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ABSTRAK 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan inti dari pendidikan 

yang mana manusia hakikatnya adalah makhluk pembelajar. Proses 

pelaksanaan pembelajaran yang baik tidak terlepas dari perencanaan 

yang baik pula. Untuk mengetahui proses pembelajaran yang baik 

maka dilaksanakan evaluasi pembelajaran. Perencanaan, proses, dan 

evaluasi pembelajaran menjadi satu kesatuan dalam menentukan 

pelaksanaan pembelajaran yang efektif. Maka dari itu, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di masa pandemi Covid-19 pada SMA 

Negeri 1 Bandar Sribhawono Lampung Timur Tahun Pelajaran 2021-

2022.  

Penelitian ini berjenis kualitatif yang melibatkan wawancara 

langsung kepada pendidik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

kelas XI dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, selain itu 

wawancara tertulis kepada peserta didik kelas XI kemudian peneliti 

analisis menggunakan metode purposive sampling. Hasil dari 

wawancara didukung dengan observasi dan dokumentasi serta 

dideskripsikan secara gamblang dan jelas. Rangkaian penelitian 

dilakukan ketika pembelajaran Pendidikan Agama Islam berlangsung 

di SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono Lampung Timur tepatnya pada 

bulan Desember 2021 hingga Januari 2022. 

Proses pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 

meliputi dua sistem pembelajaran yakni pembelajaran dalam jaringan 

dan pembelajaran tatap muka terbatas. Kedua sistem tersebut masing-

masing memiliki kekurangan. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

di masa pandemi Covid-19 lebih efektif menerapkan sistem 

pembelajaran tatap muka terbatas. Penggunaan media, model dan 

metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi, kondisi dan materi. 

Pemahaman dan penyampaian materi oleh pendidik mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam yang mumpuni membuat pelaksanaan 

pembelajaran berlangsung dengan baik tanpa adanya hambatan yang 

berarti. Setiap pembelajaran membutuhkan kerja sama antara pendidik 

dan peserta didik untuk mampu bersama mencapai tujuan 

pembelajaran. Hal ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan 

prestasi belajar peserta didik. Hasil dari penelitian yang dilakukan di 

SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono Lampung Timur diketahui bahwa 

pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di masa pandemi 

Covid-19 berlangsung dengan cukup baik dan menerapkan protokol 

kesehatan yang sangat ketat. Pendidik merencanakan pembelajaran 
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dengan matang, proses pelaksanaan pembelajaran berlangsung 

kondusif menggunakan media, model dan metode pembelajaran yang 

beragam dan evaluasi meliputi penilaian kognitif, afektif, serta 

psikomotorik rata-rata mencapai tujuan pembelajaran.  

 

Kata Kunci: Pembelajaran, Pendidikan Agama Islam, Covid-19. 
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ABSTRAK 

The implementation of learning is the core of education in 

which humans are essentially learning creatures. The process of 

implementing good learning cannot be separated from good planning. 

To find out a good learning process, a learning evaluation is carried 

out. Planning, process, and evaluation of learning become one unit in 

determining the implementation of effective learning. Therefore, this 

study aims to find out how the implementation of Islamic Religious 

Education learning during the Covid-19 pandemic at SMA Negeri 1 

Bandar Sribhawono East Lampung in the 2021-2022 academic year. 

This type of research is qualitative which involves direct 

interviews with Islamic Religious Education subject educators in class 

XI and vice principals in the field of curriculum, in addition to written 

interviews with students in class XI, the researcher analyzes using 

purposive sampling method. The results of the interviews are 

supported by observation and documentation and are described clearly 

and clearly. The series of studies were carried out when Islamic 

Religious Education learning took place at SMA Negeri 1 Bandar 

Sribhawono, East Lampung, precisely from December 2021 to 

January 2022. 

The process of implementing learning during the Covid-19 

pandemic includes two learning systems, namely online learning and 

limited face-to-face learning. Both systems each have their drawbacks. 

Learning Islamic Religious Education during the Covid-19 pandemic 

is more effective in implementing a limited face-to-face learning 

system. The use of media, models and learning methods are adapted to 

the situation, conditions and materials. The understanding and 

delivery of material by qualified Islamic Religious Education subject 

educators makes the implementation of learning run well without any 

significant obstacles. Every learning requires collaboration between 

educators and students to be able to achieve learning goals together. 

This is one way to improve student learning achievement. The results 

of the research conducted at SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono, East 

Lampung, it is known that the implementation of Islamic Religious 

Education learning during the Covid-19 pandemic went quite well and 

implemented very strict health protocols. Educators plan learning 

carefully, the learning implementation process takes place conducive 

to using various media, models and learning methods and evaluation 
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includes cognitive, affective, and psychomotor assessments on 

average to achieve learning objectives. 

 

Keywords: Learning, Islamic Religious Education, Covid-19. 
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MOTTO 

 ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا ,فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا
 “Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”  

Q.S Al-Insyirah ayat 5 

 

 ََل ُيَكلُِّف ٱللَُّه نَ ْفًسا ِإَلَّ ُوْسَعَها
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya.”  

Q.S Al-Baqarah ayat 286 

 

                                  

         

 “Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, 

dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk 

bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.” 

Q.S Al-Baqarah ayat 216 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 Dalam upaya menghindari adanya kesalah pahaman 

dalam memahami skripsi yang berjudul Pelaksanaan 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Masa Pandemi 

Covid-19 pada SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono Lampung 

Timur, maka berikut ini akan dijelaskan masing-masing kata 

yang terdapat dalam judul skripsi ini. 

1. Pelaksanaan Pembelajaran 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Pelaksanaan memiliki arti ―proses, cara, perbuatan 

melaksanakan.‖
1
 Sedangkan pembelajaran mengandung 

arti setiap kegiatan yang dirancang untuk membantu 

seseorang mempelajarai suatu kemampuan atau nilai yang 

baru. Pembelajaran sebagai proses komunikasi dua arah 

antara pendidik dan peserta didik, mengajar dilakukan 

oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar 

dilakukan oleh peserta didik.
2
 

Dengan demikian dapat diartikan pelaksanaan 

pembelajaran merupakan proses berlangsungnya kegiatan 

belajar mengajar yang dilakukan antara pendidik dan 

peserta didik dalam satuan pendidikan. 

2. Pendidikan Agama Islam 

 Pendidikan Agama Islam di Sekolah memiliki 

arti suatu usaha yang dilakukan oleh pihak guru atau 

pendidik yang bertujuan untuk mempengaruhi peserta 

didik dalam rangka membentuk manusia yang beragama 

sesuai dengan pedoman Agama Islam yaitu Al-Quran dan 

As Sunah. Melalui Pendidikan Agama Islam, peserta didik 

                                                           
1 Windy Nova Umi Chulsum, ‗Kamus Besar Bahasa Indonesia‘, 2016 

<https://kbbi.web.id/pelaksanaan,>. 
2 Syaiful Sagala, Konsep Dan Makna Pembelajaran (Bandung: Alfabeta, 

2017). 
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diharapkan dapat meningkatkan keyakinan, pemahaman, 

penghayatan, dan pengamalan ajaran agama untuk 

membentuk kesalehan individu serta kesalehan sosial.
3
 

3. Masa Pandemi Covid-19 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, masa 

memiliki arti ―waktu, ketika, saat‖.
4
 Pandemi memiliki 

arti ―wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, 

meliputi daerah geografi yang luas.‖
5
 Sedangkan Covid-

19 sebagai nama virus atau wabah. Dengan demikian 

Masa Pandemi Covid-19 adalah waktu selama terjadinya 

musibah wabah Covid-19. 

4. SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono Lampung Timur 

 SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono Lampung 

Timur adalah salah satu sekolah menengah atas yang 

berdomisili di desa Sribhawono, Kecamatan Bandar 

Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi 

Lampung. 

 Berdasarkan dari penegasan kata dalam judul 

Skripsi ini, maka peneliti bermaksud mengadakan 

penelitian mengenai pelaksanaan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di masa pandemi Covid-19 

dengan memperhatikan hal-hal yang termasuk dalam 

proses pelaksanaan pembelajaran yakni kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup yang 

meliputi model, metode pembelajaran dan media 

pembelajaran serta keterlibatan pendidik dan peserta didik 

dalam pelaksanaan pembelajaran, mengaitkan 

perencanaan pembelajaran dan memperhatikan evaluasi 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Masa Pandemi 

Covid-19 pada setiap pertemuan pembelajaran sebagai 

                                                           
3 Zakiah Daradjat, et. al, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam 

(Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2014). 
4 Ebta Setiawan, ‗KBBI Online‘, Badan Pengembangan Dan Pembinaan 

Bahasa (Pusat Bahasa), 2021 <https://kbbi.web.id/masa> [accessed 5 April 2021]. 
5 Ebta Setiawan, ‗KBBI Online‘, Badan Pengembangan Dan Pembinaan 

Bahasa (Pusat Bahasa), 2021 <https://kbbi.web.id/pandemi> [accessed 5 May 2021]. 
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upaya mengoptimalkan pengetahuan yang didapat bagi 

peserta didik. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

―Corona Virus Disease 2019 awal penyebarannya 

terjadi di kota Wuhan China pada penghujung tahun 2019. 

Virus ini menyebar dengan sangat masif sehingga hampir 

semua negara melaporkan penemuan kasus Covid-19, tak 

terkecuali di Indonesia yang kasus pertamanya terjadi di awal 

bulan Maret 2020.‖
6
 Virus Covid-19 menyebar dengan cepat 

hampir di seluruh penjuru dunia. Semua manusia seakan 

menghadapi sebuah wabah berbahaya yang berpotensi 

mengancam nyawa. Secara tidak langsung virus tersebut 

memberikan dampak diseluruh bidang pergerakan 

masyarakat. Ada banyak hal yang tidak biasa terjadi, seperti 

pembatasan aktivitas pribadi, serta aktifitas sosial berskala 

besar.
7
 Adapun dampak lainnya yang sampai saat ini masih 

berlanjut salah satunya pada bidang pendidikan.  

Berdasarkan surat edaran Kemendikbud No. 4, Tahun 

2020, pada poin ke-2 disampaikan mengenai pembelajaran di 

masa pandemi Covid-19 adalah dengan pembelajaran dari 

rumah melalui media atau pembelajaran jarak jauh.
8
 Jadi, 

pendidikan harus tetap berjalan sebagaimana seharusnya 

terutama Pendidikan Agama. Pandemi Covid-19 tidak dapat 

dijadikan penyebab peserta didik jauh dari norma agama serta 

tidak boleh dijadikan alasan untuk berhenti menutut ilmu. 

Allah swt berfirman dalam Q.S Yusuf ayat 87: 

…                           

                                                           
6 Idah Wahidah and others, ‗Pandemik Covid-19 : Analisis Perencanaan 

Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Berbagai Upaya Pencegahan COVID-19 

Pandemic : Analysis of Government and Community Planning in Various Prevention 

Measures‘, 11.3 (2020), 179–88. 
7 Wahidah and others. 
8 Lingkungan Kemendikbud Kedua, ‗Tantangan Pelaksanaan Kebijakan 

Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Covid-19‘, 2020. 
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 ―dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. 

Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, 

hanyalah orang-orang yang kafir." 

Sewajarnya peserta didik semangat dalam menuntut ilmu 

dalam rangka menjalankan kewajiban. Sebagaimana 

Rasulullah saw bersabda: 

 طََلُب اْلِعْلِم َفرِْيَضٌة َعَلى ُكلِّ ُمْسِلم  
―Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim.‖ (H.R. 

Ibnu Majah, No. 224). 

Kemudian, pendidik sebagai insan yang memiliki ilmu 

pengetahuan hendaknya giat, semangat, kreatif dan inovatif 

dalam melaksanakan perintah Nabi Muhammad saw: 

 بَ لُِّغوا َعِّنِّ َوَلْو آيَة  
―Sampaikanlah olehmu walau hanya satu ayat (Al-

Quran).‖ (H.R Bukhari). 

Dalam rangka menjalankan perintah Rasulullah saw 

terkait kewajiban menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu 

pengetahuan di masa pandemi Covid-19 hendaknya 

dilaksanakan semaksimal mungkin. Berdasarkan Keputusan 

Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri 

Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 03/KB/202l, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor 

HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 

tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa 

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), atau yang 

disebut dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat 

Menteri. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan 

wilayah PPKM level 1-3 dapat dilakukan melalui 

pembelajaran tatap muka terbatas dan atau pembelajaran jarak 

jauh dengan mematuhi protokol kesehatan yang sangat ketat.
9
 

                                                           
9 Pengelola Web Kemdikbud, ‗Satuan Pendidikan Di Wilayah PPKM Level 

1-3 Dapat Laksanakan PTM Terbatas‘, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 

2021 <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/08/satuan-pendidikan-di-

wilayah-ppkm-level-13-dapat-laksanakan-ptm-terbatas> [accessed 30 December 

2021]. 
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Pembelajaran diupayakan harus tetap berjalan dan 

efektif sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan pembelajaran 

dapat diraih apabila terjalin komunikasi antara pendidik dan 

peserta didik secara kondusif. Pelaksanaan pembelajaran 

terjadi karena ada tujuan yang hendak dicapai. Proses 

pembelajaran yang efektif dipengaruhi dengan perencanaan 

yang maksimal. Perencanaan pembelajaraan dapat 

meminimalisir kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran 

serta mempengaruhi evaluasi pembelajaran. Dengan 

demikian, pelaksanaan pembelajaran yang efektif memerlukan 

perencanaan pembelajaran, proses pelaksanaaan pembelajaran 

yang baik didukung oleh model dan metode yang digunakan, 

media pembelajaran yang menarik serta peran aktif baik dari 

peserta didik maupun pendidik. Selain itu, dengan 

memperhatikan evaluasi pembelajaran diketahui prestasi 

belajar peserta didik ketika mengikuti pembelajaran.
10

 

Pandemi Covid-19 berdampak lahirnya inovasi 

pendidikan, dimana banyak hal baru yang dapat dilakukan 

pada dunia pendidikan seperti pemberlakuan pembelajaran 

jarak jauh menggunakan media digital dan pemberlakuan 

pembelajaran tatap muka terbatas. Pada masa pandemi Covid-

19 saat ini, pelaksanaan pembelajaraan cenderung melibatkan 

peserta didik untuk mencari tahu, menyelidiki dan 

menyimpulkan pengetahuan yang didapat secara mandiri. 

Kegiatan tersebut dikenal dengan model pembelajaran 

Discovery Learning. Model pembelajaran Discovery Learning 

diterapkan ketika pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMA Negeri 1 Bandar Sribahwono Lampung Timur.  

Discovery Learning bertujuan menjadikan peserta 

didik berperan aktif ketika pelaksanaan pembelajaran serta 

membantu merekam pengetahuan yang didapat supaya 

bertahan lebih lama dan tidak cepat lupa. Hal demikian 

dikarenakan peserta didik terampil dan terlibat langsung 

dalam perjuangan memperoleh ilmu pengetahuan. Misalnya 

peserta didik diminta untuk mencari pengetahuan terkait 

                                                           
10 Syaiful Sagala. 
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materi yang akan atau sedang dipelajari, kemudian pendidik 

memberikan suatu permasalahan yang harus dicari jalan 

keluarnya lalu peserta didik menyimpulkan hasil informasi 

atau pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan dan 

terakhir pendidik memberikan tambahan atau evaluasi 

pembelajaran.
11

 Sistem pembelajaran yang telah diterapkan 

dinilai sebagai keunggulan yang penting untuk diteliti lebih 

dalam, mengingat pembelajaran di masa pandemi Covid-19 

membutuhkan ide dan kreativitas dalam memperoleh ilmu 

dengan kondusif. 

Pendidikan saat ini semakin membutuhkan peserta 

didik yang sadar akan pentingnya ilmu pengetahuan, belajar 

tanpa diperintah, bertanya sebelum ditanya dan berbagi 

pengetahuan sebelum diminta. Peserta didik diharapkan 

antusias dalam bertanya, menyanggah, menyampaikan ide 

atau gagasan, berfikir kembali dan mempertimbangkan secara 

keilmuan. Upaya tersebut bertujuan supaya peserta didik 

paham akan kebenaran hakikat, mendapat pemahaman yang 

lebih dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara ilmiah 

maupun akademis.
12

 

Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

di masa pandemi Covid-19 pada SMA Negeri 1 Bandar 

Sribhawono Lampung Timur sebelumnya menggunakan 

sistem pembelajaran dalam jaringan dengan memanfaatkan 

aplikasi Google Clasroom dan sesekali menggunkan Zoom 

serta pada September 2021 pembelajaran tatap muka terbatas 

mulai dilaksanakan. Terdapat kendala dalam pembelajaran 

dalam jaringan. Namun, pembelajaran di SMA Negeri 1 

Bandar Sribhawono Lampung Timur memiliki keunggulan 

pada pendidik yang mengupayakan peserta didik aktif dan 

efektif belajar meskipun dalam jaringan. Sebagaimana 

berdasarkan pra-penelitian yang peneliti lakukan dengan 

                                                           
11 Jurnal Inovasi and others, ‗Pengaruh Model Pembelajaran Discovery 

Learning Tipe POE Dan Aktivitas Belajar Terhadap Kemampuan Metakognitif‘, 2.2 

(2020), 93–105. 
12 Chairul Anwar, ‗Melalui Pendekatan Habituasi ( Perspektif Filsafat 

Pendidikan ) 14, 159–172. 
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wawancara terhadap Ibu Susan Windariana S.Pd sebagai 

pendidik Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Bandar 

Sribhawono Lampung Timur yang menyatakan bahwa: 

―...Pembelajaran daring lebih membutuhkan 

kesabaran, pendidik tidak bisa memantau peserta 

didik satu-persatu, seperti ada peserta didik yang 

hanya absen saja, tidak hadir tanpa keterangan. Tidak 

dapat dipungkiri pembelajaran daring, pendidik tidak 

mengetahui pasti kondisi peserta didiknya, meskipun 

pendidik tetap memaksimalkan dalam proses 

pembelajaran namun terkadang beberapa peserta didik 

beralasan tidak memiliki kuota, membantu orang tua 

dan terkendala signal yang menyebabkan ketidak 

jelasan ketika berlangsungnya penyampaian materi. 

Maka, tujuan pembelajaran yang dihasilkan tidak 

sama seperti pembelajaran tatap muka. Alternatif 

penyampaian materi yang pendidik lakukan adalah 

memberikan materi berupa slide ppt, materi dalam 

microsoft word atau semacamnya yang di upload pada 

Google Clasroom. Pembelajaran dalam jaringan di 

SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono Lampung Timur 

lebih mengutamakan menggunakan aplikasi Google 

Clasroom sementara aplikasi Zoom hanya sebagai 

penambah saja‖. 

Aplikasi  Google Classroom dan Zoom memang 

sudah tidak asing lagi digunakan ketika pembelajaran dalam 

jaringan berlangsung. Namun, tidak jarang peserta didik 

kesulitan mengikuti pelaksanaan pembelajaran. Keunggulan 

pada SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono Lampung Timur 

pendidik mengupayakan kehadiran peserta didik. Seperti 

dikatakan oleh ibu Susan Windariana S. Pd, ―sabar, pendidik 

yang harus menghubungi peserta didik, melakukan chat 

pribadi melaui WhatsApp, pintar-pintar dalam mengatur 

supaya peserta didik dapat dan mau belajar‖. Tidak dapat 

dipungkiri pembelajaran dalam jaringan tidaklah mudah. 

Namun, menyesuaikan pendidikan dengan dunia digital 
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seiring berjalannya zaman adalah suatu keharusan terutama di 

era 4.0 dimana informasi dan teknologi luas dan tidak 

terbatas.
13

 

Sejak September 2021, SMA Negeri 1 Bandar 

Sribhawono Lampung Timur mulai menerapkan sistem 

pembelajaran tatap muka terbatas karena pendidik dan tenaga 

kependidikan di satuan pendidikannya telah melakukan 

vaksinasi sebagai syarat dalam melaksanakan pembelajaran. 

Pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah dilakukan 

melalui dua fase, yaitu: masa transisi berlangsung selama dua 

bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka terbatas di 

sekolah tepatnya bulan September 2021 dan masa kebiasaan 

baru yaitu setelah masa transisi selesai, tepatnya bulan 

November  2021. 

Terkait sistem pembelajaran tatap muka terbatas 

dengan sistem pembelajaran per mata pelajaran hanya 

berlangsung selama kurang lebih 25 menit/jam. Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dalam satu pertemuan pembelajaran 

terdiri dari 3 jam pelajaran atau dapat diartikan 1 jam 15 menit 

saja dengan  memperhatikan protokol kesehatan yang sangat 

ketat. Setiap sistem pembelajaran pasti memiliki kekurangan 

maupun kelebihan, semuanya kembali kepada pendidik dan 

peserta didik yang saling bekerjasama mencapai tujuan 

pembelajaran yang maksimal. Permasalahan-permasalahan 

yang ada sudah sepatutnya dicari jalan terangnya supaya 

pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik dan maju. 

Pendidik diupayakan dapat menciptakan pembelajaran yang 

mampu mendidik peserta didik berilmu dan cerdas dalam 

berperilaku. Oleh karena itu dibutuhkan perencaanaan 

pembelajaran yang matang, proses pelaksanaan pembelajaran 

yang menggunakan model dan metode yang menyenangkan, 

serta media pembelajaran yang menarik perhatian. 

                                                           
13 Chairul Anwar et al., ―The Effectiveness of Islamic Religious Education in 

the Universities: The Effects on the Students‟ Characters in the Era of Industry 4.0,‖ 

Tadris: Jurnal Kependidikan dan Ilmu Tarbiyah 3, no. 1 (2018): 77. 
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Berdasarkan uraian permasalahan diatas peneliti 

tertarik dan merasa penting untuk mengetahui pelaksanaan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di masa pandemi 

Covid-19 pada SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono Lampung 

Timur. Penelitian mendalam pada perencanaan pembelajaran, 

proses pelaksanaan pembelajaran yang efektif, proses 

pelaksanaan pembelajaran meliputi model, metode 

pembelajaran dan media pembelajaran yang digunakan serta 

keterlibatan aktif baik dari pendidik maupun peserta didik. 

Selain itu, memperhatikan evaluasi pembelajaran di setiap 

pertemuan untuk mengetahui prestasi belajar peserta didik 

yang didapat secara optimal. 

Penelitian dilakukan pada Sekolah Menengah Atas 

sebab ditinjau dari usia SMA yakni rata-rata sekitar 15-18 

tahun, memungkinkan sudah memahami dan bisa mengatur 

diri untuk belajar secara mandiri di tengah pandemi yang 

darurat sekali. Sehingga pembelajaran dapat berlangsung 

sesuai dengan tujuan pendidikan. Peneliti memilih lokasi 

penelitian di SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono Lampung 

Timur, sebagai salah satu sekolah di Lampung Timur terbaik 

atau terfavorit yang terakreditasi A. Tepatnya terletak di Jl. Ir. 

Sutami km. 59 Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, 

Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.  

 

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan dimensi-dimensi yang 

menjadi pusat perhatian atau area spesifik yang akan dibahas 

secara mendalam dan tuntas. Fokus dalam penelitian ini 

adalah Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Masa Pandemi Covid-19 pada SMA Negeri 1 Bandar 

Sribhawono Lampung Timur.  Kemudian, dari fokus tersebut 

dibagi menjadi 3 sub-fokus penelitian yaitu: 

1. Perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

masa pandemi Covid-19 pada SMA Negeri 1 Bandar 

Sribhawono Lampung Timur. 
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2. Proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di masa 

pandemi Covid-19 pada SMA Negeri 1 Bandar 

Sribhawono Lampung Timur. 

3. Evaluasi pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di masa pandemi Covid-19 pada SMA Negeri 1 

Bandar Sribhawono Lampung Timur. 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan dan 

untuk memudahkan dalam pembahasan, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di masa pandemi Covid-19 pada SMA Negeri 1 

Bandar Sribhawono Lampung Timur?  

2. Bagaimana proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

di masa pandemi Covid-19 pada SMA Negeri 1 Bandar 

Sribhawono Lampung Timur? 

3. Bagaimana evaluasi pelaksanaan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di masa pandemi Covid-19 pada 

SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono Lampung Timur? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perencanaan pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di masa pandemi Covid-19 pada SMA 

Negeri 1 Bandar Sribhawono Lampung Timur. 

2. Untuk mengetahui proses pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di masa pandemi Covid-19 pada SMA 

Negeri 1 Bandar Sribhawono Lampung Timur. 

3. Untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di masa pandemi Covid-19 pada 

SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono Lampung Timur. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Sebagai tambahan khazanah keilmuan dalam hal 

pelaksanaan pembelajaraan Pendidikan Agama Islam di 

masa pandemi Covid-19. 

2. Manfaat Praktis 

1. Sekolah 

Menambah wawasan dan literatur dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan pada proses 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di masa 

pandemi Covid-19. 

2. Pendidik 

Memberikan referensi mengenai hal-hal yang 

dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi 

pendidik dalam proses pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di masa Covid-19. 

3. Peserta didik. 

Akan menerima pembelajaran dengan baik 

karena diupayakan peserta didik dapat belajar efektif 

meskipun dalam jaringan. 

4. Peneliti lain 

Menambah referensi sehingga dapat 

memunculkan ide kreatif dan menghasilkan 

penelitian yang lebih baik lagi. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penulis menelusuri beberapa jurnal yang berkaitan 

dengan judul skripsi ―Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Masa Pandemi Covid-19 pada SMA Negeri 1 

Bandar Sribhawono Lampung Timur‖. Beberapa penelitian 

yang ada kaitannya ialah: 

1. Jurnal yang berjudul ―Model Pelaksanaan Pembelajaran 

Daring pada Masa Pandemi Covid-19 di Provinsi 

Lampung.‖ Penelitian ini menunjukkan bahwa 

penggunaan aplikasi pembelajaran daring di Provinsi 
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Lampung yang paling banyak digunakan adalah aplikasi 

Whatsapp Group yaitu sebanyak 87,2%, Google 

Classroom sebanyak 41,3%, Google Meeting atau Zoom 

13,8%, Youtube 15,6% dan aplikasi lainnya sebanyak 

12,8%.
14

 

Persamaan dari jurnal di atas dengan yang peneliti 

lakukan adalah penelitian tentang pelaksanaan 

pembelajaran di masa pandemi Covid-19 di Lampung 

khususnya pada model pembelajaran. Perbedaannya 

penulis meneliti lebih luas yakni tidak hanya model 

pembelajaran dalam jaringan tetapi juga model 

pembelajaran tatap muka terbatas. Selain itu penelitian 

juga terhadap perencanaan, proses dan evaluasi 

pembelajaran di masa pandemi Covid-19 khususnya pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

2. Jurnal dengan judul ―Sinergitas Pendidik dan Orang Tua 

dalam Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19.‖ 

Penelitian ini membahas pentingnya kerjasama pendidik 

dan orang tua agar mencapai tujuan belajar yang 

maksimal dalam melaksanakan pembelajaran daring. Ada 

tiga model sinergi yang perlu terus didorong dalam rangka 

mengupayakan pendidikan yang bermutu yakni:
15

 

a. Bersinergi dalam proses belajar. Hal yang dapat 

dilakukan adalah pendidik mendesain pembelajaran 

yang kreatif, menguasai teknologi pengajaran, dan 

lain sebagainya. Kemudian, orang tua memastikan 

tersedianya jaringan internet, media belajar dan 

mengontrol serta mengelola disiplin peserta didik, 

sehingga peserta didik melakukan tugasnya dengan 

tuntas dan tepat waktu.
16

 

                                                           
14 Marilin Kristina et al., Model Pelaksanaan Pembelajaran Daring Pada 

Masa Pandemi Covid 19 Di Provinsi Lampung, 200  JURNAL IDAARAH, vol. IV, 

n.d, 207-208. 
15 Siti Aminah and Siti Aminah, ―Jurnal Pendidikan Pendidik Jurnal 

Pendidikan Pendidik‖ 2, no. 4 (2021): 33–42. 
16 Aminah and Aminah. 
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b. Sinergi dalam hal evaluasi. Hal yang dapat dilakukan 

adalah pendidik menyusun soal yang bisa digunakan 

untuk mengevaluasi penguasaan ranah kognitif tingkat 

tinggi yang mencakup penerapan, analisis, sintesis, 

evaluasi dan kreativitas. Kemudian, orang tua dalam 

proses ini diharapkan mendukung pendidik supaya 

melaksanakan proses evaluasi yang jujur.
17

 

c. Sekolah peduli terkait pelatihan pendidik untuk 

memastikan proses belajar bermutu, termasuk proses 

belajar daring yang bermutu dan tuntas. Selain itu, 

orang tua harus kooperatif, tetap melaksanakan 

kewajiban administratif dengan baik, untuk 

meningkatkan mutu pendidikan.
18

 

Persamaan dari jurnal di atas dengan yang peneliti 

lakukan adalah penelitian tentang pelaksanaan 

pembelajaran dalam jaringan di masa pandemi Covid-19. 

Perbedaannya penulis membahas Pelaksanaan meliputi 

perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran terkait 

model dan metode yang diterapkan, materi atau media 

yang digunakan, sinergitas antara pendidik dan peserta 

didik dan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui 

prestasi belajar peserta didik selama pembelajaran 

berlangsung. 

3. Jurnal dengan judul ―Inovasi Pembelajaran di Masa 

Pandemi Covid-19‖ membahas upaya inovasi 

pembelajaran yang dilakukan pemerintah dengan tujuan 

mencegah penyebaran Covid-19. Pembelajaran dalam 

jaringan diharapkan dapat menyajikan inovasi baru dan 

kebermanfaatan demi terwujudnya pendidikan yang 

efektif dan efisien. Dalam melaksanakan pembelajaran 

dalam jaringan berbasis teknologi, pendidik, peserta 

didik dan orang tua mempunyai pengalaman juga 

pengetahuan baru terkait teknologi pembelajaran, terlebih 

bagi mereka yang gagap teknologi. Dengan adanya 

                                                           
17 Aminah and Aminah. 
18 Aminah and Aminah. 
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inovasi pembelajaran dimasa pandemi Covid-19 

diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan di masa yang akan datang dan 

mampu bersaing secara global.
19

  

Persamaan dari jurnal di atas dengan yang 

peneliti lakukan adalah penelitian tentang pelaksanaan 

pembelajaran di masa pandemi Covid-19 serta inovasi 

pembelajaran yang memiliki peran penting bagi 

kemajuan pendidikan khusunya di Indonesia. 

Perbedaannya penulis membahas inovasi pembelajaran 

tidak hanya dalam pembelajaran daring tetapi juga 

pembelajaran tatap muka terbatas. Hal-hal terkait proses 

pembelajaran seperti model, metode, dan media 

pembelajaran, kerjasama aktif antara pendidik dan 

peserta didik ketika pembelajaran berlangsung dan 

evaluasi pembelajaran pada mata pelajaran Agama Islam 

untuk mengetahui prestasi belajar peserta didik selama 

mengikuti pembelajaran di masa pandemi Covid-19. 

4. Jurnal yang berjudul ―Implementasi dan Hambatan Pada 

Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19.‖ Pada 

penelitian ini menjelaskan bahwa pembelajaran dalam 

jaringan memberikan kebebasan  kepada  peserta didik  

untuk  mendapatkan informasi  secara  luas  dari  

berbagai  sumber. Dalam melaksanakan pembelajaran 

dalam jaringan diperlukan  usaha yang komprehensif  

antara  pendidik  dan  peserta didik. Pendidik harus  

dapat  menciptakan  pembelajaran dalam jaringan  yang  

bermutu  dan  peserta didik  harus  mengikuti 

pembelajaran dengan baik. Meminimalisasi faktor-faktor 

yang menghambat dari mulai  akses internet, 

keterbatasan waktu dan kualitas pembelajaran harus 

segera ditanggulangi agar pembelajaran daring dapat 

                                                           
19 Rina Rahmi, ―AL-TARBIYAH : Jurnal Pendidikan ( The Educational 

Journal ) Inovasi Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19‖ 30, no. 2 (2020): 111–

123. 
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terlaksana dengan baik.
20

 

Persamaan dari jurnal di atas dengan yang 

peneliti lakukan adalah penelitian tentang implementasi 

pembelajaran di masa pandemi Covid-19 serta hambatan 

atau kesulitan-kesulitan yang dialami selama proses 

pembelajaran daring. Perbedaannya penulis lebih 

memfokuskan membahas implementasi pembelajaran di 

masa pandemi Covid-19 yang terdiri dari sistem 

pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka 

terbatas. 

5. Jurnal dengan judul ―Pembelajaran Daring dan Luring 

pada Masa Pandemi Covid-19‖ membahas tentang salah 

satu langkah yang tepat untuk mengatasi masalah 

pendidikan di masa pandemi Covid-19 adalah dengan 

menggunakan teknologi jaringan dan informasi bagi 

system pembelajaran terutama di sekolah. Seiring 

berjalannya waktu pemerintah akan mengizinkan pihak 

sekolah membuka kembali pembelajaran di sekolah atau 

pembelajaran tatap muka maka terciptalah pembelajaran 

luring. Setiap pembelajaran pasti ada kelebihan dan juga 

kekurangan termasuk pembelajaran daring dan luring di 

masa pandemi Covid-19 ini. Namun, sistem 

pembelajaran daring dan luring diharapkan pendidik 

dapat kreatif dalam mendidik peserta didik supaya 

keberhasilan pembelajaran dapat tercapai dengan baik.
21

 

Persamaan dari jurnal di atas dengan yang 

peneliti lakukan adalah penelitian tentang pelaksanaan 

pembelajaran daring dan luring di masa pandemi Covid-

19. Perbedaannya penelitian lebih meneliti pelaksanaan 

pembelajaran meliputi model, metode, media 

pembelajaran, menganalisis kesulitan pembelajaran, 

memperhatikan perencanaan dan evaluasi pembelajaran 

                                                           
20 Firdaus, ‗Jurnal Utile Implementasi Dan Hambatan Pada Pembelajaran 

Daring‘, VI (2020), 220–25. 
21 Rio Erwan Pratama and Sri Mulyati, ‗Pembelajaran Daring Dan Luring 

Pada Masa Pandemi Covid-19‘, Gagasan Pendidikan Indonesia, 1.2 (2020), 49 

<https://doi.org/10.30870/gpi.v1i2.9405>. 
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Pendidikan Agama Islam pada masa pandemi Covid-19 

di SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono Lampung Timur. 

Berdasarkan kelima jurnal diatas dan yang penulis 

lakukan adalah persamaan penelitian dalam pelaksanaan 

pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Perbedaannya 

penelitian lebih luas mencakup pembelajaran di masa 

pandemi Covid-19 yang terdiri dari pembelajaran dalam 

jaringan dan pembelajaran tatap muka terbatas adapun fokus 

penelitiannya pada perencanaan pembelajaran, proses 

pembelajaran yang meliputi model, metode pembelajaran, 

media pembelajaran dan evaluasi  pelaksanaan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

jenis studi kasus dan bersifat deskriptif karena fokus 

penelitiannnya adalah untuk menggambarkan secara rinci 

dan mendalam tentang pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam yang efektif di masa Pandemi Covid-19. Kemudian, 

mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran terkait model, 

metode pembelajaran dan media pembelajaran yang 

digunakan. Selain itu, menganalisis evaluasi pembelajaran 

sebagai upaya mengetahui prestasi belajar peserta didik 

yang didapatkan dari pembelajaran di masa pandemi 

Covid-19. Melalui penelitian kualitatif memungkinkan 

untuk memperoleh pemahaman tentang kenyataan melalui 

proses berfikir induktif. 

Menurut John W. Creswell Ada 5 jenis dalam 

pendekatan kualitatif yaitu naratif, Greounded theory, 

Etnografis, Studi Kasus, dan Fenomenologi. Peneliti 

memilih jenis studi kasus yang bertujuan untuk 

memberikan pemahaman akan sesuatu yang menarik 

perhatian dan menjawab pertanyaan berkaitan dengan 

―bagaimana‖ dan ―mengapa‖, mengeksplorasi secara 

mendalam suatu program, kejadian atau aktifitas, proses 



 17 

atau seorang individu atau lebih. Serta peneliti 

menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu 

penelitian yang berhubungan dengan upaya menjawab 

masalah-masalah yang ada sekarang dan memaparkannya 

berdasarkan data yang ditemukan.
22

 

1. Partisipan dan Tempat Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus 

masalahnya adalah pelaksanaan pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, 

partisipan yang dilibatkan dan yang dijadikan informan 

penelitian ini adalah pendidik mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam. Kemudian, nantinya pendidik mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam dapat menyampaikan 

kepada peneliti mengenai hal-hal yang di ketahui dan 

alami selama melaksanakan pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di masa pandemi Covid-19. Selain itu 

terdapat partisipan pendukung demi berlangsungnya 

penelitian sesuai dengan tujuan, dalam hal ini peneliti 

melibatkan peserta didik kelas XI yang beragama Islam 

dan Wakil Kepala Sekolah di bidang Kurikulum. 

Dengan demikian, partisipan sebagai sumber data 

meliputi data primer dan sekunder. Sumber data primer 

maksudnya adalah data didapatkan secara langsung dari 

sumber data, misalnya pendidik, Waka Kurikulum dan 

peserta didik. Sedangkan Sumber data sekunder adalah 

sekumpulan data yang akan melengkapi data-data primer 

yang berkaitan dengan objek penelitian misalnya melalui 

dokumen, buku, jurnal, artikel, berita terkini dan 

lainnya.
23

 

Adapun tempat penelitiannya adalah di SMA 

Negeri 1 Bandar Sribhawono Lampung Timur, salah satu 

sekolah di Lampung Timur yang terakreditasi A. 

                                                           
22 STAI As-Shiddiqiyah, ―5 Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif,‖ last 

modified 2017, accessed May 24, 2021, https://www.stai-asiq.ac.id/5-pendekatan-

dalam-penelitian-kualitatif/. 
23 Hardani Ahyar and others, Buku Metode Penelitian Kualitatif & 

Kuantitatif, 2020. 
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Tepatnya terletak di Jl. Ir. Sutami km. 59 Sribhawono, 

Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung 

Timur, Provinsi Lampung.  

2. Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam menjawab masalah penelitian diperlukan 

data yang akurat. Adapun prosedur pengumpulan data 

yang peneliti gunakan dalam  penelitian ini diantaranya:  

a. Observasi  

Observasi atau pengamatan merupakan salah 

satu teknik pengumpulan data/fakta yang cukup 

efektif untuk mempelajari suatu sistem. Observasi 

yang digunakan ialah observasi non partisipan. 

Peneliti tidak terlibat secara langsung hanya sebagai 

pengamat independent. Peneliti mencatat, 

menganalisis, dan membuat kesimpulan tentang 

proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

masa pandemi Covid-19 pada SMA Negeri 1 Bandar 

Sribhawono Lampung Timur. Kemudian, dari segi 

instrumen yang digunakan, peneliti menggunakan 

observasi struktur karena observasi telah dirancang 

secara sistematis tentang apa yang diamati, kapan, 

dan dimana tempatnya.
24

 

Observasi yang diamati terkait pelaksanaan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di masa 

pandemi Covid-19 pada SMA Negeri 1 Bandar 

Sribhawono. Observasi dilakukan ketika pertemuan 

pembelajaran berlangsung yang saat ini bersistem 

Pembelajaran tatap muka terbatas. Adapun instrumen 

observasi dalam penelitian ini berpedoman pada 

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, 

dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor 

HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 

                                                           
24 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alvabeta, 2015). 
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Tahun 2021 tentang prosedur PTM Terbatas di 

satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
25

 

Tabel 1.1 

Instrumen Observasi 

No. SOP Pra-Pembelajaran YA TIDAK 

1. Jaga jarak minimal 1,5 

meter dan maksimal 18 

peserta didik  per kelas. 

  

2. Sekolah menerapkan 

area wajib masker    

  

3. Menggunakan masker kain 3 

lapis atau masker sekali 

pakai/masker bedah yang 

menutupi hidung dan mulut 

sampai dagu. Masker kain 

digunakan setiap 4 jam atau 

sebelum 4 jam saat sudah 

lembab/basah 

  

4. Cuci tangan pakai sabun 

(CTPS) dengan air mengalir 

atau cairan pembersih tangan 

(hand sanitizer). 

  

5. Sekolah memiliki 

thermogun (pengukur 

suhu tubuh) 

  

6. Tidak melakukan kontak 

fisik seperti bersalaman dan 

cium tangan. 

  

7. Tidak diperbolehkan ada 

kegiatan selain 

pembelajaran, seperti 

orang tua menunggu 

peserta didik di satuan 

pendidikan, istirahat di 

luar  kelas,  pertemuan 

orang  tua peserta didik, 

  

                                                           
25 Nadiem Anwar Makarim, Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran 

PAUDDIKDASMEN Di Masa Pandemi Covid-19, n.d.,  

http://ditpsd.kemdikbud.go.id/upload/filemanager/download/Panduan_Penyelenggara

an_Pembelajaran_di_Masa_Pandemi_1_Juni_2021.pdf. 
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pengenalan lingkungan 

satuan  pendidikan, dan 

sebagainya. 

8. Diperbolehkan kegiatan 

selain pembelajaran, 

seperti orangtua 

menunggu peserta didik di 

satuan pendidikan, 

istirahat di luar  kelas,  

pertemuan orang  tua 

peserta didik, pengenalan 

lingkungan satuan  

pendidikan, dan 

sebagainya dengan tetap  

menjaga protokol 

kesehatan. 

  

9. Melakukan pembagian 

kelompok belajar dalam 

rombongan belajar yang  

sama  dan pengaturan 

jadwal pelajaran untuk 

setiap kelompok dalam 

rombongan belajar sesuai 

dengan ketentuan pada  

masa  transisi. 

  

10 Melakukan pembagian jam 

masuk, istirahat, dan keluar 

satuan pendidikan untuk 

semua kelompok belajar dari 

masing-masing rombongan 

belajar untuk meminimalisir 

kerumunan  pada   waktu  

yang   bersamaan,  terutama  

di lokasi seperti 

pintu/gerbang sekolah, 

kantin, lapangan, dan 

sebagainya. 

  

 Pelaksanaan Pembelajaran   

1. Kegiatan Pendahuluan   

 a. Pendidik mengkondisikan 

kesiapan peserta didik baik 

psikis dan fisik 
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 b. Membahas singkat terkait 

materi yang dipelajari 

sebelumnya 

  

 c. Menjelaskan tujuan 

pembelajaran beserta KD 

dan indikatornya 

  

2. Kegiatan Inti   

 a. Pendidik menyampaikan 

materi melalui model dan 

metode dan media 

pembelajaran yang dipilih. 

  

 b. Peserta didik 

melaksanakan pembelajaran 

dengan efektif 

  

3. Kegiatan Penutup   

 a. Evaluasi pembelajaran 

terkait penilaian kognitif, 

psikomotorik dan afektif di 

setiap pertemuan 

  

 b. Pendidik menyampaikan 

nasehat atau inti dari materi 

yang telah dipelajari 

  

 c. Pendidik menutup 

kegiatan pembelajaran 

dengan salam penutup. 

  

 

b. Wawancara.  

Wawancara adalah sebagai proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab antara pewawancara dan 

informan atau orang yang diwawancarai, Informan 

adalah orang yang diperkirakan menguasai dan 

memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu 

objek penelitian. ―Wawancara digunakan dalam 

penelitian untuk mengatasi kelemahan metode 

observasi dalam pengumpulan data. Informasi dari 

narasumber dapat dikaji lebih mendalam dengan 
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memberikan interpretasi terhadap situasi 

dan fenomena yang terjadi.‖
26

 

Dalam penelitian ini, wawancara sebagai 

salah satu metode dalam mengumpulkan data. 

Wawancara dilakukan terhadap pendidik mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 

Bandar Sribhawono Lampung Timur untuk 

mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di masa pandemi Covid-19 

dan hal-hal terkait. Wawancara dilaksanakan secara 

langsung dengan menggunakan protokol kesehatan. 

Selain pendidik, terhadap peserta didik juga akan 

dilakukan wawancara. Namun, wawancara 

menggunakan sistem tertulis dan melibatkan peserta 

didik kelas XI. Hasil wawancara tertulis yang 

terkumpul peneliti pilih berdasarkan pada suatu 

karakteristik tertentu yang memiliki hubungan 

dominan sehingga dapat digunakan untuk mencapai 

tujuan penelitian atau metode ini dapat disebut 

metode Purposive Sampling.
27

   

Adapun instrumen wawancara yang akan 

diajukan kepada Pendidik mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono 

Lampung Timur adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1.2 

Instrumen Wawancara Kepada Pendidik 

                                                           
26 Wikipedia Ensiklopedia, ‗Wawancara‘, 2021 

<https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara> [accessed 11 March 2021]. 
27 Sugiyono. 

No Pertanyaan 

 B. Perencanaan Pembelajaran 

1. Apa saja perangkat pembelajaran yang dipersiapkan 

pendidik sebelum melaksanakan pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di masa pandemi Covid-19? 
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Adapun instrumen wawancara yang akan diajukan kepada 

peserta didik kelas XI SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono Lampung 

Timur melalui wawancara tertulis dan dianalisis menggunakan metode 

purposive sampling adalah sebagai berikut: 

 

 

 

2. Bagaimana peran dari perencanaan pembelajaran dalam 

pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di masa 

pandemi Covid-19? 

3. Apa hal yang dipertimbangkan dalam merencanakan media, 

metode dan model pembelajaran tersebut? 

4. Apakah semua komponen yang telah direncanakan 

terealisasikan dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di masa pandemi Covid-19? 

 C. Proses Pembelajaran 

1. Apa saja perbedaaan antara penggunaan media 

pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka terbatas? 

2. Bagaimana perbedaaan antara penerapan model dan metode 

pelaksanaan pembelajaran daring dan pembelajaran tatap 

muka terbatas? 

3 Apa saja kesulitan yang dialami baik pendidik maupun 

peserta didik ketika melaksanakan pembelajaran tatap muka 

terbatas dengan media, model dan metode pembelajaran 

tersebut? 

4 Apa keunggulan dari media, model dan metode 

pembelajaran tersebut? 

 D. Evaluasi Pembelajaran  

1. Bagaimana sistem penilaian kognitif dalam evaluasi 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di masa pandemi 

Covid-19? 

2.  Bagaimana sistem penilaian afektif dalam dalam evaluasi 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di masa pandemi 

Covid-19?  

3.  Bagaimana sistem penilaian psikomotorik dalam evaluasi 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di masa pandemi 

Covid-19? 
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Tabel 1.3 

Instrumen Wawancara kepada Peserta didik 

 

Kemudian, adapun instrumen wawancara yang akan diajukan 

kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 

Bandar Sribhawono Lampung Timur adalah sebagai berikut: 

  

No Pertanyaan 

1. Bagaimana rangkaian kegiatan belajar mengajar PAI di masa 

pandemi Covid-19? Mohon ceritakan 

2. Apa kesulitan yang dialami peserta didik dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di masa pandemi Covid-19? Sebutkan 

minimal 3 

3. Bagaimana metode mengajar yang diterapkan oleh pendidik 

dalam menyampaikan materi? Mohon ceritakan. 

4. Apakah peserta didik mudah memahami materi pelajaran yang 

disampaikan oleh pendidik menggunakan metode pembelajaran 

yang diterapkan? Berikan alasannya. 

5. Apa saja media pembelajaran yang membantu pendidik 

melaksanakan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di masa 

pandemi Covid-19? 

6.  Bagaimana bentuk tugas di setiap pertemuan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di masa pandemi Covid-19? Mohon 

jelaskan 

7. Bentuk tugas seperti apa yang dianggap sulit bagi peserta didik? 

Berikan alasannya 

8.  Bagaimana hasil prestasi belajar mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di masa pandemi Covid-19? 
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Tabel 1.4 

Instrumen Wawancara kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang 

Kurikulum 

No Pertanyaan 

1. Bagaimana kurikulum pembelajaran di masa 

pandemi Covid-19 

2. Bagaimna pelaksanaan pembelajaarn di masa 

pandemi Covid-19 saat ini? 

3. Bagaimana perencanaan pembelajaran  di masa 

pandemi Covid-19 saat ini? 

4. Apakah sekolah sudah memenuhi semua syarat 

diperbolehkannya pembelajaran tatap muka? 

5. Dampak bagi peserta didik dari pemberlakuan 

pembelajaran tatap  muka terbatas? 

 

c. Dokumentasi   

Metode ini digunakan untuk memperoleh data 

profil SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono Lampung 

Timur. Selain itu, peneliti mengumpulkan 

dokumentasi untuk dijadikan sebagai bukti penelitian 

dan mendukung hasil penelitian skripsi ini. Selain itu, 

terdapat dokumen pendukung termasuk buku, jurnal 

dan berita terkini.  

Adapun instrumen dokumentasi yang akan 

digunakan pada penelitian skripsi dengan judul 

Pelaksanaan Pembelajaraan Pendidikan Agama Islam 

di Masa Pandemi Covid-19 pada SMA Negeri 1 

Bandar Sribhawono Lampung Timur adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 1. 5 

Intrumen Dokumentasi 

No Dokumen 

1. Sejarah Singkat, Letak Geografis dan Visi Misi 

SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono Lampung 

Timur 

2. Data Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Bandar 

Sribhawono Lampung Timur 

3. Data Tenaga Pendidik SMA Negeri 1 Bandar 

Sribhawono Lampung Timur 

4. Data Peserta Didik SMA Negeri 1 Bandar 

Sribhawono Lampung Timur 

5. Transkip Wawancara terhadap Pendidik 

6. Data Hasil Pengisian Wawancara Tertulis oleh 

Peserta Didik 

7. Transkip wawancara terhadap Wakil Kepala 

Sekolah Bidang Kurikulum 

8. Perangkat pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

9. Foto-foto ketika pelaksanaan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam 

10 Daftar hadir peserta didik dalam pelaksanaan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

11 Daftar nilai peserta didik dalam pelaksanaan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

 

3. Prosedur Analisis Data 

Prosedur analisis data dengan perbandingan tetap atau 

Constant Comparative Method. Membandingkan antara 

informasi yang didapat dari wawancara, observasi dan 

juga dokumentasi. Metode analisis yang digunakan oleh 

peneliti biasa dikenal dengan sebutan ―Grounded 

Research” karena awal mulanya ditemukan oleh Glaser 

dan Strauss. Proses analisis data meliputi reduksi data, 

menyajikan data, dan verifikasi data.
28

 

                                                           
28 Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya Offfset, 2017), 260. 
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a. Reduksi Data  

Analisis data difokuskan selama proses di 

lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. 

Analisis data sebagai proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori. 

Menjabarkan kedalam unit-unit, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, lalu membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain atau lebih tepatnya 

prosedur demikian dinamakan Data Reduction.
29

 

Pada tahap reduksi data, peneliti mulanya 

mengidentifikasi data yang ditemukan selama 

melakukan penelitian lalu dikaitkan dengan fokus dan 

masalah penelitian. Adapun tahapannya adalah 

melakukan wawancara kepada pendidik mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam kemudian wakil 

kepala sekolah bidang kurikulum. Peneliti mencatat 

informasi yang didapatkan, merekam percakapan 

wawancara dengan bantuan Handphone. 

Mengumpulkan informasi yang didapatkan dari 

peserta didik dengan cara peneliti memberikan 

beberapa pertanyaan yang kemudian dijawab secara 

tertulis oleh peserta didik. Seluruh pertanyaan yang 

diajukan telah dipersiapkan sebelum kegiatan 

wawancara berlangsung. 

Peneliti juga melakukan observasi dan 

mengumpulkan dokumentasi terkait pelaksanaan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di masa 

pandemi Covid-19 pada SMA Negeri 1 Bandar 

Sribhawono Lampung Timur. Setelah direduksi, data-

data disajikan dalam bentuk teks bersifat naratif dan 

didisplay berdasarkan kategori sesuai tujuan 

penelitian untuk di analisis lebih dalam juga akurat.  

                                                           
29 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 338. 
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b. Menyajikan Data 

Mendisplaykan atau menyajikan data ke 

dalam beberapa kategori dengan jelas dan mudah 

dipahami. Hal demikian sebagai upaya memilah-

milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang 

memiliki kesamaan atau keterkaitan antara satu 

kategori dengan yang lainnya. Peneliti menganalisis 

data yang didapatkan dengan cara membaca secara 

teliti catatan hasil wawancara dan mengubah 

rekaman percakapan wawancara dalam bentuk 

transkip atau teks tertulis. Data disajikan dengan jelas 

dan benar seperti di kelompokkan, di telaah dan 

dibandingkan atau dikaitkan antara yang satu dengan 

lainnya. Sehingga akan lebih mudah di simpulkan 

bersama data hasil observasi dan dokumentasi yang 

telah didapatkan.  

Hasil dari reduksi data peneliti mencoba 

menyajikan ke dalam bentuk tabel, teks deskriptif, 

menyusun sesuai pokok bahasan yang selanjutnya 

dianalisis bersama teori atau menurut pakar yang 

membahas terkait objek penelitian sehingga 

didapatkan sebuah kesimpulan atau verifikasi data 

yang valid atau benar. Menurut Patton analisis data 

diartikan sebagai kegiatan mengatur urutan data, 

mengorganisasikan kedalam beberapa kategori dan 

menguraikan secara rinci sehingga dapat dirumuskan 

verifikasi data yang telah dianalisis.
30

 

c. Verifikasi Data 

Prosedur analisis data yang terakhir adalah 

Conclusion Drawing/Verification atau diartikan 

penarikan kesimpulan dan verifikasi.  Menurut Miles 

and Huberman, ―penarikan kesimpulan dan verifikasi 

adalah kesimpulan awal yang dikemukakan  masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

                                                           
30 Moeleong. 
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ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya.‖
31

 

Peneliti menganalisis hasil penyajian data dan 

ditarik kesimpulan dari beberapa data yang sudah 

terkumpul dan memiliki kesamaan atau keterkaitan 

kemudian disajikan berdasarkan kategori sesuai 

tujuan penelitian. Peneliti juga menggunakan cara 

berfikir sintetik dan induktif dalam menganalisis 

data, yakni berdasarkan pengetahuan yang khusus, 

fakta-fakta unik dalam merangkaikan fakta-fakta 

yang umum, data yang telah dikelompokkan dicoba 

untuk dipahami secara utuh supaya peneliti dapat 

menangkap pengalaman, permasalahan dan dinamika 

yang terjadi pada objek penelitian. 

4. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Keabsahan data sebagai upaya agar temuan-

temuan peneliti dapat dipercaya kebenarannya. Untuk 

menetapkan keabsahan data diperlukan teknik 

pemeriksaan. Teknik pemeriksaan keabsahan data pada 

penelitian ini adalah Triangulasi Sumber. Triangulasi 

melalui sumber artinya mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber.
32

 Menurut Patton 

Triangulasi sumber dapat diartikan mengecek kesesuaian 

data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 

membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen 

yang berkaitan.
33

 Dengan demikian penting mencari 

penjelasan pembanding atau penyaing sumber informasi 

untuk menguji kredibilitas atau kepercayaan data terkait 

pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

masa pandemi Covid-19 pada SMA Negeri 1 Bandar 

Sribhawono Lampung Timur. 

Peneliti memeriksa keabsahan data dengan cara 

membandingkan data yang didapatakan dari berbagai 

                                                           
31 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 345. 
32 Sugiyono. 
33 Moeleong. 
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sumber yakni hasil wawancara dari pendidik mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam, wakil kepala sekolah 

bidang kurikulum dan para peserta didik yang terlibat 

dalam penelitian. Selain membandingkan apa yang 

dikatakan informan dari prespektif yang berbeda juga 

membandingkan hasil dari observasi dan dokumentasi 

yang peneliti dapatkan selama melaksanakan penelitian. 

―Susan Stainback menyatakan tujuan dari triangulasi 

bukan untuk mencari kebenaran tentang suatu fenomena, 

tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti 

terhadap apa yang telah ditemukan.‖
34

 Triangulasi sebagai 

cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan atau 

menyamakan informasi dari berbagai sumber.
35

 

Triangulasi dilakukan untuk menghasilkan 

penafsiran data dalam mengolah hasil sementara. Menurut 

Patton dalam hal ini jangan terlalu mengharapkan bahwa 

hasil perbandingan memiliki kesamaan pendapat atau 

pemikiran. Yang terpenting dari keabsahan data yang 

dilakukan dengan tahapan triangulasi adalah mengetahui 

adanya alasan-alasan terjadinya perbedaaan-perbedaan 

itu.
36

 Dengan demikian peneliti menguraikan atau 

menjabarkan hasil penelitian kedalam kategori-kategori 

yang kemudian dianalisis lebih dalam dan dikaitkan 

dengan teori dari beberapa pakar tentang masalah 

penelitian lebih tepatnya terkait pelaksanaan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di masa pandemi Covid-19. 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Sugiyono. 
35 Moeleong. 
36 Moeleong. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai 

berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi penegasan judul, latar 

belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian 

penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. Uraian yang dijelaskan dalam 

bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara 

umum terkait isi keseluruhan skripsi yang berjudul 

Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Masa Pandemi Covid-19 pada SMA Negeri 1 Bandar 

Sribhawono Lampung Timur. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Menguraikan tinjauan pustaka, teori-teori yang 

berasal dari studi kepustakaan dan berfungsi sebagai 

kerangka teori untuk menyelesaikan penelitian terkait 

dengan judul skripsi Pelaksanaan Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Masa Pandemi Covid-19 

meliputi hal-hal terkait tentang pelaksanaan pembelajaran, 

Pendidikan Agama Islam dan masa pandemi Covid-19. 

3. BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

Mendeskripsikan atau menggambarkan secara 

umum objek penelitian, dalam hal ini peneliti akan 

mendeskripsikan letak geografis, sejarah singkat, visi dan 

misi SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono Lampung Timur. 

Selain itu dijelaskan juga terkait gambaran tenaga 

pendidik, data fasilitas online SMA Negeri 1 Bandar 

Sribhawono Lampung Timur, data transkip wawancara 

Penelitian kepada Pendidik, kepada Wakil Kepala Sekolah 

bidang Kurikulum dan hasil wawancara tertulis kepada 

peserta didik kelas XI. 
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4. BAB IV ANALISIS PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan dengan jelas terkait 

analisis data penelitian dan temuan penelitian untuk 

menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam bab I. 

5. BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini terdapat simpulan dari pembahasan 

yang telah di paparkan pada bab sebelumnya dan juga 

rekomendasi tentang perlunya penelitian lanjutan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah 

upaya yang dilakukan pendidik mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam untuk membelajarkan peserta didik supaya 

dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan 

yakni menjadi insan mulia, beriman dan bertakwa kepada 

Allah swt serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 

sosial, berbangsa, dan bernegara. ―Pembelajaran 

merupakan proses komunikasi dua arah.
1
 Mengajar 

dilakukan oleh pendidik sedangkan belajar dilakukan oleh 

peserta didik.‖
2
 Melalui pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam peserta didik diharapakan dapat memahami, 

menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Agama Islam 

dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi yang 

telah diajarkan pendidik melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran atau latihan.
3
 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, bahwa pembelajaran merupakan proses 

interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber 

belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar.
4
 

Pembelajaran dilaksanakan secara berkelanjutan, melalui 

rangkaian tahapan tertentu. Pendidik sebagai fasilitator 

                                                           
1 Zakiah Daradjat, et. al. 
2 Noor Hayati, Pembelajaran Di Era Pandemi, (Yogayakarta: : Budi Utama, 

2020). 
3 Stkip Muhammadiyah Enrekang and Universitas Muhammadiyah 

Parepare, ―Penerapan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk 

Karakter Pribadi Yang Islami Elihami Elihami Abdullah Syahid A . Pendahuluan 

Pendidikan Agama Islam Sebagai Suatu Proses Ikhtiyariyah Mengandung Ciri Dan 

Watak Khusus , Yaitu Proses Penanaman ,‖ 2 (2018): 79–96. 
4 Presiden Republik Indonesia, ―Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional‖ (2003). 
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bagi peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Adanya 

interaksi yang baik diupayakan akan menghasilkan proses 

pembelajaran yang efektif sebagaimana yang telah 

diharapkan.
5
 Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh 

pendidik dan peserta didik. Pendidik yang mengajar dan 

peserta didik yang belajar. Pembelajaran merupakan 

tindakan eksternal dari belajar, sedangkan belajar adalah 

tindakan internal dari pembelajaran. Belajar dan mengajar 

tidak terlepas dari media, model dan metode 

pembelajaran.
6
 

Agama Islam adalah agama yang mengajarkan 

kepada umat manusia mengenai berbagai aspek kehidupan 

baik dunia maupun akhirat. Salah satu di antara ajaran 

Agama Islam adalah mewajibkan umatnya melaksanakan 

pembelajaran atau menuntut ilmu.
7
 Sebagaimana hadits 

berikut ini : 

 طََلُب اْلِعْلِم َفرِْيَضٌة َعَلى ُكلِّ ُمْسِلم  
―Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim‖ 

(HR. Ibnu Majah no. 224). 

Menurut ajaran Agama Islam pembelajaran 

merupakan kebutuhan mutlak manusia yang harus 

dipenuhi demi tercapainya kebahagiaan di dunia dan 

akhirat.
8
 Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: 

نْ َيا فَ َعَلْيهِ  بِاْلِعْلِم، َوَمنْ  أَرَادَ  اآلِخَرهَ  فَ َعَلْيهِ  بِاْلِعْلِم،  فَ َعَلْيهِ  بِالِعْلمِ  َمنْ  أَرَادَ  الدُّ
 َوَمنْ  أَرَاَدُُهَا

“Barang siapa menginginkan 

kebahagian dunia, maka tuntutlah ilmu dan 

                                                           
5 Aprida Pane and Muhammad Darwis Dasopang, ‗Belajar Dan 

Pembelajaran‘, FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 3.2 (2017), 333 

<https://doi.org/10.24952/fitrah.v3i2.945>. 
6 Pane and Darwis Dasopang. 
7 Muhammad Nurul Mubin, ―Pembelajaran Daring Pendidikan Agama 

Islam Di Masa Pandemi Covid-19 Di Sekolah Menengah Sederajat,‖ EUTAGOGIA: 

Journal of Islamic Education 1, no. 1 (2021): 16–31. 
8 Akmal Hawi, Kompetensi Pendidik PAI (Depok: Raja Grafindo Persada, 

2013). 
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barang siapa yang ingin kebahagian akhirat, 

tuntulah ilmu dan barangsiapa yang 

menginginkan keduanya, tuntutlah ilmu 

pengetahuan.‖ 

Adapun ruang lingkup pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam mencakup hablum minalllah yakni 

hubungan manusia dengan penciptanya yakni Allah swt, 

hablum minannas yakni hubungan manusia dengan 

sesama manusia, hubungan manusia dengan dirinya 

sendiri, hubungan manusia dengan makhluk lainnya dan 

lingkungan sekitarnya. Pendidikan Agama Islam dapat 

diartikan sebagai suatu proses kegiatan yang bertujuan 

membentuk manusia Agamis yakni menanamkan aqidah 

keimanan, amaliah serta budi pekerti atau akhlak.
9
 

Dengan demikian, pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

adalah proses membimbing dan mengarahkan 

pertumbuhan dan perkembangan peserta didik agar 

menjadi manusia dewasa sesuai dengan tujuan pendidikan 

Islam dan berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunah. 

 

2. Konsep Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam 

Berdasarkan PERMENDIKNAS No. 41 Tahun 

2007 tentang Standar Proses Pembelajaran meliputi 

perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan 

pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya 

proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Pelaksanaan 

proses pembelajaran terdiri dari tiga kegiatan yaitu 

kegiatan Pendahuluan, kegiatan Inti dan kegiatan 

Penutup.
10

 

 

 

                                                           
9 Hayati. 
10 Menteri Pendidikan Nasional, ―Salinan Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007‖ (2007): 1–11. 
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a. Perencanaan Pembelajaran 

Pada hakikatnya perencanaan sebagai proses 

pengambilan keputusan  pilihan mengenai  sasaran 

dan cara-cara  yang akan digunakan nantinya ketika 

proses pembelajaran guna mencapai tujuan yang 

diinginkan. Menurut Sagala, terkait pembelajaran, 

perencanaan diartikan sebagai proses penyesuaian  

materi  pelajaran, pemilihan  media pengajaran yang 

akan digunakan, pemilihan metode pembelajaran, 

merencanakan suatu  alokasi  waktu  yang  akan  

dilaksanakan pada masa  satu  semester yang akan  

datang untuk mencapai tujuan yang ditentukan. 

Penyusunan perencanaan sangat penting bagi 

pendidik karena jika tidak ada  perencanan  yang  

baik,  maka tidak  hanya  peserta didik yang akan 

tidak terarah dalam proses belajarnya tapi  pendidik  

juga  tidak  akan terkontrol,  dan  bisa salah     arah 

dalam melaksanakan proses belajar pada peserta 

didik.
11

 

Sebagai upaya mencapai keberhasilan dalam 

perencanaan  pembelajaran maka memerlukan 

kerjasama, komitmen disertai dengan pengawasan 

yang berkelanjutan. Menurut Sagala perencanaan 

pembelajaran meliputi:
12

  

1) Menetapkan apa yang akan dilakukan oleh 

pendidik, kapan dan bagaimana cara 

melakukannya dalam pelaksanaan pembelajaran. 

2) Menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai 

hasil maksimal  melalui  proses  penentuan 

target pembelajaran. 

3) Mengembangkan alternatif-alternatif yang 

sesuai dengan strategi pembelajaran.  

                                                           
11 Fathor Rachman, ―Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam‖ 

III, no. November (2018). 
12 Rachman. 
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4) Mengumpulkan dan menganalisis informasi 

yang penting untuk mendukung proses 

pembelajaran.  

5) Mempersiapkan dan mengkomunikasikan 

rencana-rencana dan keputusan-keputusan. 

Perencanaan pembelajaran disusun 

berdasarkan konsep pengajaran beserta kurikulum 

pendidikan yang digunakan. Penyusunan 

perencanaan program pengajaran merupakan sebuah 

proses, disiplin ilmu pengetahuan, realitas, sistem 

dan teknologi pembelajaran yang bertujuan supaya 

pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan baik. 

Tujuan perencanaan pembelajaran sebenarnya untuk 

menguasai lebih dalam bahan dan materi ajar, 

metode dan penggunaan alat, perlengkapan 

pembelajaran, mengelola alokasi waktu yang 

tersedia dan membelajarkan peserta didik sesuai 

yang telah di programkan.
13

 

Penyusunan perencanaan pembelajaran 

dapat dibedakan menjadi program tahunan, program 

semester, program mingguan, dan program harian. 

Perencanaan  pembelajaran memiliki peran penting 

dalam memandu pendidik untuk melaksanakan tugas 

profesionalnnya dengan baik dalam melayani 

kebutuhan belajar para peserta didiknya. 

Perencanaan pembelajaran sebagai langkah awal 

sebelum proses pembelajaran berlangsung. Sebelum 

melangsungkan proses pembelajaran pendidik 

hendaknya sudah mempersiapkan materi dan bahan 

ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik 

supaya penyampaian materi ketika proses 

pembelajaran sesuai arah dan tujuan yang 

ditetapkan. Maka, sudah sepatutnya menyusun suatu 

perencanaan yang matang sebelum proses 

                                                           
13 Syaiful Sagala. 
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pembelajaran untuk terlaksannya pembelajaran yang 

efektif.
14

 

b. Proses Pembelajaran 

Proses pembelajaran adalah proses 

komunikasi dua arah. Menurut Corey proses 

pembelajaran adalah proses dimana lingkungan 

seseorang secara disengaja dikelola untuk ikut serta 

dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi 

khusus atau menghasilkan respons terhadap situasi 

tertentu. Proses pembelajaran dapat diartikan setiap 

kegiatan yang dirancang untuk membantu seseorang 

mempelajari suatu kemampuan atau pengetahuan 

baru. Proses pembelajaran pada awalnya meminta 

pendidik untuk mengetahui kemampuan dasar yang 

dimiliki oleh peserta didik meliputi kemampuan 

dasarnya, motivasinya, latar belakang akademisnya, 

dan lain sebagainya. Kesiapan pendidik untuk 

mengenal karakteristrik peserta didik dalam 

pembelajaran merupakan modal utama penyampaian 

bahan belajar dan menjadi indikator suksesnya 

pelaksanaan pembelajaran.
15

 

Pendidik harus memahami hakikat materi 

pelajaran yang akan diajarkannya. Materi pelajaran 

harus dapat mengembangkan kemampuan berfikir 

peserta didik dan pendidik sebaiknya memahami 

berbagai model pembelajaran yang dapat 

memotivasi peserta didik untuk belajar. Hal 

demikian dapat diupayakan dengan menyusun 

perencanaan pembelajaran yang yang matang. 

Pendapat ini sejalan dengan Jerome Bruner yang 

mangatakan bahwa diperlukan adanya teori belajar 

yang akan menjelaskan asas-asas untuk merancang 

pembelajaran yang efektif di kelas.
16

 

                                                           
14 Syaiful Sagala. 
15 Syaiful Sagala. 
16 Syaiful Sagala. 
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Proses pembelajaran memiliki dua 

karakteristik yaitu pertama, proses pembelajaran 

melibatkan proses mental peserta didik secara 

maksimal, bukan hanya menuntut peserta didik 

mendengar dan mencatat, akan tetapi menghendaki 

aktivitas peserta didik dalam proses berfikir. Kedua, 

dalam pembelajaran membangun suasana dialogis 

dan proses tanya jawab terus menerus yang 

diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kemampuan berfikir peserta didik yang dapat 

membantu peserta didik memperoleh pengetahuan.
17

 

Berdasarkan teori al-bayan di dalam Al-Quran Surat 

Ar-Rahman ayat 4 proses pembelajaran disampaikan 

dengan jelas dan nyata. Pendidik menyampaikan 

materi dengan gamblang supaya peserta didik 

mudah dah paham dalam memahaminya.
18

 Proses 

pembelajaraan meliputi kegiatan pendahuluan, inti, 

dan penutup. Pada proses pelaksanaan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam pendidik memberikan 

pengetahuan keagaamaan yang mengacu pada 

pengamalan.
19

 

c. Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi Pembelajaran adalah suatu proses 

menentukan tingkat pencapaian 

tujuan pembelajaran yang telah ditentukan 

sebelumnya melalui cara yang sistematis. Tujuan 

evaluasi pembelajaran adalah untuk mengumpulkan 

informasi yang menjadi dasar dalam mengukur 

perkembangan, kemajuan dan pencapaian belajar  

peserta didik serta keefektifan pendidik dalam 

                                                           
17 Syaiful Sagala. 
18 Syukri, Metode Khusus Pendidikan Dan Pembelajaran Agama Islam 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). 
19 Hawi, Kompetensi Pendidik PAI. 
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menagajar. Pengukuran dan penilaian menjadi 

kegiatan utama dalam evaluasi pembelajaran.
20

 

Edwind dalam Ramayulis mengatakan 

bahwa evaluasi adalah proses dalam menentukan 

nilai sesuatu. M. Chabib Thoha, mendefinisikan 

evaluasi adalah kegiatan yang terencana untuk 

mengetahui keadaan objek dengan menggunakan 

instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak 

ukur untuk memperoleh kesimpulan.
21

 Tujuan 

evaluasi pembelajaran adalah untuk menentukan 

hasil yang dicapai oleh peserta didik. Evaluasi 

sebagai suatu proses yang berlangsung secara 

berkesinambungan. Evaluasi pembelajaran 

dilakukan ketika sebelum, selama dan sesudah 

proses pembelajaran.
22

 Beberapa teknik evaluasi 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yaitu 

hafalan, tanya jawab, praktik, demonstratif, 

pengamatan, laporan dan tertulis.
23

 

 

3. Tahapan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan 

implementasi dari RPP yang meliputi kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.
24

 

a. Kegiatan Pendahuluan  

Dalam kegiatan pendahuluan pendidik wajib 

melakukan:  

1) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik 

untuk mengikuti proses pembelajaran 

                                                           
20 Wikipedia Ensiklopedia, ‗Evaluasi Pembelajaran‘, 2021 

<https://id.wikipedia.org/wiki/Evaluasi_pembelajaran> [accessed 30 July 2021]. 
21 Mahirah B, ―Evaluasi Belajar Peserta Didik (Peserta didik),‖ Idaarah: 

Jurnal Manajemen Pendidikan 1, no. 2 (2017): 257–267. 
22 Syaiful Sagala. 164. 
23 Syukri. 
24 PERMENDIKBUD, ―Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 

Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah” 

(2016): 1–15. 
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2) Memberi motivasi belajar peserta didik secara 

kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi 

ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan 

memberikan contoh dan perbandingan lokal, 

nasional dan internasional, serta disesuaikan 

dengan karakteristik dan jenjang peserta didik 

3) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan 

materi yang akan dipelajari 

4) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau 

kompetensi dasar yang akan dicapai 

5) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan 

uraian kegiatan pembelajaran sesuai silabus.  

b. Kegiatan Inti 
25

 

Kegiatan inti menggunakan model 

pembelajaran, metode pembelajaran, media 

pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan 

dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran.  

1) Sikap 

Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah 

satu alternatif yang dipilih adalah proses afeksi 

mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, 

menghayati, hingga mengamalkan. Seluruh 

aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan 

kompetensi yang mendorong peserta didik untuk 

melakuan aktivitas tersebut.
26

 

2) Pengetahuan 

Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas 

mengetahui, memahami, menerapkan, 

menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. 

Karakteritik aktivititas belajar dalam domain 

pengetahuan ini memiliki perbedaan dan 

                                                           
25 Mulyasa, Guru Dalam Implementasi Kurikulum 2013 (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2016). 
26 Mulyasa. 
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kesamaan dengan aktivitas belajar dalam domain 

keterampilan. Untuk memperkuat pendekatan 

saintifik, tematik terpadu, dan tematik sangat 

disarankan untuk menerapkan belajar berbasis 

penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry 

learning). Untuk mendorong peserta didik 

menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik 

individual maupun kelompok, disarankan yang 

menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah 

(project based learning).
27

 

3) Keterampilan 

Keterampilan diperoleh melalui kegiatan 

mengamati, menanya, mencoba, menalar, 

menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi (topik 

dan sub topik) mata pelajaran yang diturunkan 

dari keterampilan harus mendorong peserta didik 

untuk melakukan proses pengamatan hingga 

penciptaan. Untuk mewujudkan keterampilan 

tersebut perlu melakukan pembelajaran yang 

menerapkan modus belajar berbasis 

penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry 

learning) dan pembelajaran yang menghasilkan 

karya berbasis pemecahan masalah (project based 

learning). 
28

 

c. Kegiatan Penutup 
29

 

Dalam kegiatan penutup, pendidik bersama peserta 

didik baik secara individual maupun kelompok 

melakukan refleksi untuk mengevaluasi: 

1) Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan 

hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya 

secara bersama menemukan manfaat langsung 

maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran 

yang telah berlangsung 

                                                           
27 Mulyasa. 
28 Mulyasa. 
29 Pane and Darwis Dasopang. 
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2) Memberikan umpan balik terhadap proses dan 

hasil pembelajaran; 

3) Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 

pemberian tugas, baik tugas individual maupun 

kelompok 

4) menginformasikan rencana kegiatan 

pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 

 

4. Dasar Pendidikan Agama Islam 

Dasar merupakan suatu landasan untuk berpijak 

supaya sesuatu dapat tegak dan kokoh berdiri. Fungsi dari 

dasar itu sendiri adalah memberikan arah kepada tujuan 

yang diharapkan. Dibaratkan jika dasar dari bangunan 

adalah pondasi maka dasar dari Pendidikan Agama Islam 

adalah Al-Quran dan As-Sunah.   

a.) Al-Qur‘an
30

 

Al-Qur‘an sebagai kalamullah yang 

diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menjadi 

sumber utama dalam pengambilan sumber-sumber 

pendidikan. Al-Qur‘an diturunkan Allah untuk 

mengarahkan manusia kearah yang lebih baik, firman 

Allah dalam Q.S An-Nahl : 64. 

                         

           

 ―dan kami tidak menurunkan 

kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, melainkan 

agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka 

apa yang mereka perselisihkan itu dan 

menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang 

beriman‖. 

                                                           
30 Sudiyonio, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 2009). 
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Pada Al-Qur‘an banyak terdapat ayat-ayat 

yang memerintahkan kaum muslimin untuk menjadi 

umat yang pandai dan cerdik, perintah itu bukan 

hanya diperuntukkan untuk kaum laki-laki saja tetapi 

juga kaum perempuan.  Allah berfirman dalam surat 

Al-Mujadilah ayat 11:  

                    

                 

                   

       

 “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.” 

Allah SWT telah menjelaskan pada ayat 

tersebut bahwa orang-orang yang berilmu akan 

ditinggikan derajatnya baik didunia maupun diakhirat.  

b.) As-sunnah
31

 

As-sunnah sebagai sumber kedua setelah Al-

Quran. Hasbi Ash Shiddiqy mendefinisikan bahwa  

sunnah menurut muhaditsin (para ahli Hadits) adalah 

segala yang disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW, 

baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa 

taqrir, pengajaran, sifat, kelakuan perjalan hidup, baik 

                                                           
31 Sudiyono. 
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yang demikian itu sebelum Nabi Muhammad diangkat 

menjadi Nabi atau sesudahnya. Islam sangat 

mementingkan pendidikan dan pengajaran serta 

Rasulullah saw sebagai sebaik-baik teladan yang 

menjunjung tinggi pendidikan serta memotivasi agar 

umatnya berkiprah pada pendidikan dan pengajaran.          

                                        

5. Tujuan dan Fungsi Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam 

H.M Arifin menjelaskan bahwa tujuan Pendidikan 

Agama Islam adalah ―membina dan mendasari kehidupan 

anak dengan nilai-nilai syariat Islam secara benar sesuai 

dengan pengetahuan agama‖.
32

  Imam Al-Ghazali 

menjelaskan tujuan Pendidikan Agama Islam yang utama 

adalah ―beribadah dan bertaqarrub kepada Allah dan 

kesempurnaan insani yang tujuannya adalah kebahagian 

dunia dan akhirat.‖
33

 Allah berfirman dalam Q.S Adza-

dzariyat : 56 

               

―Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia 

melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.‖ 

Hakikatnya tujuan Pendidikan Agama Islam 

adalah terciptanya manusia yang bertaqwa kepada Allah 

swt. Manusia beragama yang mampu mengendalikan diri 

dari perbuatan tercela, melaksanakan segala perintah 

Allah swt. Dengan demikian dapat tercermin pada 

tindakan dan budi pekerti yang baik guna mencapai 

kebahagiaan di dunia dan akhirat.  Tujuan-tujuan 

pendidikan dalam Al-Qur‘an dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 
34

 

                                                           
32 Hawi, Kompetensi Pendidik PAI. 
33 Hawi. 
34 Miftahur Rohman, ‗Konsep Tujuan Pendidikan Islam Perspektif Nilai-

Nilai Sosial Kultural‘, 9.I (2018), 21–35. 
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1) Mengenalkan peran manusia di antara sesama dan 

tanggung jawab atas pribadinya.  

2) Mengenalkan manusia untuk dapat menjadi manusia 

yang peduli dengan hubungan sesama manusia 

(hablum minannas) atau dapat berinteraksi sosial 

serta bertanggung jawab dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

3) Mengenalkan kepada manusia tentang alam ini dan 

mengajak untuk mempelajari hikmah diciptakannya.  

4) Mengenalkan manusia tentang Allah sebagai 

pencipta alam semesta dan memerintahkan beribadah 

kepada-Nya. 

Menurut Zakiah Daradjat Fungsi Pendidikan Agama 

islam sebagai berikut :
35

 

1) Memberikan bimbingan atau arahan kepada manusia 

dalam menjalani kehidupan di dunia 

2) Menolong dalam menghadapi segala macam 

kesusahan yang dialami 

3) Menentramkan batin 

Pendidikan Agama Islam memiliki tiga fungsi yakni 

menumbuhkan rasa keimanan yang kuat, 

mengembangkan kebiasaan dalam beribadah, beramal 

saleh serta berakhlak mulia, memupuk semangat untuk 

mengolah alam sekitar sebagai anugrah dari Allah swt 

kepada manusia
36

 

 

6. Model-Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Model-Model Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam disesuaikan dengan Kurikulum 2013. Model 

pembelajaran merupakan suatu bentuk 

pembelajaran yang tersusun dari awal sampai akhir 

kegiatan belajar mengajar. Pendidik menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran terkait pola penerapan suatu 

                                                           
35 Hawi, Kompetensi Pendidik PAI. 
36 Zakiah Daradjat, et. al. 
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pendekatan, metode, serta teknik pembelajaran. Menurut 

Joice Bruce terdapat 4 model pembelajaran yaitu model 

interaksi sosial, model pengolahan informasi, model 

personal humanistik dan model modifikasi perilaku. 

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendididikan 

dan Kebudayaan, Nomor 65, Tahun 2013 tentang Standar 

Proses Model Pembelajaran yang diutamakan dalam 

implementasi kurikulum 2013 adalah model pembelajaran 

Inkuiri, Discovery, berbasis proyek, dan berbasis 

permasalahan.
37

 

a. Inquiry Learning
38

 

Langkah-langkah model pembelajaran inquiry 

learning sebagai berikut: 

1.) Peserta didik mengobservasi berbagai fenomena 

alam 

2.) Peserta didik menanyakan fenomena yang 

dialami 

3.) Peserta didik Mengajukan dugaan atau 

kemungkinan jawaban 

4.) Peserta didik mengumpulkan data terkait dengan 

dugaan atau pertanyaan yang diajukan  

5.) Peserta didik merumuskan kesimpulan-

kesimpulan. 

b. Discovery Learning
39

 

Untuk menemukan sesuatu yang bermakna 

dalam pembelajaran yang dilakukan dengan langkah 

prosedur sebagai berikut: 

1.) Pendidik memberikan stimulan berupa bacaan, 

gambar sesuai dengan materi pembelajaran 

2.) Peserta didik melakukan identifikasi masalah  

                                                           
37 Mulyasa, Pendidik Dalam Implementasi Kurikulum 2013 (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2016). 
38 Mulyasa. 
39 Mulyasa. 
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3.) Peserta didik mencari dan mengumpulkan data 

atau informasi yang dapat digunakan untuk 

menemukan alternatif pemecahan masalah 

4.) Peserta didik mencoba dan mengeksplorasi 

kemampuan konseptualnya untuk diaplikasikan 

pada kehidupan nyata 

5.) Pendidik mengarahkan peserta didik untuk 

mengecek kebenaran dan keabsahan hasil 

pengolahan data melalui berbagai kegiatan, 

seperti bertanya kepada teman, berdiskusi dan 

mencari sumber yang relevan serta 

mengasosiasikannya sehingga menjadi suatu 

kesimpulan 

6.) Peserta didik diarahkan untuk 

menggeneralisasikan hasil simpulannya pada 

suatu kejadian atau permasalahan yang serupa 

sehingga kegiatan ini juga daapat melatih 

pengetahuan metakognisi peserta didik. 

c. Based Learning
40

 

Bertujuan menggerakkan peserta didik untuk 

belajar melalui permasalahan nyata yang sering 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari kemudian 

dihubungkan pada materi yang dipelajarinya. 

Langkah-langkah based learning sebagai berikut: 

1.) Mengorientasi peserta didik pada suatu masalah 

2.) Mengorganisasikan kegiatan pembelajaraan. 

Dalam hal ini, peserta didik menyampaikan 

berbagai pertanyaan terhadap masalah yang 

disajikan 

3.) Peserta didik melakukan percobaan untuk 

memperoleh data dalam rangka menjawab atau 

menyelesaikan masalah yang dikaji 

4.) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 

Peserta didik menghubungkan data yang 

                                                           
40 Mulyasa. 
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ditemukan dari hasil percobaan dengan berbagai 

data lain dari berbagai sumber 

5.) Analisis dan evaluasi proses pemecahan 

masalah. Setelah peserta didik mendapat 

jawaban terhadap masalah yang ada, selanjutnya 

dianalisis dan dievaluasi. 

d. Project Based Learning
41

 

Bertujuan untuk memfokuskan peserta supaya 

peserta didik fokus pada permasalahan kompleks 

yang diperlukan dalam melakukan penyelidikan serta 

memahami materi pembelajaran. Hal demikian 

dilakukan dalam rangka membimbing peserta didik 

melakukan sebuah proyek kolaboratif yang 

mengintegrasikan berbagai subjek kurikulum, 

memberikan kesempatan kepada para peserta didik 

untuk menggali materi pembelajaran dengan 

menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi 

dirinya dan melakukan eksperimen secara 

kolaboratif. Langkah-langkah project based learning 

sebagai berikut: 

1.) Pendidik menyiapkan pertanyaan atau 

penugasan proyek. Peserta didik mengamati 

lebih dalam terhadap pertanyaan yang muncul 

dari fenomena yang ada 

2.) Pendidik mendesain perencanaan proyek 

3.) Pendidik menyususun jadwal sebagai langkah 

nyata dari sebuah proyek 

4.) Pendidik mengawasi pelaksanaan kegiatan dan 

perkembangan proyek sedangkan peserta didik 

mengevaluasi proyek yang sedang dikerjakan. 

 

 

 

                                                           
41 Mulyasa. 
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7. Metode khusus Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam. 

Menurut Ramayulis metode pembelajaran adalah 

cara atau teknik yang digunakan oleh pendidik dalam 

melaksanakan pembelajaran supaya peserta didik dapat 

mencapai tujuan pembelajaran. Pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam terdapat metode khusus untuk 

membimbing materi tekait Akidah Akhlak, Al-Quran dan 

Hadits, Sejarah Islam yang bersifat khusus demi mencapai 

tujuan pembelajaran yang tepat dan benar.
42

  

Ada 12 metode khusus dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. diantaranya sebagai berikut:
43

 

a. Metode perumpamaan 

Menurut Abdurrahman An-Nahlawi metode 

perumpamaan adalah menyerupakan sifat manusia 

dengan perumpamaan yang lain, mengungkapkan 

keadaan dengan keadaan yang lain, dan menjelaskan 

kemustahilan adanya keserupaan antara dua perkara. 

Intinya metode perumpamaan adalah 

mengumpamakan sesuatau yang bersifat gaib atau 

abstrak dengan sesuatu yang nyata, mudah dipahami 

serta diterima oleh akal manusia.  

b. Metode Qiyas 

Metode Qiyas dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam digunakan untuk 

memahami persoalan hukum yang tidak dijelaskan 

dalam Al-Quran dan Hadits tetapi dapat ditemukan 

unsur kemiripan dengan masalah asalnya. Misalnya 

diharamkan minum Khamr di masa sekarang 

diharamkan minum Tuak karena dapat memabukkan. 

c. Metode Simbol 

Dalam Islam, banyak rujukan pembelajaran 

agama Islam yang bersifat simbolis seperti tongkat 

                                                           
42 Syukri. 
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Nabi Musa, simbol tangan diatas lebih baik dari 

tangan dibawah. Penggunaan metode simbol tidak 

mudah digunakan pada semua jenjang pendidikan 

terkhusus pada peserta didik ibtidaiyah, tsanawiyah 

karena dikhawatirkan salah dalam memahami 

maksud dari simbol-simbol. Oleh karena itu metode 

simbol biasa digunakan pada jenjang aliyah  dan 

perpendidikan tinggi. 

d. Metode Kiasan  

Pada Al-Quran kiasan terbagi dua yakni, 

kiasan dengan bahasa kasar dan kiasan menggunakan 

bahasa kasar. Misalnya dalam meteri Pendidikan 

Agama Islam tentang orang yang berprasangka buruk 

dkiaskan dengan orang yang memakan bangkai 

daging saudaranya sendiri. (Q.S Al-Mujadalah: 12).  

e. Metode hafalan 

Menurut Syaibani, hafalan adalah suatu cara 

untuk mengingat dengan mengulangi berkali-kali hal 

yang sudah dipelajari. Metode ini sudah sangat 

populer sejak abad pertama hijriyah yakni dalam 

menghafal Al-Quran dan Hadis. 

f. Metode praktik 

Metode praktik adalah metode yang 

mempraktikkan materi yang telah dipelajari. Metode 

ini efektif digunakan dalam meteri fikih berkaitan 

dengan ibadah, akhlak berkaitan perbuatan baik 

dalam kehidupann sehari-hari, dan Al-Quran Hadist 

terkait tata cara membaca Al-Quran dan Hadit sesuai 

dengaan kaidah taajwid. 

g. Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi yakni dengan 

menggunakan peragaan sehingga dapat memperjelas 

pembahasan suatu materi. Metode ini lebih tepat jika 

digunakan pada materi yang mengandur unsur 

praktik seperti pelaksanaan ibadah shalat, 
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menunaikan haji, membayar  zakat dan lain 

sebagainya. 

h. Metode Eksperimen 

Diterapkan pada materi pelajaran yang 

bersifat objektif. Seperti setelah mengadakan 

eksperimen pada perkembangan tumbuh-tumbuhan 

kemudian secara teoritis dapat dijelaskan aspek-

aspek yang terdapat dalam mata pelajaran agama. 

i. Metode Problem solving 

Metode yang bertujuan untuk memecahankan 

suatu masalah terkait materi pembelajaran. Metode 

dikusi  dapat melatih peserta didik untuk berfikir 

kritis  dan berani mengungkapkan pendapatnya. 

Sebagai pendidik tetap berperan menghidupkan 

suasana dan mengawasi jalannya diskusi supaya tidak 

terjadi perdebatan yang menimbulkan kericuhan dan 

yang terpenting pendidik dapat membimbing diskusi 

supaya sampai pada suatu kesimpulan atau inti dari 

materi yang sedang dibicarakan. 

j. Metode Sosiodrama/bermain peran 

Sosiodrama layakanya drama atau sandiwara 

yang dimainkan oleh beberapa orang  atau 

sekelompok orang. Tetapi tanpa terlebih dahulu 

disiapkan naskah ataupun pembagian tugas untuk 

setiap pelaku atau dikenal dengan istilah improvisasi. 

Jadi, langsung memerankan di atas panggung. 

Metode ini biasanya digunakan untuk materi yang 

berkaitan dengan pelajaran kesenian.  

k. Metode Pemberian tugas  

Bertujuan agar  pengetahuan atau suatu 

kecakapan tertentu dapat dimiliki peserta didik dan 

dikuasai sepenuhnya. Metode ini akan menghasilkan 

peserta didik yang dapat menggunakan daya fikirnya 

dan pengetahuan peserta didik dapat bertambah dan 

memiliki pemahaman yang lebih mendalam. 
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l. Metode Pengamatan  

Metode ini disebut dengan teknik pengajaran 

unit. Peserta didik dihadapkan dengan suatu masalah, 

kemudian diselesaikan dengan langkah-langkah 

tertentu secara ilmiah, logis dan sistematis. Metode 

ini dapat dikatakan  modern karena peserta didik 

tidak menghadapi persoalan tanpa pemikiran yang 

ilmiah. 

 

8. Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam
44

 

Media pembelajaran pendidikan Agama Islam 

sebagai sarana dan prasarana pendidikan agama Islam 

yang dipergunakan untuk membantu tercapainya tujuan 

pembelajaran pendidikan Agama Islam di sekolah. 

a. Media Audio 

Pendidik menjelaskan materi pembelajaran 

melalui pesan suara yang terdapat pada aplikasi 

WhatsApp kemudian peserta didik mendengarkan. 

Pembelajaran semacam ini jarang dilakukan oleh 

pendidik selama masa normal, akan tetapi pada masa 

pembelajaran jarak jauh.
45

 

b. Media Cetak 

Buku cetak sangat penting digunakan ketika 

pembelajaran baik pembelajaran dalam jaringan 

maupun pembelajaran tatap muka terbatas.  

Buku cetak dapat menemani diskusi dan juga belajar 

mandiri peserta didik.
46

  

c. Media Elektronik 

Beberapa media elektronik yang dimaksud 

antara lain: slide dan film strip, film, rekaman 

pendidikan, radio pendidikan, serta televisi 

pendidikan. Media berbasis Elektronik, berupa video, 
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grafik, simbol,  kata  kunci, animasi, dll sangat akrab 

digunakan ketika pembelajaran dalam jaringan.  

Pembelajaran berbasis Multimedia digunakan pada 

materi pelajaran yang sifatnya abstrak atau juga 

materi yang sifatnya berupa panduan dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Materi pelajaran yang 

sifatnya abstrak seperti materi pada pelajaran  akidah  

akhlak  tentang keimanan kepada Allah SWT. Materi 

ini tentu akan sulit dipahami peserta didik jika 

disajikan secara abstrak, sebab peserta didik dalam 

hal ini belum mampu menjangkau pemikiran yang 

seperti itu. Untuk memberikan pemahaman maka 

pendidik memudahkannya dengan menyajikan 

pembahasan iman itu disertai dengan contoh-contoh 

gambar atau video yang relevan dengan kehidupan 

sehari-hari peserta didik.
47

 

 

B. Masa Pandemi Covid-19 

1. Kebijakan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19 

Pada masa pandemi Covid-19, pemerintah 

melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan telah 

mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan, Nomor 4, Tahun 2020, tentang Pelaksanaan 

Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran 

Covid-19 dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 

tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar 

Dari Rumah Dalam Masa Darurat Covid-19.  Berdasarkan 

surat edaran tersebut, pembelajaran jarak jauh atau belajar 

dari rumah merupakan metode pembelajaran yang sesuai 

dengan kondisi saat itu, sehingga bisa mengurangi atau 

mencegah penyebaran virus Covid-19. Pembelajaran jarak 
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jauh sebagai model pembelajaran baru dan dapat dijadikan 

dalam inovasi pendidikan.
48

 

―Pembelajaran jarak jauh atau dalam 

jaringan sebenarnya sebagai fokus pendididkan di 

era 4.0 bukan lagi apa yang dipelajari  (what to 

learn) melainkan bagaimana cara belajar (how to 

learn). Teknologi pendidikan mengenal 

sedikitnya dua jenis pembelajaran secara dalam 

jaringan yakni synchronous learning dan 

asynchrononus learning.”
49

  

Synchronous learning adalah pembelajaran 

reguler tatap muka secara online atau dalam jaringan  

biasa pembelajaran ini dapat dilakukan dalam aplikasi 

Zoom atau Google Meet sedangkan asynchrononus 

learning adalah pembelajaran secara daring yang tidak 

memerlukan intensitas belajar mengajar antara pendidik 

dan peserta didik. Dalam pembelajaran asynchrononus 

learning pendidik memberikan materi, tugas, serta 

evaluasi di suatu tempat yang telah ditentukan dan 

membiarkan peserta didik berusaha mencarinya dan 

memahaminya secara mandiri.
50

 

―Merancang dan melaksanakan 

pembelajaran jarak jauh tidak semudah 

merancang dan melaksanakan pembelajaran 

dalam kelas melalui tatap muka langsung. 

Diperlukannya insfratruktur yang memadai dan 

sumber daya manusia yang kompeten terhadap 

teknologi. Selain itu finansial menjadi kendala 

utama bagi ekonomi orang tua atau wali peserta 

didik dalam menerapkan pembelajaran dalam 

jaringan.‖
51
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Berdasarkan SKB yang ditetapkan 

KEMENDIKBUDRISTEK dan KEMENAG pada 30 

Maret 2021, yaitu terkait Penyelenggaraan Pembelajaran 

PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi  COVID-19 

dilakukan dengan:
52

 

a. Pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap 

menerapkan protokol kesehatan 

b. Pembelajaran jarak jauh 

Dalam hal pendidik dan tenaga kependidikan 

pada satuan pendidikan telah Covid-19 secara lengkap, 

maka mewajibkan satuan pendidikan anak usia dini, 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 

tinggi di wilayahnya menyediakan pembelajaran tatap 

muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh. Orang 

tua/wali peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap 

muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi peserta 

didiknya. Penyediaan layanan pembelajaran dilaksanakan 

paling lambat tahun ajaran dan tahun akademik 

2021/2022. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor 

wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor 

Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan 

kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan pembelajaran.
53

 

Berdasarkan hasil pengawasan di atas ditemukan 

kasus terkonfirmasi Covid-19 di satuan pendidikan, maka 

wajib melakukan penanganan kasus yang diperlukan dan 

dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap 

muka terbatas di satuan pendidikan. Dalam hal satuan 

pendidikan belum dapat memenuhi ketentuan, maka 

penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan 

mengacu pada SKB yang diterbitkan pada tanggal 30 

Maret 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan 
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Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 

2019. Dalam hal terdapat kebijakan yang dikeluarkan 

oleh pemerintah pusat untuk mencegah dan 

mengendalikan penyebaran Covid-19 pada suatu wilayah 

tertentu, maka pembelajaran tatap muka terbatas dapat 

diberhentikan sementara sesuai dengan jangka waktu 

yang ditentukan.
54

 

2. Upaya Pelaksanaan Pembelajaran Efektif di Masa 

Pandemi Covid-19 

Pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan 

dimana pendidik melakukan peran-peran tertentu agar 

peserta didik dapat belajar untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang diharapkan. Terdapat berbagai konsepsi 

tentang pembelajaran, hal ini dapat terjadi karena adanya 

perbedaan pendapat yang digunakan orang dalam 

memahami makna pembelajaran. Pembelajaran dapat 

dipahami melalui pendekatan filsafati, pendekatan 

psikologi, dan pendekatan sistem. Dalam pendekatan 

filsafati antara lain kita dapat memahami makna 

pembelajaran melalui aliran idealisme, realisme, 

pragmatisme, konstruktivisme, eksistensialisme dan 

pancasila. Dalam pendekatan psikologi antara lain kita 

dapat memahami makna pembelajaran melalui aliran 

behaviorisme, kognitif dan humanisme. Perbedaan makna 

pembelajaran menurut berbagai pendekatan dan aliran 

tersebut akan berimplikasi terhadap strategi pembelajaran 

yang mungkin digunakan.
55

 

Pelaksanaan pembelajaran pendidik seharusnya 

dapat memilih model pembelajaran yang sesuai dengan 

materi yang diajarkan. Pemilihan model dan metode 

pembelajaran menyangkut strategi dalam pembelajaran. 

Strategi pembelajaran merupakan rencana dan tindakan 

yang tepat dan sesuai supaya tujuan kegiatan 

pembelajaran dapat tercapai. Model pembelajaran yang 
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dapat diterapkan oleh pendidik sangatlah beragam. Serta 

upaya yang dapat dilakukan dalam mencapai tujuan 

pembelajaran di masa pandemi Covid-19 dengan 

pembelajaran dalam jaringan adalah sebagai berikut:
56

 

a. Sekolah atau institusi memiliki kesiapan dan fasilitas 

belajar jarak jauh, seperti e-learning. 

b. Peserta didik memastikan atau paham tata cara 

pembelajaran jarak jauh yang diterapkan oleh sekolah 

masing-masing. 

c. Sebelum pembelajaran daring dimulai sebaiknya 

peserta didik menyiapkan kuota internet, aplikasi 

penunjang pembelajaran seperti Google Classroom, 

Zoom, Google Meet, menyiakan laptop, komputer 

atau handphone, materi pembelajaran yakni buku 

atau catatan. 

d. Peserta didik mengetahui jadwal pembelajaran dan 

orang tua membantu mengingatkan terkait jadwal 

pembelajaran. 

e. Peserta didik memahami rencana belajar agar efektif. 

Semisal diminta memepelajari BAB 1 maka harus 

dijalankan perintah itu, bukan mempelajari BAB 5. 

f. Peserta didik memiliki kemampuan untuk 

mengendalikan diri dalam memainkan handphone, 

sehingga tidak terjadi bermain game atau sosial 

media saat pembelajaran jarak jauh berlangsung. 

g. Update pengumuman, perhatikan deadline 

pengumpulan tugas 

h. Cari tempat nyaman, selalu usahakan rapi dan sudah 

mandi saat pembelajaran daring dilakukan. 

i. Selain itu, dalam pembelajaran jarak jauh berperan 

sekali media pembelajaran  dalam kegiatan belajar 

mengajar. Dengan demikian media pembelajaran 

dapat diaplikasikan dalam bentuk bahan 

pembelajaran yang sebaiknya telah dipersiapkan 

                                                           
56 Hayati. 



 59 

pendidik untuk peserta didik dalam belajar mandiri 

seperti modul, audio pembelajaran, televisi 

pembelajaran, video pembelajaran atau dengan e-

learning melalui internet.
57

 

Adapun Prosedur Pelaksanaan Pembelajaran 

Tatap Muka Terbatas adalah sebagai berikut:
58

 

1) Kondisi kelas Jaga jarak minimal 1,5 meter 

Jumlah maksimal peserta didik per ruang kelas 

untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah 

adalah 18 peserta didik 

2) Jadwal pembelajaran ditentukan oleh satuan 

pendidikan dengan tetap mengutamakan 

kesehatan dan keselamatan.  

3) Menggunakan masker dengan benar dan 

menerapkan etika batuk/bersin 

4) Rajin mencuci tangan pakai sabun dengan air 

mengalir atau menggunakan hand sanitizer  

5) Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak 

melakukan kontak fisik 

6) Kantin di masa transisi tidak diperbolehkan, di 

masa kebiasaan baru diperbolehkan dengan 

menjaga protokol kesehatan yang ketat.  

7) Kondisi medis warga sekolah Warga satuan 

pendidikan (sekolah) harus sehat dan jika 

mengidap komorbid (kondisi ketika dua 

penyakit atau lebih hadir secara bersama-sama) 

harus dalam kondisi terkontrol. Tidak memiliki 

gejala Covid-19 termasuk orang yang serumah 

dengan warga sekolah.  

8) Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler Untuk 

masa transisi tidak diperbolehkan dilakukan di 
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sekolah. Di masa kebiasaan baru boleh 

dilakukan dengan tetap menjaga protokol 

kesehatan yang ketat. 

3. Aplikasi Pembelajaran Daring di Masa Pandemi 

Covid-19 

a. Google Classroom
59

 

Google Classroom (atau dalam bahasa 

Indonesia yaitu Ruang Kelas Google) adalah suatu 

serambi pembelajaran campuran yang diperuntukkan 

terhadap setiap ruang lingkup pendidikan yang 

dimaksudkan untuk menemukan jalan keluar atas 

kesulitan dalam membuat, membagikan dan 

menggolong-golongkan setiap penugasan tanpa 

kertas. Google Classroom merupakan sebuah aplikasi 

yang memungkinkan terciptanya ruang kelas di dunia 

maya. Selain itu, google classroom bisa menjadi 

sarana distribusi tugas, submit tugas bahkan menilai 

tugas-tugas yang dikumpulkan. Fitur-fitur dalam 

aplikasi google classroom seperti reuse post, create 

question, create assignment, create announcement 

dapat digunakan peserta didik untuk mengunggah 

kembali beberapa file, memberi ruang diskusi, 

memberi pengumuman, pendistribusian tugas dan 

materi pembelajaran, pengumpulan tugas sampai 

pendidik dapat melihat siapa saja yang sudah 

mengumpulkan tugas. Selain itu file yang dapat 

diunggah juga tidak dibatasi formatnya,semua file 

tetap bisa diunggah seperti word, power point, PDF, 

video, atau berupa link juga bisa digunakan. 

Langkah-langkah pengaplikasian google 

classroom sebagai berikut:  

1) Buka website google kemudian masuk pada laman 

google classroom  
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2) Pastikan Anda memiliki akun Google Apps for 

Education. Kunjungi classroom.google.com dan 

masuk. Pilih apakah Anda seorang pendidik atau 

peserta didik, lalu buat kelas atau gabung ke 

kelas.  

3) Jika Anda administrator Google Apps, Anda dapat 

menemukan informasi lebih lanjut tentang cara 

mengaktifkan dan menonaktifkan layanan di akses 

ke Kelas.  

4) Pendidik dapat menambahkan peserta didik secara 

langsung atau berbagi kode dengan kelasnya 

untuk bergabung. Hal ini berarti sebelumnya 

pendidik di dalam kelas nyata (di sekolah) sudah 

memberitahukan kepada peserta didik bahwa 

pendidik akan menerapkan google 

clasroomdengan syarat setiap peserta didik harus 

memiliki email pribadi dengan menggunakan 

nama lengkap pemiliknya (tidak menggunakan 

nama panggilan/samaran). 

5) Pendidik memberikan tugas mandiri atau 

melemparkan forum diskusi melalui laman tugas 

atau laman diskusi kemudian semua materi kelas 

disimpan secara otomatis ke dalam folder di 

google drive.  

6) Selain memberikan tugas, pendidik juga dapat 

menyampaikan penguman atau informasi terkait 

dengan mata pelajaran yang akan dipelajari oleh 

peserta didik di kelas nyata pada laman 

tersebut.Peserta didik dapat bertanya kepada 

pendidik ataupun kepada peserta didik lain dalam 

kelas tersebut terkait dengan informasi yang 

disampaikan oleh pendidik.  

7) Peserta didik dapat melacak setiap tugas yang 

hampir mendekati batas waktu pengumpulan di 

laman Tugas, dan mulai mengerjakannya cukup 

dengan sekali klik.  
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8) Pendidik dapat melihat dengan cepat siapa saja 

yang belum menyelesaikan tugas, serta 

memberikan masukan dan nilai langsung di kelas. 

Adapun kelebihan menggunakan aplikasi 

google classroom sebagai berikut:  

1) Mudah digunakan: Desain Google Classroom 

sengaja dibuat untuk menyederhanakan 

antarmuka intruksional dan opsi yang digunakan 

untuk tugas pengiriman.  

2) Berbasis cloud: Google classroom menghadirkan 

teknologi yang lebih profesional dan otentik 

untukd igunakan dalam lingkungan belajar karena 

aplikasi google mewakili sebagian besar alat 

komunikasi perusahaan berbasis cloud yang 

digunakan di seluruh angkatan kerja profesional.  

3) Fleksibel: aplikasi ini mudah diakses dan dapat 

digunakan oleh instruktur dan peserta didik di 

lingkungan online sepenuhnya.  

4) Ranah seluler: Google Classroom dirancang agar 

responsif. Mudah digunakan pada perangkat 

mobile manapun. Aplikasi google classroom 

merupakan aplikasi yang sangat modern saat ini di 

masa pandemi Covid-19. Semua materi 

pembelajaran dapat disampaikan melalui google 

classroom. google classroom ini merupakan 

inovasi dalam media pembelajaran yang sangat 

efektif di era modern saat ini. Peserta didik dapat 

belajar secara individual sehingga mengurangi 

kegiatan sosial di lingkungan. 

b. Zoom
60

 

Aplikasi ini menyediakan layanan konferensi jarak 

jauh dengan menggabungkan konferensi video, pertemuan 

online, obrolan, hingga kolaborasi seluler. Aplikasi ini 
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banyak digunakan sebagai media komunikasi jarak jauh. 

Zoom memungkinkan pengguna melakukan meeting 

sampai 100 partisipan. 

c. Whatsapp Group
61

 

Whatsapp Group Sebagai media sosial chat, 

Whatsapp memudahkan penggunanya untuk saling 

berkomunikasi dan berinteraksi serta berdiskusi secara 

online dan tidak terlalu menghabiskan biaya terlalu banyak 

dalam pemakaiannya. Pengguna dapat berkomunikasi baik 

menggunakan tulisan, suara maupun video.  

d. Google Meet 
62

 

Google Meet Secara default, Meet telah diaktifkan 

untuk G Suite for Education. Aplikasi ini memungkinkan 

pengguna untuk melakukan panggilan video dengan 30 

pengguna lainnya per pertemuan. Google Meet terintegrasi 

dengan G Suite, yang memungkinkan pengguna untuk 

dapat bergabung langsung dari Kalender atau undangan 

yang dikirim via email. 

e. E-learning 

Cisco menjelaskan filosofis E-learning sebagai 

berikut. Pertama, E-learning merupakan penyampaian 

informasi, komunikasi, pendidikan, pelatihan secara 

online. Kedua, E-learning menyediakan seperangkat alat 

yang dapat memperkaya nilai belajar secara konvensional. 

Ketiga, E-learning memperkuat model belajar melalui 

pengembangan teknologi pendidikan. Keempat, Kapasitas 

amat bervariasi tergantung pada bentuk isi dan cara 

penyampaiannya.
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