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ABSTRAK 

 

SMP Ma’arif Nu 04 Darrurohmah ini melakukan pembelajaran 

daring dilakukan sejak ada kebijakan dari pemerintah untuk 

melakukan WFH (Work From Home) atau bekerja di rumah, pada 

bulan Maret 2020 ketika covid dikabarkan sudah melanda di 

Indonesia. Sistem pembelajaran daring ini menjadi suatu alternatif 

untuk sekolah SMP Ma’arif NU 04 Darrurohmah agar mereka tetap 

bisa belajar dan guru tetap bisa mengajar. Smp ma’arif ini 

menggunaka sebuah aplikasi WhatsApp untuk pembelajaran. Guru 

memberikan tugas atau memfotokan materi lalu dikirimkan lewat 

group whatsapp sesuai dengan kelas masing-masing. Untuk sistem 

pembelajaran daring ini smp ma’arif tidak menggunakan sistem sift, 

melainkan sesuai dengan jadwal mata pelajaran yang sudah dibuat 

oleh waka kurikum. 

Hasil belajar adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh peserta 

didik dari memperoleh suatu proses belajar baik berupa intelektual 

atau perubahan dari tingkah laku peserta didik. Dalam berhasil atau 

tidaknya kegiatan pembelajaran ini bisa kita lihat dari prestasi yang 

sudah dicapai oleh peserta didiknya.Yang mempengaruhi hasil belajar 

peserta didik ini tidak hanya dari faktor intelektual saja melainkan 

terdapat banyak sekali yaitu bisa karena faktor internal yang berasal 

dari dalam diri siswa atau bisa dari faktor eksternal yang berasal dari 

luar siswa (lingkunganya). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitaif deskriptif 

dimana pengumpulan datanya ini menggunakan teknik 

angket/kuesioner. Serta menganalisis datanya menggunakan Regresi 

Lininer Sederhana.  

Berdasarkan hasil dari penelitian ini penelitian ini uji hipotesis 

menggunakan uji regresi linier sederhana dimana jika dilihat dari data 

yang sudah duiji bahwa analisis data dapat diketahui bahwa nilai sig, 

sebesar 0,033 sehingga nilai sig lebih kecil dari nilai alpha 0,05, maka 

H0 ditolak dan H1 direrima. Maka dengan demikian dapat dikatakan 

adanya pengaruh yang signifikan antara pembelajaran daring dengan 

hasil belajar peserta didik di SMP Ma’aruf NU 04 Darrurohmah 

sebesar 9%, dipengaruhi oleh pembelajarann daring, sementara 91% 

dipengaruhi oleh faktor kadaan lain, seperti faktor dari lingkungannya, 

faktor psikologis peserta didik dan faktor luar lainya. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini menerima H1 : ρ ≠ 0 dan menolak H0 

: ρ = 0. 

Kata Kunci : Pengaruh Pembelajaran Daring 
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MOTTO 

 

 

ت    َم َدَرَجَٰ ِعۡل ُ ٱلَِّذينَ  َءاَمنُواْ ِمنُكۡم َوٱلَِّذيَن أُوتُواْ ٱۡل  يَۡزفَعِ ٱَّللَّ
 

Artinya : “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat.” (QS Al-Mujadalah: 11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Penegasan Judul  

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang 

jelas dan memudahkan dalam memahami proposal ini, maka 

perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari 

beberapa istilah yang terkait dengan proposal ini. 

Dengan penegasan tersebut menghindari kesalah pahaman 

dalam memahami makna yang terkandung dalam proposal ini, 

disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan 

terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul 

proposal ini berjudul “Pengaruh Pembelajaran Daring 

Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam Di SMP Ma’arif Nu 04 

Darurrohmah Sukadana Lampung Timur. Untuk memahami 

makna dan tujuan dilakukannya penelitian ini, oleh sebab itu 

diperlukannya penegasann judul. Judul tersebut mempunyai 

beberapa makna yaitu : 

1. Pengaruh  

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia merupakan 

sesuatu daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, atau 

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau 

perbuatan seseorang tersebut. 
1
 Dari Pendapat tersebut 

dapat kita simpulkan bahwa pengaruh adalah suatu daya 

atau kekuatan yang timbul dari sesuatu yang bisa timbul 

baik dari orang, benda, atau semua yang ada di alam 

sehingga nantinya dapat mempengaruhi yang ada 

disekitarnya.  

                                                     
1Kamus Besar Bahasa Indonesia [online]” <https://kbbi.web.id/pengaruh/>. 

Diakses pukul 20.15.04 Juli 2021. 

https://kbbi.web.id/pengaruh/
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2. Pembelajaran daring  

Pembelajaran daring biasa disebut dengan 

pembelajara e-learning yang merupakan frase yang terdiri 

dari dua kata yaitu “e” dan “learning”. E merupakan 

kepanjangan dari kata “electronic” yang disingkat menjadi 

“e”, sedangkan “learning” dalam Bahasa Indonesia artinya 

pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

e-learning dalam bahasa adalah pembelajaran yang 

dilakukan melalui perantara atau menggunakan alat 

elektronik antara lain pemakian computer, pemakaian CD 

pembelajaran dan infokus serta pembelajaran multimedia.
2
 

Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang 

menggunakan sistem internet yang diselenggarakan melalui 

sebuah aplikasi atau jejaring web, yang didalamnya terdapat 

materi-materi pembelajaran, tugas-tugas pembelajaran yang 

diberikan oleh sang guru lalu harus diselesaikan oleh 

peserta didik sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh 

guru.   

3. Hasil Belajar  

Hasil belajar menurut Sudirjato adalah suatu tingkatan 

yang sudah dicapai oleh peserta didik dalam proses belajar 

mengajar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah 

ditetapkan.
3
 Atau bisa dikatakan hasil belajar adalah suatu 

kemampuan peserta didik yang didapatkan dari proses 

belajar mengajar. Jadi hasil belajar adalah suatu perubahan 

sikap atau tingkah laku pada peserta didik sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang didapatkan dari pembelajaran.  

4. Peserta Didik  

Peserta didik menurut ketentuan umum undang-

undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

                                                     
2 Nunu Manhun, “Implementasi Pembelajaran Online dan Optimalisasi 

Pengelolaan Pembelajaran Berbasis Online di Perguruan Tinggi Islam Dalam 
Mewujudkan Woed Class University” Jurnal IJEM, Vol.1, No.1, 30. 

3 Nyanyu Khodijah, “Psikolog Pendidikan” (Jakarta : Rajawali Pers 2016), 

h.178  
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Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha dalam 

mengembangkan potensi diri dengan menggunakan proses 

pembelajaran yang sudah tersedia pada jalur, jenjang, dan 

jenis pendidikanya. 
4
 Dalam hal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa peserta didik adalah orang yang memiliki pilihan 

dalam menuntut ilmu sesuai dengan minat, bakat, dan cita-

cita yang sudah diharapkan masa depan. 

5. Pelajaran Pendidikan Agama Islam  

Pelajaran Pendidikan Agama Islam merupakan suatu 

usaha pengajaran, bimbingan dan asuhan kepada anak didik 

agar nantinya setelah selesai pendidikannya mereka dapat 

memahami, menghayati dan mengamalkan agama Islam 

serta dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan 

sehari-hari baik untuk diri sendiri maupun masyarakat.
5
 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, 

pendidikan agama Islam dilakukan agar manusia dapat 

mengamalkan ajaran agama Islam dengan baik dan dapat 

bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya.  

 

Berdasarkan penegasan judul diatas, dapat dirumuskan 

bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah Pengaruh 

Pembelajaran Daring Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik 

Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMP Ma’arif 

Nu 04 Darurrohmah Sukadana Lampung Timur. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dalam kehidupan manusia adalah salah satu hal 

yang sangat penting. Melalui pendidikan menjadi salah satu 

faktor dalam meningkatkan sumber daya manusia agar nantinya 

                                                     
 4 Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No 14  Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen & Undang-undang Republik Indoensia No 20 Tahun 
2003 tentang sisdiknas, (Bandung : Permana, 2006), 65.  

5 Aat Syafaat dan Sohari, Peranan Pendidikan Agama Islam dalam 

Mencegah Kenakalan Remaja, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), h 6.  
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dapat bermanfat bagi bangsa dan negara. Serta mampu bersaing 

dengan negara-negara lain didunia. Pendidikan adalah suatu 

transfer ilmu yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik 

sebagai upaya pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang 

ataupun kelompok untuk mendewasakan seorang peserta didik 

melalui sebuah pelatihan dan pengajaran. Dalam bahasa 

Indonesia Pendidikan adalah suatu usaha untuk mendidik, 

mengajar yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik.
6
 

Sehingga peserta didik akan secara aktif dapat mengembangkan 

potensi dirinya agar memiliki kekuatan dalam spiritual, 

emosional, pengenalan diri, kecerdasan, kepribadian, akhlak 

mulia dan keterampilan yang nantinya dapat bermanfaat bagi 

dirinya sendiri maupun masyarakat. 
7
 

Tujuan pendidikan dapat dikatakan berhasil apabila hasil 

belajar siswa ini mengalami pencapaian dalam perkembangan 

dan peningkatan. Yang artinya dengan hasil adalah suatu usaha 

belajar yang dilakukan oleh siswa dalam mengambang potensi 

yang ada dalam diri peserta didik tersebut.  Dalam pendidikan 

formal hasil belajar ini dilihat dari pengukuran dan penilaian, 

dalam proses kegiatan belajar dan mengajar juga dilakukan 

dengan pengukuran dan penilaian peserta didik, supaya untuk 

mengetahui hasil belajar sesuai dengan kedudukan peserta didik 

apakah siswa tersebut pandai, sedang atau lambat.  

Hasil belajar merupakan suatu tolak ukur untuk mengetahui 

sejauh mana pemahaman peserta didik terkait materi 

pembelajaran yang sudah diajarkan oleh guru. Menurut Neor 

Rohmah ada 4 faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

yaitu berupa faktor lingkungan, faktor instrumenral, faktor 

kondisi fisiologis dan faktor kondisi psikologis. 
8
  

                                                     
6 Zainal Abidin, Filsafat Pendidikan Islam, (Lampung : STAIN Jurai Siwo 

Metro, 2014),h.47 
7 Nur Zazin, Gerakan Menata Mutu Pendidikan Teori dan Aplikasi 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h.43 
8 Noer Rohmah, Psikologi Pendidikan (Yogyakarta : Kalimenda, 2015), h 

195-196 



 

 

 

 

5 

Pada tahun 2019 dunia digemparkan dengan adanya 

pandemic Covid-19 yang awalnya ada di China lalu menyebar 

keseluruh dunia terutama di Indonesia. Pemerintah 

menghimbau kepada masyarkat Indonesia untuk dirumah saja 

tau PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Pandemic 

Covid-19 ini tidak hanya mempengaruhi sector ekonomi dan 

social, melainkan mempengaruhi sector dalam pendidikan. 

Semenjak adanya pandemic covid-19 semua pendidikan 

dilakukan secara online atau daring. Baik itu dari tingkat Paud, 

Tk, Sd/Mi, Smp/Mts, Sma/Smk/Ma. Dalam menyikapi dampak 

Covid-19 pada bidang pendidikan, Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan (KEMENDIKBUD) mengeluarkan adanya 

kebijakan terkait pelaksanaan akademik baru, pelaksanaan 

pembelajaran dan penggunaan fasilitas pendidikan yang dimulai 

pada bulan Agustus 2020. Yaitu peserta didik mulai 

menjalankan proses pembelajaran secara daring di era new 

normal. 
9
 Era new normal adalah suatu aktivitas yang dilakukan 

oleh masyarakat seperti biasa pada umumnya namun tetap 

mengikuti protocol kesehatan. 
10

 

Diterapkannya pembelajaran secara daing ditengah wabah 

covid-19 ini dapat menciptakan proses pembelajaran yang 

masih tetap berjalan dengan lancar walaupun hanya dilakukan 

secara online, dan supaya pembelajaran yang dilakukan 

terkhusus di Indonesia ini tetap lancar dan efektif. Namun ada 

beberapa masalah atau kendala yang dihadapi pada peserta 

didik pada pelaksanaan pembelajaran jarak jauh saat ini. 

Misalnya biayanya yang menjadi mahal, motivasi kepada 

peserta diidik kurang, layanan dalam pembelajaran kurang 

efektif, umpan balik nya, kurangnya pengamanan saat 

pembelajaran daring serta belum terbiasa dengan adanya 

pembelajaran daring. Sehingga menimbulkan hasil belajar yang 

                                                     
9 Siti Fatimah, Pembelajaran di Era New Normal (PEMBELAJARAN DI 

ERA NEW NORMAL.pdf) Di Akses 15 Juli 2021 jam 21.10 wib.   
10 Agus Muntaha, Eko Syaiful Anwar, “ Penerapan Model Matematika 

Untuk Mencegah Penyebaran Covid-19 di Sektor Pendidikan Indonesia di Era New 

Normal ,” Jurnal Maju, Vol, 7, No. 2, 2020, h. 83 

../../ACER/Downloads/PEMBELAJARAN%20DI%20ERA%20NEW%20NORMAL.pdf
../../ACER/Downloads/PEMBELAJARAN%20DI%20ERA%20NEW%20NORMAL.pdf
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kurang efektif. Kurangnya dalam interaksi yang efektif, dan 

minimnya pengorganisasian ini merupakan salah satu yang 

menjadi kendala dalam pembelajaran jarak jauh, pembelajaran 

jarak jauh yang efektif perlu adanya dukungan dengan tayangan 

yang diberikan, fasilitas koneksi internet serta perhatian dan 

ketersediaan yang besar.  

Salah satu sekolah yang terkena dampak pembelajaran 

daring di Era New Normal ini adalah di SMK Ma’arif Nu 04 

Darrurohmah Sukadana Lampung Timur, yang menerapkan 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara daring denggan 

menggunakan Aplikasi Whatsapp. Dalam suatu proses 

pembelajaran daring ini sebenarnya sudah bisa berjalan dengan 

baik seperti pembelajaran biasa dimana guru atau pendidik ini 

memberikan atau menyampaikan materi dan peserta didk 

memahami materi yang sudah diberikan oleh guru. Dalam hal 

ini penulis melakukan pra penelitian di sekolah SMP Ma’arif 

Nu 04 Darrurohmah Sukadan Lampung Timur, dan melihat ada 

beberapa peserta didik mengalami penurunan dalam hasil 

belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, dimana 

peserta didik banyak yang terkendala dalam pembelajaran PAI 

yang cangkupan materinya ini sangat luas dan waktu yang 

singkat karena pandemi seperti ini. Hal ini menyebabkan 

peserta didik kesulitan untuk memahami pelajaran karena 

mereka dituntut agar dapat memahami, mengingat, dan 

menghafal materi pelajaran yang nantinya akan mengakibatkan 

sebuah hasil belajar yang tidak optimal. Hasil belajar ini 

merupakan sebuah tolak ukur sejauh mana pemahaman peserta 

didik terkait materi pembelajaran yang sudah diajarkan oleh 

gurunya.  

Berikut adalah hasil table dari hasil pembelajaran peserta 

didik di SMP Ma’arif NU 04 Darrurihmah pada Penilaian 

Tengan Semester (PTS) Ganjil. Tapi 2021/2022 :  
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Tabel 1.1 Daftar Nilai PTS (Penilaian Tengan Semester) Tahun 

2020/2021 

    Kelas : VIII
1
       

 Ruang : 03 

Mapel : Pendidikan Agama Islam  

No. Nama Siswa/i Nilai Tanda Tangan 

1 
Anngun Fatma 

Wati 
60  

2 Arjunaja Wafia 50  

3 Auliya Maharani 50  

4 Bunga Citra 

Lestari 
70 

 

5 Clara Dita Astuti 60  

6 Dewi Vera 

Anjani 
75 

 

7 Dika Chairul 

Anam 
60 

 

8 Fadli Fairus 50  

9 Faiz Basuki 

Rahmat 
65 

 

10 Fitri Anjelina 45  

11 Hanan Abdul 

Latif 
60 

 

12 M. Arisqi 

Mubarok 
50 

 

13 M. Rakha 50  

14 M. Prayuda 

Syaipudin 
50 

 

15 Putri Amelia 40  
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16 Ramadani 

Pratama 
50 

 

17 Reza Satria 

Ramadan 
50 

 

18 Silvi Aniska 65  

19 Vania Aisya 

Amanda Sari 
65 

 

20 Wike Sumarsih 40  

21 Zahra Eka 

Ramadani 
60 

 

22 Faiza Milinda 

Tirania 
50 

 

23 Deni Nur 

Ambiya 
75 

 

24 Wahib Nur 

Rosyidin 
60 

 

25 M. Dimas 

Ferdinata 
60 

 

 

  Kelas : VIII
2
       

 Ruang : 04 

Mapel : Pendidikan Agama Islam  

No. Nama Siswa/I Nilai Tanda Tangan 

1 Aditia 50  

2 Aktifia Tri Liani  40  

3 Angga Saputra 40  

4 
Bambang Al 

Kahfi  
40 

 

5 Della Angrelia  40  
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6 
Eka Endah 

Wahyuni  
65 

 

7 Eris Yulanda 40  

8 Hakim Pratama  40  

9 
Hasya Alibha 

Heryawan  
70 

 

10 Ilham Saipudin 55  

11 Irma Indah Sari 50  

12 
Mela Dwi 

Novelia  
45 

 

13 
Muhendra 

Wijaya 
40 

 

14 
M. Handika 

Saputra 
50 

 

15 
Nawa Nabila 

Putri  
60 

 

16 Rismawan 55  

17 
Salsabila Nur 

Azahra 
40 

 

18 Sandi  40  

19 Sefti Aulia  50  

20 
Sendy Syaiful 

M. 
85 

 

21 Tiara Septiani  60  

22 Tika Wulandari 60  

23 
Yodesta Risma 

R. E.G. 
60 

 

24 Zera Oktavia 60  

25 Lia Khoirul 50  
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Nikmah 

26 Nadia Dwi 

Aprilia 
40 

 

 

Data diatas merukapan hasil nilai PTS (Penilaian Tengah 

Semester) dari SMP Darrurohmah Nu 04 Sukadana Lampung 

Tmur, nilai-nilai rata-rata mereka termasuk nilai dibawah KKM 

(75), ada pula yang mencapai KKM. Maka dari itu, 

pembelajaran daring ini khususnya di Indonesia baik guru 

maupun peserta didik sepertinya belum bisa terbiasa dengan 

adanya model pembelajaran jarak jauh ini. Kita bisa melihat 

bahwa adanya model pembelajaran dapat mempengaruhi hasil 

belajar peserta didik. Sehingga dapat kita asumsikan juga jika 

proses pembelajaran berjalan baik maka hasil belajar peserta 

didik juga akan baik, atau bisa dikatanya tujuan 

pembelajarannya sudah tercapai.  Hal ini yang membuat penulis 

berpikir bahwa ada kemungkinan faktor dalam penurunan hasil 

belajar di SMP Ma’arif NU 04 Darrurohmah Sukadana 

Lampung Timur ini disebabkan dengan adanya model 

pembelajaran daring yang belum bisa maksimal dalam 

penerapannya.  

Dari pemaparan latar belakang masalah peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Pembelajaran Daring Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik 

Pada Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMP Ma’arif Nu 

04 Darurrohmah Sukadana Lampung Timur”.  

 

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, 

maka penulis perlu adanya pembatasan masalah. Pembatasan 

masalah ini bertujuan untuk memperjelas permasalaha yang akan 

penulis teliti. Selaian itu tujuan dari batasan masalah ini agar 

lebih fokus pada penelitian. Penulis membatasi sekolah yang 

akan di teliti yaitu SMP Ma’arif Nu 04 Darrurohmah Sukadana 
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Lampung Timur. Mengingat banyak peserta didik di SMP 

Ma’arif Nu 04 Darrurohmah. Pada maka peneliti hanya akan 

meneliti dikelas VIII
1 

dan VIII
2
 pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam. 

 

D. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan 

diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Apakah 

pembelajaran daring berpengaruh terhadap hasil belajar peserta 

didik dikelas VIII
1
 dan VIII

2
 pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMP Ma’arif Nu 04 Darurrohmah Sukadana 

Lampung Timur pada tahun ajaran 2020/2021? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, 

penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu: Untuk 

mengetahui apakah pembelajaran daring berpengaruh terhadap 

hasil belajar peserta didik kelas VIII
1 

dan VIII
2 

 di SMP Ma’arif 

Nu 04 Darurrohmah Sukadana Lampung Timur pada tahun ajaran 

2020/2021 .  

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan studi lanjutan yang relevan dan bahan kajian 

pengembangan kompetensi guru dalam proses belajar 

mengajar dikelas selama pembelajaran daring. Penelitian ini 

dapat dijadikan penambah wawasan bagi pengembang ilmu 

pengetahuan terutama yang berhubungan dengan pengaruh 

pembelajaran daring terhadap hasil belajar peserta didik. 

Selain itu, Penelitian ini dapat dijadikan sebuah bahan 
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masukan untuk pengembangan ilmu bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

2. Manfaat Praktis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan 

pemahaman masyarakat dan guru mengenai pengetahuan 

tentang pengaruh pembelajaran daring terhadapa hasil belajar 

peserta didik agar dapat menjadi peningkatan hasil.Selain itu, 

penelitian ini dapat sebagai bahan masukan bagi seorang guru 

bahwa hasil belajar peserta didik dapat di pengaruhi oleh 

hasil dalam pembelajaran. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan  

1. Dalam jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan 

Akunatsi) Vol. 4 N. 2, 2021 Karya Nilam Pupa Sa’diyah dan 

Brillian Rosy yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Daring 

Terhadap Hasil Belajar Pada Masa Pandemi Covid-19. 

Parsamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang 

pengaruh pembelajaran daring terhadap hasil belajar, dan 

sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. 

Hasil dari penelitian ini adalah sesuai hasil dari riset yang 

sudah dilakukan, maka penelitian ini memberikan kesimpulan 

bahwa jika pembelajaran daring di SMK Ketintang Surabaya 

berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa, di ketahui 

t-hitung 8.396>t-Tabel 1.99773 dan hasil signifikasi 

0.000<0.5 maka dapat disimpulkan bawha jika pembelajaran 

daring berpengaruh posotif dan signifikan terhadap hasil 

belajar siswa kelas X mata pelajaran teknologi perkantoran di 

SMK Ketinting Surabaya.
11

 Perbedaan dari penelitian ini dan 

penulis lakukan adalah tempat, kelas, dan mata pelajaran yang 

dilaksanakan.  

                                                     
11 Nilam Puspa Sa’idyah dan Brilian Rosy, “ Pengaruh Pembelajaran 

Daring Terhadap Hasil Belajar Pada Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Ilmiah MEA 

(Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi) Vol. 4 N. 2, 2021  
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2. Dalam jurnal Edukatif : Jurnal ilmu pendidikan volume 3 

nomor 4 tahun 2021 halm 1936-1994. Edukatif : Jurnal Ilmu 

Pendidikan, karya Rahmatia Thahir yang berjudul Pengaruh 

Pembelajaran daring berbasis google clasroom terhadap hasil 

belajar mahasiswa pendidikan biologi. Persamaan dari 

penelitian ini adalah dari pembelajaran daring dan hasil 

belajar dan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. 

Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah objek yang 

dituju, dalam penelitian penulis ini objeknya peserta didik 

atau sekolah, sedangkan penilitian ini mahasiswa, dan tempat 

yang berbeda. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah 

disimpulkan bahwa ada pengaruh pembelajaran daring 

berbasis Google Classroom terhadap hasil belajar 

mahasiswa.program stidu Pendidikan biologi Universitas 

Muhammadiyah Makassar. Adapun nilai rata-rata pretest 

sebesar 55 sedangkan nilai rata-rata pada saat posttest sebesar 

80. Hasil uji hipotesis dengan menggunakan analisis 

Independent Sample T Test dan diperoleh nilai signifikasi p = 

0,001 < α = 0,05. Berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Saran 

untuk penelitian lebih lanjut agar membandingkan 

pembelajaran yang menggunakan google classroom dengan 

pembelajaran dengan menggunakan aplikasi lain yang sama-

sama tidak menggunakan camera atau video pada saat proses 

pembelajaran.
12

 

3. Dalam jurnal riset pendidikan dasar 03 (2), (2020) 207-213, 

karya Nasrah, dan A. Muafiah yang Berjudul Analisis 

Motivasi Belajar Dan Hasil Belajar Daring Mahasiswa Pada 

Masa Pandemik Covid-19. Persamaan dari penelitian ini 

adalah mencari hasil belajar, atau variable terikatnya adalah 

hasil belajar. Perbedaan dari penelitian ini adalah dari variable 

bebasnya yaitu analisis motivasi, sedangkan penelitian yang 

penulis lakukan adalah pengaruh pembelajaran daring. Hasil 

                                                     
12 Jurnal Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan Volume 3 Nomor 4 Tahun 2021 

Halm 1936-1994. Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan, karya Rahmatia Thahir yang 

berjudul Pengaruh Pembelajaran Daring Berbasis Google Clasroom Terhadap Hasil 

Belajar Mahasiswa Pendidikan Biologi. 
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penelitian dapat diketehui bahawa motivasi belajar daring 

mahasiswa pada mata kuliah Konsep Dasar IPA 74% berada 

pada katagori motivasi sangat tinggi dan 1% termotivasi 

sangat rendah. Dari beberapa indikator penilaian motivasi 

belajar, hanya indikator senang mencari dan memecahhkan 

masalah soal-soal yang berda pada katagori motivasi tinggi. 

Sedangkan dari analisis hasil belajar dapat diketahui bahwa 

hanya 52 % mahasiswa yang peroleh nilai sangat baik dengan 

rata-rata nilai 87,192 berada pada katagori baik.
13

 

4. Dalam Jurnal Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan Volume 3 

Nomor 4 Tahun 2021 Hal 1717-1723. Edukatif : Jurnal Ilmu 

Pendidikan, karya Intan Karlina Sari dan Suhandi Astuti yang 

Berjudul Pembelajaran Luring Dan Daring Terhadap Hasil 

Belajar Tematik Siswa Di Sekolah Dasar. Persamaan dari 

penelitian ini adalah dari pembelajaran daring dan hasil 

belajar. Perebdaan dari penelitian ini dan penelitiann penulis 

adalah dari metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan 

metode eksperimen sedangkan penelitian penulis adalah 

metode statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini dapat 

disimpulan bahwa dalam hasil belajar kelas II pada tema 2 

Bermain di Lingkungan ku subtema 2 Bermain di Rumah 

Teman SD Gugus Palagan dengan pembelajaran tematik 

secara daring lebih efektif atau unggul secara signifikan 

dibandingkan dengan pembelajaran tematik secara luring. Hal 

tersebut berdasarkan uji beda rata-rata hasil belajar posttest (t-

test) dalam penerapan model pembelajaran daring sebagai 

kelompok eksperimen 1 dan model pembelajaran secara luring 

sebagai kelompok eksperimen 2. Hasil uji t nilai posttest 

menunjukkan signifikasi (2-tailed) pada tiap kelompok 

eksperimen sebesar 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

H0 tidak diterima dan menerima Ha yang berarti bahwa hasil 

belajar dengan digunakannya pembelajaran secara daring 

lebih unggul secara signifikan dibandingkan dengan 

                                                     
13 Jurnal Riset Pendidikan Dasar 03 (2), (2020) 207-213, Karya Nasrah, Dan 

A. Muafiah Yang Berjudul Analisis Motivasi Belajar Dan Hasil Belajar Daring 

Mahasiswa Pada Masa Pandemik Covid-19. 
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pembelajaran secara luring pada tema 2 Bermain di 

Lingkunganku subtema 2 Bermain di Rumah Teman kelas II 

SD Gugus Palagan.
14

 

5. Dalam jurnal Indovasi penelitian Vol. 1 No. 3 Agustus 2020, 

karya Sobron Adi Nugraha, Titik Sudiatmi Dan Meidawati 

Yang Berjudul Studi Pengaruh Daring Learning Terhadap 

Hasil Bealajar Matematika Kelas IV. Persamann dari 

penelitian ini dan penelitian penulis adalah terletak pada 

variable nya yaitu pengaruh daring dan hasil belajar. Akan 

tetapi perbedaan dari penelitian ini yaitu metode penelitian 

yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan metode 

penelitian eksperimen sedangkan penelitian yang penulis 

lakukan adalah metode statistik deskriptif. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh penggunaan media Daring Learning 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas IV Sekolah 

Dasar Negeri 01 Gentan Bendosari Sukoharjo pada materi 

bahasan bilangan pecahan. Nilai rata-rata post-test 

menunjukkan bahwa kelas eksperimen lebih tinggi di banding 

kelas kontrol yakni sebesar 80,83 untuk kelas eksperimen dan 

64,14 untuk kelas kontrol.
15

 

6. Dalam jurnal Joernal of Research and Education Chemistry 

(JREC) Vol 2 No. 2 Bulan 10 Tahun 2020, karya Sepita 

Ferazonal, dan Suriyanti yang berjudul Pengaruh 

Pembelajaran Daring Terhadap Hasil Belajar Kognitif 

Mahasiswa Pada Mata Kuliah Liminologi. Persamaan 

penelitian ini adalah terletak pada pengaruh pembelajaran 

daring terhadap hasil belajar, dimana variable X pengaruh 

pembelajaran dan variable Y nya adalah hasil belajar. 

Perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada metode 

                                                     
14 Jurnal Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan Volume 3 Nomor 4 Tahun 2021 

hal 1717-1723. Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan, karya Intan Karlina Sari dan 

Suhandi Astuti yang berjudul Pembelajaran Luring Dan Daring Terhadap Hasil 

Belajar Tematik Siswa Di Sekolah Dasar.  
15 Jurnal Indovasi penelitian Vol. 1 No. 3 Agustus 2020, karya Sobron Adi 

Nugraha, Titik Sudiatmi Dan Meidawati Yang Berjudul Studi Pengaruh Daring 

Learning Terhadap Hasil Bealajar Matematika Kelas IV. 
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yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif deskriptif sedangkan penelitian yang penulis 

lakukan adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil dari 

penelitian ini adalah, hasil belajar kognitif mahasiswa melalui 

daring menunjukkan sangat baik dengan presentase 53,33% 

dan baik dengan presentase 46,6. Hal ini dapat dikatakan 

bahwa ditengah pandemic covid-19 yang melanda dunia, hal 

tersebut tidak menjadi alasan mahasiswa untuk memperoleh 

hasil belajar yang tinggi, walaupun dalam pelaksanaannya 

terdapat kekurang-kekurangan yang ditemukan, akan tetapi 

tidak ada pilihan lain selain mengoptimalkan pembelajaran 

daring, karena dalam kondisi darurat seperti ini, hanya 

teknologilah yang menjadi jembatan dalam mentransfer 

pengetahuan dari dosen ke mahasiswa.
16

 

 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini, maka 

penulis menyajikan sebuah sistematika sebagi berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini merupakan pendahuluan yang mencantumkan hal 

yang berupa penegasan judul, latar belakang masalah,identifikasi 

dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan 

sistematika penulisan.  

BAB II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis  

Bab ini mencantumkan berupa teori-teori tentang pembelajarang 

daring dan hasil belajar, selanjutnya mencantumkan hipotesis 

dalam penelitian.  

 

                                                     
16 Joernal of Research and Education Chemistry (JREC) Vol 2 No. 2 Bulan 

10 Tahun 2020, karya Sepita Ferazonal, dan Suriyanti yang berjudul Pengaruh 

Pembelajaran Daring Terhadap Hasil Belajar Kognitif Mahasiswa Pada Mata Kuliah 

Liminologi 
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BAB III Metode Penelitian  

Bab ini merupakan bab yang berisi metode yang dipakai untuk 

mendapatkan sebuah data dalam menjawab permasalahan yang 

didapatkan dari rumusan masalah, sumber dan jenis data, 

pengumpulan data dan pengolahan data serta diakhirnya dengan 

analisis data.  

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Bab ini mencantumkan berupa deskripsi data dari hasil penelitian 

serta analisi dan pembahasan dari data penelitian tersebut.  

BAB V Penutup  

Bab ini berisi tentang penutup yang di uraikan dengan membuat 

kesimpulan atas hasil dari pembahasan analisis data dari penelitian 

yang dilakukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Teori Yang Digunakan  

1. Pembelajaran Daring  

a. Pengertian Pembelajaran  

Pembelajaran menurut istilah adalah pengajaran atau 

proses belajar dan mengajar. Dalam proses belajar 

mengajar ini terdapat beberapa kompenen yaitu yang 

belajar (peserta didik) dan pendidik (guru). Menurut 

Degeng pembelajaran adalah suatu upaya membelajarkan 

peserta didik.
17

 Dalam proses belajar mengajar 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bisa 

mengungkapkan ide-idenya secara eksplisit dengan 

menggunakan bahasa pesesrta didik sendiri dan berbagai 

ide-ide dengan temannya yang mendorong peserta didik 

memberikan penjelasan tentang idenya. Pengalaman yang 

berhubungan dengan ide yang sudah dimiliki peserta 

didik atau rancangan kegiatan yang disesuaikan dengan 

ide awal peserta didik agar peserta didik bisa memperluas 

pengetahuan mereka tentang kejadian dan memiliki 

kesempatan untuk menghubungkan kejadian, sehingga 

nantinya peserta didik ini terdorong untuk bisa 

membedakan dan menyatukan ide-ide tentang kejadian 

yang menentang bagi peserta didik. Semua pengetahuan 

yang diperoleh peserta didik ini dibentuk oleh peserta itu 

sendiri, maka akan sangat kecil kemungkinan untuk 

peserta didik dapat menerima transfer ilmu dari orang 

lain.  

Banyamin S. Bloom dengan teman-temamnya 

berpendapat bahwa tujuan pembelajaran ini di bagi dalam 

3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah psikomotorik, dan 

                                                     
17 Made Wena. Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer : Suatu 

Tinjauan Konseptual Operasional. ( Jakarta : Bumi Aksara, 2010) h. 2 



 

 

 

 

20 

ranah afektif. Ranah kognitif ini adalah hal yang 

berhubungan dengan dayar fikir, pengetahuan dan 

penalaran. Sedangkan ranah afektif adalah hal-hal yang 

berhubungan dengan perasaan atau kesadaran, dan ranah 

psikomotorik adalah hal-hal yang berhubungan dengan 

keterampilak fisik, keterampilan motorik atau bisa juga 

ketarampilan tangan. 
18

 

Pembelajaran yang berkualitas adalah pembelajaran 

yang memiliki pedoman yang komprehensif tentang 

sketsa pembelajaran yang diinginkan oleh guru. Hal 

seperti ini bertujuan agar pembelajaran dapat berjalan 

lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang baik ini 

memerlukan perencanaan program yang baik. Atau yang 

artinya keberhasilan belajar peserta didik ini ditentukan 

dengan perencanaan yang dibuat guru pada saat akan 

melaksanakan tugasnya dalam memberikan materi 

pembelajaran. Guru tidak akan dapat mengajar dengan 

optimal apabila guru tidak memiliki kesiapan yang sudah 

dikembangkan sebelumnya.
19

 

Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu 

proses interaksi transfer ilmu antara guru dan peserta 

didik yang berisikan tentang berbagai kegiatan yang 

nantinya bertujuan untuk terjadinya proses belajar 

(adanya perubahan tingkah laku) pada diri peserta didik. 

Kegiatan dalam proses pembelajaran pada dasarnya 

sangat sederhana, tetapi pada intinya bisa meliputi 

kegiatan penyampaian pesan kepada peserta didik, dapat 

menciptakan lingkungan yang kondusif dan edukatif bagi 

proses belajar peserta didik dan pemberdayaan potensi 

peserta didik melalui interaksi prilaku pendidik dan 

                                                     
18 Zulfiana, dkk. Strategi Pembelajaran Sains. (Jakarta : Lembaga 

Penelitian UIN Jakarta, 2009) h. 64 
19 Kasful Anwar, dan Hendra Harmi. Perencanaan Sistem Pembelajaran 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP. (Bandung : Alfabeta 2011) h. 24 
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peserta didik, dan semua perbuatan itu dilakukan secara 

bertahap.  

Pada proses pembelajaran, media memiliki fungsi 

sebagai pembawa informasi dari sumber (guru), menuju 

penerima (peserta didik). Model adalah suatu susunan 

untuk membantu peserta didik dalam menerima dan 

mengolah informasi dunia untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Dalam proses belajar melajar, ada dua 

unsur yang penting adalah model mengajar dan media 

pengajaran. Dalam dua aspek ini saling berkaitan. Dalam 

pemilihan model mengajar berpengaruh terhadap jenis 

media pengajaran karna harus bisa disesuaikan, meskipun 

masih ada beberapa aspek bentuk pengajaran lain yang 

perlu diperhatikan selanjutnya adalah dalam memilih 

media, antara lain yaitu tujuan pengajaran, jenis tugas 

dan respon yang diharapkan peserta didik menguasai 

setalah pengajaran berlangsung, dan konsep 

pembelajaran termasuk karakteristik dari peserta didik. 

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi 

dari utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu 

guru dalam belajar mengajar yang turut mempengaruhi 

iklim, kondisi dan lingkungan belajar yang sudah 

diciptakan oleh guru dengan tertata.  

Pendidikan nasiolnal dalam menyelenggarakan 

pendidikan itu memiliki sifat yang konvesioanal, atau 

banyak mengalami kendala ketika dituntut untuk dapat 

memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat seluruh 

nusantara ini. Kendala tersebut antara lain 

keterbatasannya finansial, keterbatasan jumlah institusi 

dan karena jauhnya lokasi sehingga tidak memungkinkan. 

Saat ini sudah berkembang adanya teknologi informasi 

yang dapat dimanfatatkan untuk bisa mengatasi kendala 

tersebut. Dalam teknologi informasi ini dapat 

dimanfaatkan sebagai mengarasi kendala-kendala yang 

ada, sehingga dapat secara optimal dalam 
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menyelenggarakan pendidikan di Indonesia. Terlebih 

untuk masa depan pendidikan akan menghadapi suatu 

persaingan global yang sangat ketat tentunya. Untuk 

dapat memenangkan ataupun bisa ikut bermain dalam 

dinamila global membutuhkan persyaratan-persyaratan 

dan kekuatan kepercayaan pada diri sendiri dan harus 

memiliki sifat yang mandiri.  

Pembelajaran konvesional yang dimaksud ini adalah 

dengan pembelajaran menggunakan model yang biasa 

dilakukan oleh seorang pendidik sehari-hari yaitu metode 

berceramah. Dalam pembelajaran konvesioanal ini 

biasanya seorang guru akan menggunakan metode belajar 

berceramah, latihan soal kemudian nantinya diberikan 

tugas. Ceramah merupakan sebuah salah satu cara 

penyampaian informasi dengan lisan dari seseorang 

kepada sejumlah pendengar disuatu ruangan. Kegiatan 

dalam berpusat pada pencermah komunikasi searah 

dengan pembaca kepada pendengarr. Dalam 

penceramahan mendominasi seluruh kegiatan sedang 

pendengar hanya memperhatikan dan membuat catatan 

yang sudah dibahas oleh guru. Gambbaran dari 

pembelajaran pendidikan agama islam dengan 

menggunakan metode ceramah adalah guru mendominasi 

dalam kegiatan pembelajaran dengan membayangkan 

suatu benda yang tidak ada dikelas atau guru melalukan 

praktek lalu diikuti oleh para peserta didik didepan kelas.  

Dapat ditinjau dari segi kegiatan, pengajaran ini 

berpusat pada guru sedangkan pembelajaran berpusat 

pada pesert didik. Dalam suatu pengajaran guru ini 

mendominasi kegiatan belajar dan peserta didik menjadi 

pendengar. Kegiatan belajar ini bersifat mekanis dan 

hanya memasukkan materi sebanyak-banyaknya. 

Sedangkan dalam pembelajaran, guru tidak hanya mampu 

menyampaikan materinya saja tetapi perlu mampu 

menciptakan suasana kelas yang menyenangkan agar 
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peserta didik dapat memahami materi yang sedang 

diajarkan oleh sang guru. Sehingga nantinya proses 

pembelajaran ini berjalan dengan kondusif. Sistem 

pembelajran tradisional dapat dicirikan dengan adanya 

pertemuan antara pembelajar dan pengajar untuk dapat 

melakukan proses belajar mengar. Model ini sudah dapat 

berlangsung sejak dulu sehingga sekarang dalam guna 

memenuhi tujuan utama dalam pengajaran dan 

pembelaaran, namun dalam konsep menghadapi kendala 

yang berkaitan dengan keterbatasan tempat, lokasi dan 

waktu penyelenggaraan dengan semakin meningkatnya 

aktivitas peserta didik dan pendidik.  

b. Pengertian Pembelajaran Daring 

Pembelajaran daring adalah program pembelajaran 

dalam jaringan untuk dapat menjangkau kelompok yang 

luas. Melalui jaringan pembelajaran bisa dilakukan secara 

baik dan bisa diikuti oleh semua peserta didik baik dari 

siswa/siswa ataupun mahasiswa/i.
20

 Pembelajaran daring 

merupakan suatu konsep umum dari pengajaran dan 

pembelajaran dalam jaringan dengan bantuan alat dan 

platform teknologi.
21

  Pembelajaran daring ini merupakan 

pembelajaran yang dilakukan dari rumah, jadi peserta 

didik ini tidak datang kesekolah seperti biasa untuk 

melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung, 

melainkan menggunkan media yang dapat membantu 

proses pembelajaran yang dilakukan tanpa adanya tatap 

muka secara langsung dan dilakukan dirumah peserta 

didik masing-masing. Tujuan dalam memberikan layanan 

pembelajaran yang bermutu ini dalah sebuag jaringan 

besifat terbuka untuk menjangkau peserta didik dalam 

                                                     
20 Yusuf Bilfaqih, M. Nur Qomarudin, Esensi Pengembangan Pembelajaran 

Daring (Yogyakarta : Budi Utomo, 2015) h. 20 
21 Edeh Micheal Onyema, Dkk, “Impect Of Coronavirus Pandemic On 

Education”, Internasional Jouernal Of Education And Practive Vol. 11, No. 13 

(2020), h 133 
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ruang belajar agar lebih luas dan pesertanya bisa lebih 

banyak yang mengikuti.
22

  

Pembelajaran daring adalah sebuah kegiatan yang 

dilakukan melalui aplikasi atau bisa menggunakan web, 

yang didalamnya terdapat bentuk slideswow, audio, 

vidio, yang berisakan sebuah materi atau tugas-tugas 

seusai dengan pembelajaran yang diberikan oleh guru 

kepada peserta didik yang sudah ada waktu untuk 

mengejakan dan pengumpulannya, yang berarti dapat 

memudahkan seorang guru dan peserta didiknya. Dalam 

hal ini peserta didik bisa berinteraksi dan bertukar 

informasi mengenai pelajaran tanpa harus bertatap muka 

langsung.  

Pembelajaran daring ini merupaka sebuah strategi 

pembelajaran yang efiesien dan dapat menjangkau ruang 

dan waktu dengan tarif yang relatif bisa terbilang sangat 

murah. Untuk bisa mengakses materi dari pembelajaran 

daring ini cukup dengan adanya jaringan internet, dan 

kuota. Dalam materi pembelakaran daring ini bisa 

diakses kapanpun dan dimanupun jadi dapat 

memudahkan seorang guru dan siswa, tanpa melibatkan 

pertemuan tatap muka.  

Allah swt, berfirman dalam surat An-Nahl ayat 44 

yang berisi tentang :  

 

Artinya : Keterangan-keterangan (Mukjizat) dan kitab-

kitab. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, agar 

kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah 

                                                     
22 Oktafia Ika Handarini, Siti Sri Wulandari, “Pembelajaram Daring 

Sebagai Upaya Study From Home (SFH) Selama Pandemi Covid 19”, Jurnal 

Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP), Vol. 8, No. 3, (2020),2.  
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diturunkan kepada meraka dan supaya mereka 

memikirkan.  

Ayat diatas dapat menjelaskan bawaha manusia jika 

ingin mengambil pelajaran maka perlu adanya penjelasan 

yang menggunakan akal fikiran. Seperti yang ada pada 

sistem pembelajaran daring ini, manusia dituntut untu 

bisa memikirkan jalan keluar dari masalah adanya virus 

COVID-19 agar dapat melaksanakan sebuah 

pembelajaran untuk anak-anak didik.  

Dengan adanya sistem pembelajaran daring ini 

digunakan untuk bisa mengatasi proses pembelajaran 

yang tidak melibatkan masuk kelas atau tatap muka pada 

saat masalah yang sedang dihadapi adanya virus covid-19 

yang melanda seluruh dunia, yang menyebabkan semua 

aktivitas manusa dibatasi. Guru hanya perlu mengunggah 

informasi dan materi yang terkait dengan mata pelajaran 

melalui aplikasi yang sudah disepaki pihak sekolah, baik 

menggunakan Whatsapp, atau web. Peserta didik ini 

nantinya mengakses informasi tersebut dan 

mempelajarinya secara mandiri dengan membuka 

aplikasi yang sudah disepakati.  

Pembelajaran daring merupakan sebuah inovasi 

pendidikan yang melibatkan aspek teknologo informasi 

dan proses pembelajaran. Dalam pembelajaran daring ini 

terdapat jaringan internet dengan konektiviatas, 

aksebilitas, fleksebilitas, dan kemampuan untuk 

menimbulkan beberapa jenis interaksi ketika 

pembelajaran. Pada pembelajaran daring kita 

membutuhkan dukungan lain seperti alat elektronik 

smartphone, laptop atau komputer, tablet yang bisa 

digunakan dalam mengakses informasi kapan saja dan 

dimana saja. 
23

 

                                                     
23 Meda Yuliana, Dkk, Pembelajaran Daring Untuk Pendidikan : Teori Dan 

Penerapannya (Medan : Yayasan Kiya Menulis, 2020),2 
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Pembelajaran daring saat ini bisa menjadi efektif 

untuk mengatasi pembelajaran yang memungkinkan 

adanya interaksi dalam kelas virtual yang bisa diakses 

kapan saja dan dimana saja. Pembelajaran daring ini juga 

dapat melatih kemandirian dan bisa meningkatkan 

motivasi. Namun, pembelajaran daring ini memiliki 

beberapa kelemahan yaitu pada pengawasan yang kurang 

baik selama proses pembelajarannya. Bisa dari sinyal 

internet yang melemah, mahalnya kuota interner, yang 

menjadi sebuah tantangan tersendiri dari pembelajaran 

daring ini.
24

 

Menurut Isman pembelajaran daring adalah suatu 

pemanfaatan jaringan interet yang didalamnya ada proses 

pembelajaran. Dan menurut Meidawati dkk, 

pembelajaran daring adalah suatu pembelajaran 

pendidikan formal yang dilaksanakan oleh sekolah yang 

ada peserta didik dan pendidik (guru) berada pada lokasi 

yang terpisah yang pada akhirnya memerlukan sistem 

komunikasi untuk menghubungkan keduanya dan 

berbagai sumber daya yang diperlukan didalamnya. 
25

 

Sedangkan menurut tokoh Dong pembelajaran daring ini 

adalah suatu kegiatan yang proses belajar mengajarnya 

memalui pengkat elektronik, yang mendapatkan bahan 

belajar yang disesuaikan dengan kebutuhannya. 
26

 

Dari pendapat yang sudah dipaparkan diatas dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran daring adalah suatu 

kegiatan belajar mengajar terhadap pendidik dan peserta 

didik dimana dalam pembelajaran tersebut memiliki 

                                                     
24 Intan Karlina Sari, Suhanda Astuti, “Efektivitas Pembelajaran Luring dan 

Daring Terhadap Hasil Belajar Tematik Siswa di Sekolah Dasar”., Edukatif : Jurnal 
Ilmu Pendidikan Volume 3 Nomor 4 Tahun 2021 Halm 1717 Edukatif Jurnal Ilmu 

Pendidikan., h 1718 
25 Melinia Rahmadani, “ Pengaruh Pembelajaran Daring Media Whatsapp 

Terhadapat Aktivitas Belajar Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA 
PGRI 01 Kotabumi Lampung Utara” (Skripsi : Universitas Islam Negri Raden Intan 

Lampung Fakultas Tarbiyah dan Kegurun 2021)  
26 Harjali, Teknologi Pendidikan (Ponorogo : Stain Po Press, 2011) h 97 



 

 

 

 

27 

interaksi suatu transfer ilmu melalui sebuah jaringa 

(internet ataupun hal lainnya) agar tetap terjadinya 

pencapaian dari tujuan pembelajaran.  

Adanya sisitem pembelajaran daring ini digunakan 

untuk mengatisipasi proses pembelajaran yang tidak 

masuk kedalam kelas ataupun unttuk mengatasi masalah 

yang ada pada saat ini, sehingga menyebabkan seluruh 

aktivitas menusia dibatasi. Guru cukup mengunggah 

informasi dan materi sesuai dengan mata pelajaran 

dengan menggunakapan aplikasi Whatsapp. Peserta didik 

akan depan mengakses dan mempelajari informasi terkait 

dengan mata pelajaran secara mandiri dengan membuka 

aplikasi yang sudah disediakan.  

Syarat dalam implementasi sistem pembelajaran daring, 

yaitu :
27

 

a. Proses pembelajaran dilakukan menggunsksn 

internet 

b. Terdapat pendidik yang membimbing peserta 

didik dalam melakukan akses internet 

c. Adanya intasnsi pengelola  

d. Adanya sikap positif dari pendidik dan peserta 

didik terhadap pembelajaran daring  

e. Terdapat suatu rancanfan sistem pembelajaran 

yang dapat dipahami  

f. Penialain terhadap perkembangan bealajr peserta 

didik.  

Setelah melihat penyataan yang sudah dijelaskan 

diatas maka pembelajaran daring ini adalah suatu sitem 

yang dalam memberikan fasilitas peserta didik dalam 

suatu kegiatan pembelajaran menjadi menarik, dan 

bervariasi. Melalui fasilitas ini peserta didik akan dapat 

                                                     
27 Made Wana, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontenporer, (Jakarta : PT 

Bumi Aksara, 2009), h 212 
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mengakses internet untuk mencari informasi terkait 

pendidikan atau materi yang akurat, dinamis, jeals dan 

terbaru tanpa mengenal sebuah jarak, ruang dan waktu 

sehingga nantinya peserta didik ini mudah untuk 

melaksanakan proses belajar secara daring.  

c. Karakteristik Pembelajaran Daring 

Nur Salam mengemukakan bahwa terdapat beberapa 

karakteristik daring yaitu : 

a. Memanfaatkan suatu jasa teknologi internet 

b. Memanfaatkan kelebihan komputer seperti digitas 

media dan komputer networks 

c. Materi dan bahan pelajaran ini dapat bersifat mandiri, 

dan dapat diakses oleh siapapun 

d. Dapat melihat jadwal pelajaran, kurikulum 

pendidikan, hasil belajar peserta didik dan hal-hal 

yang berhubungan terhadap pendidikan dengan 

melalui komputer atau smartphone.  

e. Pembelajaran daring ini memiliki beberapa 

karakterisrik diantaranya adalah :
28

 

f. Interactivity ( Interaktivitas)  

Adalah tersedianya tempat yang lebih banyak untuk 

berinteraksi seperti Chatting, atau Voice Note.  

g. Independecy (Kemandirian) 

Adalah suatu fleksibel dalam penyajian empat, 

waktu, guru, dan sumber belajarnya. 

h. Accessibility (Aksesbilitas) 

Merupakan bahan ajar yang mudah untuk didapat 

melalui koneksi internet dengtan jangkauan yang 

luas.  

                                                     
28 Munir. Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi. (Bandung : Alfabeta, 2009)h,170 
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i. Enrichment (Pengayaan) 

Merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang 

memberikan latihan soal sebagai pengayaan, 

misalnya vidio Streaming.  

Dalam hal ini yang membedakan antara karakteristik 

antara pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap 

muka (Konvensional) adalah peserta didik ini ditutut 

untuk bisa mandiri dalam memahami materi ilmu 

pengatahuan melalui pelajaran yang sudah disampaikan 

melalui aplikasi yang digunakan dalam sekolah atau web 

yang nantinya mendukung untuk peserta didik ini belajar 

secara online serta tidak bergantungan kepada pendidik 

atau guru. Karna ini jaringan mempunyai sifat internet 

yang menyeluruh dan bisa dibuka oleh siapapun yang 

sudah terhubungan dengan internet.  

Pada saat proses pembelajaran daring ini sarana dan 

prasarana merupakan suatu hal yang menjaddi penunjang 

agar proses kegiatan dalam belajar dapat berlangsung 

optimal dan memiliki kualitas yang bagus sehingga dapat 

menghasilkan hasil belajar yang baik sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. Sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan dalam pembelajaran daring adalah 

smartphone, laptop/komputer, aplikasi serta jaringan 

intener yang madai dalam pembelajaran berbasis 

daring/online. 

d. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring  

1) Kelebihan pembelajaran daring  

- Pembelajaran daring memberikan sebuah 

pengalaman dala proses belajar mengajar yang 

berbeda bagi peserta didik, sehingga menjadi 

pembelajaran yang menarik bagi peserta didik  

- Peserta didik dan guru dapat mencari materi atau 

bahan ajar yang terstuktir melalui internet.  
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- Sarana komunikasi antara guru dan peserta didik 

dilakukan dengan mudah melalui koneksi 

interner tanpa adanta batasan oleh jarak, tempat 

dan waktu.  

- Pembelajaran daring memiliki waktu dan tempat 

yang fleksibel, sehingga peserta didik ketika 

belajar daring sisa waktunya bisa untuk 

membantu orang tuanya.  

- Pembelajaran daring dapat menjadi relaif lebih 

efiesien 

- Pembelajaran daring ini dapat melatih peserta 

didik dan guru agar dapat menggunakan 

teknologi terbaaru, sehingga bisa bermanfaat bagi 

pendidik dan peserta didik supaya dapat 

menyusaikan dengan kemajuan teknologi saat ini.  

- Pembelajaran daring ini dapat melatih peserta 

didik menjadi lebih aktf, mandiri dan disiplin 

dalam belajar untuk memahami materi 

pembelajaran yang diberikan oleh guru, dan 

peserta didik ini dilatih untuk bisa mencari solusi 

dalam memcahkan sebuah masalah tugas, karena 

jika merka tidak bisa mandiri maka peserta didik 

ini kemungkinan dapat tertinggal dan semakin 

sulit dalam memgami materi yang diberikan oleh 

sekolah, dan akan berdampak pada kesulitan 

mengejarkan tugas ataupun ulangan dan akan 

berdapampak pada nilai peserta didik itu 

sendiri.
29

 

2) Kekurangan pembelajaran daaring  

- Dalam pembelajaran daring interaksi antara guru 

dan siswa ini menjadi berkurang. Kurangnya 

                                                     
29 Rini Mastut, DKK, Teaching From Home : Dari Belajar Merdeka 

Menuju Merdeka Belajar (Medan : Yayasan Kita Menulism 2020) h 4 
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interakasi ini dapat memperlambat terbentuknya 

values dalam sebuah pembelajaran.  

- Dalam pembelajaran daring keterbatasan internet 

yang ada didaerah yang tidak dapat dijangkau 

internet yang stabil dan kesulitan dalam 

mengakses pembelajaran. 

- Minimnya pengawasan dalam belajar 

- Suatu pemahaman materi yang ditangkap oleh 

peserta didik. Ada beberapa peserta didik yang 

dapat memahami materi pelajaran lebih cepat 

dengan visual seperti membaca, tetapi ada juga 

peserta didik yang bisa menghabiskan waktu 

yang cukup lama untuk bisa memahami materi 

pelajaran.  

- Dalam pembelajaran daring ini guru dituntut agar 

dapat menguasai teknik pembelajaran yang 

menggunakan media elektronik internet.  

- Peserta didik tidak memiliki motivasi belajar 

yang baik dan besar yang akan memungkinankan 

gagal dalam menerapkan pembelajaran daring.  

- Tidak semua daerah peserta didik tersedianya 

jaringan internet dan fasilitas internet yang 

memadai. Hal ini membuat tidak dapat 

berjalannya pembelaran yang efektif sehingga 

dapat berpengaruh terhadap hasil belajar.  

- Kurangnya tenaga pendidik yang memiliki 

sebuah keterampilan internet di Indoensia juga 

menjadi sebuah kendala dan kurangnya efektif 

pembelajaaran daring sehingga berpengaruh 

terhadapat hasil belajar peserta didik.  
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2. Hasil Belajar  

a. Pengertian Hasil Belajar  

S. Nasution berpendapat bahwa hasil belajar adalah 

suatu perubahan yang terjadi pada diri individu, baik 

berupa pengetahuan, penguasaan, dan penghargaan dalam 

diri individu yang melalukan pembelajaran.
30

 Sedangkan 

menurut Sudijarti hasil belajar merupakan suatu tingkat 

pernyataan yang telah di capai oleh peserta didik dalam 

proses pembelajaran yang sudah ditetapkan.
31

 Jadi dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah suatu perubahan 

peserta didik dari segala kemampuan berupa perubahan 

sikap dan tingkah laku yang di dapat dari suatu proses 

pembelajaran yang dilakukan.  

Dalam Al-Qur’an surat Al-Ahqaf ayat 19, yang berbunyi 

tentang : 

 

Artinya : Dan bagi masing-masing mereka derajat 

menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah 

mengucapkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-

pekerjaan mereka sedang mereka tiada diragukan. (Q.S 

Al-Ahqaaf : 19) 

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar ini adalah kompetensi 

yang dimiliki oleh peserta didik selama mengikuti 

aktivitas pembelajaran yang sedang berlangsung. Hasil 

belajar ini akan menjadi sebuah tolak ukur peserta didik 

untuk memahami materi atau informasi mengenai 

pelajaran yang sudah diterima. Sehingga setiap peserta 

didik pastinya mengharapkan agar hasil belajar ini bisa 

                                                     
30 Darwyan Syah, dkk. “Strategi Belajar Mengaja”, (Jakarta : Diadit Media, 

2009) h 43 
31Ibid Nyayu Khodijah,” Psikologi..........., h 178 
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maksimal dan dapat meningkat setelah mengikuti proses 

pembelajaran.  

Banyemin S. Bloom berpendapat bahwa hasil belajar 

pada peserta didik ini merupakan sebuah perubahan 

tingkah laku yang memiliki ciri-ciri :
32

 

a. Perubahan yang dilakukan ini terjadi secara sadar 

b. Perubahan yang terjadi dalam pembelajaran ini 

memiliki sifat yang kontinue  

c. Perubahan yang terjadi dalam pembelajaran ini 

memiliki sifat yang posituf dan aktif  

d. Perubahan yang terjadi dalam pembelajaran ini bukan 

bersifat sementara  

e. Perubahan yang terjadi dalam pembealajran memiliki 

tujuan yang terarah  

f. Perubahan yang terjadi dalam pembealajaran sudah 

mencangkup aspek tingkah laku  

Banyamin S. Bloom juga mengemukakan bahwa hasil 

belajar ini memiliki 3 klasifikasi dalam ranahnya yaitu :  

a. Ranah Kognitif, dalam ranah kognitif ini memiliki 

beberapa aspek diantaranya adalah :  

1) Pengetahuan, meliputi kemampuan dalam 

menghafal atau mengingat. Misalnya menghafal 

rumus, nama-nama tokoh, bisa mengingat dari 

suatu definisi, dll.  

2) Pemahaman, meliputi intisari dari segala sesuatu, 

yaitu dalam bentuk pengertian dan pemahaman 

yang menimbulkan orang tersebut untuk 

mengetahui apa yang sudah dikomunikasi tanpa 

harus menghubung-hubungakan dengan bahan 

ide yang lain.  

                                                     
32 Slameto, “Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya”. (Jakarta : 

Rineka Cipta 2010 Edisi Revisi, ) h 3 
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3) Penerapan, yaitu meliputi prinsip atau metode 

pada kondisi yang baru. Pada aspek penerapan ini 

peserta didik dituntut agar bisa dapat 

menggunakan ide-ide nya, metodenya, 

prinsipnya, dan teori dalam kondisi yang baru. 

Peserta didik ini harus bisa menerapkan apa-apa 

saja yang sudah didapatkanya ketika 

pembelajaran 

4) Analisis yaitu suatu aspek yang dimana peserta 

didik ini agar dapat bisa memecahkan suaty 

masalah dari suatu peristiwa dan menjadikan 

unsur dalam penyusunannya lebih jelas dan 

gambaran hubungan antara ide-ide ini bisa 

menjadi lebih mengerucut  

5) Sinetisis dimana peserta didik dintuntut untuk 

dapat menghasilakan suatu produk baru dengan 

cara menggabungkan dari berbagai faktor.  

6) Evaluasi dimana peserta didik bisa mampu dalam 

mengambil keputusan atau dalam menyatakan 

pendapat tentang nilai dalam suatu tujuam, ide, 

dalam pemecahan maslah, metode yang 

digunakan dan materi, dll.
33

 

Atau dapat disimpulkan bahwa ranah kognitif 

memiliki aspek : 

 Pengetahuan = Mengingat (Knowledge)  

Pengetahuan ini merupakan sebuah aspek 

yang paling rendah dalam kemapuan 

kognitif yang meliputi kemampuan untuk 

dapat menghafal atau mengingat, seperti 

menghafal Al-Qur’an, rumus, nama-nama 

tokoh, materi-materi yang lain, definisi-

definisi dll. Dalam jenjang ini peserta didik 

                                                     
33 Zainal Arifin, “Evaluasi Pembelajaran”  (Bandung : Remaha Rosda 

Karta, 2017) h, 27  
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dituntut untuk dapat mengenali atau 

mengetahui adanya sebuah konsep, 

prosnpik, fakta ataupun istilah tanpa peserta 

didik tersebut mengerti atau dapat 

menggunakannya.  

 Pemahama = Memahami (Understanding) 

Dalam jenjang ini aspek dalam pemahaman 

yang meliputi penerimaan dalam 

berkomunikasi secara akurat, dapat 

menempatkan hasil komunikasi tadi dalam 

bentuk penyajian yang berbeda, 

mengorganisasikan sesingkay tanpa adanya 

mengubah pengertian dan dapat 

mengekporasikannya kembali. Maksud dari 

tahap ini peserta didik untuk dapat mampu 

menerjemahkan, menytakan, 

menggambarkan, mendiskusikan, meriview, 

mengidentifikasikan, memaparkan kembali 

materi yang telah di berikan oleh seorang 

guru dalam proses belajar mengajaar. Pada 

kemampuan ini peserta didik juga mesti bisa 

memahami dan mengerti materi 

pembelajaran yang sudah diajarkan, dan 

dapat diamalkan kepada orang lain.  

 Penerapan = Menerapkan (Apply)  

Dalam hal ini peserta didik diharapkan dapat 

menggunakan prinsip atau metode pada 

situasi yang baru. Pada tahap ini peserta 

didik harus mampu menggunakan ide-

idenya, mengeluarkan ide-idenya, dapat 

menerapkan sebuah materi yanh telah 

diajarkanm, teori yang sudah dijelaskna 

dapat merka terapkan dalam situasi yang 

baru. Peserta didik dituntut untuk bisa 

mengimplementasikan apa saja yang 
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didapatnya ketika pembelajaran telah 

berlangsung.  

 Analisis = Menganalisis (Analysis) 

Analisis ini merupakan tahapan yang 

menyangkut pada kemampuaan peserta 

didik dalam memisah-misakhkan suatu 

materi menjadi bagian-bagian yang 

membentuknya, mendeteksi hubungan-

hubungan diantara bagian-bagian itu dan 

cara materi yang diorganisir. Dalam tahap 

ini jejang peserta didik untuk dapat 

menguraikan sebuah kondisi atau keadaan 

tertentu ke dalam unsur-unsur 

pembetukannya.  

 Sintesis = Mengevaluasi (Evaluation)  

Pada tahao ini satu tingkay lebih sulit dari 

analisa, pada tahap ini meliputi kemampuan 

peserta didik dalam menempatkan bagian-

bagian sehingga dapat membentuk suatu 

keseluruhan yang kohern. Pada tahap ini 

peserta didik dituntutu untuk bisa 

menghasilkan sebuah produk baru dengan 

cara menggabungkan berbagai faktor.  

 Evaluasi = Menciptakan / Membuat Hasil 

Karya (Create) 

Pada tahap ini paling atas atau yang paling 

dianggap paling sulit/sukar dalam 

kemampuan pengetahuan anak didik. Pada 

tahap ini peserta didik dituntut untuk dapat 

mengevaluasi suatu kondisi. Kemapuan 

yang dicapai oleh peserta didik tersebut 

meliputi sebuah kemampuan dalam 

pengambilan keputusan atau dalam 

menyatakan pendapat tentang nilai suatu 
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tujuan, ide, pemecahan masalah, materi yang 

diajarkan, metode yang di ajarkan, dll.
34

 

b. Ranah Afektif, yang berhubungan dengan sikap 

peserta didik yang memiliki beberapa aspek yaitu 

penerimaan, dalam merepson, penghargaan, 

organisasi, dan pemeranan.
35

 

1) Penerimaan yang meliputi kemampuan dasar 

peserta didik dalam pembelajaran ini dalam 

mendengarkan materi yang baik, melihat, 

meraba, membau, merasakan, memandang, 

mengontrol dan memperhatika. Dalam jenjang 

ini peserta didik dituntut untuk bisa peka 

dengan suatu rangsangan.  

2) Penanggapan yang meliputi kemampuan yang 

dapat dicapai dengan kemampuan dalam 

beraksi, berpartisipasi, dan bisa melibatkan diri 

dalam suatu proses belajar.  

3) Penialain dalam jenjang ini peserta didik 

dituntut untuk bisa menilai dari suatu objek, 

atau tingkah laku dan kejadian tertentu secara 

konsisten.  

4) Organisasi dalam hal ini peserta didik dituntut 

untuk bisa menyatukan nilai yang berbeda, dan 

memecahkan suatu masalah. 

5) Pemeranan dalam hal ini aspek ini adalah 

puncak dari penilaian dalam ranah afektif. Jadi 

pemeranan ini peserta didik diharapkan bisa 

membentuk pribadinya dengan baik.  

c. Ranah Psikomotorik, dalam hal ini peserta didik agar 

dapat hasil bealajar yang dapat berupa keterampilan 

                                                     
34 Ibid , Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran,....... h 21 
35 Nana Sudjana, “Penelian Hasil Proses Belajar Mengajar” (Bandung : 

Remaja Rosda Karya, : 2009) h 22 
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dan kemampuan dalam bertindak. Dalam ranah ini 

ada 5 aspek yaitu :  

1) Menirukan, dalam hal ini peserta didik dapat 

menirukan gerakan yang diberikan oleh guru. 

Kemampuan dalam meniru ini sebanding 

dengan pengulangan gerakan, mencoba 

gerakannya, melakukan, berminat dan bisa 

bergairah dalam pembelajaran.  

2) Memanipulasi dalam pembelajaran ini 

diharpakan peserta didik dapat mengubah 

sedikit gerakan yang telah diberikan oleh guru.  

3) Keseksamaan dalam pembelajaran ini 

diharapkan peserta didik dapat menampilkan 

yang sudah sampai pada tingkat perbaikan yang 

lebih tinggi dalam mengembangkan kegiatan, 

yaitu kegiatan dalam pembelajaran.  

4) Artikulasi dalam hasil ini peserta didik dapat 

mengorganisasikan suatu gerakan yang sudah 

berurutan dengan tepat diantara gerakan yang 

berbeda. 

5) Naturalisasi dalam hal ini kemampuan peserta 

didik diukur dengan keterampilan yang dapat 

ditampilkan dengan baik.  

Dari ketiga ranah tersebut dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar adalah suatu hasil yang dicapai oleh 

peserta didik ini yang didapatkan dari apa yang mereka 

pelajari dan dipengaruhi dalam pembelajaran yang 

sudah dirancang pembelajarannya oleh guru. Hasil 

belajar ini  meliputi sebuah ranag kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Dari ketiga ranah tersebut ranah kognitif 

yang sering dipakai oleh guru untuk dijadikan acuan, 

ranah ini berkaitan dengan kemampuan peserta didik 

dlam menguasai isi dari bahan-bahan pengajaran 



 

 

 

 

39 

sebagai hasil belajar dari suatu proses belajar yang 

sudah dilakukan.  

b. Hasil Belajar Yang Baik 

Hasil belajar yang baik dalam suatu proses 

pembelajaran yang dilakukan disekolah ini sangat 

penting, karana hasil belajar yang digunakan seorang 

guru adalah melihat atau memperhatikan sejauh mana 

kemampuan peserta didiknya dalam menerima transfel 

ilmu tersebut. Dalam hasil belajar peserta didik ini bisa 

kita katakan baik apabila sudah ada tanda tercapainta 

tujuan dari pembelajaran yang diharapkan. Jadi tujuan 

pembelajaran ini dapat dikelompokkan yaitu :  

 Pembelajaran Kognitif, dimana peserta didi ini 

ditingkatkan dalam pengetahuannya, dan 

berhubungan dengan pemahaman dan kesadaran 

dan wawasan peserta didik dalam belajar.  

 Pembelajaran Afektif, yaitu dimana guru ini sudah 

merancang sebuah pembelajaran yang dapat 

merubag sikap peserta didik.  

 Pembelajaran Psikomotik, yaitu dimana guru ini 

merancang sebuah pengajaran yang membangun 

kemampuan fisik dan motorik peserta didik.
36

 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Hasil belajar dapat diperolah dalam sebuah kegiatan 

proses belajar melalui upaya peserta didik sebagai 

transformasi perilaku seperti pengetahuan, afektif dan 

psikomotorik sesuai dengan tujuan yang sudah 

ditentukan. Hasil belajar pada peserta didik ini bisa dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam proses kegiatan 

belajar.  

                                                     
36 David Firna Setiawan, Prosedur Evaluasi Dalam Pembelajaran, ( 

Yogyakarta : Deepublish 2018) h 80-81 
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Slameto berpendapat bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar dibagi menjadi 2 faktor, 

yaitu berupa faktor internal dan faktor ekstern. Faktor 

internal adalah faktor yang pendorongnya itu adalah dari 

dalam diri peserta didiknya, sedangkan faktor eksternal 

adalah faktor yang dipengaruhi dari luar diri peserta 

didik.
37

 

Beberapa dari faktor hasil belajar adalah :  

1. Faktor Internal 

 Faktor Jasmani  

Dalam faktor jasmani ini meliputi kebugaran 

fisik dan kondisi cacat atau tidaknya ada 

didalam tubuh.  

 Faktor Psikologis  

Dalam faktor psikologi ini dapat berupa 

kecerdasan, minat, bakat, perhatian, 

kematangan dan kesiapan dalam belajar.  

 Faktor Kelelahan  

Faktor kelelahan ini dapat dibagi menjadi dua 

yaitu kelelahan dalam jasmani dan kelelahan 

dalam rohani. Kelelahan dalam jasmani ini 

dapat kita lihat dan kita nilai dari faktor luar 

tubuh sedangkan kelelahan rohani dapat dinilai 

dari kejenuhan peserta didik dalam 

melaksanakan pembelajaran berlangsung 

sehingga dapat mempengaruhi hasil dari proses 

belajar.  

 

 

 

                                                     
37  Ibid, Slameto, Belajar dan Faktor-faktor Yang 

Mempengaruhinya................h 54 



 

 

 

 

41 

2. Faktor Ektenal  

 Faktor keluarga  

Faktor keluarga ini memiliki pengaruh 

yang besar terhadap anak didik, seperti 

cara mendidik, suasana dalam 

kekeluargaan, latar belakang dari 

keluarga, budaya kekeluargaannya, 

terutama pada perhatian orang tua yang 

perlu diperhatikan.  

 Faktor sekolah  

Dalam faktor ini mencangkup metode 

pengajaran guru, kurikulum pendidikan, 

hubungan antara guru dan peserta didik 

dan hubungan antara peserta didik dan 

peserta didik yang lainnya, dan fasilitas 

sekolah dan pekerjaan rumah. 
38

 

 Faktor masyarakat  

Dalam faktor masyarakat ini meliputi 

aktivitas peserta didik dalam masyarakat, 

media massa dan teman bergaul dalam 

kehidupan sosial.
39

 

Dari beberbagai faktor yang sudah dijelaskan dapat 

disimpulkan bahwa faktor tersebut dapat mempengaruhi 

hasil belajar peserta didik. Maka dari itu, kita sebagai 

guru hendaknya bisa memperhatikan faktor yang dapat 

mempengaruhi dari proses belajar peserta didik ini 

untuk memperoleh hasil belajar yang optimal.  

 

 

                                                     
38 Ibid, h 64 
39 Ibid, h 69 
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d. Penilaian Hasil Belajar  

1. Pengertian Penilaian Hasil Belajar  

Dalam proses pembelajaran diharpakan agar 

peserta didik ini mampu memahami materi yang 

diharapkan juga adanya sebuah perubahan menuju arah 

yang lebih baik dari seorang peserta didik. Perubahan 

tersebut dihasilkan dari proses belajar mengajar seorang 

peserta didik yang diajarkan oleh guru dalam 

menggunakan sistem metode yang sudah disepakati 

bersama. Hasil pemahaman dan perubahan peserta didik 

melalui suatu usaha bealajr ini sulit bahkan tidak bisa 

diketahui secara langsung apakah usaha dari 

pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik tadi 

sudah mencapai hasil belajar yang diharapkan atau 

belum. Sebuah pembelajaran ini harus melalui proses 

penilaian agar tidak diketahui sudah tercapai atau belum 

hasil belajar yang diinginkan.  

Penilaian hasil belajar merupakan kompenen 

penting dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam upaya 

meningkatkan kualitas pembelajaran dapat kita lalui 

dengan meningkatkan kualitas sistem penilaiannya. 

Menurt Djemari Mardapi kualaitas pembelajaran bisa 

diliat dari hasil penilaiannya. Penilaian hasil belajar 

adalah segala proses dan alat yang dipakai oleh pendidik 

untuk membuat suatu keputusan terhadap kemajuan 

belajar yang sudah di capai oleh peserta didik. Banyak 

sekali pendapat yang disampaikan oleh beberapa ahli 

terkait penilaian hasil belajar. Relph Tyler berpendapat 

bahwa penilaian adalah sebuah proses pengumpulan data 

untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran 

yang sudah di capai oleh peserta didi. Ada juga yang 

perpendapat Cronbach mendefinisikan penilaian ini adala 

sebagai proses dari evaluasi tidak hanya sekedar 

mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran sudah 
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tercapai, tetapi digunakan sebgai instrumen dalam 

membuat keputusan.
40

 

Sementara menurut Arifin berpendapat bahwa 

penilaian adalah sebagai salah satu proses yang 

sistematid dan berkesinambungan untk dapat menentukan 

apakah kualitas dari sesuatu berdasarkan pada 

pertimbangan tertentu dalam rangka untuk memngambil 

sebuah keputusan yang tepat.
41

 Dari beberapa pengertian 

yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan bahwa 

penilaian ini adalah kegiatan yang dilakukan secara 

sistematis untuk mendapatkan suatu data dari adanya 

proses hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat 

keputusan yang berdasarkan pada kriteria tertentu.  

2. Macam-macam penilaian  

Proses penilaian memiliki bermacam-macam bentuk, 

diantaranya adalah sebagai berikut:  

 Penilaian Formatif adalah bentuk penilaian 

yang dilaksanakan setiap pengajian suatu 

pelajaran. Tujuan penilaian ini ialah untuk 

memeroleh informasi tentang efektifitas 

kegiatan pembelajaran yang diberikan dan 

untuk mendeteksi atau melacak kesulitan siswa 

dalam belajar. Jika di sekolah biasanya kita 

mengenal dengan isilah ulangan harian.  

 Penilaian Sumatif ialah bentuk penilaian yang 

dilaksanakan untuk mengukur hasil belajar 

siswa pada akhir pelaksanaan program 

pembelajaran. Biasanya hasil penilaian ini 

dijadikan bahan laporan kemajuan belajar siswa 

dan bahan pertimbangan dalam kenaikan kelas. 

Penilaian ini biasanya di sekolah dikenal 

                                                     
40 Suharsimi Arikuntoro, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta : Bumi 

Aksara, 2013) h 3 
41 Asrul, DKK, Evaluasi Pembelajaran (Medan : Cita Pustaka Media, 2015) 

h 4 
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dengan istilah ujian akhir sekolah atau disingkat 

UAS.  

 Penilaian Prasyarat penilaian ini merupakan 

bentuk penilaian yang dilakukan untuk 

mengidentifikasi penguasaan siswa terhadap 

materi sebelumnya yang akan dipelajari. 

Misalnya penilaian kemampuan mambaca Al-

Quran dengan fasih sebelum mempelajari 

tajwidnya. 

 Penilaian Diagnostik merupakan bentuk dari 

penilaian yang ditujukan untuk 

mengidentifikasikan pelajaran apa yang belum 

dikuasai oleh peserta didik.
42

 

e. Kriteria dari Hasil Belajar  

Hasil belajar dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu : 

 Keefektifian (Effectiveness) biasanya diukur 

dengan tingkat pencapaian seorang peserta 

didik.  

 Efesiensi (Efficency) yaitu yang biasa 

berhubungan dengan waktu yang dihabiskan 

saat belajar dengan jumlah biaya pembelajaran. 

 Daya Tarik (Appeal) yaitu sebuah ketertarikan 

peserta didik dalam mengikuti proses 

pembelajaran.  

Dengan demilkian hasil belajar dapat ditunjukkan 

dalam sebuah pengetahuan, wawasan, keterampilan, 

maupun sikap yang menjadi ketentuan proses 

pembelajran dan dikatakan berhasil apabila dapat 

mencapai tujuan yang baik individual maupun kelompok. 

Hasil belajar ini selain berupa nilai akademik juga dapat 

berupa perilaku yang digarariskan dalam tujuan 

pengajaran.  

                                                     
42 Ibid, Nyanyu Khodijah , Psikologi Pendidikan ............. h 196 
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3. Pendidikan Agama Islam  

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Zakiyah Derajat berpendapat bahwa pendidikan 

agama islam adalah suatu usaha untuk membimbing dan 

merawat peserta didik supaya senantiasa bisa 

mendapatkan atau memahami ajaran islam secara 

menyeluru. Kemudian peserta didik ini dapat memili 

tujuan yang nantinya pendidikan agama islam dapat 

dijadikan pendangan dalam hidupnya. Dan menurur tafsir 

pendidikan agama islam adalah suatu bimbingan kepada 

seorang individu yang diberikah oleh seseorang agar 

nantinya dia bisa berkembang dengan maksimal sesuai 

dengan ajaran agama islam.
43

 

Pendidikan agama islam merupakan upaya sadar 

yang direncanakan dalam menyiapkan peserta didik 

untuk bisa mengenal, memahami, menghayati sehingga 

dapat mengimana ajaran agama islam yang dibarengi 

dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama 

yang lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar 

umar beragama sehingga terwujudnya kesatuan dan 

persatuan bangsa.
44

 

Dapat ditinjau dari segi rohani manusia, maka yang 

paling penting adalah didikan terhadap seluruh potensi 

rohani manusia yang sudah diberikan Allah kepada-Nya. 

Ada 4 potensi yang ada pada rohani makhluk, yaitu akal, 

kalbu, nafs, dan roh. Dari keempat potensi tersebut perlu 

adanya didikan agar kita manusia yang muslim ini  dapat 

menjadi arti yang sesungguhnya.  

Tugas dari pendidikan yaitu untuk memperdayakan 

potensi yang ada itu semuanya. Akal manusia diarahkan 

unyuk bisa memperoleh tingkat kecerdasan semaksimal 

                                                     
43 Heri Gunawan, Pendidikan dan Psikologi Pengembangan Pendidikan 

Agama Islam, (Bandung : Alfebeta, 2013) h 201 
44 Baharuddin, Pendidikan dan Psikologi Perkembangan, (Yogyakarta : Ar-

Ruzz Media, 2014) h 191 



 

 

 

 

46 

mungkin, mengisinya dengan bermacam ilmu 

pengetahuan dan keterampilan, sehingga manusia yang 

pada awal kelahiran tidak mengetahui apa-apa menjadi 

mengetahui : 

 

Artinya : “ dan Allah mengeluarkan kamu dari perut 

ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, 

dan Allah memberikan kamu pendengaran, penglihatan, 

dan hati yang bersyukur.” (Q,S An-Nahl : 78) 

Kalbu, manusia dididik agar dapat melahirkan watak 

dan sifat-sifat terpuji, mengisi hati dengan segala akhlak 

mazmumah. Membuat hidup manusia lebih berakal dan 

melahirkan kecerdasan emosional. Nafs, roh yang 

asalnya suci bisa dapat terkotori oleh adanya hawa nafsu 

yang tinggi maka dari itu mnusia ini didik agar dapat 

mengendalikan dirinya dari hal-hal yang negatif dan 

merusak dirinya. 
45

 

Didalam penerapannya dalam pendidikan islam ini 

harus bisa mewujudkan hubungan antara seorang yang 

harmonis dengan Allah, kita sebagai manusia perlu sekali 

untuk mendekatkan diri kepada Allah swt, yang telah 

menciptakan kita. Ketika hubungan kita dengan Allah 

bisa terjalin dengan bai maka kita dapat peranan yang 

sesungguhnya sebagai Khalifah dimuka bumi ini. 

Dalam pendidikan agama islam ini artinya upaya 

sadar terencana untuk mempersiapkan peserta didik 

untuk bisa memahami, mengenal, mengimana, 

menghayati, dan bisa bertakwa mulia dan bisa 

mengamalkan ajaran-ajaran Islam dari suatu Kitab Al-

Qur’an dan Hadis melalui sebuah proses pembelajaran. 

                                                     
45 Haidar Putra Daulay “Pendidikan Islam Dalam Persepektif Filsafat”, ( 

Jakarta, : Kencana, 2014) h 12 
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Didalam pembelajaran ini terdapat suatu kegiatan 

bimbingan, pengajaran, latihan dan didalamnya ada 

sebuah penerapan dari hasil pengalaman. 

Secara garis besar Pendidikan Agama Islam ini 

mempunyai ruang lingkup yaitu :  

1) Hubungan seorang manusia dengan Tuhannya  

2) Hubungan seorang manusia dengan manusia 

lainya 

3) Hubungan seorang manusia antara dengan 

dirinya, dan  

4) Hubungan seorang manusia dengan makhluk 

lainnya dan lingkungannya.  

Pendidikan Agama Islam ini memiliki ruang lingkup 

bahan pelajaran yaitu : 

1) Al-Qur’an 

2) Akidah  

3) Syariat 

4) Akhlak  

5) Dan Tarikh.  

Pendidikan agama islam ini juga bisa artikan sebagai 

upaya sadar dan yang sudah direncanakan dalam 

menyiapkan peserta didik untuk bisa mengenal, 

memahami, mengimani dan bertakwa berakhlak mulia, 

dalam mengamalkan ajaran agama islam yaitu bersumber 

daru Kitab Al-Qur’an dan Al-Hadist, yang melalui 

kegiatan dari bimbingan, pengajaran, latihan serta 

menggunakan pengalaman. Pendidikan agama islam ini 

memuliki tujuan untuk meningkatkan tentang keimanan, 

pemahaman, pengghayatan, dan pengalama peserta didik 

tentang agama islam, sehingganya nanti menjadi menusia 

muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt, 
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serta memiliki akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
46

 

b. Kedudukan Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama islam adalah membimbing dan 

memproses dumber daya manusia dengan bimbingan 

wahyu hingga terbentuklah individu-individu yang 

memiliki kompetensi yang memadai. Pendidikan islam 

ini memfasilitasi manusia untuk belajar dan berlatih 

mengaktualisasikan segenap potensi yang dimiliki 

menjadi kompetensi sebagai manusia yang kompeten, 

yang profilnya ini digambarkan oleh Allah Swt, sebagai 

sosok Ulil Albab, semabai manusia muslim paripura, 

yaitu manusa yang beriman, berilmu dan beramal sholah 

sesui dengan tuntunan ajaran islam, seperti yang terdapat 

dalam Al-Qur’an Al-Furqon : 59 yang berbunyi :  

 

Artinya : “yang menciptakan langit dan bumi dan 

apa yang ada antara keduanya dalam enam masa, 

kemudian dia bersemayam diatas ary, (Dialah) yang 

maha pemurah, maka tantakanlah (Tenteng Allah), 

kepada yang lebih mengetahui (Muhammad)tentang 

dia.” (Q.S Al-Furqon : 59). 

Maka dari itu bila seseorang percaya bahwa agama 

itu adalah sesuatu yang benar, maka timbul perasaan suka 

terhadap agama. Perasaan seperti ini merupakan 

komponen afektif dari sikap keagamaan. Selanjutnya dari 

adanya kepercayaan dan perasaan senang seseorang itu 

akan mendorong untuk berperilaku keagamaan atau yang 

dikenal dengan pengamalan ajaran agama. Dengan 

demikian konsisten antara kepercayaan terhadap agama 

                                                     
46 Ibid, Heri Gunawan Pendidikan dan Psikologi Pengembangan 

Pendidikan Agama Islam........,  h 201 
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sebagai komponen kognitif, dan perasaan terhadap agama 

sebagai komponen afektif dengan prilaku terhadap agama 

sebagai komponen kognitif menjadi landasan 

pembentukan sikap keagamaan. Baik buruknya 

keagamaan seseorang tergantung kepada tingkat 

kepercayaan terhadap agama.Sikap keagamaan 

mencangkup semua aspek yang berhubungan dengan 

keagamaan sepanjang yang biasa dirasakan dan 

dijangkau oleh anak di lingkungan keluarga dan sekolah, 

seperti sikap yang berhubungan dengan aspek keimanan, 

ibadah, akhlak, dan muamalah. Sikap keagamaan adalah 

suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang 

mendorongnya untuk betingkah laku sesuai dengan kadar 

ketaatanya terhadap agama.  

Ada tiga komponen sikap keagamaan :  

 Komponen kognisi, adalah segala hal yang 

berhubungan dengan gejala fikiran seperti ide, 

kepercayaan dan konsep.  

 Komponen afeksi, adalah segala hal yang 

berhubungan dengan gejala perasaan 

(emosional : seperti senang, tidak senang, 

setuju).  

 Komponen konasi, adalah merupakan 

kecenderungan untuk berbuat, seperti memberi 

pertolongan, menjauhkan diri, mengabdi dan 

sebagainya.  

Pendidikan agama mempunyai kedudukan yang 

tinggi dan paling utama, karena pendidikan agama 

menjamin untuk memperbaiki akhlak anak-anak didik 

dan mengakat mereka ke derajat yang tinggi, serta 

berbahagia dalam hidup dan kehidupannya. Pendidikan 

agama membersihkan hati dan mensucikan jiwa, serta 

mendidik hati nurani dan mencetak mereka agar 
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berkelakuan yang baik dan mendorong mereka untuk 

memperbuat pekerjaan yang mulia. 

Pendidikan agama memelihara anak-anak, supaya 

mereka tidak menuruti nafsu yang murka, dan menjaga 

mereka supaya jangan jatuh ke lembah kehinaan dan 

kesesatan. Pendidikan agama menerangi anak-anak 

supaya melalui jalan yang lurus, jalan kebaikan, jalan 

kesurga. Sebab itu mereka patuh mengikuti perintah allah 

swt serta berhubungan baikdengan teman sejawatnya dan 

bangsanya, berdasarkan cinta-mencintai, tolong-

menolong, dan nasehat-menasehati.  

Oleh sebab itu pendidikan agama harus diberikan 

mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. 

Dengan demikian pendidikan agama sangat berperan 

dalam memperbaiki akhlak anak-anak untuk 

membersihkan hati dan mensucikan jiwa mereka, agar 

mereka berkepribadian baik dalam kehidupannya. 

Dengan pendidikan agama, maka anak-anak menjadi tahu 

dan mengerti akan kewajibannya sebagai umat beragama, 

sehingga ia mengikuti aturam yang telah ditetapkan dan 

menjauhi larangan agama. 

c. Tujuan Pendidikan Agama Islam  

Secara umum pendidikan agama islam ini memiliki 

tujuan yaitu untuk membentuk manusia yang mutaqqin 

yang retangnya ini berdimensi inifitum (tidak terbatas 

menurut jangkauan manusia), baik itu secara lincar 

maupun bisa secara logis yang berada pada garis 

mukmin-muslim muhsin. Serta dapat meningkatkan 

keimanan, pemahaman, penghayat, dan pengalaman 

peserta didik mengenai agama islam, sehingga dapat 

menjadi seorang muslim yang beriman, bertaqwa kepada 

Allah swt, serta dapat memiliki akhlak yang mulia dalam 



 

 

 

 

51 

kehidupan pribadi, bermasyarakat, bernegara dan 

berbangsa.
47

 

Dari tujuan tersebut dapat ditarik beberapa dimensi 

yang kendak ditingkatkan dan dituju oleh kegiatan 

pembelajaran pendidikan agama islam yaitu :  

 pertama, dimensi keimanan siswa terhadap 

ajaran agama islam  

 kedua, dimensi pemahaman atau penalaran 

(intelektual) serta keilmuan peserta didik 

terhadap ajaran agama islam  

 ketiga, dimensi penghayatan atau pengamalan 

batin yang dirasakan siswa dalam 

menjalankan ajaran agama islam 

 keempat, dimensi pengamalannya, dalam arti 

bagaimana ajaran islam yang telah diimani, 

dipahami dan dihayati atau di internalisasi 

oleh siswa itu mampu menumbuhkan motivasi 

dalam dirinya untuk menggerakkan, 

megamalkan, dan menaati ajaran agama dan 

nilai-nilainya dalam kehidupan pribadi, 

sebagai manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Allah swt serta mengaktualisasikan 

dan merealisasikannya dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

Tujuan pendidikan agama dalam segala tingkat 

pengajaran umumadalah sebagai berikut :  

1) Menanamkan perasaan cinta dan taat kepada 

allah swt dalam hati kanak-kanak yaitu dengan 

mengingatkan nikmat allah swt yang tidak 

terhitung banyaknya.  

2) Membentuk tenaga profesional yang siap 

terampil atau tenaga setengah terampil untuk 

                                                     
47 Ibid, Baharuddin, Pendidikan Dan Psikologi Perkembangan............h 192 
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memungkinkan memasuki teknonstruktur 

masyarakat.  

3) Mengembangkan tenaga ahli dibidang ilmu 

(Agama dan dibidang ilmu-ilmu lainnya).  

4) Menanamkan itikad yang benar dan 

kepercayaan yang betul dalam diri kanak-

kanak.  

5) Mendidik kanak-kanak dari kecilnya, supaya 

mengikuti perintah Allah SWT dan 

meninggalkan segala larangan-nya, baik 

terhadap Allah SWT ataupun terhadap 

masyarakat, yaitu dengan mengisi hati mereka, 

supaya takut kepada Allah SWT dan ingat akan 

pahalanya.  

6) Mendidik kanak-kanak dari kecilnya, supaya 

membiasakan akhlak yang mulia dan adat 

kebiasaan yang baik.  

7) Menjaga pelajaran-pelajaran, supaya 

mengetahui macam-macam ibadah yang wajib 

dikerjakan dan cara melakukannya, serta 

mengetahui hikmah-hkmah dan faedah-

faedahnya dan pengaruhnya untuk mencapai 

kebahagiaan di dunia dan akhirat. Begitu juga 

mengajarkan hukum-hukum agama yang perlu 

diketahui oleh tiap-tiap orang islam, serta taat 

mengikutinya.  

8) Memberi petunjuk mereka untuk hidup di dunia 

dan menuju akhirat.  

9) Memberikan contoh dan tiru teladan yang baik, 

serta pengajaran dan nasehat-nasehat.  

10) Membentuk warga negara yang baik dan 

masyarakat yang baik yang berbudi luhur dan 
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berakhlak mulia, serta berpengaruh teguh 

dengan ajaran agama. 

Dari berbagai pengertian diatas, terdapat konsep dan 

tujuan pendidikan agama islam itu sendiri, diantaranya 

yaitu pendidikan agama islam bertujuan untuk bukan 

hanya sekedar mengalihkan pengetahuan dan 

keterampilannya saja, melainkan lebih kepada suatu 

ikhtiah untuk mengunggah fitrah insaniyah sehingga 

nantinya peserta didik bisa menjadikan penganut atau 

pemeluk agama yang taat dan baik insal kamil serta dapat 

membina dan memelihara islam sesuai dengan syariah 

dan memanfaatkannya sesuai dengan akidah islamiyah.
48

 

Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan 

agama islam ini adalah untuk kita menyempurnakan 

hubungan diri kita, atau manusia dengan pencipta-nya, 

Allah swt, menyempurnakan hubungan manusia dengan 

sesamanya, memelihara, memperbaiki dan meninggalkan 

hubungan antara manusa dengan lingkungan yang tidak 

baik disekitarnya.  

d. Dasar Pendidikan Agama Islam  

1. Dasar Yuridis  

Dasar pelaksanaan pendidikan agama berasal 

regulasi yang berlaku di Indonesia, mencakup 

dasar ideal, dasar struktural, dan dasar 

operasional. Maksud dasar ideal adalah dasar 

yang bersumber dari pandangan hidup bangsa 

Indonesia, yaitu Pancasila, dimana sila pertama 

adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini 

mengandung pengertian seluruh bangsa 

Indonesia harus percaya kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. Dalam ketetapan MPR No. 

II/MPR/1978 tentang Pendidikan Agama (Eka 

Prasetia Pancakarsa) disebutkan bahwa dengan 
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sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa 

Indonesia menyatakan kepercayaan dan 

ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan 

oleh karena itu, manusia Indonesia percaya dan 

takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai 

dengan agama dan kepercayaannya masing-

masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan 

beradab (Ahmadi, 1985). Dasar struktural dalam 

hal ini dimaksudkan sebagai landasan yang 

dipegang dalam pelaksanaan pendidikan agama 

adalah Pancasila dan UUD 1945 (Indonesia, 

2003).  

Bunyi dari Undang-Undang tersebut 

memberikan isyarat bahwa Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar bagi 

warga negara Indonesia dalam beragama, 

mengamalkan agama, dan mengajarkan agama. 

Dasar operasional memiliki maksud sebagai 

dasar atau landasan yang secara langsung 

mengatur pelaksanaan pendidikan agama, 

termasuk juga PAI di sekolahsekolah di 

Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah telah 

menegaskan dalam Garis-garis Besar Haluan 

Negara (GBHN) tahun 1993, melalui ketetapan 

MPR RI No. II/MPR/1993: "Diusahakan supaya 

terus bertambah sarana yang diperlukan bagi 

pengembangan kehidupan beragama dan 

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 

termasuk pendidikan agama pada semua jalur 

jenis, jenjang pendidikan prasekolahan, yang 

pelaksanaannya sesuai dengan pengaturan 

perundang-undangan yang berlaku"
49

 (MPR, 

1993). Diatur pula dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia nomor 55 Tahun 2007 

                                                     
49 Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim Vol. 17 No. 2-2019, h 86 
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tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan 

Keagamaan. 

2. Dasar Religius  

Dasar religius dalam uraian ini adalah dasar 

yang menjadi pegangan dalam pelaksanaan PAI 

yakni Alquran dan hadits. Sebagaimana Marimba 

(1964) mengemukakan bahwa dasar PAI adalah 

keduanya itu yang jika pendidikan diibaratkan 

bangunan, maka isi Alquran dan hadits-lah yang 

menjadi fundamennya. Salah satu di antara 

banyak ayat Alquran yang cukup sering dikaitkan 

dengan dasar ini adalah surat an-Nahl ayat 125:  

Artinya : "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-

mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan 

bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih 

mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-

Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang 

yang mendapat petunjuk” (Q.S An-Nahl : 125).  

Juga dalam surat Al Imron ayat 104 Allah 

Swt. berfirman : 

Artinya : "Dan hendaklah ada di antara kamu 

segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan 

mencegah dari yang munkar; merekalah orang-

orang yang beruntung”. (Q.S Al Imron : 104) 
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3. Dasar Psikologis  

Dasar pelaksanaan PAI ditinjau pula dari segi 

sosial psikologis. Pada hakikatnya semua manusia 

dalam hidupnya selalu membutuhkan adanya 

pegangan, yaitu berupa agama. Juga menunjukkan 

bahwa semua manusia memerlukan adanya 

bimbingan tentang nilai-nilai agama dan 

merasakan dalam jiwanya ada suatu perasaan yang 

mengakui adanya Dzat Yang Maha Kuasa sebagai 

tempat untuk berlindung atau meminta 

pertolongan. Semua manusia akan merasakan 

ketenangan pada jiwanya apabila dapat dekat 

dengan-Nya, mengingat-Nya atau dapat 

menjalankan segala apa yang diperintahkan dan 

meninggalkan segala apa yang dilarang-Nya.  

Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 :  

Artinya : "Yaitu orang-orang yang beriman dan 

hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat 

Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-

lah hati menjadi tenteram”. (Q.S Ar-Rad : 28) 

e. Hubungan Antara Pembelajaran Daring Terhadap 

Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam 

Noer Rohmah mengemukakan bahwa adda 4 faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik, yaitu 

berupa faktor lingkungan, faktor instrumental, faktor 

kondisi fisiologis dan faktor kondisi psikologis. Faktor 

lingkungan ini meliputi lingkungan tempat tinggal 

peserta didik. Faktor Instrumental meliputi kelengkapan 

dalam pembelajaran, dalam bentuk pencapaian tujuan 

pembelajaran, kurikulum dalam pembelajara, guru, 

model pembelajaran dan sarana prasarananya. Faktor 

kondisi fisiologis peserta didik meliputi segala sesuatu 
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tentang kesehatan rohani dan jasmani. Dan faktor 

psikologis ini meliputi berupa psikis peserta didik.
50

 

Pembelajaran dikatakan baik jika bisa mencapai 

sasaran atau minimal mencapai kompetensu dasar yang 

sudah ditetapkan. Kemudian yang lebih penting adalah 

banyaknya pengalaman dan hal baru yang yang 

didapatkan oleh peserta didik.
51

 Baik tidaknya sebuag 

dalam pembelajaran bisa dilihat dari aktivitas peserta 

didik selama pembelajaran berlangsung, respon dari 

peserta didik terhadapat pembelajaran da penguasaan 

materi setelah mengikuti pembelajaran. Untuk mencapai 

suatu konsep pembelajaran yang baik dan efisien perlu 

memiliki adanya hubungan timbal balik antara peserta 

didik dan guru untuk mencapai suatu tujuan secara 

bersama, selain itu nanti harus disesuaikan dengan 

kondisi lingkungan sekolah, sarana dan prasarana, serta 

memiliki media pembelajaran yang dibutuhkan dalam 

membantu tercapainta seluruh aspek dalam 

perkembangan peserta didik.  

Suatu proses belajar mengajar ini dapat kita katakan 

berhasil dengan baik, jika dalam kegiatab belajar dapat 

membangkitkan semangat ketika sedang melalukan 

proses belajar. Adapun yang menentukan atau mengukur 

ukuran dari pembelaharan yang baik ini terletak pada 

proses pembelajaran dan hasilnya. Dalam penelitian ini 

indikator dalam pembelajaran daring diantaranya yaitu :  

1) Pengorganisasian Materi yang Baik, dalam 

pengorganisasian ini merupakan cara 

mengurutkan materi yang akan disampaikan 

secara logis dan terarur, sihingga nantinya dapat 

kita lihat dengan adanya keterkaitan yang jelas 

                                                     
50 Noer Rohmah, Psikologis Pendidikan (Yogyakarta : Kalimedia 2015) h 

195-196 
51 Mohammad Juhar, “Implementasi Paikem dan Behavioristik sampai 

Konstruktivistik” (Jakarta : Prestasi Pustakaraya, 2011) h, 163 
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amtara topik yang satu dengan yang lain selama 

pertemuan berlangsung.  

2) Komunikasi yang Efektif, yaitu dimana 

kecakapan dalam menyajikan materi ini 

menggunakan media atau alat bantu atau teknik 

untuk menarik perhatian peserta didik.  

3) Penguasaan dan antusias peserta didik terhadap 

materi pembelajaran, dimana materi ini 

merupakan salah satau bagian yang penting 

dalam suatu pembelajaran. Hal tersebut 

dikarenana pendidik atau guru ini dituntutu 

supaya mampu menguasai suatu materi pelajaran 

dengan baik dan benar. Atau seorang guru ini 

harus bisa/mampu untyk mengorganisasikan dan 

menghubungkan materu yang diajarkan dengan 

pengetahuan yang sudah dimiliki oleh peserta 

didik, sehingga proses dalam pembelajaran 

dikelas bisa menjadi hidup.  

4) Sikap positif terhadap siswa mempunyai suatu 

perasan yang sangat penting yaitu dapat 

memberikan dorongan dan membangkitkan 

motivasi peserta didik dalam proses 

pembelajaran.  

5) Pemberian nilai yang adil yaitu memberikan 

infromasi sejak awal dalam kompetensi yang 

harus dikuasai oleh peserta didik dalam proses 

belajar yang nantinya akan berdampak pada 

motivasi peserta didik dalam mengikuti belajar, 

sehingga hal ini akan berkontribusi terhadap nilai 

materi pelajaran peserta didik.  

6) Hasil belajar yang baik adlah memberikan nilai 

terhadap hasil belajar peserta didik ini merupakan 

suatu hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh 

guru, karena melakukan penilaian terhadap hasil 
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belajar ini seorang guru harus mempunyai suatu 

indikator atau petunjuk untuk memperoleh 

ukuran dan data hasil belajar peserta didik.  

7) Keluwesan dalam pendekatan pembelajaran ini 

yaitu kegiatan yang berkaitan dengan beberapa 

karakteristik peserta didikm karakteristik mata 

pelajaran, dan berbagai hambatan yang harus 

dihadapi dalam proses belajar mengajar.
52

 

Dari pemaparan yang sudah dijelaskan kita bisa 

melihat bahwa adanya model pembelajaran dapat 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Sehingga dapat 

kita asumsikan juga proses pembelajaran berjalan baik 

maka hasil belajar peserta didik juga akan baik, atau bisa 

dikatanya tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Jadi 

hubungan antara pembelajaran daring dan hasil belar 

pendidikan agam islam adalah jika pembelajaran daring 

berjalan dengan baik maka hasil belajaran pendidikan 

agama islam juga akan baik.  

4. Materi Pendidikan Agama Islam Kelas VIII  

a. Perkembangan Ilmu Pengetahuan Pada Masa Bani 

Umayyah 

Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani 

Umayyah tidak terlepas dari Al-Farabi. Al-Farabi adalah 

salah seorang ilmuwan muslim pada masa Bani Umayyah 

yang berhasil menuliskan karya-karyanya yang hingga 

saat ini masih digunakan rujukan oleh ilmuwan-ilmuwan 

dari zaman modern. Selain memelajari ilmu agama, para 

ilmuwan muslim dari masa Bani Umayyah juga belajar 

banyak bidang keilmuan lainnya.  

Faktor perkembangan ilmu pengetahuan pada masa 

Bani Umayyah adalah perluasan wilayah kekuasaan. 

                                                     
52 Hamzah B. Uno, Nurdian Mohammad, Belajar dengan Pendekatan 

PAIKEM, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012)h 174-190 
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Berikut ini beberapa ilmu pengetahuan yang berkembang 

pada masa Kekhalifahan Bani Umayyah.  

 Ilmu Agama Salah satu ilmu agama yang berkembang 

adalah ilmu hadis, yang ditandai dengan kodifikasi dan 

pembukuan hadis. Kodifikasi hadis secara resmi dimulai 

pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Baca 

juga: 10 Tokoh Ilmuwan Muslim dan Keahliannya  

 Ilmu Bahasa Pemerintah Bani Umayyah menjadikan 

Bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam administrasi 

pemerintahan di berbagai wilayah. Hal ini kemudian 

mendorong lahirnya ahli bahasa, yaitu Sibawaihi, yang 

menghasilkan karya berjudul Al-Kitab yang menjadi 

pedoman ilmu tata Bahasa Arab hingga saat ini. Pada 

masa pemerintahan Abdul Malik, juga dilakukan 

pembaruan ragam tulisan Arab. Hajaj Ibn Yusuf 

memperkenalkan tanda vokal dan tanda titik untuk 

membedakan beberapa huruf yang sama bentuknya. 

Pembaruan ini menjadikan Bahasa Arab lebih sempurna 

sekaligus menghilangkan kesulitan bagi pembaca, 

khususnya orang-orang non-Arab. Beberapa ilmuwan 

dalam bidang bahasa dan sastra beserta karyanya antara 

lain. Ali al-Qali, karyanya berjudul al-Amali dan al-

Nawadir Abu Bakar Muhammad Ibn Umar, karyanya 

berjudul al-Af'al dan Fa'alta wa Af'alat Abu Amr Ahmad 

ibn Muhammad ibn Abd Rabbih, karyanya dalam bentuk 

prosa berjudul al-Aqd al-Farid  

 Ilmu filsafat Filsafat Islam pertama kali muncul pada 

masa Daulah Umayyah, dimulai dengan penerjemahan 

filsafat Yunani ke dalam Bahasa Arab. Salah satu 

ilmuwan muslim dalam bidang filsafat yang sangat 

terkenal adalah Al-Farabi, yang menyetujui dan 

mengembangkan logika Aristoteles. Al-Farabi 

menciptakan titik balik sejarah pemikiran filsafat Islam, 

dan salah satu karyanya adalah Ihsab al-Ulum 
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(Perhitungan Ilmu). Baca juga: Kekhalifahan Abbasiyah: 

Sejarah, Masa Keemasan, dan Akhir Kekuasaan  

 Ilmu Kedokteran Ilmuwan dalam bidang kedokteran 

yang terkenal adalah Abu Al-Qasim Az-Zahrawi. Az-

Zahrawi adalah dokter bedah terkemuka di Cordoba yang 

memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu 

kedokteran, khususnya ilmu bedah. Ia dikenal sebagai 

peletak dasar-dasar teknik ilmu bedah modern dan juga 

mampu menciptakan alat bedahnya sendiri. Beberapa alat 

bedah yang diciptakannya juga masih digunakan hingga 

sekarang. Semua pemikirannya dituangkan dalam Kitab 

at-Tasrif Liman 'Ajiza'an at-Ta'lif, tentang metode 

pengobatan yang digunakan sebagai rujukan para dokter 

di Barat. Selain Az-Zahrawi, ilmuwan lain dalam bidang 

kedokteran adalah Abu al-Abbas an-Nabati, yang 

mengelompokkan tumbuh-tumbuhan berdasarkan nama, 

spesies, dan tempat tumbuhnya. An-Nabati juga menulis 

Al-Jami fi Adwiyyah al-Mufradah dan membuat daftar 

obat-obatan sederhana dalam Bahasa Persia, Latin, dan 

Berber menurut susunan abjad. 

 Ilmu Kimia Perkembangan ilmu kimia ditandai dengan 

munculnya beberapa ahli kimia seperti Abu al-Qasim 

Abbas ibn Farnas dan As-Sibai. Baca juga: Khulafaur 

Rasyidin: Tugas dan Kebijakannya.  

 Ilmu Fisika Salah satu ahli fisika dari Bani Umayyah 

adalah Ibnu Bajjah, yang mengatakan bahwa selalu ada 

reaksi pada setiap aksi. Teori ini sangat berpengaruh pada 

fisikawan setelahnya, termasuk Newton dan Galileo. 

Selain itu, Ibnu Bajjah juga sangat berjasa dalam 

mengembangkan psikologi Islam.  

 Ilmu Astronomi Para ilmuwan muslim sangat 

memerhatikan ilmu astronomi karena ilmu ini 

berhubungan dengan pelaksanaan beberapa ibadah, 

seperti waktu salat, penentuan arah kiblat, penetapan 

hisab, serta penentuan awal dan akhir Ramadan. Salah 
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seorang ilmuwan dalam bidang astronomi adalah Abu 

Ishaq az-Zarqali dari Toledo, Spanyol. Kontribusinya 

yang terkenal adalah menciptakan peralatan astronomi 

dan Tabel Toledo.  

 Ilmu sejarah pada masa daulah umayyah, banyak 

sejarawan muslim yang menulis kitab sejarah. Beberapa 

ahli dari sejarah dan karyanya pada periode ini antara lain 

adalah : Ali Ibnu Hazm, yang menulis 400 judul buku 

Abu Bakar Muhammad bin Umar, dengan karyanya yang 

berjuful Tarikh Iftitah Al-Andalus Hayyan bin Khallaf 

dengan karyanya yang berjudul al Muqtabis fi Tarikh 

Rija al Andalus dan Al Matin Abu Marwan Abdul Malik 

bin Habub dengan karyanya at Tarikh.  

b. Shalat Sunnah Berjamaah dan Munfarid  

I. Shalat Sunnah Berjamaah 

1. Pengertian Shalat Sunnah Berjamaah 

Kata jamaah berasal dari kata Arab, yaitu 

“Jamaa’atun”, artinya bersama atau berkumpul. 

Salat sunah berjamaah yaitu shalat sunah yang 

dilakuka secara bersama-sama atau satu orang 

menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. 

2. Dalil Shalat Sunnah Berjamaah terdapat pada Al 

Quran surah An-Nisa' 4:102 
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Artinya: Dan apabila engkau (Muhammad) berada 

di tengah-tengah mereka mereka (sahabatmu) lalu 

kamu hendak melaksanakan salat bersama-sama 

mereka maka hendaklah segolongan dari mereka 

berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, 

kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) 

sujud (telah menyempurnakan serakaat), maka 

hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk 

menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan 

yang kedua yang belum bersembahyang, lalu 

bersembahyanglah mereka denganmu], dan 

hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang 

senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah 

terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka 

menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa 

atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu 

mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau 

karena kamu memang sakit; dan siap siagalah kamu. 

Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang 

menghinakan bagi orang-orang kafir itu.(Q,S An-Nisa 

: 102) 

 

3. Ketentuan Shalat Sunnah Berjamaah 

Ketentuan salat berjamaah sama dengan ketentuan 

salat pada umumnya, yaitu memenuhi syarat dan 

rukun salat, suci badan, pakaian, dan tempat dari 

hadas maupun najis. 

4. Macam-macam salat sunnah Berjamaah 

a. Salat idain 

 Pengertian 

Salat idain adalah salat sunahdua hari raya, yaitu 

Hari Raya Idul fitri dan Idul adha. Pelaksanaan salat 

idain dilaksanakan secara berjamaah dan lebih utama 

dilaksanakan di lapangan terbuka apabila tidak hujan. 
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Salat ini diturunkannya pada tahun pertama Hijriah. 

Hukum salat idain adalah sunah muakkad, yaitu sunah 

yang lebi utama dilaksanakan. 

 Tata cara pelaksanaanya 

Salat idain dilaksanakan pada hari raya, yaitu pada 

tanggal 1 syawal dan 10 Zulhijah. Adapun waktu 

pelaksanaanya sejak matahari mulai meninggi(kira-

kira satu tombak) sampai tergelincir secara sempurna 

(waktu zuhur). 

Salat idain harus dilaksanakan secara secara 

berjamaah sekurang-kurangnya 40 orang. Apabila 

tidak dilaksanakan secara berjamaah, maka hukum 

salatnya tidak sah. Salat idain dilaksanakan dengan 

dua rakaat dan dua khotbah setelah pelaksanaan salat. 

Salat idain dilaksanakan dua rakaat. Rakaat 

pertama terdapat 7 takbir dan rakaat kedua terdapat 5 

takbir, semuanya dilakukan sebelum membaca surat 

Al Fatihah. Setelah pelaksanaan salat idain 

dilanjutkan dengan khotbah. Khotbah disampaikan 

oleh seorang khatib dengan dua khotbah. Setelah 

selesai maka salat idain secara keseluruhan telah 

selesai 

Setelah melaksanakan salat idain, pada salat sunah 

Idul fitri disunahkan untuk bersalaman dan saling 

memaafkan. Setelah salat sunah Idul adha disunahkan 

untuk meyegerakan memotong hewan kurban. 

Tujuannya agar daging hewan kurban dapat segera 

dibagikan kepada yang berhak menerima.  

b. Salat sunah gerhana           

 Pengertian    

Salat gerhana adalah salat yang dilakukan ketika 

peristiwa gerhana, gerhana bulan maupun gerhana 

matahari. Salat gerhana bulan disebut salat khusuf dan 
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shalat gerhana matahari disebut salat kusuf.Allah lalu 

memerintahkan hambanya untuk shalat ketika terjadi 

gerhana.Tujuannya agar hambanya tidak menyembah 

matahari atau bulan,karena matahari dan  bulan 

merupakan Allah SWT.Oleh karena itu,manusia 

hendaklah sujud kepada yang menciptakan gerhana 

tersebut. 

c. Salat sunah istisqa 

 Pengertian 

Shalat istisqa adalah shalat sunah yang 

dilaksanakan untuk meminta diturunkan hujan oleh 

Allah.Penguasa hujan dan segala-galanya adalah 

Allah,oleh karena itu mintalah hanya kepada Allah. 

Shalat istisqa disunahkan bagi orang yang bermukim 

atau musafir untuk melaksanakannya ketika 

mengharap hujan(karena kemarau panjang atau 

terputusnya sumber air).    

 Tata cara pelaksanaanya 

Khotbah dalam shalat istisqa agak berbeda 

dengan khotbah lainnya.Seorang Khatib disunahkan 

untuk menggunakan selendang.Khotbah berisi 

anjuran untuk berigtifar dan merendahkan diri 

kepada Allah serta berkayakinan bahwa Allah akan 

mengabulkan do’a,yakni akan menurunkan hujan. 

Berdoa dalam pertengahan khotbah 

kedua,hendaknya khotib berpaling kearah kiblat 

artinya membelakangi makmum dan bersama-sama 

semuanya berdoa terus.Ketika berpaling kearah 

kiblat,khotib hendaknya mengubah selendangnya 

yang ke kanan ke kiri dan yang ke atas ke 

bawah.Doa dibaca dengan suara yang lemah 

menurut tekanan irama berdoa dan menunjukan sifat 

khusyuk dan tawaddu.          
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II. Shalat Sunnah Munfarid 

a. Pengertian Shalat Sunnah Munfarid 

Shalat Sunnah Munfarid biasanya dilaksanakan 

dirumah, tetapi ada juga yang dilaksanakan di masjid. 

Shalat Sunnah Munfarid dilaksanakan tanpa ada 

makmum dan imam, karena shalat ini dilaksanakan 

secara sendiri. 

b. Ketentuan Shalat Sunnah Munfarid 

Berdiri, mengangkat tangan saat takbiratul ihram, 

dan bersedekap (niat dilakukan saat takbiratil ihram), 

serta membaca Surah al-Fatihah dan surah-surah 

pendek Al-Qur’an. Rukuk dengan membaca doa 

rukuk. Iktidal, yaitu dalam posisi berdiri kembali 

sambil mengangkat tangan dan membaca doa. Dua 

gerakan sujud dalam satu rakaat dengan membaca doa 

sujud. Duduk di antara dua sujud dengan membaca 

doa. Duduk tasyahud dengan membaca doa tasyahud. 

Salam dengan memalingkan muka ke arah kanan dan 

kiri. 

c. Macam-macam Shalat Sunnah Munfarid 

1) Salat Rawatib 

Salat Rawatib adalah salat sunah yang 

dikerjakan sebelum dan sesudah salat fardu. 

Seluruh Salat Rawatib jumlahnya 22 rakaat. Salat 

Rawatib dibagi menjadi dua, yaitu salat sunnah 

rawatib muakkad dan salat sunnah ghair muakkad. 

Salat Rawatib yang dilaksanakan sebelum salat 

fardu disebut qabliyah dan salat sunnah rawatib 

yang dilaksanakan setelah disebut ba’diyah. Salat 

sunnah rawatib termasuk penyempurna salat-salat 

fardu. 
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2) Salat Sunnah Rawatib Muakkad 

Salat sunnah rawatib muakkad adalah salat 

sunnah yang dipentingkan atau ditekankan. Salat 

sunnah rawatib muakkad terdiri dari: 

 2 rakaat qabliyah dzuhur 

 2 rakaat qabliyah dzuhur 

  2 rakaat ba’diyah dzuhur 

  2 rakaat ba’diyah maghrib 

 2 rakaat ba’diyah isya 

3) Salat Sunnah Rawatib ghair muakkad 

    Salat sunnah ghair muakkad adalah salat sunah 

yang kurang dipentingkan atau kurang 

ditekankan. Salat sunnah ghair muakkad terdiri 

dari: 

 2 rakaat qabliyah zuhur 

  2 rakaat ba’diyah zuhur 

 4 rakaat qabliyah asar 

 2 rakaat qabliyah maghrib 

  2 rakaat qabliyah isya 

 

4) Salat Duha 

Menurut bahasa, Duha berarti sepenggalah 

matahari naik. Menurut istilah, salat duha adalah 

salat sunah yang dilakukan pada waktu Duha, 

yaitu waktu matahari naik setinggi tombak 

(sepenggalah) kira-kira pukul 7.15 sampai 

sebelum datang waktu Dzuhur kira-kira pukul 

11.00. 
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c. Puasa Wajib dan Sunnah 

A. Pengertian Puasa 

Menurut bahasa Shiyam/ puasa berarti “menahan 

diri”. “aku bernadzar kepada tuhan yang maha pengasih 

akan berpuasa”.(QS Maryam : 26) 

ا  دً َح َ أ زِ  َشَ ب ْ ل ا َي  ِه يَّ  ِ ٌ َز َ ت ا  هَّ ِ إ َ ف  ۖ ا  ً ٌ ْ ٍ ي عَ زِّ َ ق ًِ َو ب َز ْش ا َو  ًِ ل كُ َ ف

 َ ً  ًِّ ً ِ إ  ًِ ىل ُ ق َ اف ً ّ ٍ ِس ْ ً ِ مَ إ ْى َ ٍ ْ ل ا نَ  ِّ ل كَ ُ أ ْي  َ ل َ ف ا  هً ْى ِي َص وََٰ ْح لزَّ ِ ل ُت  ْر  ذَ

Artinya : Maka makan, minum dan bersenang hatilah 

kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka 

katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar 

berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku 

tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada 

hari ini" 

Menurut syara’ ialah : “menahan diri dari segala 

sesuatu yang membatalkannya dari mulai terbit fajar 

hingga terbenam matahari, karena perintah Allah 

semata mata, dengan disertai niat dan syarat-syarat 

tertentu. 

“Telah berfirman Allah „azza wajalla: “semua 

amalaan manusia adalah untuk dirinya, kecuali puasa, 

maka itu hendaklah untukKu
1
 dan Aku akan 

memberinya ganjaran2”. Dan puasa itu merupakaan 

benteng3, maka ketika datang saat puasa, janganlah 

seseorang berkata keji, berteriak atau mencaci-maki! 

Dan seandainya dicaci maki oleh seseorang, atau 

diajak berkelahi, maka jawablah : “saya ini berpuasa” 

sampai dua kali. Demi Tuhan yang nyawa Muhammad 

ada dalam genggaamannya, bau mulut orang berpuasa 

itu lebih harum di sisi Allah pada haari kiamat 

daripada kasturi. Dan orang berpuasa itu akan beroleh 

kegembiraan yang menyenangkan hati: Di kala 

berbuka, dia akan gembiira dengan berbuka itu, dan di 

saat ia menemui Tuhannya nanti, ia akan gembira 
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karena puasanya.”(HR. Ahmad, Muslim dan Nasa’i), 

jadi secara garis besar puasa adalah sebagai berikut : 

1. Menurut bahasa, puasa artinya menahan diri. 

2. Menurut istilah, puasa artinya menahan diri dari 

segala hal yang dapat membatalkan puasa mulai 

terbit fajar (shubuh) sampai terbenam matahari 

(maghrib) dengan niat tertentu. 

3. Puasa wajib berarti puasa yang harus dilakukan. 

Jika dilakukan mendapat pahala dan jika tidak 

dilakukan berdosa. 

4. Puasa sunnah berarti puasa yang dianjurkan 

untuk dilakukan. Jika dilakukan mendapat pahala 

dan jika tidak dilakukan tidak berdosa. 

 

B. Macam Macam Puasa 

1. Macam-Macam Puasa Wajib 

1) Puasa Ramadhan 

Puasa satu bulan di bulan Ramadhan. Puasa ini 

diwajibkan berdasarkan keterangan dalam surat Al 

Baqoroh, ayat 183 : 

َب عَ  تِ ُىا كُ ٌ ٌَي آهَ ذِ َّ ا ال هَ ُّ ٌَ ا أ َ َب ٌ تِ ا كُ َو َاُم كَ ٍ ُن الصِّ كُ ٍَْ ل

ُىىَ  ق َّ ت َ ْن ت َّكُ ل َعَ ْن ل كُ لِ بْ َ ْي ق ٌَي ِه ذِ َّ َى ال ل  عَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan 

atas kamu berpuasa sebagaimana  diwajibkan atas 

orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,( Q.S 

Al-Baqoroh : 183) 

2)  Qodho 

Puasa sebagai pengganti puasa Ramadhan yang batal 

karena udzur, misalnya bepergian jauh, sakit, haid atau 

nifas. 
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3) Kafarat 

Puasa sebagai pengganti puasa Ramadhan yang batal 

karena sengaja, bukan karena udzur. Misalnya, sengaja 

membatalkan puasa Ramadhan karena malas berpuasa, 

sengaja muntah atau sengaja berhubungan suami-istri di 

siang hari. 

4)  Nadzar (janji) 

Puasa yang diwajibkan oleh diri sendiri untuk 

memenuhi nadzar. Misalnya, Ali berjanji jika hasil 

UAS tahun ini nilainya paling baik, Ali akan berpuasa 3 

hari berturut-turut. Nah, puasa Ali selama 3 hari 

berturut-turut itu disebut puasa nadzar. 

 

2. Macam-Macam Puasa Sunnah 

1) Senin dan  Kamis 

Puasa sunnah khusus di hari Senin dan Kamis. 

Rosulullah mencontohkan puasa Senin & Kamis karena 

pada hari tersebut: 

 Amal manusia ditunjukkan (dilaporkan) oleh 

malaikat kepada Allah 

 Hari Senin merupakan hari kelahiran Nabi 

Muhammad, 

 Diangkatnya Muhammad menjadi nabi, dan 

 Permulaan diturunkannya Al Qur’an. 

2)  Syawal 

Puasa 6 hari di bulan Syawal. Orang yang berpuasa 

Ramadhan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal 

maka pahala puasanya sama dengan orang yang 

berpuasa selama 1 tahun. Puasa ini boleh dilakukan 

secara berturut-turut atau tidak berurutan. 
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3) Arofah 

Puasa pada tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Orang yang 

tidak menunaikan ibadah haji disunnahkan untuk 

berpuasa Arofah. Pahala orang yang berpuasa Arofah 

ialah dihapuskan dosanya selama 2 tahun, yakni 1 tahun 

yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. 

4) Daud 

Puasa yang dicontohkan oleh Nabi Daud, yakni puasa 

setiap dua hari sekali (selang-seling, maksudnya jika 

hari ini berpuasa, besoknya tidak, lusa puasa, besoknya 

lagi tidak, dan seterusnya). 

 

B. Kerangka Berpikir  

Dalam penelitian ini memiliki dua (2) variable yaitu 

Independen (X) yang artinya variable yang bebas dan variable 

Dependen (Y) variable yang terikat. Dimana variable X adalah 

Pembelajaran Daring dan Y adalah Hasil Belajar.  

Dari variable diatas maka kerangka berpikir penulis adalah :  

 

 

 

 

C. Hipotesis  

Hipotesis adalah sebuah jawaban sementara dari suatu 

masalah dalam penelitian yang perlu untuk diuji kebenarannya 

dengan data yang sudah lengkap dan menunjang.
53

 Hipotesis 

dikategorikan menurut rumusnya dapat dibagi dua bagian yaitu 

hipotesis nihil yang disingkat dengan H0 yang menyatakan tidak 

ada suatu hubungan yang tidak ada pengaruh antara variable 

dengan variable lain dan hipoteisis alternat yang disingkat dengan 

                                                     
53 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D” 

(Bandung : Alfabeta, 2015), h 96 

Variable X 

Pembelajaran Daring 

Variable Y 

Hasil Belajar 
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H1 yang menyatakan adanya suatu hubungan atau pengaruh 

antara variable dengan variable lain.  

Hipotesis statistik adalah suatu pernyataan yang berbetuk 

berupa lambang-lambang statistik untuk digunakan dalam suatu 

pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini statistik yang 

digunakan dapat disesuakaikan dengan hipotesis yang akan 

digunakan dalam penelitian yang akan diujikan.
54

 Dalam 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakan ada pengaruh 

pemebelajaran daring terhadap hasil belajar peserta didik pada 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di Smp Ma’arif NU 04 

Darurrohmah Sukadana Lampung Timur, maka penelitian ini 

memggunakan Uji Regresi Linier Sederhan dan Uji T Persial.  

H0 : ρ  = 0 Tidak Terdapat pengaruh pembelajaran daring terhadap 

hasil belajar peserta didik pada pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMP Ma’arif NU 04 Darurrohmah Sukadana Lampung 

Timur.  

H1 : ρ ≠ 0 Terdapat pengeruh pembelaran daring terhadap hasil 

belajar peserta didik pada pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMP Ma’arif NU 04 Darurrohmah Sukadana Lampung Timur. 

 

 

 

                                                     
54 Supardi, “Statistik Penelitian Pendidikan, Perhitungan, Penyajian, 

Penjelasan, Penafsiran, Dan Penarikan Kesimpulan ” (Depok : PT RajaGrafindo 

Persada, 2017) h. 93 
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