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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau 

tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu yakni 

mengalami.1 Jadi, belajar adalah suatu proses yang berupa kegiatan atau 

pengalaman-pengalaman yang dilakukan seseorang sehingga terjadi perubahan 

dalam pengetahuan, ucapan dan tingkah laku.  

Dalam perspektif ilmu keagamaan, pembelajaran merupakan kewajiban 

pada setiap orang yang beriman agar mendapatkan ilmu pengetahuan, dalam hal 

untuk meningkatkan derajat kehidupan manusia. Hal tersebut dinyatakan dalam 

surah Mujadilah : 11 yang berbunyi : 

 

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu 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 

                                                             
1
 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, PT Bumi Aksara, Jakarta, Cet. 15, hal. 27   
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antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.2 

Selain itu, dalam Q.S. al-Nahl (16): 125 menjelaskan tentang kewajiban 

tentang belajar dan pembelajaran yaitu : 

Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-

Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. 

Sejak di deklarasikannya corona virus disease 2019 (Covid-19) sebagai 

wabah nasional pada 11 Maret 2020, model pembelajaran di sekolah mulai 

melakukan adaptasi, diantaranya melalui sistem daring. Pembelajaran daring 

dilakukan sebagai pilihan strategis dalam memutus penyembaran wabah covid-19 

di sekolah.  

Menteri Agama dalam keputusanya ditegaskan bahwa penyelenggaraan 

pendidikan harus mempertimbangkan kesehatan dengan mengedepankan 

pelayanan pendidikan secara daring, (Amin, 2020). Jadi pembelajaran daring 

memungkinkan pembelajaran dilakukan tanpa bertemu fisik dan berjarak dengan 

menggunakan akses internet yang baik, (Clark, R. C. & Mayer, 2003). Hal ini 

relevan dengan pencegahan penyebaran covid-19 melalui social distancing dan 

                                                             
2
 Departemen Agama RI,  Al-Quran Dan Terjemahnya, CV Penerbit Diponegoro, 

Bandung,   2004, Cet. 10,  hal. 434 
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fisikal distancing, (GTPP Covid-19, 2020). Sejauh ini, studi tentang pembelajaran 

daring diera covid-19 memiliki dua kecenderungan. Pertama, kajian tentang 

implementasi pelaksanaan pembelajaran daring, (Anhusadar, 2020); (Elyana, 

2020); (Agus Susilo, 2020); (Suyono, 2020); (Gunawan & Fathoroni, 2020); dan 

(Firman & Rahayu, 2020). Kedua, mengkaji persoalan dampak dari kebijakan 

pelaksanaan pembelajaran daring, (Latip, 2016); (Juanda, 2014); (Abdul Latip, 

2020); dan (Windhiyana, 2020).
3
 

Google classroom menjadi salah satu aplikasi yang digunakan dalam 

pembelajaran pada masa wabah covid-19 di SMP Negeri 31 Bandar Lampung 

saat ini. Adanya wabah covid-19, serta berkembangnya teknologi menjadi salah 

satu solusi untuk menghadapi pembelajaran yang dilaksanakan secara online di 

rumah. Dalam proses pembelajaran berbasis jaringan. Pembelajaran dalam 

jaringan atau yang dikenal dengan daring menjadi salah satu favorit pembelajaran 

saat ini. Perkembangan teknologi pada era industri 4.0 menjadi ajang makin 

berkembangnya platform yang mendukung dalam pembelajaran daring khususnya 

dalam penggunaan aplikasi google classroom. 

Di  dalam  Islam  belajar  merupakan  suatu  keharusan  atau kewajiban 

bagi umatnya. Pentingnya suatu pendidikan terkandung dalam surat al-Alaq ayat 

1-5 berisi tentang prinsip dasar ilmu pengetahuan. 

                                                             
3
 Agus Yudiawan,”Belajar Bersama COVID 19: Evaluasi Pembelajaran Daring Era 

Pandemi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, Papua Barat”, Al Fiks: Jurnal 

Pendidikan Islam, Vol.6 No.1 (2020), Hal. 10, tersedia pada https://jurnal-

tarbiyah.StainSorong.ac.id/index.php/alfikr/article/view/64 
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Artinya : (1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia 

Telah menciptakan manusia dari segumpal darah.(3) Bacalah, dan Tuhanmulah 

yang Maha pemurah,(4)Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. (5) 

Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (QS. al-Alaq [96]: 1-

5).
4
 

Pembelajaran merupakan suatu sistem atau proses pembelajaran yang 

direncanakan (perencanaan), dilaksanakan (pelaksanaan) dan dites (evaluasi) 

secara sistematis agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran secara 

efektif dan efisien.
5
 Dalam proses pembelajaran guru akan mengatur seluruh 

rangkaian kegiatan pembelajaran, yaitu dari membuat desain pembelajaran, 

melaksanakan kegiatan pembelajaran, bertindak mengajar atau melakukan tes 

pembelajaran.
6
 

Pembelajaran PAI adalah salah satu komponen yang tidak bisa dipisahkan 

dari proses pendidikan itu sendiri. Pembelajaran PAI merupakan pembelajaran 

yang diberikan kepada siswa agar para siswa dapat memahami agama Islam 

dengan baik, dan dapat mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Pembelajaran 

PAI di sekolah hendaknya didesain sedemikian rupa dengan sinergitas antara 

pendidik, peserta didik, kurikulum, proses, dan evaluasi. 

                                                             
4
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Solo: Fatwa, 2016), hlm. 597 

5
 Kokom Komalasari, Pemebelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi, (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2012), hlm. 3  
6
 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), cet. 7, 
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Dengan adanya pandemic covid-19 khususnya dalam dunia pendidikan 

maka berbagai cara dilakukan untuk mencari solusi terbaik untuk mengatasi 

masalah yang dihadapi. Dari sekian banyak cara yang telah dilakukan, maka 

penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terhadap apa yang telah diterapkan 

oleh salah satu Sekolah Menengah Pertama yang ada di kota Bandar lampung 

yaitu menerapkan pembelajaran daring dengan memanfaatkan aplikasi google 

classroom. 

Berdasarkan hasil observasi prapenelitian yang dilakukan oleh penulis di 

SMP Negeri 31 Bandar Lampung, bahwa diperoleh data selama masa pandemi 

covid-19 proses belajar mengajar dilakukan secara daring atau online dengan 

menerapkan e-learning melalui aplikasi pendukung seperti WA, youtube, Zoom, 

Google Classroom maupun email.7 Berdasarkan data tersebut maka benar 

bahwasanya SMP Negeri 31 Bandar Lampung pada masa pandemi covid-19 

melaksanakan pembelajaran daring sebagai pengganti pembelajaran secara 

langsung didalam kelas. 

Selain itu, di dukung dengan hasil wawancara prapenelitian yang telah 

penulis lakukan terhadap guru mata pelajaran PAI di SMP Negeri 31  Bandar 

Lampung “selama masa covid ini proses belajar mengajar kita laksanakan secara 

online dengan memanfaatkan aplikasi google classroom dan didukung dengan 

aplikasi pendukung lainnya seperti WA, youtube, zoom. Namun pada pelaksanaan 

pembelajaran mata pelajaran PAI ini lebih condong dengan menggunakan aplikasi 

google classroom. Walaupun masih terdapat kekurangan dalam penggunaan 

                                                             
7
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google classroom dalam pembelajaran daring, tetapi selama ini sudah terlihat 

bahwa pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi google classroom 

cukup membantu dalam proses pembelajaran daring misalnya memberikan 

kemudahan dalam pemberian materi atau tugas yang dibagikan di classroom dapat 

beragam, mulai dari file materi, video pembelajaran, dan dapat menambahkan link 

yang terhubung ke laman web ataupun youtube. Sehingga siswa termotivasi untuk 

mengikuti pembelajaran daring. Selain itu, google classroom tidak membuat 

memori HP penuh karena penyimpanannya berbasis cloud.8 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 31 Bandar Lampung merupakan 

sekolah atau madrasah yang tidak hanya dituntut namun terpanggil untuk 

menghasilkan serta mendapatkan terobosan agar proses pembelajaran dapat 

berjalan dengan maksimal dalam pencapaiannya, meskipun sisi lain ada anggapan 

bahwa pembelajaran menggunakan sistem “daring” (dalam jaringan) memiliki 

banyak kendala. Diantaranya belum memadainya sistem yang ditawarkan baik 

oleh sekolah atau madarasah secara mandiri maupun oleh pemerintah daerah 

melalui instansi pendidikan resmi daerah dalam memaksimalkan pencapaian 

pembelajaran. Berdasarkan data awal yang diperoleh penelitian ini didapat bahwa 

SMP Negeri 31 Bandar Lampung merupakan salah satu satuan atau lembaga 

pendidikan yang pada masa pandemi ini melakukan kegiatan pembelajaran daring 

menggunakan aplikasi yang dikenal dengan sebutan “Google Classroom” . 

                                                             
8
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Pembelajaran dimasa pandemi yang dilakukan secara daring timbulnya 

permasalahan yang dihadapi oleh pendidik maupun peserta didik. Terdapat 

perbedaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian dimasa pandemi ini 

dengan pembelajaran yang dilakukan sebelum adanya pandemi, perbedaan yang 

paling utama adalah dalam proses pembelajaran itu sendiri yang dilakukan mulai 

dari kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup. 

Dalam hal ini, pengelolaan pembelajaran harus dilakukan seefektif 

mungkin, agar siswa menjadi termotivasi untuk belajar terlebih lagi pada masa 

pandemi saat ini. Begitu pula pada tatanan pelaksanaan serta penilaian dalam 

pembelajaran menggunakan aplikasi Google Classroom. Sebab untuk mengawal 

proses pembelajaran sehingga menghasilkan pembelajaran yang efektif, tidak 

hanya alat ukur dalam menguji suatu aplikasi saja yang diperlukan, namun banyak 

hal yang harus disinergikan sehingga keterikatan satu sama lain saling mengikat. 

Motivasi belajar siswa, maupun etos kerja guru hingga mutakhirnya aplikasi 

sesuai kebutuhan peserta didik merupakan satu kesatuan yang utuh dalam 

pengawalan terhadap pembelajaran di tingkat satuan pendidikan.  Berdasarkan 

uraian diatas, menjadi daya tarik peneliti untuk mengangkatnya dalam penelitian 

yang berjudul “ PEMBELAJARAN DARING DENGAN APLIKASI 

GOOGLE CLASSROOM PADA MATA PELAJARAN PAI DI SMP NEGERI 

31 BANDAR LAMPUNG” 
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B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian  

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas maka fokus penelitian 

ini adalah “Pembelajaran Daring dengan Aplikasi Google Classroom Pada Mata 

Pelajaran PAI di SMP Negeri 31 Bandar Lampung”. 

2. Subfokus Penelitiaan 

Subfokus dari penelitian ini terkait dengan penerapan kegiatan 

pembelajaran yang juga meliputi perencanaan, pelaksanaan dan penilaian 

pembelajaran melalui penggunaan aplikasi google classroom pada pembelajaran 

PAI. Maka, sub fokus penelitian ini adalah : 

a. Perencanaan pembelajaran daring melalui penggunaan aplikasi google 

classroom pada mata pelajaran PAI  

b. Pelaksanaan pembelajaran daring melalui penggunaan aplikasi google 

classroom pada mata pelajaran PAI 

c. Penilaian pembelajaran daring melalui penggunaan aplikasi google 

classroom pada mata pelajaran PAI  

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan fokus dan subfokus yang telah dipaparkan tersebut maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Bagaimana perencanaan pembelajaran daring melalui penggunaan aplikasi 

google classroom pada pembelajaran PAI di SMP Negeri 31 Bandar 

Lampung ? 

b. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran daring melalui penggunaan aplikasi 

google classroom pada pembelajaran PAI di SMP Negeri 31 Bandar 

Lampung ? 

c. Bagaimana penilaian pembelajaran daring melalui penggunaan aplikasi 

google classroom pada pembelajaran PAI di SMP Negeri 31 Bandar 

Lampung ? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui perencanaan pembelajaran daring melalui penggunaan 

aplikasi google classroom pada pembelajaran PAI di SMP Negeri 31 

Bandar Lampung  

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran daring melalui penggunaan 

aplikasi google classroom pada pembelajaran PAI di SMP Negeri 31 

Bandar Lampung  

3. Untuk mengetahui penilaian pembelajaran daring melalui penggunaan 

aplikasi google classroom pada pembelajaran PAI di SMP Negeri 31 

Bandar Lampung  
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan yang telah direncanakan, selain itu, 

penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait. 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

a. Sebagai wawasan menambah pengetahuan bagi penulis terutama 

mengenai inovasi pembelajaran daring (online) dengan menggunakan 

berbagai aplikasi baik di masa pandemi Covid-19 saat ini maupun pada 

pembelajaran tertentu yang mengharuskan pendidik untuk berinovasi. 

b. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil 

langkah-langkah yang strategis guna meningkatkan kinerja guru 

melalui pemanfaatan media atau aplikasi pembelajaran daring. 

c. Sebagai masukan sekaligus sumbangsih bagi guru juga sekolah tentang 

pentingnya meningkatkan kinerja guru dalam pembelajaran dan 

pemaksimalan aplikasi pembelajaran. 

d. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam meningkatkan inovasi dan kreatifitas dalam 

memaksimalkan aplikasi google classroom pada satuan pendidikan di 

kota Bandar Lampung (bagi kepala dinas pendidikan daerah).  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang pembelajaran daring dengan 

aplikasi google classroom pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 31 Bandar 

Lampung yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian, peneliti 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perencanaan Pembelajaran Daring dengan Aplikasi Google Classroom pada 

mata pelajaran PAI di SMPN 31 Bandar Lampung 

Perencanaan yang dilakukan guru PAI sebelum proses KBM dilaksanakan 

yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pembuatan aplikasi google 

classroom serta membagikan kode classroom kepada siswa pada setiap kelas, 

membuat perangkat pembelajaran berupa Silabus dan RPP. Adapun perangkat 

yang dipersiapkan berdasarkan aturan kurikulum 2013 yang sekolah gunakan. 

Dari keseluruhan perencanaan yang termasuk dalam RPP, disesuaikan dan 

mengacu pada KI dan KD yang telah ditentukan, dengan tujuan perencanaan yang 

disusun dapat mencapai tujuan yang diharapkan.  

2. Pelaksanaan Pembelajaran Daring dengan Aplikasi Google Classroom pada 

mata pelajaran PAI di SMPN 31 Bandar Lampung 

Pelaksanaan pembelajaran daring dengan aplikasi google classroom pada 

mata pelajaran PAI di SMP Negeri 31 Bandar Lampung merupakan implementasi 

dari RPP yang telah dirancang guru sebelumnya. Sistem pelaksanaan 
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pembelajaran yang dilakukan berlandaskan kurikulum 2013 yaitu dengan 

menggunakan pendekatan saintifik 5M yakni mengamati, menanya, mencoba, 

mengasosiasi/ mengolah informasi, dan mengkomunikasikan, yang terdiri dari 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, yang dilaksanakan 

melalui aplikasi google classroom. 

3. Penilaian Pembelajaran Daring dengan Aplikasi Google Classroom pada 

mata pelajaran PAI di SMPN 31 Bandar Lampung 

Penilaian pembelajaran daring dengan aplikasi google classroom pada 

mata pelajaran PAI di SMP Negeri 31 Bandar Lampung berdasarkan kurikulum 

2013 yaitu penilaian autentik meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Untuk penilaian pembelajaran daring PAI dengan aplikasi google 

classroom di SMP Negeri 31 Bandar Lampung yang dilakukan guru PAI adalah 

terdapat pada proses KBM (Kegiatan Belajar Mengajar), dan penilaian yang 

dilakukan dominan pada penilaian ranah kognitif, yaitu mengukur pengetahuan 

dan pemahaman siswa melalui aktifitas tanya jawab. Selain itu, penilaian 

pembelajaran daring PAI dengan aplikasi google classroom yaitu dengan 

perlakuan pretest dan post test, guru menayangkan soal-soal pertanyaan yang telah 

dibuat melalui google form pada aplikasi google classroom kemudian guru 

memberi waktu siswa untuk menjawabnya. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembelajaran daring dengan 

aplikasi google classroom pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 31 Bandar 
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Lampung dan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Untuk Sekolah 

Perlunya mengadakan seminar dan pelatihan tentang pembelajaran daring 

dengan menggunakan aplikasi google classroom agar pelaksanaan pembelajaran 

daring menggunakan aplikasi google classroom semakin lebih baik lagi dan 

berjalan dengan optimal. 

Berlangsungnya pembelajaran daring dengan aplikasi google classroom 

pada mata pelajaran PAI tentunya merupakan inovasi baru dalam dunia 

pendidikan, sehingga tradisi pembelajaran konvensional kini cenderung 

ditinggalkan, maka dari itu dirasa penting bagi pihak sekolah untuk menyesuaikan 

sistem pembelajaran sesuai dengan zamannya, dan terus mempertahankan segala 

prestasi yang telah dicapai, serta terus melahirkan inovasi-inovasi pembelajaran 

yang baru, tidak hanya sebatas menggunakan aplikasi google classroom saja, 

tetapi agar dapat menggunakan aplikasi yang lebih baik lagi dan  mampu bersaing 

sesuai perkembangan teknologi yang ada. 

2. Untuk Guru 

Diupayakan agar dapat meningkatkan pembelajaran daring dengan aplikasi 

google classroom dalam proses pembelajaran agar lebih baik dan dibutuhkan 

pengajar selalu berinovasi pada setiap pembelajaran supaya aktivitas belajar lebih 

aktif dan menarik. 
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3. Untuk Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan peneliti juga meneliti aspek-aspek 

lain yang berkaitan dengan teknologi yang menunjang pembelajaran daring, 

sehingga penelitian tersebut menjadi rekomendasi bagi setiap guru-guru yang 

belum melibatkan teknologi  dalam pembelajaran. 

Perlu adanya kajian lebih lanjut terkait pembelajaran daring dengan 

aplikasi google classroom dan pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa. 
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