondisi sosial yang akan 

berpengaruh terhadap konsentrasi dan kesiapan dalam kegiatan 
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proses pembelajaran.
98

 Peneliti melalui wawancara terhadap guru 

PAI menemukan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam 

meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran online. 

  

1. Faktor pendukung dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

pada masa pandemic covid-19  

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dari 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi bahwa faktor pendukung dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa pada masa pandemic covid-19 ini 

diantaranya yaitu:  

a. Tersedianya perangkat handphone atau laptop yang 

digunakan untuk memudahkan komunikasi dalam proses 

pembelajaran  

b. Menggunakan teknologi media pembelajaran dengan 

aplikasi-apliksi pembelajaran 

c. Adanya pembagian kuota gratis dari program 

pemerintahan untuk setiap siswa nya    

d. Mudahnya berkomuniksi dengan orang tua tentang 

kegiatan belajar siswa dirumah  melalui whatsapp  

e. Guru dapat memahami tingkat kepedulian orang tua 

terhadap anaknya dalam hal belajar 

f. Guru lebih memiliki kedekatan dengan orang tua dalam 

memantau kegiatan anak dalam belajar dan bekerja sama 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa  

 

2. Faktor Penghambat dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa pada masa pandemic covid-19 

Pembelajaran Daring sering kali mendapatkan hambatan 

dalam proses pembelajarannya, setelah peneliti mewawancara 

dan observasi mengenai penghambat dalam meningkatkan 

hasil belajar pada masa pandemic covid-19 ini peneliti 

mendapatkan informasi bahwa faktor penghambat nya yaitu:  

                                                             

98 Priansa, Donni, Joni, Pengembangan Strategi dan Model Pembelajaran, 

(Bandung: Pustaka Setia, 2017) , h. 83  
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a. Kurang maksimalnya komunikasi dan interaksi antara 

guru dan siswa pada proses pembelajaran menggunakan 

daring (dalam jaringan)  

b. Jaringan internet yang tidak stabil, yang mana pada 

pembelajaran daring ini melalui koneksi internet/online 

pastinya membutuhkan jaringan yang bagus agar 

komunikasi dapat dilakukan dengan baik, akan tetapi 

setiap siswa pastinya memiliki tempat yang berbeda-

beda. Ada yang ditempat tinggalnya mendapatkan 

jaringan yang bagus dan ada juga yang jaringannya tidak 

stabil, maka dari itu hambatan bagi siswa dan guru  

berkomunikasi dalam kegiatan pembelajaran.  

c. Kurangnya Kuota internet pada beberapa siswa yang 

terbatas, Kuota yang dibagikan dari pemerintah pun tidak 

cukup digunakan untuk pembelajaran setiap harinya 

memerlukan kuota yang lebih banyak.  

d. Motivasi semangat siswa belajar dari rumah cenderung 

kurang, motivasi belajar sangat dibutuhkan siswa apalagi 

saat pandemic seperti ini pembelajaran dilakukan dari 

rumah membuat siswa malas untuk melakukan 

pembelajaran.  

e. Orang tua cendrung lebih berperan dalam pengajaran 

sedangkan guru cendrung hanya sebagai fasilitator. 

f. Kemampuan teknologi siswa yang terbatas, tidak bisa 

dipungkiri bahwa saat seperti ini teknologi sangat penting 

bagi pendidikan, salah satunya dalam hal komunikasi. 

Dengan pemanfaatan teknologi yang ada dapat 

memudahkan dalam proses pembelajaran daring, tetapi 

beberapa siswa ada yang merasa kesulitan dalam 

menggunakan media pembelajaran teknologi ini seperti 

aplikasi-aplikasi belajar, karena setiap siswa memiliki 

kemampuan yang berbeda-beda dan juga alat komunikasi 

seperti handphone yang berbeda juga.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SMP Negeri 

20 Bandar Lampung, Kegiatan Belajar Mengajar pada masa 

pandemic covid-19 ini dilaksanakan dengan metode 

pembelajaran Daring (dalam jaringan) menggunakan jaringan 

internet dan juga Luring (luar jaringan) yakni  pembelajaran yang 

dapat dilakukan dengan tatap muka secara langsung tetapi harus 

tatap mematuhi protokol kesehatan, maka penulis menarik 

kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang penulis 

tentukan dalam penelitian ini, yaitu  

 

1. Upaya guru PAI dalam meningkatkan hasil belajar pada masa 

pandemic covid-19 yaitu guru menggunakan aplikasi media 

pembelajaran seperti Whatsapp, Google Classroom, Google 

Form, Zoom Meeting dan aplikasi pembantu lainnya, Guru 

dapat memilih metode pembelajaran yang tepat dan menarik, 

Guru bekerja sama dengan orang tua memantau pembelajaran 

anak dirumah, memberikan motivasi belajar kepada siswa, 

dan mengadakan evaluasi pembelajaran.  

 

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa yakni pada  pembelajaran 

menggunakan daring ini faktor pendukung atau penunjang nya 

yaitu Tersedianya perangkat handphone atau laptop untuk 

berkomunikasi, Menggunakan teknologi media pembelajaran 

dengan aplikasi-apliksi pembelajaran, Mudahnya 

berkomuniksi dengan orang tua, Guru dapat memahami 

tingkat kepedulian orang tua terhadap anaknya dalam hal 

belajar, Guru lebih memiliki kedekatan dengan orang tua 

dalam memantau kegiatan anak dalam belajar. Kemudian 



 

 

 
 

69 

untuk faktor penghambat dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa yaitu Kurang maksimalnya komunikasi dan interaksi 

antara guru dan siswa pada proses pembelajaran 

menggunakan daring (dalam jaringan) diantaranya Jaringan 

internet yang tidak stabil, Kurangnya kuota internet untuk 

pembelajaran setiap harinya memerlukan kuota yang lebih 

banyak, Motivasi semangat siswa belajar dari rumah 

cenderung kurang, Orang tua cendrung lebih berperan dalam 

pengajaran sedangkan guru cendrung hanya sebagai 

fasilitator, Kemampuan teknologi siswa yang terbatas.   

   

B. Rekomendasi 

Dari hasil penelitian yang dilakukan penelitian yang dilakukan 

penulis di SMPN 20 Bandar Lampung khususnya terkait dengan 

upaya guru PAI dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada 

masa pandemi covid-19, maka penulis dapat memberikan saran-

saran sebagai berikut:  

1. Bagi SMPN 20 Bandar Lampung, tetap melakukan upaya-

upaya yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada masa 

pandemic covid-19 ini dengan pembelajaran yang lebih 

bervariatif dan menyenangkan. 

2. Bagi Guru-guru di SMPN 20 Bandar Lampung khusus nya 

guru Pendidikan Agama Islam, tetap semangat dan sabar 

dalam mendidik dan mengajarkan nilai-nilai agama islam 

kepada siswa agar sesuai dengan visi misi dan tujuan yang 

diharapkan. 

3. Bagi siswa-siswa di SMPN 20 Bandar Lampung, tetap 

semangat, dan optimis dalam belajar untuk mencapai cita-cita 

dan kesuksesan dalam hidup dengan tetap memperhatikan 

nilai-nilai agama akidah dan akhlak yang baik.  
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