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ABSTRAK 

Indonesia saat ini dihadapkan dengan adanya wabah virus corona atau biasa disebut dengan 

covid-19 yang mengharuskan seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan dari rumah. Sebagaimana 

kebijakan pemerintah tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Coronavirus Disease 

(Covid-19) Konsekuensi dari kebijakan tersebut Lembaga Pendidikan mengganti sistem 

pembelajaran luring dengan daring. Mendikbud menyarankan adanya pemanfaatan teknologi 

sebagai alat belajar dan mengajar. Tugas utama dan tanggung jawab seorang pendidik adalah 

mengelola pembelajaran agar lebih dinamis, efektif dan efisien. Perkembangan zaman telah 

mempengaruhi berbagai sendi kehidupan yang berpengaruh pada perubahan zaman tersebut juga 

tidak dapat dihindari pada dunia pendidikan, salah satu contoh media sosial yang sangat berperan 

penting dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar daring yaitu aplikasi WhatsApp. Penelitian 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Pembelajaran Daring Melalui Media WhatsApp 

Mata Pelajaran PAI Kelas IX E Di SMP Negeri 34 Bandar Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif prinsipnya untuk 

memahami obyek yang diteliti secara mendalam, pada umumnya penelitian kualitatif ini mencakup 

informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian dan 

lokasi penelitian. Sumber data pada penelitian ini meliputi sumber data primer dan sekunder. 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. teknik pengecekan keabsahan data dalam proses penelitian antara lain 

perpanjang keikutsertaan, pengamatan tekun, dan triangulasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Tahap perencanaan Implementasi 

Pembelajaran Daring Melalui Media WhatsApp Mata Pelajaran PAI Kelas IX E di SMP Negeri 34 

Bandar Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19 hal pertama yang dilakukan yaitu pihak sekolah 

mengadakan pelatihan kepada guru yang memang IT nya masih rendah, agar guru dapat 

melaksanakan kegiatan pembelajaran daring. pada tahap perencanaan pembelajaran daring hal yang 

dilakukan yaitu membuat grup kelas online, membuat silabus, RPP (rencana pelaksanaan 

pembelajaran), serta instrument evaluasi pembelajaran. (2) Tahap pelaksanaan penerapan media 

WhatsApp sebagai media pembelajaran yaitu mengggunakan metode online dan penugasan. Dalam 

pelaksanaan penerapan media WhatsApp masih dikatakan kurang efektif jika hanya menggunakan 

WhatsApp saja oleh karena itu guru menggabungkan beberapa media pembelajaran daring lainnya 

untuk membantu selama proses kegiatan belajar mengajar. (3) Tahap evaluasi penerapan media 

WhatsApp sebagai media pembelajaran yaitu penilaian kognitif (pengetahuan) dilihat dari penugasan 

materi, dan nilai semester. Penilaian afektif (sikap) dilihat dari sikap yang berupa etika mereka saat 

memberikan tanggapan ketika guru menyampaikan materi, dengan menggunakan kata-kata yang 

sopan dan santun saat bertanya kepada guru dalam group WhatsApp. Penilaian psikomotorik dilihat 

dari keterampilan siswa dalam mengumpulkan tugas dalam bentuk video sesuai dengan materi. 

Kata kunci: Pembelajaran Daring, WhatsApp, Pendidikan Agama Islam 
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MOTTO 

 

نَ  ِمن ۥِإنىهُ  ۟   َكرِي   ِكتَ ب   ِإَلى  أُْلِقىَ  ِإّنِ  ٱْلَمَلُؤا ي َُّهاأَ قَاَلْت يَ     ۟   ٱلرىِحيمِ  ٱلرىْحَ نِ  ٱللىهِ  ِبْسمِ  ۥَوِإنىهُ  ُسَلْيمَ 

Artinya: Dia (Balqis) berkata, "Wahai pembesar! sesungguhnya telah disampaikan kepadaku 

sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya (surat) itu dari SuIaiman yang isinya, Dengan nama Allah 

Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1
 (Q.S. An-Naml: 29-30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 1 Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: PT CORDOBA INTERNASIONAL INDONESIA, 2016), 379. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

       Untuk menghindari adanya kesalahan pahaman terhadap penulisan ini terlebih dahulu penulis 

menegaskan dengan beberapa istilah yang terdapat pada judul proposal ini. Dengan penelitian yang 

berjudul “Implementasi Pembelajaran Daring Melalui Media WhatsApp Mata Pelajaran PAI 

Kelas IX E di SMP Negeri 34 Bandar Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19”. 

Adapun istilah-istilah tersebut sebagai berikut:  

1. Implementasi: adalah pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan 

implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa “implementasi 

merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Dari beberapa pendapat tersebut 

kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu 

sistem. Ungkapan mekanisme mengandung makna bahwa implementasi bukan sekedar 

aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh 

berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.
2
 

2. Pembelajaran daring: adalah sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka 

langsung, tetapi menggunakan platform yang dapat membantu proses belajar mengajar yang 

dilakukan meskipun jarak jauh. Tujuan dari adanya pembelajaran daring yaitu memberikan 

layanan pembelajaran bermutu dalam jaringan yang bersifat terbuka untuk menjangkau peminat 

ruang belajar agar lebih banyak dan lebih luas.
3
 

3. Media WhatsApp: adalah salah satu media alternatif yang digunakan oleh guru dan peserta didik 

dalam pembelajaran. Aplikasi WhatsApp digunakan dalam pembelajaran karena aplikasi ini 

sangat sederhana dan memiliki banyak fitur yang mudah digunakan dalam proses 

pembelajaran.
4
 

4. Mata pelajaran pendidikan agama islam (PAI): adalah rangkaian proses yang sistematis, 

terencana dan komprehensif dalam upaya mentransfer nilai-nilai kepada peserta didik, 

mengembangkan potensi kepada diri anak sehingga dia mampu menjalankan tugasnya di muka 

bumi dengan sebaik-baiknya.  Sesuai dengan nilai-nilai Ilahiyat yang berdasarkan pada ajaran 

agama (al-Qur‟an dan Hadits) pada semua dimensi kehidupan.
5
  

5. Masa Pandemi Covid-19: Virus corona atau disebut dengan nama Sever Acute Respiratory 

Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus baru yang menginfeksi sistem pernafasan 

orang yang terjangkit, virus ini umumnya dikenal sebagai Covid-19 Bahkan virus ini membuat 

kita untuk melakukan kebiasaan baru termasuk di lembaga peradilan dan dunia pendidikan. 

Virus corona bisa menyebabkan hal yang berakibat fatal terutama bagi mereka yang mengidap 

                                                 
 2 Eka Syafriyanto, “Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berwawasan Rekontruksi Sosial”, Vol. 6 (2015), 

68. 

 3 Oktafia Ika Handarini, “Pembelajaran Daring Sebagai Upaya Study From Home (SFH) Selama Pandemi Covid-19”, Vol. 

8 (2020), 498. 

 4 Bahrul Latif Winarni Atqia, “Efektifitas Media WhatsApp Group Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di 

SMA Kabupaten Batang Pada Masa Pandemi Covid-19”, Vol. 4 (2021), 41. 
 5 Dkk Halid Hanafi, Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2018), 44. 



 

 

 

 

2 

gangguan pernafasan sebelumnya akan mengalami sindrom gangguan pada pernapasan tingkat 

akut walaupun sudah dinyatakan sembuh dari virus ini. Adapun gejala-gejala yang timbul 

seperti pusing dan gangguan pada indera pencium serta indera perasa.
6
 

Berdasarkan istilah-istilah yang sudah dijelaskan diatas, peneliti menegaskan bahwa yang 

dimaksud “Implementasi Pembelajaran Daring Melalui Media WhatsApp Mata Pelajaran PAI Kelas 

IX E di SMP Negeri 34 Bandar Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19” adalah untuk melakukan 

penelitian bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran daring melalui media WhatsApp mata 

pelajaran PAI kelas IX E di SMP Negeri 34 Bandar Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

       Pendidikan merupakan salah satu garda terdepan untuk memajukan sebuah bangsa, tanpa ada 

pendidikan yang bagus maka perkembangan bangsa kedepan hanya tinggal isapan jempol semata, 

bahkan secara gambling bapak bangsa Vietnam membuat sebuah pernyataan sebagai tolak ukur 

fondasi pentingnya pendidikan yaitu “No Teacher, No Education, No Economic and Social 

Development”. Dari pernyataan tersebut dijelaskan secara tersurat bahwa tanpa adanya pendidikan 

maka tidak akan mungkin ada perkembangan ekonomi dan sosial.
7
 

Perintah belajar dan pembelajaran dikemukakan dalam QS al-„Alaq/96: 1-5: 

 بِاْسِى َزبَِّك انَِّري َخهََق )
ٍْ َػهٍَق )1اْقَسأْ ٌَ ِي ََْسا ٌَ َيا نَْى ٌَْؼهَْى ) ( َػهَّىَ 4( انَِّري َػهََّى بِاْنقَهَِى )3( اْقَسأْ َوَزبَُّك اْْلَْكَسُو )2( َخهََق اْْلِ ََْسا 5اْْلِ  

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan yang menciptakan, dia telah menciptakan 

manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar 

(manusia) dengan perantaraan kalam. Dan mengajarkan kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya.”
8
 

Ayat diatas mengandung pesan ontologis tentang belajar dan pembelajaran. Dalam hal ini, nabi 

Muhammad Saw, yang ummi (buta huruf aksara) melalui ayat tersebut. Ia diperintahkan untuk 

belajar membaca. Yang dibaca itu obyeknya bermacam-macam, dan ayat yang tertulis (ayat al-

qur’aniyah), dan ada pula ayat-ayat yang tidak tertulis (ayat al-kawniyyah). Hasil yang ditimbulkan 

dengan usaha belajar membaca ayat-ayat al-Qur’aniyyah, dapat menghasilkan ilmu agama seperti 

fiqih, tauhid, akhlak dan semacamnya. Sedangkan hasil yang ditimbulkan dengan usaha membaca 

ayat-ayat al-kawniyyah, dapat menghasilkan sains seperti fisika, biologi, kimia, astronomi dan 

semacamnya. Berbagai macam ilmu yang bersumber dari ayat-ayat tersebut, diperoleh melalui 

proses belajar dan membaca. Kata Iqra‟ atau perintah membaca dalam sederetan ayat diatas, 

terulang dua kali yakni pada ayat 1 dan 3. Menurut Quraiys Shihab, perintah pertama dimaksudkan 

sebagai perintah belajar tentang sesuatu yang belum diketahui, sedang yang kedua perintah untuk 

mengajarkan ilmu kepada orang lain. Ini mengindikasikan bahwa dalam proses belajar dan 

pembelajaran dituntut adanya usaha yang maksimal dengan memungsikan segala komponen berupa 

alat-alat potensial yang ada pada diri manusia. Setelah ilmu tersebut diperoleh melalui 

                                                 
 6 Idah Wahidah Dkk, “Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat Dalam Berbagai Upaya 

Pencegahan”, Vol. 11 (2020), 182. 

 7 Asep Priatna Acep Roni Hamdani, “Efektifitas Implementasi Pembelajaran Daring (Full Online) di Masa Pandemi Covid-

19 Pada Jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Subang”, Vol. VI (2020), 1–2. 
 8 Munirah, “Petunjuk Al-Qur‟an Tentang Belajar dan Pembelajaran”, Vol. 19 (2016), 44. 
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pembelajaran, maka amanat selanjutnya adalah mengajarkan ilmu tersebut, dengan cara tetap 

memfungsikan segala potensi tersebut. QS al-Nahl (16): 125 kewajiban tentang belajar dan 

pembelajaran: 

 

ٌَّ َزبَّكَ   اِ
ٍُُۗ ًَ اَْحَس ًْ ِه ْىِػظَِت اْنَحَسَُِت َوَجاِدْنهُْى بِانَّتِ ًَ ِت َواْن ًَ ٍِْم َزبَِّك بِاْنِحْك ٍَ  اُْدُع اِٰنى َسبِ ٌْ ْهتَِد ًُ ٍْهِٖه َوهَُى اَْػهَُى بِاْن ٍْ َسبِ ٍْ َضمَّ َػ ًَ هَُى اَْػهَُى بِ  

 

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan 

bantahlah mereka dengan cara yang baik.”
9
 

Sebenarnya, perintah untuk belajar dapat dilihat kembali dalam khitab Allah Swt. tentang 

perintah ber-iqra’ sebagaimana yang telah dikutip terdahulu, dan perintah untuk mengajar dapat 

pula dilihat kembali QS an-Nahl (16): 78 yang juga telah dikutip. Sedangkan dalam praktiknya, 

dapat disimak kembali dalam QS Luqman (31): 12-19 yang juga telah dikutip dalam uraian lalu. 

Pada hakikatnya, ayat-ayat tersebut berkenaan dengan kewajiban belajar dan mengajar melalui 

proses pendidikan. Khusus untuk QS an-Nahl (16): 1245 diatas, adalah berkenaan dengan kewajiban 

belajar dan pembelajaran serta metodenya. Dalam ayat ini, Allah Swt. menyuruh dalam arti 

mewajibkan kepada Nabi Muhammad Saw. dan umatnya untuk belajar dan mengajar dengan 

menggunakan metode pembelajaran yang baik (hiya ahsan) dari ayat ini, dapat dikorelasikan dengan 

metode belajar dan pembelajaran berdasarkan konsep qur’ani. 

Pendidikan di Indonesia saat ini dihadapkan dengan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara 

resmi melalui surat edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa 

Darurat Coronavirus Disease (Covid-19). Setelah ada ketetapan oleh Mendikbud guna 

mengantisipasi dan meminimalisir penyebaran virus covid-19. Konsekuensi dari kebijakan tersebut 

Lembaga Pendidikan mengganti sistem pembelajaran luring dengan daring.
10

 Pembelajaran daring 

merupakan salah satu solusi untuk menerapkan Social Distancing guna mencegah mata rantai 

penyebaran wabah Covid-19, karena pembelajaran daring mampu memberikan jarak antar siswa 

untuk belajar dimanapun dan kapanpun sehingga dapat menghindari kerumunan atau perkumpulan 

dengan teman sebaya. Menariknya pembelajaran daring dilakukan masih banyak masyarakat 

Indonesia yang masih gagap akan teknologi atau gaptek baik ditingkat pengajar maupun pada wali 

siswa sehingga proses pembelajaran tidak berlangsung secara cepat. 

Dalam surat edaran tersebut juga, Mendikbud menyarankan adanya pemanfaatan teknologi 

sebagai alat belajar dan mengajar. Pemanfaatan teknologi tersebut dilakukan karena pembelajaran 

dilakukan secara jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh merupakan pembelajaran dengan 

menggunakan suatu media yang memungkinkan terjadinya interaksi antara pengajar dan pembelajar 

dengan tidak bertatap muka secara langsung bahkan dapat dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. 

Pembelajaran jarak jauh disebut juga pendidikan jarak jauh, yaitu pelatihan yang diberikan kepada 

peserta didik yang tidak berkumpul bersama dalam suatu tempat secara rutin untuk menerima 

pelajaran secara langsung dari instruktur.
11

 

                                                 
 9 As‟ad, “Metode Mengajar Dalam Al-Qur‟an Kajian Surat An-Nahl Ayat 125”, Vol. 8 (2018), 119. 

 10 Ni Wayan Indrami Wati, “Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Berbasis Online (Daring) Di SMP 

Negeri 2 Kerambitan”, Vol. 1 No 2 (2020), 254.  

 11 Doby Putro Parlindungan Dkk, “Efektivitas Media Pembelajaran Berbasis Video Pembelajaran Dalam Pembelajaran 
Jarak Jauh (PJJ) di SD Islam An-Nuriyah”, Vol. 5 (2020), 2. 



 

 

 

 

4 

Kebijakan pembelajaran daring atau jarak jauh diatur melalui surat edaran kemendikbud no 4 

Tahun 2020 mengenai Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Coronavirus Disease (Covid-

19). Ada tiga poin kebijakan terkait dengan pembelajaran daring, pertama, pembelajaran daring atau 

jarak jauh untuk memberi pengalaman belajar yang bermakna, tanpa terbebani tuntutan 

menuntaskan seluruh pencapaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Kedua, dapat 

difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi Covid-19. Ketiga, 

aktivitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi antara siswa, sesuai minat dan masing-masing, 

termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah. Ketiga hal tersebut 

merupakan strategi merdeka belajar dalam hal membangun platform pendidikan nasional berbasis 

teknologi yang berpusat pada siswa, interdisipliner, relevan, berbasis proyek dan kolaboratif. 

Kebijakan pembelajaran jarak jauh menjadikan tantangan tersendiri bagi pendidik pelajaran 

agama islam untuk melakukan pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Pembelajaran jarak 

jauh bagi guru maupun siswa merupakan tantangan yang besar. Tantangan bagi guru adalah 

bagaimana mampu mengajarkan siswanya yang memiliki kecerdasan dan penangkapan yang 

berbeda-beda, gaya belajar yang beraneka ragam, serta solutif ketika siswanya mengalami hambatan 

dalam proses pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut menjadi peluang guru untuk memahami kondisi 

dan situasi murid serta melakukan tindakan yang tepat untuk memberikan pengajaran maupun 

pelayanan. Sehingga disini guru memiliki tantangan dan peluang juga untuk mempelajari teknologi 

baik visual maupun audio visual. Inovasi-inovasi dalam teknologi informasi ini harusnya 

mendorong guru untuk mengembangkan kompetensi khususnya guru Pendidikan Agama Islam. 

Tugas utama dan tanggung jawab seorang pendidik adalah mengelola pembelajaran agar lebih 

dinamis, efektif dan efisien ditandai dengan adanya kesadaran dan peran aktif antara pendidik dan 

peserta didik. Pembelajaran merupakan kegiatan yang sistematis yang terdiri dari banyak komponen. 

Komponen dalam pembelajaran saling berkesinambungan, sehingga dibutuhkan adanya pengelolaan 

dalam pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran yaitu berupa media, metode, tekhnik, dan proses 

untuk mencapai tujuan tertentu secara sistematik dan efektif, melalui langkah-langkah perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan menggunakan sumber daya yang ada secara 

efisien yang diarahkan oleh tenaga pendidik. Pengelolaan pembelajaran yang baik, maka akan 

berpengaruh pada keberhasilan tujuan pembelajaran online. Perkembangan zaman telah 

mempengaruhi berbagai sendi kehidupan yang berpengaruh pada perubahan zaman tersebut juga 

tidak dapat dihindari pada dunia pendidikan. Salah satu contoh media sosial yang sudah meluas 

bahkan hampir semua masyarakat telah menggunakannya yaitu aplikasi WhatsApp.
12

 

WhatsApp adalah sebuah aplikasi berbasis internet yang merupakan salah satu dampak dari 

perkembangangan teknologi informasi yang paling populer. Aplikasi berbasis internet ini sangat 

potensial untuk dimanfaatkan sebagai media komunikasi, karena memudahkan penggunaannya 

untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi tanpa menghabiskan biaya banyak dalam 

pemakaiannya, karena WhatsApp tidak menggunakan pulsa, melainkan menggunakan data internet. 

Pemanfaatan program WhatsApp sangat efektif didukung dengan fitur-fitur yang canggih 

dibandingkan dengan aplikasi pesan instan lainnya. Kecepatan pesan tanpa waktu lama hingga 

                                                 
 12 Sriyanti Dkk, “Implementasi Pembelajaran Melalui Media WhatsApp Group Ditinjau Dari Motivasi Belajar Mahasiswa 
(Masa Pandemi Covid-19)”, Vol. 4 (2021), 138. 
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tertunda, mampu beroperasi dalam kondisi sinyal lemah, kapasitas pengiriman data teks, suara, foto 

dan video yang besar, tanpa gangguan iklan berikut sifat penyebarannya membuat WhatsApp 

sebagai salah satu media alternatif dalam memberikan informasi dan meningkatkan kinerja.
13

 

Dampak dari adanya pandemi covid-19 khususnya dalam lembaga pendidikan maka berbagai 

cara yang dilakukan guna untuk mencari solusi agar dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. 

Dari berbagai upaya yang dilakukan maka penulis tertarik untuk membahas atau mengkaji lebih 

dalam lagi terhadap apa yang telah diterapkan pada salah satu Sekolah Menengah Pertama yang 

terletak di Bandar Lampung yaitu menerapkan e-learning dengan memanfaatkan aplikasi WhatsApp. 

Alasan memilih media WhatsApp karena tersedianya berbagai kemudahan yang ada didalamnya 

serta tidak mengeluarkan biaya. Aplikasi WhatsApp merupakan aplikasi yang dapat mempermudah 

penggunanya untuk menyampaikan suatu informasi secara cepat dan efektif. Serta dapat 

memberikan keefektifitasan dalam berkomunikasi, berinteraksi dengan mudah dan cepat terutama 

dalam menyampaikan informasi pembelajaran. Alasan lainnya bahwa WhatsApp adalah aplikasi 

instan  berbantuan internet, yang mampu mempermudah penggunanya dengan fitur yang dihadirkan. 

Penggunaan WhatsApp juga menjadi alat komunikasi yang banyak digunakan dikalangan 

masyarakat karena penggunaannya yang mudah, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Penerapan 

WhatsApp diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan dalam proses pembelajaran 

di SMP Negeri 34 Bandar Lampung. 

Berdasarkan hasil observasi prapenelitian yang penulis lakukan di SMP Negeri 34 Bandar 

Lampung, diperoleh data bahwa SMP Negeri 34 Bandar Lampung melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar dengan sistem daring atau online selama masa pandemi covid-19 dengan menerapkan e-

learning melalui aplikasi-aplikasi pendukung seperti WhatsApp. Pendukung lainnya yaitu melalui 

hasil wawancara prapenelitian yang dilakukan kepada guru mata pelajaran PAI Kelas IX E di SMP 

Negeri 34 Bandar Lampung dengan ibu  Martaliza “selama masa pandemi covid-19, proses kegiatan 

pembelajaran kita laksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dan 

pendukung lainnya seperti Google Clasroom, Gooogle Meet, dan sebagainya. Akan tetapi, 

belakangan ini pembelajaran daring lebih banyak mengggunakan media WhatsApp. Karena media 

tersebut sangat memudahkan guru dalam menyampaikan pelajaran, memberikan tugas, dan 

memantau siswa dalam keseharian nya melalui WhatsApp serta mudah dalam memberikan penilaian 

kepada peserta didik. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian kualitatif dengan judul 

“Implementasi Pembelajaran Daring Melalui Media WhatsApp Mata Pelajaran PAI Kelas IX 

E di SMP Negeri 34 Bandar Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19”. 

 

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berjudul “Implementasi Pembelajaran Daring Melalui Media WhatsApp Mata 

Pelajaran PAI Kelas IX E di SMP Negeri 34 Bandar Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19”. 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, maka penelitian ini difokuskan pada 

                                                 
 13 Reza Rismawanti Masrur, “Penerapan Aplikasi WhatsApp, Google Form, dan Quizizz Dalam Pembelajaran PAI di Masa 
Pandemi Covid-19 di SMK Negeri 3 Purworejo”, Vol. 3 (2020), 52. 
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Implementasi Pembelajaran Daring Melalui Media WhatsApp Mata Pelajaran PAI Kelas IX E di 

SMP Negeri 34 Bandar Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19. 

 

2. Sub Fokus Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian diatas, peneliti menentukan sub-fokus penelitian sebagai berikut: 

a. Media yang digunakan adalah WhatsApp 

b. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan WhatsApp sebagai media 

pembelajaran pada mata pelajaran PAI 

c. Subjek penelitian adalah peserta didik di SMP Negeri 34 Bandar Lampung 

 

D. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memberikan rumusan yaitu:  

1. Bagaimana perencanaan dalam implementasi pembelajaran daring melalui media WhatsApp 

mata pelajaran PAI kelas IX E di SMP Negeri 34 Bandar Lampung pada masa pandemi covid-

19 ? 

2. Bagaimana pelaksanaan dalam implementasi pembelajaran daring melalui media WhatsApp 

mata pelajaran PAI kelas IX E di SMP Negeri 34 Bandar Lampung pada masa pandemi covid-

19 ? 

3. Bagaimana evaluasi dalam implementasi pembelajaran daring melalui media WhatsApp mata 

pelajaran PAI kelas IX E di SMP Negeri 34 Bandar Lampung pada masa pandemi covid-19 ? 

 

E. Tujuan Penelitian  

       Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Untuk mengetahui perencanaan dalam implementasi pembelajaran daring melalui media 

WhatsApp mata pelajaran PAI kelas IX E di SMP Negeri 34 Bandar Lampung pada masa 

pandemi covid-19 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan dalam implementasi pembelajaran daring melalui media 

WhatsApp mata pelajaran PAI kelas IX E di SMP Negeri 34 Bandar Lampung pada masa 

pandemi covid-19  

3. Untuk mengetahui evaluasi dalam implementasi pembelajaran daring melalui media WhatsApp 

mata pelajaran PAI kelas IX E di SMP Negeri 34 Bandar Lampung pada masa pandemi covid-

19  

 

F. Manfaat Penelitian 

       Berdasarkan hasil penelitian pada sekolah SMP Negeri 34 Bandar Lampung, manfaat yang 

diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian yang di lakukan pada sekolah SMP Negeri 34 Bandar Lampung diharapkan 

dapat memberikan informasi ilmu pengetahuan mengenai pemanfaatan WhatsApp sebagai 

media pembelajaran daring pada masa pandemi covid-19 dan diharapkan dapat digunakan 

sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Kemudian ada beberapa manfaat teoritis lain 

yaitu: 
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a. Guru diharapkan agar lebih kreatif dalam menyampaikan materi melalui media WhatsApp, 

sehingga siswa lebih aktif dan semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

b. Dari penelitian ini guru dapat mengetahui implementasi pembelajaran daring melalui media 

WhatsApp mata pelajaran PAI kelas IX E di SMP Negeri 34 Bandar Lampung pada masa 

pandemi covid-19 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi universitas 

Bagi kampus UIN Raden Intan Lampung, penelitian ini dapat dijadikan dokumen dan acuan 

penelitian yang relevan dimasa yang akan datang. 

b. Manfaat bagi guru 

Guru diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah pengetahuan tentang pemanfaatan 

WhatsApp sebagai media pembelajaran daring untuk meningkatkan kualitas pendidikan, 

kemudian dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi guru dalam memilih media yang tepat, 

menciptakan ide yang kreatif dalam mengembangkan proses pembelajaran PAI melalui media 

WhatsApp pada masa pandemi covid-19 serta dapat mengatasi persoalan pada pembelajaran 

daring. 

c. Manfaat bagi Siswa 

Siswa diharapkan lebih semangat dan aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran daring 

melalui media WhatsApp dan dapat memanfaatkan teknologi untuk belajar 

d. Manfaat bagi sekolah 

Sekolah diharapkan dapat menerapkan dan memaksimalkan pengetahuan dengan pemanfaatan 

teknologi untuk pembelajaran daring melalui media WhatsApp 

e. Manfaat bagi peneliti 

Peneliti memperoleh pengalaman dan pengetahuan mengenai implementasi pembelajaran 

daring melalui media WhatsApp mata pelajaran PAI kelas IX E di SMP Negeri 34 Bandar 

Lampung pada masa pandemi covid-19 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Berdasarkan studi penelitian terdahulu yang dilakukan pada beberapa judul serta metode 

disajikan berikut ini: 

1. Muhammad Hasan dkk, dalam jurnal Vicratina yang berjudul “Implementasi Media 

Pembelajaran PAI Berbasis WhatsApp di SMA Islam Hasyim Asy‟ari Batu Pada Masa Pandemi 

Covid-19”. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemanfaatan 

media pembelajaran PAI Berbasis WhatsApp yaitu untuk menciptakan pembelajaran PAI yang 

kreatif dan tidak membosankan, perencanaan pembelajaran yang tepat akan merubah perilaku 

dan kompetensi peserta didik setelah kegiatan pembelajaran. Penelitian ini memiliki persamaan 

dengan yang akan diteliti, yaitu mengenai implementasi WhatsApp dalam proses pembelajaran. 

Sedangkan perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu objek yang dilakukan, 

peneliti melakukan penelitian dengan studi kasus di sekolah yang berbeda.
14

 

                                                 
 14 Muhammad Hasan Dkk, “Implementasi Media Pembelajaran PAI Berbasis WhatsApp di SMA Islam Hasyim Asy‟ari 
Batu Pada Masa Pandemi Covid-19”, Vol. 6 (2021), 288. 
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2. Septi Indasari dkk, dalam jurnal Limas PGMI yang berjudul “Efektivitas Pembelajaran Daring 

Menggunakan Aplikasi WhatsApp di SD Negeri 06 Payaraman”. Pada penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi WhatsApp merupakan proses pembelajaran daring 

yang dilakukan di SD Negeri 06 Payaraman berdasarkan kesepakatan antara guru dan wali 

murid untuk menggunakan aplikasi WhatsApp karena dianggap aplikasi yang paling mudah 

penggunaannya. Terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan 

penulis yaitu menggunakan media WhatsApp dalam suatu pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru. Adapun perbedaannya yaitu mengenai penggunaan WhatsApp untuk semua materi 

pembelajaran, sedangkan peneliti menggunakan media WhatsApp pada pembelajaran PAI.
15

 

3. Firda Afifa Tunnissa dalam jurnal Alasma yang berjudul “Persepsi Siswa Terhadap Penggunaan 

WhatsApp Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Daring di SMP Negeri 03 

Tanggerang Selatan”. Hasil dari penelitian tersebut adalah pembelajaran dengan WhatsApp 

mengandung nilai-nilai positif dengan alasan pembelajaran daring menggunakan WhatsApp itu 

mudah digunakan dan fitur-fitur yang bisa digunakannya pun banyak. Terdapat persamaan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penulis yaitu tentang penggunaan 

WhatsApp pada pembelajaran PAI. Sedangkan perbedaannya yaitu mengenai objek penelitian, 

peneliti melakukan penelitian dengan studi kasus di sekolah  yang berbeda.
16

 

4. Like Alfando Argadia Sari dalam skripsinya yang berjudul “Pemanfaatan Aplikasi WhatsApp 

Sebagai Media Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa (Studi Kasus di MI Ma‟arif Ngrupit)”. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan aplikasi WhatsApp sebagai media pembelajaran daring pada masa pandemi 

covid-19 ini sangat membantu pada proses pembelajaran. Dimana guru mempunyai peran 

penting dalam menentukan aplikasi yang akan digunakan dalam proses pembelajaran dan 

memilih aplikasi WhatsApp untuk digunakan dikelas VI-B ini sesuai dengan situasi dan kondisi 

peserta didik dikelas tersebut. terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

dengan penulis yaitu terkait penggunaan aplikasi WhatsApp sebagai media pembelajaran daring 

pada masa pandemi covid-19. Adapun perbedaannya yaitu mengenai penggunaan WhatsApp 

untuk semua materi pembelajaran, sedangkan peneliti menggunakan media WhatsApp pada 

pembelajaran PAI, kemudian penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang hasil 

belajar siswa sedangkan penulis meneliti tentang bagaimana proses belajar siswa dengan 

menggunakan media WhatsApp.
17

 

5. Teguh Prasetyo dan Zulela M.S. dalam jurnalnya yang berjudul “Proses Pembelajaran Daring 

Guru Menggunakan Aplikasi WhatsApp Selama Pandemik Covid-19”. Berdasarkan penelitian 

tersebut maka dapat diberi kesimpulan bahwa pelaksanaan pembelajaran daring berfokus pada 

proses menyampaikan, berkomunikasi, dan mengumpulkan hasil belajar siswa. Pada tahapan 

proses pembelajaran daring selama pandemik Covid-19, hampir seluruh guru sekolah dasar 

menggunakan aplikasi WhatsApp karena dapat melaksanakan proses pembelajaran secara 

                                                 
 15 Septi Indasari Dkk, “Efektivitas Pembelajaran Daring Menggunakan Aplikasi WhatsApp di SD Negeri 06 Payaraman”, 

Vol. 1 (2021), 9. 

 16 Firda Afifa Tunnisa, “Persepsi Siswa Terhadap Penggunaan WhatsApp Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI) Daring di SMP Negeri 03 Tangerang Selatan”, Vol. 03 (2021), 71. 
 17  Like Alfando Argadia Sari, “Pemanfaatan Aplikasi WhatsApp Sebagai Media Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi 
Covid-19 Dalam Meningkatan Hasil Belajar Siswa (Studi Kasus Di MI Ma‟arif Ngrupit)”, (IAIN Ponorogo, 2021), 88. 



 

 

 

 

9 

maksimal. Terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penulis 

yaitu tentang proses pembelajaran daring menggunakan media WhatsApp selama masa 

pandemik covid-19. Sedangkan perbedaannya yaitu mengenai subjek penelitiannya merupakan 

guru sekolah dasar dan pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan studi kasus, 

sedangkan subjek penelitian penulis lakukan kepada waka kurikulum, guru mata pelajaran PAI, 

dan peserta didik, kemudian pendekatan yang penulis gunakan yaitu pendekatan kualitatif.
18

  

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

       Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, 

perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan angka. Penelitian kualitatif 

prinsipnya untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam. Pada umumnya penelitian 

kualitatif ini mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, 

partisipan penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu 

mendeskripsikan atau menggambarkan masalah secara sistematis, akurat, factual mengenai fakta-

fakta dan sifat populasi tertentu. Pada penelitian ini penulis meneliti tentang Implementasi 

Pembelajaran Daring Melalui Media WhatsApp Mata Pelajaran PAI Kelas IX E di SMP Negeri 34 

Bandar Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19. 

2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di sekolah SMP Negeri 34 Bandar Lampung yang berlokasi di Jln. 

Pagar Alam Gg. Lambang  No.1 Kel. Labuhan Ratu, Kec. Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung 

3. Sumber Data 

     Sumber data merupakan sumber yang diperlukan untuk mengumpulkan data yang kita perlukan 

dalam penelitian. Adapun sumber data terbagi menjadi 2 yaitu: 

a. Sumber data primer 

  Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek yang 

akan diteliti dengan cara mengambil, meneliti, kemudian diolah sendiri oleh peneliti saat melakukan 

penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan.
19

 Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti 

untuk menjawab pertanyaan penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah 

wawancara dengan waka kurikulum, guru PAI dan peserta didik kelas IX E. 

b. Sumber data sekunder 

       Data sekunder umumnya tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian 

tertentu. Seluruh atau sebagian aspek data sekunder kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan 

suatu penelitian. Sumber data yang diperoleh pada saat penelitian yaitu dokumen-dokumen, buku 

dan jurnal yang berkaitan dengan judul proposal.
20

 

 

                                                 
 18  Teguh Prasetyo dan Zulela, “Proses Pembelajaran Daring Guru Menggunakan Aplikasi WhatsApp Selama Pandemik 

Covid-19”, Vol. 4 No.1 (2021), 145. 

 
19

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), (Bandung: 

Alfabetha, 2017), 308.  
 20 Sopiah Etta Mamang Sangadji, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2010), 169. 
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4. Prosedur Pengumpulan Data 

       Dalam sebuah penelitian, peneliti harus memahami kriteria data yang baik dan mampu 

menentukan teknik yang tepat dalam mengumpulkan data. Jika tidak maka data yang dikumpulkan 

tidak akan diperoleh secara sempurna. 

Untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Pengamatan (Observasi) 

       Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara 

sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui 

pengamatan dan pencatatan perilaku subjek penelitian yang dilakukan secara sistematik. Metode 

observasi ialah sebuah titik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti terjun langsung ke 

lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-

benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Di dalam penelitian jenis teknik observasi yang lazim 

digunakan untuk alat pengumpulan data yaitu: 

1) Observasi Partisipan 

Observasi ini sering digunakan dalam penelitian eksploratif. Yang dimaksud observasi 

partisipan ialah apabila observasi (orang yang melakukan observasi) turut ambil bagian atau 

berada dalam keadaan obyek yang diobservasi (disebut observes). Apabila observasi partisipan 

tetapi jika unsur partisipan sama sekali ada pada observer dalam kegiatannya maka disebut 

observasi non partisipan. 

2) Observasi Sistematik 

Ciri pokok observasi sistematik adalah adanya kerangka yang memuat faktor-faktor yang telah 

diatur kategorinya, karenanya sering disebut observasi berkerangka atau observasi berstruktur. 

Adapun sistematik pencatatan itu meliputi materi, cara-cara mencatat, hubungan observasi 

dengan observees. 

3) Observasi Eksperimental 

Observasi eksperimental adalah observasi yang dilakkan dimana ada observer mengadakan 

pengendalian unsur-unsur penting dalam situasi sedemikian rupa sehingga situasi itu dapat 

diatur sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat dikendalikan untuk menghindari atau 

mengurangi timbulnya faktor-faktor yang secara tak diharapkan mempengaruhi situasi itu. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipan, dimana peneliti ikut terjun 

langsung mengambil bagian pada saat peserta didik belajar dengan sistem daring. Dengan observasi 

ini maka peneliti dapat menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan. Pada 

penelitian ini peneliti mengamati: Implementasi Pembelajaran Daring Melalui Media WhatsApp 

Mata Pelajaran PAI Kelas IX E di SMP Negeri 34 Bandar Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19. 

 

b. Wawancara (Interview) 

       Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam 

nama dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dan informasi 

yang dilakukan secara lisan. Proses wawancara dilakukan dengan cara bertatap muka secara 

langsung antara pewawancara dan yang diwawancara. Wawancara disebut juga sebagai bentuk 

komunikasi antara dua orang atau lebih yang melibatkan seseorang ingin memperoleh informasi dari 
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seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Adapun 

jenis wawancara menurut prosedurnya sebagai berikut: 

1) Wawancara bebas (wawancara tak terpimpin) 

Wawancara bebas adalah proses wawancara dimana interviewer tidak secara sengaja 

mengarahkan tanya-jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian dan interview 

(orang yang diwawancarai). Dalam banyak hal wawancara bebas akan lebih mendekati 

pembicaraan bebas atau free talk, sehingga menemukan kualitas wawancara. Karenanya 

mempunyai kelemahan-kelemahan diantaranya, pertama kualitas datanya rendah. Kedua, tidak 

dapat digunakan untuk pengecekan secara mendalam. Ketiga, makan waktu terlalu lama. 

Keempat, hanya cocok untuk penelitian eksploratif. 

2) Wawancara terstrukur 

Wawancara ini disebut juga dengan interview guide. Contralled interview atau structured 

interview, yaitu wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti. 

Ciri pokok wawancara terpimpin ialah bahwa pewawancara terikat oleh suatu fungsi bukan saja 

sebagai pengumpul data relevan dengan maksud penelitian yang telah dipersiapkan, serta ada 

pedoman yang memimpin jalannya tanya jawab. Dengan adanya pedoman atau paduan pokok-

pokok masalah yang akan diselidiki akan memudahkan dan melancarkan jalannya wawancara. 

3) Wawancara bebas terpimpin 

Wawancara bebas terpimpin merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Jadi 

pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam 

proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang 

diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang. Pedoman interviu berfungsi sebagai pengendali 

jangan sampai proses wawancara kehilangan arah. 

       Adapun wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara terstruktur sehingga persoalan 

yang penulis munculkan terkait penelitian ini bisa terjawab secara optimal dan memperkuat hasil 

observasi atau pengamatan. Dalam wawancara ini, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian 

yang berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawaban telah disiapkan, responden 

diberi petanyaan sesuai dengan bidangnya kemudian peneliti mencatatnya, alat bantu yang 

digunakan biasanya tape recorder, handphone, gambar, brosur dan material lainnya yang dapat 

membantu pelaksanaan menjadi lancar. Pada penelitian ini yang menjadi narasumber yaitu waka 

kurikulum, guru mata pelajaran pendidikan agama islam (PAI) dan peserta didik kelas IX E. peneliti 

mewawancarai narasumber secara langsung dan online. Wawancara secara langsung dilakukan 

kepada waka kurikulum dan guru mata pelajaran (PAI), sedangkan peserta didik secara online. 

 

c. Dokumentasi  

       Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis 

dokumen-dokumen baik yang tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumen tersebut diurutkan 

sesuai dengan kekuatan dan kesesuaian isinya dengan tujuan pengkajian. Berbagai jenis dokumen 

dapat digunakan peneliti sehubungan dengan penelitian kualitatif. Pemeriksaan dokumentasi 
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dilakukan dengan penelitian bahan dokumentasi yang ada dan mempunyai relevansi dengan tujuan 

penelitian.
21

 Dokumen tersebut diantaranya: 

1) Dokumen pribadi 

Dokumen pribadi merupakan narasi pribadi yang menceritakan perbuatan dan pengalaman serta 

keyakinan sendiri. Melalui dokumen tersebut, peneliti dapat melihat bagaimana seseorang 

melihat suatu situasi sosial, arti pengalaman bagi dirinya, bagaimana ia melihat kenyataan dan 

seterusnya. Di sisi lain peneliti harus berusaha untuk mengetahui maksud membuat dokumen 

tersebut. dokumen seperti ini dapat dikelompokan yaitu catatan harian, log yaitu catatan harian 

mengenai orang lain, surat menyurat dan auto biografi.  

2) Dokumen resmi 

Dokumen resmi misalnya memo, catatan siding, korespondensi, dokumen kebijakan, proposal, 

tata tertib, arsip dan sebagainya. Dokumen semacam ini terdapat beberapa jenis. yaitu pertama, 

dokumen internal seperti memo, catatan kecil dan informasi lain yang diadakan dalam suatu 

organisasi, makin dekat hubungan peneliti dengan anggota organisasi makin mungkin 

mendapatkan bahan tersebut. kedua, catatan mengenai siswa dan file pribadi. Ketiga, statistik 

resmi dan data kuantitatif lainnya.
22

 

Penelitian ini menggunakan dokumentasi resmi yang didapatkan dari sekolah dan foto-foto 

yang berkaitan dengan proses pembelajaran daring melalui media WhatsApp pada mata pelajaran 

(PAI) kelas IX E di SMP Negeri 34 Bandar Lampung. 

 

5. Analisis Data 

Setelah data yang diperlukan terkumpul dengan menggunakan teknik pengumpulan data atau 

instrument yang ditetapkan, maka kegiatan yang selanjutnya ialah melakukan analisis data. Pada 

pokoknya pengolahan data atau analisis data ada dua cara, yang tergantung pada datanya, yaitu 

analisis non statistik dan analisis statistik. Analisis non statistik dilakukan terhadap data kualitatif. 

Dalam hal ini penelitian kualitatif mengajak seseorang untuk mempelajari sesuatu masalah yang 

ingin diteliti secara mendasar dan mendalam sampai ke akar-akarnya. Masalah dilihat dari berbagai 

segi. Data yang dikumpulkan bukanlah secara random atau mekani, tetapi dikuasai oleh 

pengembangan hipotesis. Apa yang ditemukan pada suatu saat ialah satu pedoman yang langsung 

terdapat apa yang akan dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan kajian dokumen.
23

 Analisis 

data merupakan bagian terpenting dalam suatu metode ilmiah, karena analisis data digunakan untuk 

memecahkan masalah dalam suatu penelitian. Analisis data yaitu usaha (proses) memilih, memilah, 

membuang, menggolongkan data untuk menjawab dua permasalahan pokok yaitu: 

a. Tema apa yang ditemukan pada data-data ini  

b. Seberapa jauh data-data ini dapat menyongkong tema tersebut 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan konsep Miles dan 

Huberman yang mengemukakan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. 

 

                                                 
 

21
 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 30.  

 22 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 70.  
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 Salim dan Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2012), 144.  
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1) Reduksi data 

       Miles dan Huberman menjelaskan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus 

selama penelitian berlangsung. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Jadi reduksi data yaitu lebih 

memfokuskan, menyederhanakan, dan memindahkan data mentah kedalam bentuk yang lebih 

mudah dikelola. Tegasnya, reduksi adalah membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, 

membuat gugus-gugus, membuat bagian, penggolongan dan menulis memo. Kegiatan ini 

berlangsung terus menerus sampai laporan akhir lengkap tersusun. Pada penelitian ini data yang 

akan direduksikan adalah data-data hasil dari observasi, wawancara, serta hasil penelitian yang 

dilakukan di SMP Negeri 34 Bandar Lampung. 

2) Penyajian data 

       Penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berbentuk teks naratif 

diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafiks, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang 

guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih 

sehingga peneliti dapat. Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data 

(penyajian data), dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchartdan sejenisnya. Mendisplay data selain dengan 

teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, jejaring kerja dan chart. 

3) Penarikan kesimpulan  

       Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Hubeman adalah penarikan 

kesimpulan atau verifikasi data. Dalam tahap analisis data, seorang peneiti kuaitatif mulai mencari 

arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang 

mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Tegasnya, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi merupakan suatu jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah 

pengumpulan data dalam bentuk yang umum disebut analisis. Kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa 

deskriptif atau gambar suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga 

setelah selesai diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau 

teori.
24

 

 

6. Uji Keabsahan Data 

       Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaruhi dari konsep kesahihan (validitas) 

dan keandalan (reabilitas). Dalam bagian ini peneliti harus mempertegas teknik apa yang digunakan 

dalam mengadakan pengecekan keabsahan data yang ditemukan. Berikut ini beberapa teknik 

pengecekan keabsahan data dalam proses penelitian antara lain perpanjang keikutsertaan, 

pengamatan yang tekun, dan triangulasi. 

 

                                                 
 

24
 Ibid., 147.  
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a. Perpanjangan keikutsertaan 

     Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrument itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat 

menentukan dalam pengumpulan data. Dalam hal ini keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan 

dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. 

Maka perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam penelitian ini akan memungkinkan peningkatan 

derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.  

b. Pengamatan tekun 

       Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur dalam situasi yang sangat 

dicari dan kemudian memusatkan dari pada hal-hal tersebut secara rinci. Ketekunan pengamatan ini 

dilakukan peneliti dengan cara mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan terhadap implementasi pembelajaran daring melalui media WhatsApp mata 

pelajaran PAI kelas IX E di UPT SMP Negeri 34 Bandar Lampung pada masa pandemi covid-19. 

c. Triangulasi  

       Triangulasi merupakan teknik pengecekan keabsahan data yang paling populer dalam penelitian 

kualitatif. Kepopulerannya didasarkan pada kenyataan bahwa cara ini memiliki potensi untuk 

sekaligus meningkatkan akurasi, keterpercayaan,dan kedalaman, serta kerincian data. Triangulasi 

dilakukan dengan melakukan kroscek data dari yang didapat dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data yang dipilih. Triangulasi dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa data yang 

diperoleh dari lapangan terdapat kesesuaian untuk dilakukan analisis. Triangulasi dalam pengujan 

kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan 

waktu. Terdapat tiga macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang dapat digunakan 

diantaranya yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. 

1) Triangulasi sumber 

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh 

melalui beberapa sumber. 

2) Triangulasi teknik 

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang 

sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan 

observasi, dokumentasi atau kuisioner. 

3) Triangulasi waktu 

Waktu juga dapat mempengaruhi kredibilitas data. Data yang terkumpul dengan teknik 

wawancara di pagi hari dengan kondisi narasumber yang masih segar, maka akan memberikan 

data yang lebih valid. Dalam rangka pengujian kredibilitas dapat di cek kembali dengan 

melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi dalam waktu yang berbeda.
25

 

       Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik dan trriangulasi sumber. Artinya 

data yang diperoleh dapat diuji kebenarannya (validitas) dengan menggunakan data hasil observasi 

(pengamatan) dengan data dari hasil wawancara atau dengan cara menyatukan data hasil wawancara 

dengan dokumentasi.  

 

 

                                                 
 25 Eri Barlian, Metodologi Kualitatif dan Kuantitatif, (Padang: Sukabina Press, 2016), 74.  
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I. Sistematika Pembahasan 

       Supaya memudahkan penulis dalam rangka penyusunan skripsi, maka penulis membuat 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan: memuat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan 

Bab II Landasan Teori: Berisi tentang pembahasan mengenai landasan teori yang meliputi: 

pengertian pembelajaran, pembelajaran daring, media WhatsApp, fitur-fitur WhatsApp, kelebihan 

WhatsApp sebagai media pembelajaran, kekurangan WhatsApp sebagai media pembelajaran, 

pengertian mata pelajaran pendidikan agama islam, dasar pendidikan agama islam, tujuan 

pendidikan agama islam, fungsi pendidikan agama islam, ruang lingkup pendidikan agama islam, 

dan pandemi covid-19  

Bab III Deskripsi Objek Penelitian: bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian 

yang meliputi: Gambaran umum SMP Negeri 34 Bandar Lampung, Letak Geografis SMP Negeri 34 

Bandar Lampung, Sejarah SMP Negeri 34 Bandar Lampung, Visi dan Misi SMP Negeri 34 Bandar 

Lampung, Profil sekolah SMP Negeri 34 Bandar Lampung, Struktur Organisasi Sekolah SMP 

Negeri 34 Bandar Lampung, Tenaga Pengajar (Guru) di SMP Negeri 34 Bandar Lampung, Sarana 

dan Prasarana SMP Negeri 34 Bandar Lampung  

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Berisi tentang analisis data, temuan hasil, dan 

pembahasan. 

Bab V Penutup Kesimpulan 

Sedangkan pada bagian akhir berisi tentang simpulan dan rekomendasi. 
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BAB V 

 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa 

implementasi pembelajaran daring melalui media whatsapp mata pelajaran PAI kelas IX E di SMP 

Negeri 34 bandar lampung pada masa pandemi covid-19 dilaksanakan melalui dua sistem 

pembelajaran yaitu daring dan luring. pembelajaran daring dilakukan melaui media WhatsApp 

dengan menggunakan handphone sedangkan pembelajaran luring dilakukan untuk anak yang 

terkendala tidak bisa mengikuti pembelajaran daring dengan datang kesekolah mengambil tugas dan 

dibawa pulang kemudian dikerjakan dirumah. Dalam proses pembelajaran daring pasti terdapat 

hambatan-hambatan yang terjadi, akan tetapi pihak sekolah berupaya untuk memberikan yang 

terbaik serta mencari solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Aplikasi yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran daring adalah WhatsApp karena aplikasi ini sudah sangat familiar selain 

dapat membantu guru juga aplikasi nya mudah digunakan oleh peserta didik, aplikasi sebelumnya 

yang sudah digunakan itu tidak memudahkan guru dan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran daring sehingga guru tidak bisa memaksimalkan praktik pengajarannya karena 

aplikasi tersebut sulit dan ribet digunakannya terkadang peserta didik mengeluh juga karena banyak 

memakan kuota hal ini yang menjadi kurangnya kosentrasi dari guru dan peserta didik dalam 

melangsungkan pembelajaran.  

Pada tahap perencanaan implementasi pembelajaran daring melalui media WhatsApp hal yang 

harus dipersiapkan oleh guru yaitu silabus, RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran), LKPD 

(lembar kerja peserta didik), materi pelajaran dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaanya sebelum 

memulai pembelajaran daring terlebih dahulu guru mengingatkan kepada peserta didik melalui grup 

WhatsApp bahwa akan dilaksanakan kegiatan pembelajaran dan diberitahukan untuk mengisi absen 

yang sudah dikirimkan. Kemudian dalam penyampaian materi metode yang digunakan yaitu metode 

online dan penugasan seperti dari youtube, kemudian mereka merangkum dari apa yang sudah 

mereka tonton dalam video tersebut. diakhir pembelajaran guru mengadakan evaluasi, untuk 

mengetahui sejauh mana pengetahuan yang dimiliki peserta didik dalam memahami materi yang 

telah disampaikan. Aspek yang dinilai yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. aspek kognitif dilihat 

dari pengetahuan mengenai materi yang sudah diajarkan dalam bentuk tugas dan nilai semester, 

aspek afektif dilihat dari sikap yang berupa etika mereka saat berkomunikasi dengan gurunya 

ataupun temannya didalam grup WhatsApp, aspek psikomotorik dilihat dari keterampilan mereka 

dalam mengumpulkan tugas yang telah diberikan dalam bentuk video. 

B. Rekomendasi  

Dari hasil penelitian diatas, maka penulis memberi masukan yang sekiranya dapat membantu 

dalam melaksanakan implementasi pembelajaran daring melalui media WhatsApp mata pelajaran 

PAI di SMP Negeri 34 Bandar Lampung, supaya berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang 

diharapkan: 
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1. Bagi Pihak Sekolah 

Dengan adanya pembelajaran menggunakan media WhatsApp yang dapat memberikan dampak 

positif pada kegiatan belajar mengajar selama proses pembelajaran daring, pihak sekolah dapat 

meningkatkan kembali sarana dan prasarana dalam pembelajaran daring ini, supaya guru lebih 

semangat dalam menyampaikan materi dan hasil belajar dari peserta didik lebih meningkat lagi.  

2. Bagi Guru 

Dalam menyampaikan materi, guru pendidikan agama islam harus kreatif, inovatif dan 

strateginya lebih menarik lagi dalam melakukan pembelajaran daring melalui media WhatsApp ini. 

Agar peserta didik lebih antusias, semangat dan tentunya dapat memperoleh wawasan ilmu 

pengetahuan yang luas dari materi yang sudah disampaikan oleh gurunya baik dari media 

pembelajaran yang sudah diterapkan selama ini. 

3. Bagi Peserta didik 

Meskipun pembelajaran dilakukan dengan sistem daring dari rumah peserta didik harus tetap 

semangat, lebih rajin lagi belajarnya, jangan telat masuk kelas daring pada saat jam mata pelajaran 

dimulai dan jangan malas dalam mengikuti kegiatan pembelajaran daring melalui media WhatsApp. 

4. Bagi Peneliti Lanjutan 

Untuk penelitian dimasa yang akan datang diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan 

referensi dan dapat melakukan penelitian yang lebih baik lagi mengenai impelmentasi pembelajaran 

daring melalui media WhatsApp dengan konsep lain yang berbeda sehingga penggunaan aplikasi 

WhatsApp ini dapat dijadikan sebagai media pembelajaran dalam pendidikan.  
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