
 

i 
 

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN 

BERBASIS ELEKTRONIK  DALAM PEMBELAJARAN 

DARING DI SMAN 15 BANDAR LAMPUNG 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-

syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)  

dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

 

Disusun oleh 

NADIYA ATIKA PUTRI 

NPM : 1811010072 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

RADEN INTAN LAMPUNG 

1443 H / 2021  



 

i 
 

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN 

BERBASIS ELEKTRONIK  DALAM PEMBELAJARAN 

DARING DI SMAN 15 BANDAR LAMPUNG 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-

syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)  

dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

 

Disusun oleh  

 

Nama   : NADIYA ATIKA PUTRI 

NPM   : 1811010072 

Jurusan   : Pendidikan Agama Islam 

 

 

 

Pembimbing I : Dra. Uswatun Hasanah, M.Pd. I 

Pembimbing II : Ida Faridatul Hasanah, M. Pd 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

RADEN INTAN LAMPUNG 

1443 H / 2021 M 



 

ii 
 

ABSTRAK 

Perkembangan teknologi informasi memiliki pengaruh besar 

terhadap perubahan dalam setiap bidang pendidikan. Tujuan dari 

adanya pembelajaran daring ialah memberikan layanan pembelajaran 

bermutu dalam jaringan yang bersifat massif dan terbuka untuk 

menjangkau peminat ruang belajar agar lebih banyak dan lebih luas. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi 

Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Elektronik Dalam 

pembelajaran Daring di SMAN 15 Bandar Lampung dan apa saja 

kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran daring dengan 

menggunakan media pembelajaran berbasis elektronik di SMAN 15 

Bandar Lampung. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif studi kasus yakni penelitian yang dilakukan pada 

objek alamiah atau fakta-fakta yang terjadi dilapangan, Sumber data 

berasal dari data primer dan data skunder, teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan 

Triangulasi teknik, Triangulasi teknik adalah penelitian yang 

menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama. 

Hasil penelitian (1) Implementasi Penggunaan media 

pembelajaran berbasis elektronik yang digunakan SMAN 15 Bandar 

Lampung dalam pembelajaran PAI pembelajaran dilakukan dengan 

tahap awal yaitu perancanaan dengan guru membuat RPP, menyusun 

metode dan strategi, Pada tahap pelaksanaannya guru menggunakan 

media pembelajaran berbasis elektronik yaitu laptop dan handphone 

dengan beberapa aplikasi seperti Whasapp Grup, Google Classroom 

dan Zoom Meeting ketiga aplikasi ini digunakan secara bergantian 

sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Pada tahap akhir guru 

melakukan evaluasi dengan memanfaatkan aplikasi Google Classroom. 

(2) Kendala yang dihadapi yakni koneksi jaringan yang tidak stabil dan 

harga kuota yang cukup mahal. 
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Kata kunci : Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Elektronik,  

          Pembelajaran Daring 
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MOTTO 

 

ْنْۢ بَْعِدٖه ۗ َوعَ  ُ فَََل َغاِلَب لَكُْم ۚ َواِْن يَّْخذُْلكُْم فََمْن ذَا الَِّذْي يَْنُصُركُْم م ِ ِ فَْليَتََوكَِّل  اِْن يَّْنُصْركُُم ّٰللاه لَى ّٰللاه

۱۶۰اْلُمْؤِمنُْوَن    

 

“Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat 

mengalahkanmu, tetapi jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi 

pertolongan), maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu ? 

Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin 

bertawakal." 

( Q.S Al-Imran : 160 ) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Judul skripsi ini adalah “IMPLEMENTASI PENGGUNAAN 

MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM 

PEMBELAJARAN DARING DI SMAN 15 BANDAR LAMPUNG”. 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul dari skripsi ini dan 

untuk menghindari kesalah pahaman dalam penafsiran, maka 

penulis merasa perlu menjelaskan beberapa kata yang terdapat 

didalamnya yakni : 

1. Pengertian Implementasi  

Implementsi merupakan pelaksanaan, penerapan yang 

merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. 

Implementasi dilakukam pada saat perencaanaan sudah 

dianggap sempurna.1 Dalam penelitian ini implementasi yang 

dimaksud adalah Implementasi Penggunaan Media 

Pembelajaran Berbasis Elektronik Terhadap Peningkatan 

Kualitas Belajar PAI Dalam pembelajaran Daring di SMAN 

15 Bandar Lampung  

2. Pengertian Media Elektronik 

Media elektronik adalah segala informasi atau data yang 

dibuat dan di distribusikan yang dapat diakses menggunakan 

elektronik atau media elektronik ialah sarana penyampaian 

informasi dengan menggunakan alat-alat elektronik modern.2  

Pada penelitian ini media elektronik yang di gunakan berupa 

smartphone, laptop dan internet dan beberapa aplikasi di 

dalam yang yang dapat di akses seperti whatsapp Grup, 

google classroom dan zoom meeting. 

 
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), http://.web.id/implementasi.html 
2 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), http://kbbi.web.id/elektronik, 2016 
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proses pendidikan dan hasil pendidikan.3 Dalam penelitian ini 

kualitas yang dimaksud adalah kualitas Pembelajaran PAI 

yang ada di SMAN 15 Bandar Lampung. 

3. Pengertian Pembelajaran Daring 

Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang 

dilakukan dengan menggunakan internet sebagai tempat 

menyalurkan ilmu pengetahuan. Bentuk pembelajaran seperti 

ini dapat dilakukan kapan pun dan dimanapun terkait waktu 

dan tanpa harus bertatap muka. 4 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah salah satu sektor penting dalam 

pembangunan di setiap negara. Menurut Undang-Undang No. 20 

Tahun 2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 1 disebutkan bahwa 

pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengandalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya dan masyarakat dalam menggambarkan segala potensi 

yang dimiliki peserta didik melalui proses pembelajaran.5 

Wabah penyakit covid-19 telah membawa perubahan yang 

mendesak pada berbagai sektor. Perkembangan virus dengan cepat 

meyebar luas di seluruh dunia. Setiap hari data di dunia 

mengabarkan bertambahnya cakupan dan dampak covid-19. 

Indonesia pun masuk dalam keadaan darurat nasional. Angka 

kematian akibat corona terus meningkat sejak diumumkan pertama 

kali ada masyarakat yang positif terkena virus covid-19 pada awal 

maret 2020. Hal tersebut mempengaruhi perubahan-perubahan dan 

 
3 M. Masruri, dkk, “Pengelolaan Keuangan Dalam Mempertahankan 

Kualitas Pondok Pesantren Selama Pandemi Covid-19”, Jurnal Ilmu Manajemen 
Terapan, Vol. 2, Issue 5, 5 Mei 2021, hal. 647 

4 Abirar Septian Syarifudin, “Implementasi Pembelajaran Dring Untuk 

Meningkatkan Mutu Pendidikan Sebagai Dampak di Terapkannya Social Distancing”, 

Jurnal pendidikan bahasa dan Sastra Indonesia,5.1, hal 31 
5Yuli Sectio Rini, ‘Pendidikan, Hakikat, Tujuan Dan Proses’, Pendidikan 

(Yogyakarta, 2013). Hal. 1 
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pembaharuan kebijakan untuk ditetapkan. Kebijakan baru juga 

terjadi pada dunia pendidikan merubah pembelajaran yang harus 

datang ke kelas atau satu gedung, menjadi cukup dirumah saja. 

Anjuran pemerintah untuk stay at home dan physical and social 

distancing harus di ikuti dengan perubahan modus belajar tatap 

muka menjadi online. 6 

Perkembangan teknologi informasi memiliki pengaruh 

besar terhadap perubahan dalam setiap bidang pendidikan. 

Teknologi dapat dimanfaatkan dalam kegiatan proses belajar 

mengajar, yang dapat dikatakan merupakan pengertian dari cara 

konvesional menjadi ke modern.(Gheytasi, Azizifar & Gowhary 

(dalam Khusniyah dan Hakim, 2019:21) menyatakan bahwa 

beberapa penelitian menunjukan bahwa adanya teknologi 

memberikan pengaruh positif terhadap pembelajaran. Internet 

telah dipadukan menjadi sebuah alat atau media yang digunakan 

untuk melengkapi aktivitas pembelajaran .Pembelajaran daring 

merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak 

bertatap muka langsung, tetapi menggunakan platform yang dapat 

membantu proses belajar mengajar yang dilakukan meskipun jarak 

jauh. Tujuan dari adanya pembelajaran daring ialah memberikan 

layanan pembelajaran bermutu dalam jaringan yang bersifat massif 

dan terbuka untuk menjangkau peminat ruang belajar agar lebih 

banyak dan lebih luas.7 

Ada beberapa aplikasi yang juga dapat membantu kegiatan 

belajar mengajar, missalnya whatsapp, zoom, web blog, edmodo 

dan lain-lain. Pemerintah juga mengambil peran dalam menangani 

ketimpangan kegiatan belajar mengajar selama pandemi covid-19 

ini. Melansir laman resmi Kemendikbud RI, ada 12 platform atau 

aplikasi yang bisa diakses pelajar untuk belajar di rumah yaitu (1) 

Rumah belajar, (2) Meja kita, (3) Icando, (4) Indonesiax, (5) 

Google for education, (6) Kelas pintar, (7) Microsoft office 365, 

 
6Dian Ratu Ayu Uswatun Hasanah, "Pendidikan Dalam Masa Pandemi 

Covid-19", Jurnal Sinestesia, 10.1, hal. 42. 
7Oktafia Ika Handarini, "Pembelajaran Daring Sebagai Upaya Study From 

Home (SFH) Selama Pandemi Covid-19", Administrasi Dan Perkantoran (JPAP), 8.3 

(2020), hal.498. 
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(8) Quipper school, (9) Ruang guru, (10) Sekolahmu, (11) Zenius, 

(12) Cisco webex.8 

Pembelajaran pada hakikatnya digunakan siswa untuk 

mengembangkan potensi pada dirinya. Kegiatan pembelajaran 

melibatkan dua belah pihak yaitu peserta didik sebagai penerima 

pendidikan dan pendidik sebagai pemberi fasilitas. Keutamaan 

dalam kegiatan pembelajaran adalah terjadinya proses belajar. 

Istilah media pembelajaran memiliki beberapa pengertian. Salah 

Satu pendapat memberikan pengertian media secara luas dan 

secara sempit. Adapun secara luas media pembelajaran dimaknai 

sebagai setiap orang, materi atau peristiwa yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengetahuan, 

keterampilan dan sikap. Adapun pengertian secara sempit yang 

dimaksud dengan media pembelajaran adalah sarana non personal 

(bukan manusia) yangdigunakan oleh guru yang memegang peran 

dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan .9 

Sedangkan media elektronik adalah alat yang dibuat 

berdasarkan prinsip elektronika. Jadi media elektronik adalah 

seluruh alat media yang memakai energi elektromagnis bagi 

pemakai untuk mengakses kontenya. Pengertian yang lebih 

sederhana dari media elektronik adalah semua informasi atau data 

yang diciptakan, didistribusikan, serta diakses memakai bentuk 

elektronik.10 

Penelitian ini dilakukan di SMAN 15 Bandar Lampung, 

Adapun alasan peneliti memilih SMAN 15 Bandar Lampung 

sebagai tempat penelitian karena SMAN 15 Bandar Lampung 

memiliki beberapa kelebihan yakni SMAN 15 sudah berakreditasi 

A dan SMAN 15 Bandar Lampung sudah cukup mewakili kriteria 

untuk dilakukannya penelitian. 

Berdasarkan hasil observasi awal di peroleh informasi 

bahwa di SMAN 15 Bandar Lampung melakukan pembelajaran 

 
8Dian Ratu Ayu Uswatun Hasanah. 
9Andrew Fernando Pakpahan dkk, "Pengembangan Media Pembelajaran", 

Yayasan Kita Menulis, 2021.Hal. 54 
10Merlyn Widalismana dan Neta Dian Lestari, "Analisis Hasil Belajar 

Mahasiswa Menggunakan Media Cetak Dengan Media Elektronik Pada Mata Kuliah 

Matematika Ekonomi Di Universitas PGRI Palembang", Jurnal PINUS, 3.2, Hal. 43. 
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secara daring, dengan menggunakan media pembelajaran 

elektronik seperti handphone, laptop dan aplikasi seperti 

whatsapp, google classroom dan zoom meeting, kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaan pembelajran daring di SMAN 15 

Bandar Lampung dengan menggunakan media pembelajaran 

berbasis elektronik adalah koneksi internet yang tidak stabil dan 

harga kuota yang terbilang cukup mahal.  

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti 

tertarik untuk mengambil judul penelitian “Implementasi 

Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Elektronik Dalam 

pembelajaran Daring di SMAN 15 Bandar Lampung”. 

 

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti kemukakan 

maka fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini 

ialah Implementasi Penggunaan Media Pembelajaran 

Berbasis Elektronik Dalam pembelajaran Daring di SMAN 15 

Bandar Lampung  

2. Sub-Fokus Penelitian 

Adapun Sub-Fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi 

Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Elektronik Dalam 

pembelajaran Daring di SMAN 15 Bandar Lampung yakni 

sebagai berikut : 

a. Implementasi Penggunaan Media Pembelajaran 

Berbasis Elektronik Terhadap Dalam pembelajaran 

Daring di SMAN 15 Bandar Lampung. 

b. Kendala yang dihadapi dalam Penggunaan Media 

Pembelajaran Berbasis Elektronik Dalam 

pembelajaran Daring di SMAN 15 Bandar Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Implementasi Penggunaan Media Pembelajaran 

Berbasis Elektronik Dalam pembelajaran Daring di SMAN 15 

Bandar Lampung ? 
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2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam Penggunaan Media 

Pembelajaran Berbasis Elektronik Dalam pembelajaran 

Daring di SMAN 15 Bandar Lampung ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan : 

a. Untuk Mengetahui Implementasi Penggunaan Media 

Pembelajaran Berbasis Elektronik Dalam pembelajaran 

Daring di SMAN 15 Bandar Lampung  

b. Untuk Mengetahui kendala yang dihadapi dalam 

penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Elektronik 

Dalam Pembelajaran Daring di SMAN 15 Bandar Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan dan sebagai referensi untuk menambah 

keterampilan untuk melaksanakan penelitian serta berguna 

untuk menambah wawasan mengenai Implementasi 

Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Elektronik Dalam 

pembelajaran Daring di SMAN 15 Bandar Lampung. 

 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini sebagai masukan kepada pendidik dan juga 

sekolah untuk mengetahui dan memahami tentang 

Implementasi Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis 

Elektronik Dalam pembelajaran Daring di SMAN 15 Bandar 

Lampung. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai bahan perbandingan 

dan juga sebagai acuan. Selain itu penelitian terdahulu untuk 

menghindari anggapan kesamaan dan menggambarkan secara jelas 

perbedaan dalam penelitian yang dilakukan. Maka dalam hal ini 

peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu yakni 

sebagai berikut: 
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1. Hasil Penelitian Nurul Khusnul Khotimah, DKK (2021) 

Penelitian Nurul Khusnul Khotimah, DKK (2021), berjudul 

“Penerapan metode diskusi berbasis E-learning dengan 

penggunaan aplikasi Zoom Cloud Meeting, Edmodo dan 

Quizizz dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa materi 

sistem pencernakan pada Program Studi Keperawatan UIN 

Alauddin Makassar”. Ketuntasan hasil belajar pada pra siklus 

36 mahasiswa atau (57,14%) pada siklus I mencapai 48 

mahasiswa atau (76,19%) mengalami peniingkatan 12 

mahasiswa atau (19,05%), dan tingkat ketidak tuntasan 

belajar mahasiswa menurun sebesar 12 mahasiswa (19,05%) 

dari keseluruhan mahasiswa yang berjumlah 63mahasiswa. 

Siklus II tingkat ketuntasan mencapai 63 mahasiswa atau 

(100%) terjadi peningkatan hasil belajar mahasiswa sebanyak 

15 mahasiswa atau (20,58%) dan tingkat ketidak tuntasan 

mahasiswa menurun sebesar 7 mahasiswa atau (23,81%).11 

2. Hasil Penelitian  Annissa Ayu Setyaningrum (2021) 

Penelitian  Annissa Ayu Setyaningrum (2021), berjudul 

“Peningkatan Kualitas Pembelajaran Daring di Masa 

Pandemi Covid-19 Menggunakan Media Sosial Grup 

Whatsap dan Youtube”, Berdasarkan hasil penelitian serta 

pembahasan yang telah dilaksanakan diatas ,maka dapat 

disimpulkan bahwa. Penelitian manfaat penggunaan media 

sosial whatsap dan youtube di masa pandemi selama kegitan 

belajar daring di TK Pertiwi 1 Gagaksipat dilaksanakan dalam 

dua siklus. Setiap siklus terdiri atas 4 tahapan yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, observasi kemudian refleksi. Pada 

pra-siklus hasil observasi menunjukan bahwa masih 

kurangnya proses pembelajaran. Dari analisis yang telah 

dilakukan tersebut dapat dikatakan bahwa tindakan perbaikan 

kegiatan yang peneliti lakukan dapat meningkatkan prestasi 

 
11 Nurul Khusnul Khotimah, DKK, “Penerapan Metode Diskusi Berbasis E-

Learning dengan Penggunaan Aplikasi Edmodo, Zoom Cloud Meeting dan Quizizz 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa Materi Sistem Pencernaan pada 

Program Studi Keperawatan UIN Alauddin Makassar”, Jurnal Pendidikan dan 

Pembelajaran Indonesia (JPPI), 1.1 , 2021 
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belajar anak didik kelompok A TK Pertiwi 1 Gagaksipat 

dengan demikian proses perbaikan melalui pemanfaatan 

media sosial whatsap dan youtube dimasa pembelajaran 

daring berhasil.12 

3. Hasil Penelitian Dina Maulida, DKK (2021) 

Penelitian Dina Maulida, DKK (2021), berjudul 

“Implementasi Pembelajaran Daring melalui Grup Whatsapp 

pada Siswa Sekolah Dasar”. Berdasarkan hasil penelitian 

melalui analisis data pada bab sebelumnya telah mendapatkan 

kesimpulan yakni pembelajaran daring dilakukan dengan 

menggunakan whatsapp pembelajaran dimulai dengan 

memberi salam,berdoa,  dan menanyakan kabar dan motivasi, 

selanjutnya memberikan gambaran materi kepada siswa 

melalui whatsapp. Setelah itu pembelajaran ditutup dengan 

doa dan penugasan. Ada faktor yang menghambat dalam 

proses pembelajaran daring di SDN Celep Sidoarjo 

khususnya pada siswa kelas 3 yakni gadget terbatas karena 

gadget tersebut masih milik orang tua. Proses pembelajaran 

secara daring melalui grup whatsapp tergolong “Belum 

Efektif”, karena bermacam-macam hambatan atau kendala 

yang dialami siswa bervariasi.13 

4. Hasil Penelitian Resa Iskandar (2020) 

Penelitian Resa Iskandar (2020), berjudul “Penggunaan Grup 

Whatsapp Sebagai Media Pembelajaran Terhadap Peserta 

Didik DTA At-Takwal Kota Bandung”. Berdasarkan hasil 

penelitian mengenai pelaksanaan grup WhatsApp sebagai 

media pembelajaran DTA At-Tawakal Kota Bandung maka 

peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut, 

penggunaan grup WhatsApp sebagai media pembelajaran 

dirasa cukup membantu tutor dan peserta didik dalam proses 

pembelajaran sebagai pengembangan media pembelajaran. 

Peserta didik yang tertinggal materi pembelajaran karena 

 
12 Annissa Ayu Setyaningrum (2021), berjudul “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19 Menggunakan Media Sosial Grup 
Whatsap dan Youtube”, Jurnal Educatio, 7.2, 2021 

13 Dina Maulida, DKK, berjudul “Implementasi Pembelajaran Daring 

melalui Grup Whatsapp pada Siswa Sekolah Dasar”. Jurnal Basicedu, 5.5, 2021 
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tidak halangan tidak bisa hadir kini tidak perlu untuk meminta 

materi pada temanya karena tutor mampu mengshare 

materi pembelajaran yang tertinggal itu pada grup tersebut.14 

5. Hasil Penelitian Meyla Kurniawati, DKK (2019) 

Penelitian Meyla Kurniawati, DKK (2019), berjudul 

“Penerapan Blended Learning Menggunakan Model Flipped 

Classroom Berbantuan Google Classroom Dalam 

Pembelajaran Matematika SMP”. Hasil dari penelitian ini 

adalah Proses pembelajaran blended learning menggunakan 

model flipped classroom berbantuan Google Classroom di 

kelas VIIA SMP Negeri 9 Banjarmasin tahun pelajaran 

2018/2019 berada pada kate-gori sangat baik. Sedangkan di 

kelas VIIA SMP Negeri 9 Banjarmasin tahun pelajaran 

2018/2019 berada pada kategori cukup. Pada rata-rata hasil 

belajar siswa memperoleh hasil bahwa siswa perempuan lebih 

tinggi dari siswa laki-laki. Tanggapan siswa terhadap 

penerapan blended learning menggunakan model flipped 

classroom berbantuan Google Classroom di kelas VIIA SMP 

Negeri 9 Banjarmasin berada pada kategori sangat tinggi.15 

6. Hasil Penelitian Dwining Bintarawati dan Yudin Citriadin 

(2020) 

Penelitian Dwining Bintarawati dan Yudin Citriadin (2020), 

berjudul “Implementasi Kelas Virtual Dengan Google 

Classroom Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kimia DI SMA 

Negeri Bekasi”. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa Capaian hasil belajar 

siswa setelah diterapkannya pada mata pelajaran kimia 

menggunakan kelas virtual dengan Google Classroom 

mengalami peningkatan secara klasikal tuntas dengan 

persentase siklus I yaitu 70,94% menjadi 88,88% pada siklus 

II. Selain itu, aktivitas siswa pada mata pelajaran kimia 

 
14Resa Iskandar (2020), “Penggunaan Grup Whatsapp Sebagai Media 

Pembelajaran Terhadap Peserta Didik DTA At-Takwal Kota Bandung”. Jurnal Comm-

Edu, 3.2, 2020 
15Meyla Kurniawati, DKK, berjudul “Penerapan Blended Learning 

Menggunakan Model Flipped Classroom Berbantuan Google Classroom Dalam 

Pembelajaran Matematika SMP”Jurnal Pendidikan Matematika, 7.1, 2019. 



10 
 

menggunakan kelas virtual dengan Google Classroom 

mengalami peningkatan, dengan persentase pada siklus I 

92,31% menjadi pada 94,23%. Berdasarkan hasil yang 

diperoleh, dapat disimpulkan bahwa implementasi kelas 

virtual dengan Google Classroom dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran kimia di DI SMA Negeri 

Bekasi.16 

 
Tabel 1.1 

Tabel Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

NO. Judul Persamaan Perbedaan 

1. Penelitian Nurul 

Khusnul Khotimah, 

DKK, Jurnal (2021), 

“Penerapan metode 

diskusi berbasis E-

learning dengan 

penggunaan aplikasi 

Zoom Cloud Meeting, 

Edmodo dan Quizizz 

dapat meningkatkan 

hasil belajar mahasiswa 

materi sistem 

pencernakan pada 

Program Studi 

Keperawatan UIN 

Alauddin Makassar”. 

 

Sama-sama 

membahsa 

aplikasi zoom 

meeting sebagai 

media 

pembelajaran. 

Perbedaan 

terletak pada 

variabel 

penelitian yang 

diteliti yakni 

meneliti hasil 

belajar dari 

menggunakan 

media 

pembelajaran 

zoom meeting. 

2. Penelitian  Annissa Ayu 

Setyaningrum, Jurnal 

(2021), berjudul 

“Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran Daring di 

Persamaan yang 

terletak dalam 

penelitian ini 

adalah variabel 

yang di teliti 

Perbedaan 

terletak pada 

metode 

penelitian yakni 

penelitian ini 

 
16 Dwining Bintarawati dan Yudin Citriadin, berjudul “Implementasi Kelas 

Virtual Dengan Google Classroom Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kimia DI SMA 

Negeri Bekasi”. Jurnal Kimia dan Pendidikan Kimia, 2.2, 2020 



11 

 

 

 

Masa Pandemi Covid-19 

Menggunakan Media 

Sosial Grup Whatsap 

dan Youtube”. 

 

sama-sama 

membahas 

kualitas 

pembelajaran 

dan media 

pembelajaran 

yang di bahas 

sama-sama 

membahas 

whatsapp 

sebagai media 

pembelajaran. 

 

menggunakan 

penelitian 

tindakan kelas  

3. Penelitian Dina 

Maulida, DKK, Jurnal 

(2021), berjudul 

“Implementasi 

Pembelajaran Daring 

melalui Grup Whatsapp 

pada Siswa Sekolah 

Dasar”. 

 

Persamaan 

dalam penelitian 

ini adalah sama-

sama 

menggunakan 

aplikasi 

whatsapp grup 

sebagai media 

pembelajaran 

daring 

Perbedaan yang 

terdapat dalam 

penelitian ini 

adalah terletak 

pada variabel 

yang di teliti 

yakni pada 

siswa SD  

4. Penelitian Resa 

Iskandar, Jurnal (2020), 

berjudul “Penggunaan 

Grup Whatsapp Sebagai 

Media Pembelajaran 

Terhadap Peserta Didik 

DTA At-Takwal Kota 

Bandung”. 

 

Persamaan yang 

terdapat dalam 

penelitian ini 

yakni penelitian 

ini sama-sama 

membahas 

whatsapp grup 

sebagai media 

pembelajaran  

Perbedaan yang 

terdapat pada 

penelitian ini 

adalah 

penelitian ini 

tidak meneliti 

secara spesifik 

penggunaan 

media 

pembelajaran 

dalam mata 

pelajaran 

sekolah, 
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sehingga 

pembahasan 

dalam 

penelitian ini 

penggunaan 

whatsapp grup 

secara umum 

dalam sekolah 

tersebut. 

 

 

5. Penelitian Meyla 

Kurniawati, DKK, 

Jurnal (2019), berjudul 

“Penerapan Blended 

Learning Menggunakan 

Model Flipped 

Classroom Berbantuan 

Google Classroom 

Dalam Pembelajaran 

Matematika SMP” 

 

Persamaan 

dalam 

penelitian ini 

yaitu sama-

sama membahas 

media 

pembelajaran 

menggunakan 

aplikasi google 

classroom 

Perbedaan 

terletak pada 

variabel 

penelitian yakni 

membahas 

mengenai 

classroom 

dengan model 

flipped 

classroom dan 

digunakan 

dalam mata 

pelajaran 

matermatika. 

 

6. Penelitian Dwining 

Bintarawati dan 

Yudin Citriadin, 

Jurnal (2020), 

berjudul 

“Implementasi Kelas 

Virtual Dengan 

Google Classroom 

Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Kimia 

Persamaan 

dalam penelitian 

ini adalah sama-

sama membahas 

google 

classroom 

sebagai media 

pembelajaran 

virtual atau 

Perbedaan 

terletak pada 

variabel yang 

diteliti yakni 

variabel 

penelitian ini 

membahas hasil 

belajar  pada 

mata pelajaran 

kimia. 
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DI SMA Negeri 

Bekasi”. 

 

pembelajaran 

daring 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian 

kualitatif merupakan penelitian untuk mengeksplorasi dan 

memahami makna yang oleh sejumlah individu atau 

kelompok dianggap berasal dari masalah sosial dan 

kemanusiaan, penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya 

yang penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan 

prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari 

para partisipan. 17 

2. Penyajian Fakta dan Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini merupakan aspek yang 

sangat penting karena merupakan sumber data untuk 

menentukan kualitas penelitian. Oleh karena itu peneliti 

menggunakan 2 sumber yaitu sumber data primer dan data 

sekunder yakni sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapat dari subjek 

yang akan diteliti, dalam penelitian ini peneliti 

memdapatkan informasi secara langsung dengan 

menggunakan instrument-instrumen yang telah 

ditetapkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini jawaban 

data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan guru 

mata pelajaran pendidikan agama islam di SMAN 15 

Bandar Lampung dan tanggapan siswa, serta 

pengamatan secara langsung saat pembelajaran 

berlangsung oleh guru dengan menggunakan media 

pembelajaran berbasis elektronik. 

 
17 Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, “Metode Penelitian 

Kualitatif”, Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, Semarang, 2019, hal.2 
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b. Data Skunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan oleh peneliti berupa bukti catatan ataupun 

laporan historis yang disusun dalam arsip yang 

dipublikasikan dan tidak di publikasikan, atau sering 

juga disebut sebagai data dokumenter.18 Dalam 

penelitian ini data skunder diperoleh dari lembaga 

sekolah yang akan diteliti yakni SMAN 15 Bandar 

Lampung yang berhubungan dengan penggunaan data 

sebagai pendukung penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

a. Wawancara  

Wawancara dilakukan kepada semua informan 

penelitian yang terpilih dengan frekuensi yang tidak 

sama antara satu dengan yang lainnya, kemudian 

informasi yang diperoleh melalui wawancara dicatat 

dalam catatan sementara dan selanjutnya disusun 

kembali serta dituangkan kedalam buku hasil dari 

kegiatan lapangan.19 Pada penelitian ini wawancara yang 

digunakan adalah wawancara mendalam. Dalam 

penelitian ini informan yang akan di wawancara adalah 

guru pendidikan agama islam SMAN 15 Bandar 

Lampung dan Siswa kelas X IPS SMAN 15 Bandar 

Lampung. Adapun tema yang akan diberikan kepada 

setiap informan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 
18 Ibid, hal. 34 
19 Rahmadi, “Metodologi Penelitian”, Antasari Press, Banjarmasin, 2011, 

hal. 75 
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Tabel 1.2 

Tabel Tema Wawancara 

 

b. Observasi 

Observasi merupakan bagian yang sangat penting 

dalam penelitian kualitatif. Melalui observasi peneliti 

dapat merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan 

dan interaksi sebjek penelitian. Observasi ditahapnya 

meliputi pengamatan secara langsung mengenai hal-hal 

yang sekiranya berkaitan dengan masalah yang 

diteliti.20 

 

 

c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan sumber data tambahan dalam 

penelitian kualitatif jika tersedia sumber lain seperti 

informan, peristiwa atau aktivitas dan tempat. 

Dokumen yang dikumpulkan dapat bersasal dari 

informan maupun arsip-arsip yang dimiliki oleh 

informan atau suatu lembaga. 21 

 
20 Ibid, hal.80 
21 Ibid, hal. 85 

No. Informan Tema Wawancara 

 

1 

 

Guru 

 

a. Bagaimana penggunaan media elektronik dalam 

pembelajaran daring. 

b. Apa saja Media elektronik yang digunakan dalam 

pembelajaran daring. 

c. Apa saja kendala yang dihadapi dalam 

pembelajaran daring. 

 

2 

 

Siswa 

 

Tanggapan siswa atas proses 

pembelajaran yang dialami 
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4. Teknik Analisis Data 

Selajutnya data yang sudah diproleh akan dilakukan reduksi 

data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data 

untuk menganalisis data.  

a. Reduksi data merupakan suatu proses analisis data 

guna untuk memilih, memutuskan perhatian, 

menyederhanakan, mengabstraksikan serta 

menginformasikan data yang muncul dari catatan-

catatan yang didapat dilapangan. Reduksi data 

merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan 

kecerdasan, keleluasaan, dan kedalaman wawasan 

yang tinggi dalam penerapan nya dapat dilakukan 

dengan cara yakni diskusi dengan begitu wawasan 

peneliti akan berkembang sehingga dapat mereduksi 

data-data yang memiliki nilai temuan dan 

pengembangan teori yang signifikan.22 

b. Penyajian Data  

Setelah data direduksi oleh peneliti makan langkah 

selanjutnya adalah penyajian data, penyajian data dapat 

dilakukan dengan menggunakan table, grafik, 

pictogram dan lain sebagainya. Melalui penyajian data 

tersebut maka data terorganisasikan dan tersusun dalam 

pola hubungan, sehingga akan semakin mudah untuk 

dipahami. Semua data yang dipeoleh ditampung dan di 

rangkum untuk mengetahu hasil dari peneltian tentang 

Implementasi Penggunaan Media Pembelajaran 

Berbasis Elektronik Terhadap Peningkatan Kualitas 

Belajar PAI Dalam pembelajaran Daring di SMAN 15 

Bandar Lampung. 23 

c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi langkah ketiga 

dalam analisis data dalam penelitian kualitatif. 

Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat 

 
22 Sirajudin Saleh, “Analisis Data Kualitatif”, Pustaka Ramadhan, Bandung, 

Juni 2017, hal.101 
23 Ibid, hal. 102 
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sementara dan akan mengalami perubahan apabila 

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap 

awal didukung dengan bukti-bukti yang valid dan 

konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel.24 

5. Pengecekan Keabsahan Data 

Penetapan keabsahan suatu data memerlukan teknik 

pemeriksaan. Triangulasi dibedakan menjadi tiga macam 

yaitu triangulasi teknik, triangulasi sumber dan triangulasi 

teori. Triangulasi teknik adalah penelitian yang 

menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda 

untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. 

Triangulasi sumber berarti penelitian yang menggunakan 

sumber yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dengan 

teknik yang sama. Triangulasi teori dilakukan dengan 

membandingkan hasil akhir yang berupa rumusan informasi 

dengan persefektif teori yang relevan untuk menghindari 

bias dan subjektifitas peneliti atas temuan yang dihasilkan.  

Pada penelitian ini teknik pengecekan keabsahan data 

menggunakan triangulasi teknik yaitu dengan teknik 

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan 

data dari sumber yang sama.25 Pada penelitian ini triangulasi 

teknik yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

Gambar Triangulasi Teknik 

 

 

 

      

Gambar 1.1  

 
24 Ibid, hal. 103 
25 Ibid, 127 
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I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan berguna untuk mengetahui apa saja 

pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini, dalam penelitian 

ini terdapat lima bab yaitu sebagai berikut : 

BAB I   : Pendahuluan yang tediri dari penegasan judul, 

latar belakang .masalah, fokus dan sub-fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan .penelitian, 

manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu 

yang .relevan, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II  :  Landasan teori yang berisi tentang, Pengertian 

Media Pembelajaran, Jenis-Jenis Media 

Pembelajaran, Prinsip dan Faktor Pemilihan 

Media Pembelajaran, Media Pembelajaran 

Berbasis Elektronik,  Pengertian Pendidikan 

Agama Islam, Fungsi dan Tujuan Pendidikan 

Agama Islam, Ruang Lingkup Pendidikan Agama 

Islam, Pengertian Implementasi, Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Implementasi, Implementasi 

Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis 

Elektronik dalam Pembelajaran PAI. 

BAB III  :  Deskripsi objek penelitian berisikan tentang 

Sejarah Sekolah, Visi dan Misi, Tujuan Sekolah, 

Identitas Sekolah, Alamat Sekolah, Keadaan Guru 

dan Karyawan, Keadaan Peserta Didik, Sarana 

dan Prasarana. 

 

BAB IV  : Analisis Penelitian berisi tentang Implementasi 

penggunaan media pembelajaran berbasis 

elektronik dalam pembelajaran daring di SMAN 

15 Bandar Lampung. 

 

BAB V  : Penutup yang terdiri dari Simpulan dan 

Rekomendasi 





 

20 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teori 

1. Implemantasi Media Pembelajaran Berbasis Elektronik  

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Media berasal dari bahasa latin, yakni “medium” yang 

merupakan bentuk jamak yang memiliki arti harfiah yakni 

perantara atau pengantar.1 Pembelajaran menurut UU 

Sisdiknas No 20 tahun 2003 ialah proses interaksi dalam 

lingkungan belajar antar pendidik dengan peserta didik dan 

sumber belajar.2 Media dalam proses pembelajaran merupakan 

perantara atau sebagai pengantar sumber pesan dengan 

penerima pesan dengan tujuan untuk merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan kemauan sehingga terdorong untuk 

turut serta terlibat dalam proses pembelajaran dikelas. Dalam 

proses pembelajaran juga pada dasarnya merupakan suatu 

proses komunikasi, sehingga media yang dipergunakan dalam 

pembelajaran disebut dengan media pembelajaran.3 

Menurut National Education Assocatian (NEA), media 

ialah perangkat yang dapat dimanipulasikan, didengarkan, 

dilihat, dibaca beserta instrument yang dapat digunakan 

dengan baik dalam proses pembelajaran dan dapat 

mempengaruhi efektivitas program instruksional. Sedangkan 

menurut Daryanto (2010), media pembelajaran merupakan 

segala sesuatu (baik manusia, benda, atau lingkungan sekitar) 

yang dapat digunakan untuk menyampaikan ataupun 

menyalurkan pesan dalam proses pembelajaran sehingga dapat 

merangsang perhatian, minat, pikiran dan perasaan peserta 

didik dalam kegiatan belajar mengajar guna mencapai tujuan 

 
1Rudy Sumiharsono dan Hisbiyatul Hanah, "Media Pembelajaran", CV. 

Pustak (Jember, Jawa Timur, 2017). Hal. 3 
2Ramen A Purba, Dkk,"Pengantar Media Pembelajaran", Yayasan Kita 

Menulis, 2020. Hal.3 
3Mustofa Abi Hamid, Dkk, Media Pembelajaran, Yayasan Kita Menulis, 

2021. Hal.3 
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dalam proses pembelajaran.4Pembelajaran akan dapat berjalan 

dengan baik dan hasilnya akan maksimal apabila dalam proses 

pembelajaran itu menggunakan media yang baik sebagai alat 

bantu dalam proses pembelajaran, oleh karenanya dizaman 

yang modern seperti sekarang ini sudah tidak zaman lagi 

apabila pembelajaran tidak disertai dengan penggunaan media. 

Pembelajaran yang tidak disertai dengan media pembelajaran 

yang baik malah akan menyulitkan pendidik dalam 

menyampaikan materi dan peserta didik yang menerima 

materi dalam menyerap pesan yang disampaikan.5 

Kustandi dan Sutjipto, mengemukakan bahwa 

pembelajaran merupakan proses suatu rencana dalam rangka 

mengelola sumber belajar agar terjadi proses belajar pada 

siswa. Suprihatiningrum, mendefinisikan pembelajaran 

sebagai serangkaian kegiatan yang terencana dengan 

melibatkan informasi dan lingkungan untuk mempermudah 

siswa dalam belajar. Pembelajaran adalah kegiatan terencana 

seorang pendidik yang melibatkan bahan ajar, sumber ajar, 

informasi dan lingkungan untuk menciptakan terjadinya 

proses belajar pada peserta didik sehingga dapat 

mengembangkan potensi diri, pengetahuan, keterampilan, dan 

nilai-nilai positif.6 

Hamalik mengemukakan bahwa pemakaian media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, 

dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap 

siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi 

pembelajaran akan sangat membantu keefektifan dan 

penyampaian pesan danisi pelajaran pada saat itu.7 

 
4Mustofa Abi Hamid, Dkk. Hal.4 
5Rudy Sumiharsono dan Hisbiyatul Hanah.Hal.2 
6Rudy Sumiharsono dan Hisbiyatul Hanah.Hal. 54 
7Azhar Arsyad, "Media Pembelajaran", PT. Raja Grafindo Persada (Depok, 

2019). Hal. 19 
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Apabila dilihat dari manfaatnya, Danim menyebutkan 

manfaat media dalam pembelajaran adalah sebagai berikut : 

(a) Meningkatkan mutu pendidikan dengan cara meningkatkan 

kecepatan belajar (rate of learn-ing), (b) Memberi 

kemungkinan pendidik yang sifatnya lebih individual, (c) 

Memberi dasar pengajaran yang lebih ilmiah, (d) Pengajaran 

dapat dilakukan secara mantap, (e) Meningkatkam 

terwujudnya kedekatan belajar (immediacy learning), dan (f) 

Memberikan penyajian pendidikan yang lebih luas.8 

Dalam menerapkan pembelajaran disekolah guru harus 

dapat menciptakan suasana belajar yang menarik dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai pendidik  guru perlu dilandasi 

langkah-langkah dengan sumber ajaran agama, sesuai dengan 

firman Allah SWT. Dalam surah An-Nahl ayat 44 yaitu : 

بُرِ  َل اِلَۡيِهۡم َولَعَلَُّهۡم يَتَفَكَُّرۡونَ  َواَۡنَزۡلنَۤا اِلَۡيَك الذ ِ    بِاۡلبَي ِٰنِت َوالزُّ ٤٤ۡكَر ِلتُبَي َِن ِللنَّاِس َما نُز ِ

 

Artinya : 

“Kami        turunkan        kepadamu        Al-quran, agar kamu 

menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan   

kepada   mereka   dan   supaya mereka memikirkan”.9 (Q.S 

An-Nahl : 44) 

Demikian pula dalam masalah penerapan media 

pembelajaran, pendidik harus memperhatikan perkembangan 

jiwa keagamaan anak didik, karena faktor inilah yang justru 

menjadi sasaran media pembelajaran. Tanpa memperhatikan 

serta memahami perkembangan jiwa anak atau tingkat daya 

pikir anak didik, guru akan sulit untuk dapat mencapai sukses 

dalam proses pembelajaran. Sebagaimana firman Allah AWT, 

dalam suarah An-Nahl ayat 125 yaitu : 

 
8Azhar Arsyad.Hal.54 
9Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemahnya (Bandung: CV. 

Diponegoro,2007) 
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َمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُهْم بِالَّتِْي ِهَي اَْحَسُن  اُدْعُ اِٰلى َسبِْيِل َرب َِك بِاْلِحْكَمِة َوالْ   

۱۲۵اِنَّ َربََّك هَُو اَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِْيِلٖه َوهَُو اَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدْينَ    

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-oarang yang mendapat 

petunjuk”.10 (Q.S suarah An-Nahl : 125) 

Dalam tafsir Al-quran Hidayatul Insan disebutkan bahwa11 : 

1) Jalan Tuhanmu, Yang lurus; yang di dalamnya 

mengandung ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh.  

2) Hikmah artinya tepat sasaran; yakni dengan 

memposisikan sesuatu pada tempatnya. Termasuk ke 

dalam hikmah adalah berdakwah dengan ilmu, 

berdakwah dengan mendahulukan yang terpenting, 

berdakwah memperhatikan keadaan mad’u (orang yang 

didakwahi), berbicara sesuai tingkat pemahaman dan 

kemampuan mereka, berdakwah dengan kata-kata yang 

mudah dipahami mereka, berdakwah dengan membuat 

permisalan, berdakwah dengan lembut dan halus. 

Adapula yang menafsirkan hikmah di sini dengan Al 

Qur’an.  

3) Yakni nasehat yang baik dan perkataan yang menyentuh. 

Termasuk pula memerintah dan melarang dengan targhib 

(dorongan) dan tarhib (menakut-nakuti). Misanya 

menerangkan maslahat dan pahala dari mengerjakan 

perintah dan menerangkan madharrat dan azab apabila 

mengerjakan larangan.  

 
10 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemahnya (Bandung: CV. 

Diponegoro,2007) 
11 Marwan bin Musa, “Tafsir Al-Quran Hidayatul Insan”, www.tfsir.web.id, 

Hal.360 
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4) Jika orang yang didakwahi menyangka bahwa yang 

dipegangnya adalah kebenaran atau sebagai penyeru 

kepada kebatilan, maka dibantah dengan cara yang baik; 

yakni cara yang dapat membuat orang tersebut mau 

mengikuti secara akal maupun dalil. Termasuk di 

antaranya menggunakan dalil yang diyakininya, karena 

hal itu lebih dapat mencapai kepada maksud, dan jangan 

sampai perdebatan mengarah kepada pertengkaran dan 

caci-maki yang dapat menghilangkan tujuan serta tidak 

menghasilkan faedah darinya, bahkan tujuannya  adalah 

untuk menunjukkan manusia kepada kebenaran, bukan 

untuk mengalahkan atau semisalnya. Ibnul Qayyim 

rahimahullah berkata, “Allah ‘Azza wa Jalla menjadikan 

tingkatan (dalam) berdakwah sesuai tingkatan manusia; 

bagi orang yang menyambut, menerima dan cerdas, di 

mana dia tidak melawan yang hak (benar) dan 

menolaknya, maka didakwahi dengan cara hikmah. Bagi 

orang yang menerima namun ada sisi  lalai dan suka 

menunda, maka didakwahi dengan nasehat yang baik, 

yaitu dengan diperintahkan dan dilarang  disertai targhib 

(dorongan) dan tarhib (membuat takut), sedangkan bagi 

orang yang menolak dan mengingkari didebat dengan 

cara yang baik.”12 

Maka dari tafsir diatas dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan media harus mempertimbangan beberapa 

aspek seperti aspek pesan yang disampaikan adalah suatu 

pesan yang positif, bahasa yang santun dan sarana yang 

tepat dalam menyampaikan pesan, dan jika saat 

penyampaian pesan terdapat bantahan dari peserta didik 

pendidik pun harus menjelaskan secara baik-baik dan 

logis, agar peserta didik dapat menerima pesan tersebut. 

  

 
12 Ibid 
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b. Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Ada beberapa cara untuk mengklasifikasikan media baik 

pengertian media secara umum maupun media 

pembelajaran.Dilihat dari jrnisnya media dibagi menjadi 3 

yakni : 

1) Media audio  

Media pembelajaran jenis ini berfungsi untuk 

menyalurkan pesan audio dan sumber pesan ke 

penerima pesan. Media audio berkaitan dengan indera 

pendengaran. Dilihat dari pesan diterima, media audio 

dapat menyampaikan pesan verbal (bahasa lisan atau 

kata-kata) maupun non verbal (bunyi-bunyi dan 

vokalisasi).  

2) Media Visual  

Media pembelajaran Visual merupakan media yang 

hanya mengandalkan indera penglihatan. Jenis media 

pembelajaran visual menampilkan materinya dengan 

menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Pesan yang 

akan disampaikan dituangkan ke dalam bentuk-bentuk 

visual. Selain itu fungsi media visual juga berfungsi 

untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, 

menggambarkan fakta yang mungkin dapat mudah 

untuk dicerna dan diingat jika disajikan dalam bentuk 

visual. Macam-macam media pembelajaran visual ini 

dibedakan menjadi dua yaitu media visual diam dan 

media visual gerak. 

3) Media Audio Visual 

Media audio visual merupakan media yang mampu 

menampilkan suara dan gambar. 13 

 

 

 

 
13Muhammad Ramli, "Media Dan Teknologi Pembelajaran", IAIN Antasari 

Press (Banjarmasin, Kalimantan Selatan). Hal.16 
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Tabel 2.1 

          Tabel Pengelompokan Media Berdasarkan Jenisnya 

No. Golongan Media Contoh Media dalam 

Pembelajaran 

1. Media Audio Handphone 

 

2. Media Visual LCD Proyektor, Internet 

3. Media Audio Visual Televisi, Laptop, Komputer.  

   

c. Prinsip dan Faktor Pemilihan Media Pembelajaran 

Dalam menggunakan media dalam proses pembelajaranya 

guru juga harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam 

penggunaan media pembelajaran yakni antar lain: 

1) Objektivitas 

Yang dimaksud dengan objektivitas dalam pemilihan 

media yakni pemilihan media bukan didasarkan atas 

kesenangan atau kebutuhan guru, melainkan pemilihan 

media ialah keperluan sistem dalam proses 

pembelajaran, oleh karena itu pemilihan media pada 

saat kegiatan belajar mengar juga perlu adanya masukan 

dari siswa. 

2) Program Pembelajaran 

Program pembelajaran yang disampaikan oleh guru 

kepada peserta didiknya harus sesuai dengan kurikulum 

yang telah ditentukan atau kurikulum yang sedang 

berlaku pada saat itu, baik menyangkut dengan isi, 

struktur ataupun kedalamannya. 

3) Sasaran Program 

Pemilihan media yang digunakan harus dilihat dengan 

kekesuaian perkembangan yang terjadi pada anak didik, 

bagi dari segi penggunaan bahasa, simbol-simbol yang 

akan digunakan, cara dan juga kecepatan dalam 

penyajian maupun waktu penggunaannya. 

4) Situasi dan kondisi 
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Situasi dan kondisi yang di maksud dalam hal ini ialah 

keadaan sekolah atau tempat ruangan yang akan 

digunakan dalam proses pembelajaran, baik dari ukuran 

tempat, perlengkapan alat pembelajaran, ventilasi 

udaranya, situasi dan kondisi anak didik yang akan 

mengikuti pembelajaran baik dari jumlah, motivasi dah 

kegairahannya. 

5) Kualitas Teknik 

Teknik dalam pengecekan media pembelajaran sebelum 

digunakan, dalam penggunan media pembelajaran 

sebaiknya guru memperhatikan prinsip dalam teknik 

pengecekan kualitas media, menurut Nana Sudjana 

adapun prinsip-prinsip yang di maksud ialah : 

a) Menentukan jenis media dengan tepat 

b) Menetapkan atau mempertimbangkan subyek 

yang tepat 

c) Menyajikan media dengan tepat 

d) Menempatkan atau memperlihatkan media pada 

waktu, tempat, dan situasi yang tepat.14 

Faktor pemilihan media dalam proses pembelajaran perlu 

diperhatikan oleh guru agar pada saat penyampaian materi 

dapat di sampaikan secara maksimal sehingga peseta didik 

dapat memahami makna dari apa yang telah disampaikan 

oleh guru tersebut, Menurut Oemar Hamalik (adapun faktor 

yang perlu diperhatikan guru dalam pemilihan media 

pembelajaran yakni : 

a) Rasional, yang artinya dalam pemilihan media 

pembelajaran yang akan disajikan haruslah 

masuk akan dan mampu dipikirkan oleh kita. 

b) Ilmiah, yang artinya media dapat dipergunakan 

apabila sesuai dengan perkembangan akal dan 

ilmu pengetahuan. 

 
14Ahmad Suryadi, "Teknologi Dan Media Pembelajaran Jilid II", CV Jejak 

anggota IKAPI  (Jawa Barat, 2021). Hal.94-95 
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c) Ekonomis, yakni dalam pembuatan media 

pembelajaran tidak terlalu mengeluarkan banyak 

biaya atau disesuaikan dengan Kemampuan 

pembiayaan yang dimiliki. 

d) Praktis dan efisien, media tersebut artinya dapat 

mudah untuk digunakan dan tepat dalam 

penggunaannya. 

e) Fungsional, artinya media yang disajikan guru 

dapat digunakan sebagai memperjelas materi.15 

 

d. Media Pembelajaran Berbasis Elektronik  

1) Pengertian Media Pembelajaran Berbasis 

Elektronik 

 Media elektronik ialah sebuah alat yang dibuat 

berdasarkan prinsip elektronika atau benda yang 

menggunakan alat berdasarkan arus listrik.16 Media 

elektronik adalah sarana media massa yang 

mempergunakan alat elektronik modern, seperti radio, 

televisi, dan film, dalam pembelajaran media 

elektronik yang biasa digunakan ialah LCD, Laptop, 

Smartphone dan internet. Media Elektronik 

merupakan sebuah percakapan lisan yang memiliki 

sifat segera dan singkat, yang artinya antara pemberi 

informasi dan responden berjalan cepat dan singkat, 

perbedaan yang mencolok dari media elektronik ialah 

terletak pada perbedaan tempat media elektronik tidak 

bergantung atau pun terikat pada tempat pesan yang di 

berikan dapat dikirim dan diterima secara elektronis 

atau disiarkan. Media elektronik adalah semua 

informasi atau data yang diciptakan, didistribusikan, 

serta diakses memakai bentuk elektronik.17 

 
15Adi Hermawansyah, "Problematika Pengajar Dan Media Pembelajaran Di 

LP3I Business College Balikpapan", Tahta Medi (Balik Papan).Mei 2021, Hal.51 
16 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), http://kbbi.web.id/elektronik, 

2016 
17 AnneAhira.com, “Media Elektronik”, http:www.anneahira.com/media-

elektronik.htm, 2016 



29 
 

 

 

 Media pembelajaran berbasis elektronik merupakan 

sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi 

elektronik untuk mendukung belajar mengajar dengan 

media internet atau jaringan komputer. Jadi media 

pembelajaran berbasis elektronik merupakan suatu 

alat yang dapat digunakan untuk memberi informasi 

ke penerima berupa suara, gambar, video melalui 

televisi, komputer, laptop, dan lainnya. Alat-alat 

tersebutlah yang dapat digunakan pada kegitan 

pembelajaran untuk menyalurkan informasi dari 

pendidik kepada peserta didik berupa informasi atau 

pun materi pembelajaran.18 

 Pembelajaran dengan menggunakan berbagai jenis 

media elektronik dimanfaatkan tidak hanya di pakai 

untuk menyampaikan pesan oleh guru sebagai 

fasilitator saja namun memberikan kemudahan dalam 

pembelajaran, dalam proses pembelajaran daring 

(dalam jaringan) atau pembelajaran jarak jauh, media 

elektronik memberikan elemen yang sangat penting 

dalam proses pembelajaran yang dilakukan karena 

tanpa adanya media elektronik tersebut tidak mungkin 

penyampaian materi akan tersampaikan mengingat 

kondisi seperti sekarang ini yang belum menemukan 

titik terang untuk di adakan nya proses pembelajaran 

tatap muka di sekolah.19 

 

 

2) Macam-Macam Media Pembelajaran Berbasis 

Elektronik 

Media pembelajaran elektronik yang biasa digunakan 

dalam proses pembelajaran : 

 
18 Aidah. S, “Pemanfaatan E-learning sebagai Media Pembelajaran Di STIA 

Gazali Barru (studi pustaka terhadap pemanfaatan model e-learning berbasis sofeware 
clarolirine), Jurnal Meraja, 2.1, 1 Februari 2019, hal 2 

19 Unik Hanifah Salsabila,”Pemanfaatan Teknologi Media Pembelajaran di 

Masa Pandemi Covid-19 , Vol.2 No.2 Desember 2020”, Universitas Ahmad Dahlan, 

Hal. 6 
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a) Laptop 

Laptop adalah komputer yang dirancang dalam 

ukuran mini, tipis, dan ringan agar mudah dibawa 

dan digunakan dimana saja. Oleh karena itu 

komputer ini seringkali disebut komputer 

portebel atau komputer jinjing. Laptop seringkali 

disebut Notebook atau Powerbook. Laptop adalah 

komputer jinjing yang berukuran kecil, ringan, 

mudah dipindahkan, dibawa ke mana saja, dan 

dapat dimasukan ke dalam tas. Semua komponen 

laptop sama dengan komputer desktop, namun 

dibuat lebih kecil, ringan dan tipis. Komponen-

komponen ini dipasang menjadi satu pada 

sebuang casing berbahan plastik, Magnesium 

Alloy atau Aluminium yang kuat dan tahan air. 

Berat laptop biasanya sekitar 1-3 kg, tergantung 

ukuran, bahan, dan komponen-komponen yang 

terpasang didalamnya. Laptop menggunakan 

sumber daya baterai atau listrik dengan adaptor 

AC yang dapat digunakan untuk mengisi ulang 

baterai atau menyalakan laptop itu sendiri.20 

b) Komputer 

Komputer berasal dari bahasa latincomputare 

yang berarti menghitung. Definisi komputer yang 

lain yaitu : Komputer adalah “mesin penghitung 

elektronik yang cepat dan dapat menerima 

informasi input digital, kemudian memprosesnya 

sesuai dengan program yang tersimpan 

dimemorinya dan menghasilkan output berupa 

informasi”. Komputer adalah suatu alat 

elektronik yang mampu melakukan berbagai 

tugas sebagai berikut : 

(1)  Menerima input 

 
20JUD, "Mengenal Komputer", ed. by Jubilee Enterprise.November 2017, 

Hal.10 
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(2)  Memproses input tadi sesuai dengan 

programnya 

(3)  Menyediakan output dalam bentuk 

informasi 

Komputer adalah suatu pemrosesan data yang 

cepat, termasuk perhitungan artmatika dan oprasi 

logika, tanpa campur tangan dari manusia. 21 

c) LCD Proyektor 

Media pembelajaran menggunakan proyektor 

LCD yang memiliki fungsi suntuk menampilkan 

video, gambar atau data dari komputer pada 

sebuah layar atau sesuatu dengan permukaan 

datar seperti infocus atau dinding. Dibandingkan 

dengan media lain seperti plasma/LCD Display, 

proyektor juga memiliki beberapa kelebihan 

seperti, bisa membuat tampilan yang sangat 

besar, bisa dibawa dengan mudah serta 

fleksibilitas yang tinggi. Fungsi lain dari 

proyektor yakni : proyektor bisa membuat sebuah 

presentasi menjadi lebih hidup, karena dengan 

tampilan gambar atau tulisan itu kita bisa 

memberikan presentasi yang lebih dinamis dan 

atraktif, sebagai alat informasi proyektor bisa 

menampilkan tampilan layar besar, maka 

proyektor sangatlah efektif untuk dijadikan 

sebagai media informasi, proyektor sebagai 

pemutar video, dengan menggunakan proyektor 

bisa menikmati bioskop didalam rumah. Hal ini 

dikarenakan proses tampilan yang terjadi di 

bioskop dapatdi tampilkan dirumah yaitu dengan 

proyeksi.22 

 
21Erwan Baharudin, "Pemanfaatan Software Untuk Tunanetra Dalam 

Menggunakan Komputer", Jurnal FASILIKOM, 4.2, Hal. 123–24. 
22Yulia Utami, "Pengaruh Pemanfaatan Media Pembelajaran Proyek LCD 

Menggunakan Program Power Point Terhadap Hasil Belajar Siswa Dalam 

Menentukan Volume Kubus Dan Balok Pada Bangun Ruang", Jurnal Mantik Penusa, 

1.1 (2017), Hal. 54. 
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d) Handphone/Smartphone 

Smartphone atau ponsel pintar seringkali disebut 

sebagai komputer mini dalam genggaman tangan 

karena dibuat menggunakan komputer hardware 

dan software yang canggih. Ponsel yang 

termasuk dalam kategori smartphone salah 

satunya adalah android.Ponsel-ponsel pintar ini 

sudah menggunakan sistem operasi layaknya 

komputer, yaitu sistem operasi sybian, windows 

mobile, Android, Palm WebOS, Mac OS, atau 

Blackberry OS.23 

Oprasional layar, biasanya menggunakan aplikasi 

layar sentuh atau Touchsreen berukuran 3 inch 

atau lebih. Beberapa diantaranya ada yang masih 

menggunakan QWERTY. Fitur utama smartphone 

adalah kemampuan koneksi internet cepat. 

Dalam penggunaan nya sebagai media 

pembelajaran handphone bisa menjadi sarana 

guru dalam menyampaikan sebuah informasi 

kepada siswanya lebih cepat, agar guru dapat 

menggunakan berbagai fitur yang terdapat 

didalam nya, handphone tersebut perlu dukungan 

dari sebuah jaringan internet. 

e) Televisi 

Televisi merupakan sistem elektronik yang 

mengirimkan gambar diam dang amber hidup 

bersama suara melalui kabel. Sistem ini 

menggunakan peralatan yang mengubah cahaya 

dan suara kedalam gelombang elektrik dan 

mengonversikan kembali kedalam cahya yang 

dapat dilihat dan suara yang dapat didengar. 

Fungsi televisi sebagai media pendidikan. 

Televisi merupakan sarana yang ampuh untuk 

menyiarkan acara pendidikan kepada khalayak 

yang jumlahnya begitu bnayk secara simultan 

 
23Yulia Utami. Hal.13 
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dengan makna pendidikan, yaitu meningkatkan 

pengetahuan dan penalaran masyarakat. 24 

f) Internet 

Internet merupakan singkatan dari International 

Work atau penghubung jaringan yang digunakan 

sebagai media komunikasi.25Sedangkan menurut 

Oetomo (2002) mengatakan bahwa internet yang 

ialah suatu jaringan komputer yang sangat besar, 

dimana jaringan komputer tersebut terdiri dari 

bagian jaringan – jaringan kecil yang saling 

terhubung dengan pengguna lain. Jaringan 

komputer yang sangat besar ini dapat mencakup 

jaringan seluruh dunia dan,Menutur Allan (2005) 

menjelaskan bahwa internet ialah sekumpulan 

jaringan komputer yang saling terhubung satu 

sama lain secara fisik dan juga memiliki 

kemampuan untuk membaca dan menguraikan 

berbagai protokol komunikasi tertentu yang 

sering kita kenal dengan istilah Internet Protocol 

(IP) serta Transmission Control Protocol (TCP). 

Protokol sendiri, lebih lanjut didefinisikan oleh 

Alan sebagai sebuah spesifikasi sederhana 

mengenai bagaimana dua atau lebih komputer 

dapat saling bertukar informasi. 

Pengertian jaringan internet secara umum bisa 

didefinisikan jaringan komputer tiada batas yang 

menjadi penghubung pengguna komputer dengan 

pengguna komputer lainnya serta dapat 

berhubungan dengan komputer di sebuahwilayah 

ke wilayah di penjuru dunia, dimana di dalam 

jaringan tersebut mempunyai berbagai macam 

informasi serta fasilitas layanan internet 

 
24Rusman,DKK "Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Dan 

Komunikasi", Rajawali Pers, 2011.Hal. 185-186 
25Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa 

Indonesia", cet. ke-4, 2007. Hal. 710-711 



34 
 

browsing atau surfing. Istilah ini lebih dikenal 

denga “online” di internet. Dengan adanya 

internet yang terkoneksi pada hardware dapat 

menghubungkan kita pada flatform atau aplikasi-

aplikasi yang berguna sebagai alat penghubung 

untuk berkomunikasi seperti : 

(1)  Whatsapp Grup 

Whatapp adalah aplikasi chatting dimana 

kita bisa mengirimkan pesan berupa teks, 

gambar, suara, lokasi, dan bahkan video ke 

teman-teman yang menggunakan ponsel 

apapun. Berbeda dengan Blackberry 

Messenger yang hanya mengizinkan para 

pengguna Blackberry untuk saling 

berkomunikasi saja. Whatsapp lebih 

bersifat cross platform, itu artinya, 

walaupun ponsel yang digunakan berbeda 

tetap bisa terhubung dengan lainnya. 

Populasi Whatsapp pada tahun 2012 saja 

jumlah pesan teks yang terkirim satu 

dengan lainya telah mencapi angka 10 juta 

persen.26 

Dalam aplikasi whatapp terdapat beberapa 

fitur yang dapat digunakan salah satu nya 

fitur whatapp grup. Whatsapp grup ini 

dapat dibuat dengan jumlah anggota yang 

cukup banyak. Dalam dunia pendidikan 

whatsapp grup digunakan sebagai sebuah 

media penyampaian alternatif ditengah 

kondisi pandemi covid-19 seperti sekarang 

ini, dalam penyampaian materi 

pembelajaran PAI dapat disampaikan 

kepada semua siswa melalui 

grupwhatsapp, cara penerapannya didalam 

 
26Jubilee Enterprise, "Chatting Tanpa Batas Menggunakan 

Whatsapp", 2014. Hal.1 
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proses pembelajaran yakni siswa 

mengirimkan pesan berupa pertanyaan 

atau suatu permasalahan melalui grup 

whatsapp tersebut yang sebelumnya sudah 

dibuat oleh guru, permasalahan dan juga 

pertanyaan tersebut dapat langsung 

dijawab oleh guru, atau kata lain media 

whatapp tersebut sebagai tempat ataupun 

wadah untuk guru dan siswa berdiskusi 

mengenai permasalahan yang terdapat 

dalam materi yang telah disampaikan.27 

(2)  Google Clasroom 

Di kondisi seperti sekarang ini yang tidak 

memungkinkannya guru melakukan 

pembelajaran tatap muka dengan siswa nya 

membuat guru harus mencari cara agar 

pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan 

tujuan, pemilihan berbagai macam media-

media elektronik perlu dilakukan agar 

siswa tidak merasa bosan dan tetap tertarik 

untuk mengikuti pembelajaran dari rumah 

ini, google classroom menjadi salah satu 

media yang bisa guru gunakan dalam 

menyampaikan materi pembelajaran, 

untuk menjalankan aplikasi ini 

penggunanya harus terlebih dahulu masuk 

ke dalam akun google untuk kemudia 

mencari aplikasi google classroom 

tersebut, ada beberapa fitur yang dapat 

digunakan dalam aplikasi ini yakni 

stream,classwork dan people. Stream yang 

berfungsi sebagai ruang untuk 

memberikan pengumuman, 

 
27Minhajul Ngabidin, Dkk, "Pembelajaran Di Masa Pandemi, Inovasi Tanpa 

Henti", Deeppublis (Yogyakarta, 2021). Hal. 183 
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mendiskusikan materi atau melihat tugas, 

materi, quiz yang diberikan oleh guru. 

Classwork berfungsi sebagai ruang yang 

digunakan guru untuk membuat soal 

latihan, quiz dan mengadakan evaluasi dan 

people yang berfungsi sebagai kode akses 

untuk guru mengundang guru lain sebagai 

partner dalam melakukan proses 

pembelajaran.Materi yang dapat diunggah 

dalam aplikasi ini yakni berupa dokumen, 

foto dan video.28 

(3)  Zoom Meeting 

Tidak hanya aplikasi whatapp grup dan 

google classroom saja yang menjadi 

sebuah aplikasi atau alternatif yang dapat 

digunakan guru dalam proses 

pembelajaran dari rumah, guru dituntut 

untuk kreatif dan juga inovatif untuk 

mengembangkan pembelajaran yang 

menarik, keterbatasan keadaan yang tidak 

memungkinkan nya guru dalam proses 

kegiatan tatap muka dapat membuat guru 

sulit untuk mengenali wajah satu persatu 

dari murid yang guru ajar, aplikasi zoom 

meeting sebagai media yang dapat 

digunakan dalam mengatasi permasalahan 

tersebut, aplikasi zoom meeting ialah 

sebuah aplikasi video conference aplikasi 

ini dinilai sangat mudah untuk aktivitas 

bekerja maupun belajar dalam jarak 

jauh,zoom dapat digunakan di komputer, 

laptop, maupun handphone, dengan 

aplikasi ini memungkin guru untuk melihat 

wajah para siswa dalam proses 

 
28Rahmi Ramadhani, Teori & Praktik Flatform Asesmen Untuk 

Pembelajaran Daring, Yayasan Kita Menulis, Agustus 2020. Hal. 52 
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pembelajaran, biasanya dalam penggunaan 

nya terdapat host yang berfungsi sebagai 

pembagi tampilan layar kepada pengguna 

zoom lain nya.29 Dalam proses 

pembelajaran biasanya yang menjadi host 

adalah guru, guru bisa memberikan materi 

berupa Power Point yang dapat di share 

atau dibagian melalui fitur (Screen 

Sharing). 

(4)  Youtube 

Pemilihan media youtube merupakan salah 

satu media yang cocok dalam penerapan 

proses belajar mengajar. Adapun 

keuntungan guru dalam penggunaan media 

Youtube adalah Youtube sebagai sumber 

instruksional yang baik, sebagai sumber 

alat informasi mengajar yang dapat 

melibatkan peserta didik dan gaya belajar 

yang modern, sebagai sumber pembelajar 

yang gratis dalam pertimbangan anggaran 

pendidikan, melalui Youtube proses belajar 

mengajar online lebih praktis hanya 

dengan menyipkan URL video di situs 

Youtube yang akan dipilih. 

Manfaat lain dari penggunaan media 

Youtube berbasis Blanded Learning adalah 

pembelajaran dapat memilih materi 

pembelajaran berdasarkan minatnya 

sendiri, sehingga belajar menjadi 

menyenangkan, tidak membosankan, 

penuh motivasi, semangat dan menarik 

perhatian.Meski demikian guru di dalam 

kelas tetap harus membimbing dan 

mengarahkan peserta didik dalam memilih 

 
29Hadion Wijoyo, Dkk, "Efektifitas Proses Pembelajaran Di Masa Pandemi", 

Sumatra Utara Insan Cendikia Mandiri, Maret 2021. Hal. 26 
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konten yang sesuai dengan materi 

pembelajaran.30 

(5)  Google meet 

Google meet adalah salah satu dari sekian 

banyak aplikasi video konfrensi (Video 

conference), dimana aplikasi ini digunakan 

oleh sekitar 100 orang atau bahkan  lebih 

dalam satu sesi pembelajaran/rapat secara 

virtual tanpa bertatap muka. Menariknya 

pengguna aplikasi ini dapat menggunakan 

google meet ini secara gratis dan dapat 

diakses melalui komputer, laptop maupun 

smartphone masing-masing dan fitur-fitur 

menarik yang ditawarkan oleh aplikasi ini, 

syarat dalam menggunakan aplikasi ini 

sangat mudah, yakni pengguna seperti 

guru atau siswa cukup mendownload 

aplikasi tersebut kemudian mengaitkan 

dengan email/akun google dan pastikan 

terhubung dengan internet. 

Google meet juga tidak hanya untuk 

melihat dokumen atau materi-materi 

belajar saja tetapi juga dapat melakukan 

presentasi hingga merekam sebuah 

pembelajaran.31 

(6)  Edmodo 

Edmodo adalah media pembelajaran 

daring yang dapat dimanfaatkan untuk 

melaksankan pembelajaran pada masa 

pandemi covid-19. Edmodo merupakan 

 
30Acmad Bihaqi Dkk, "Youtube Sebagai Media Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam Efektif Di SMK Nurul Yaqin Sampang",Jurnal Manajemen Dan 

Pendidikan Islam, 7.1 (2020), Hal. 84. 
31M. Aziz Kurniawan Dkk, "Pemanfaatan Google Classrom Dan Google 

Meet Sebagai Media Pembelajaran Online Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam Kelas XI SMAN 01 Malang Di Masa Pandemi Covid-19", Jurnal Pendidikan 

Islam, 6.6 (2021), Hal. 24. 
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situs jejaring sosial e-learning didesain 

khusus untuk pendidikan. Edmodo 

merupakan Social Learning Network 

(SLN) dengan elemen sosial mirip dengan 

Facebook yang fungsi utamanya adalah 

berbagi pakai (Sharing) sumber belajar, 

melakukan interaksi dan komunikasi 

antara dosen dan mahasiswa serta antara 

mahasiswa, dan melakukan evaluasi 

belajar secara daring. Edmodo 

dikembangkan atas prinsip pengelolaan 

kelas berbasis kelompok dan sosial media. 

Edmodo sangat komprehensif sebagai 

sebuah coursemanagement systemseperti 

Moodle, bedanya adalah aksesnya lebih 

cepat dan lebih mudah penggunaannya, 

dan menggunakan beberapa fitur yang 

fungsinya sama seperti course 

management system edmodo memiliki 

banyak model tugas yang akan dipilih oleh 

guru, mulai dari penugasan dalam bentuk 

pengiriman file word, ppt, excel, video. 

Sampai pada ujian dalam bentuk pilihan 

ganda, mencocokkan, esai dan benar 

salah.32 

(7)  Instagram 

Salah satu aplikasi media sosial yang dapat 

digunakan guru dalam proses 

pembelajaran adalah instagram dimana 

instagram dapat menghubungkan guru dan 

pendidik untuk selalu terhubung dengan 

peserta didik. Seiring berjalannya waktu e-

learning merupakan alasan yang sangat 

 
32Minten Ayu Larassati, ‘Efektifitas Media Pembelajaran Daring 

Edmodo Dalam Perkuliahan Pendidikan Agama Islam Pada Masa Pandemi 

Covid-19’, Jurnal Tambora, 4.2 (2020), Hal. 78. 
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mendasar dalam memanfaatkan isntagram 

sebagai media pembelajaran online adalah 

karena memang penggunaannya mudah 

khususnya untuk semua kalangan, tampian 

aplikasi yang sangat menarik dan mudah 

untuk dipahami, dapat dinuka 

dismartphone maupun Personal Computer 

(PC), serta fitur-fitur yang mampu 

mendukung proses atau kegiatan 

pembelajaran online. Selain itu, Instagram 

juga memberikan peluang untuk siswa 

melakukan eksplorasi membuat produknya 

sendiri di unggah ke instagram, aktivitas 

belajar sepanjang hayat, dan kolaborasi 

pendidik dengan peserta didik dalam hal 

belajar mengajar. Secara khusus instagram 

memiliki fitur-fitur yang dapat menunjang 

pembelajaran daring ataralain live 

steaming, fitur post feed dan instagram 

TV.33 

(8)  Tik Tok 

Aplikasi TikTok adalah sebuah jaringan 

sosial dan platformvideo music yang 

diluncurkan pada September 2016, 

Aplikasi tersebut memperbolehkan para 

penggunanya untuk membuat video music 

pendek mereka sendiri. TikTok dapat 

diolah menjadi media pembelajaran yang 

menarik dan interaktif bagi peserta didik. 

Didalam hal pengalaman pengguna, 

TikTok telah mengoptimalkan pengalaman 

dalam hal desain atar muka dan model 

produksi konten interaktif. Serta aplikasi 

 
33Ahmad Veygid Dkk, ‘Analisis Fitur Dalam Aplikasi Instagram 

Sebagai Media Pembelajaran Online Mata Pelajaran Biologi Untuk Siswa 

Sekolah Menengah Atas’, Jurnal Pendidikan Biologi, 1.1, Hal. 40. 
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tersebut ramah digunakan sealigus 

memberikan produk konten lebih luas dan 

mudah untuk dugunakan dalam 

pembelajaran. TikTok adalah aplikasi 

audio-visual yang menyediakan 

kemampuan pedagogis, pengalaman 

realistis, peningkatan motivasi, dan 

perilibatan siswa sebagai pencipta. 34 

 

3) Indikator Media Pembelajaran Berbasis 

Elektronik 

Pembelajaran yang melibatkan penggunaan peralatan 

elektronik dalam menciptakan, membantu 

perkembangan, menyampaikan, menilai dan 

memudahkan suatu proses belajar mengajar dimana 

pelajar sebagai pusatnya serta dilakukan secara 

interaktif kapanpun dan dimanapun. 

a) Jangkauan Luas 

Media elektronik dalam pembelajaran memiliki 

jangkauan yang luas karena seluruh masyarat 

sudah dapat menggunakannya. 

b) Daya Tarik Maksimal 

Media elektronik apaun jenisnya memiliki 

karakteristik yang dapat menjangkau 

ketertarikan manusia karena bentuk visual serta 

audio. Dari segi visual media elektronik 

mungkin dapat menyajikan gambar bererak 

begitu menarik mata. Sedangkan dari segi audio 

media elektronik menyajikan suara yang 

mampu menghidupkan suasana visual. Hal 

tersebut dapat menjadi nilai tambah dan dapat 

membuat suasana pembelajaran dapat lebih 

menarik 

 
34Ahmad Zubaidi, ‘Pengembangan Media Pembelajaran Maharah Al-Kalam 

Berbasis Media Sosial Menggunakan Aplikasi TikTok’, Jurnal Arabic Studies, 6.1 

(2021), Hal.  4. 
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c) Praktis dan Cepat 

Media elektronik juga lebih praktis dan cepat. 

Karena pada dasarnya media elektronik sudah 

menggunakan teknologi jaringan dalam sistwm 

pengopeasiannya. 

d) Fleksibel 

Media elektronik fleksibel karena mudah untuk 

di baca dan di bawa ke mana saja. Media 

elektronik seperti handpone misalnya dapat 

sangat mudah untuk di bawa ke mana-mana 

sehingga kita akan lebih mudah untuk 

menggunakannya. Jika dalam kondisi pandemic 

seperti sekarang ini media elektronik berperan 

penting sebagai salah satu solusi dalam 

menyampaikan pesan materi pembelajaran.35 

 

4) Manfaat Media Pembelajaran Berbasis 

Elektronik  

Manfaat media dalam proses pembelajaran adalah 

memperlancar interaksi antar Guru dengan peserta 

didik sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih 

efektif dan efisien. Tetapi secara lebih khusus ada 

beberapa manfaat media dalam pembelajaran, yaitu 

: 

a) Penyampaian materi pelajaran dapat 

diseragamkan 

Setiap peserta didik mungkin mempunyai 

penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu 

konsep meteri pembelajaran tertentu. Dengan 

bantuan media, penafsiran yang beragam 

tersebut dapat dihindari sehingga dapat 

disampaikan kepada peserta didik secara 

seragam. Setaip pebelajar yang melihat atau 

 
35Ratna Tiharita Setiawardhani, ‘Pembelajaran Elektronik (E-Learning) Dan 

Internet Dalam Rangka Mengoptimalkan Kreativitas Belajar Siswa’, Jurnal Ilmiah 

Pend.Ekonomi, 1.2, Hal.85. 



43 
 

 

 

mendengar uraian suatu materi pelajaran 

melalui media yang sama, akan menerima 

informasi yang persis sama seperti yang 

diterima oleh peserta didik lainnya. Dengan 

demikian, media juga dapat mengurangi 

terjadinya kesenjangan informasi diantara 

peserta didik di manapun berada. 

b) Proses pembelajaran menjadi jauh lebih jelas 

dan menarik 

Dengan beberapa potensi yang dimilikinya, 

media dapat menampilkan informasi melalui 

suara, gambar, gerakan dan warna, baik secara 

alami maupun manipulasi. Materi yang 

dikemas melalui program media, akan lebih 

jelas, lengakap, serta menarik minat peserta 

didik. Dengan media, materi sajian bisa 

membangkitkan rasa keingintahuan peserta 

didik dan merangsang peserta didik bereaksi 

baik secara fisik maupun emosional. 

Singkatnya, media pembelajaran dapat 

membantu peserta didik untuk menciptakan 

suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak 

monoton, dan tidak membosankan. 

c) Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif 

Jika dipilih dan dirancang secara baik, media 

dapat membantu guru dan peserta didik 

melakukan komunikasi dua arah secara aktif 

selama proses pembelajaran. Tanpa media, 

seorang guru akan cenderung berbicara satu 

arah kepada peserta didik. Namun dengan 

media, guru dapat mengatur kelas sehingga 

bukan hanya guru sendiri yang aktif tetapi 

juga peserta didiknya. 

d) Efisiensi dalam waktu dan tenaga 

Keluhan yang selama ini sering kita dengar 

dari guru adalah selalu kekurangan waktu 
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untuk mencapai targer kurikulum. Sering 

terjadi guru menghabiskan banyak waktu 

untuk menjelaskan suatu materi pembelajaran. 

Hal ini sebenarnya tidak harus terjadi jika 

guru dapat memanfaatkan media secara 

maksimal. Dengan media guru tidak harus 

menjelaskan materi pelajaran secara berulang-

ulang sebab hanya dengan sekali sajian 

menggunakan media peserta didik akan lebih 

mudah memahami pelajaran. 

e) Meningkatkan kualitas hasil belajar peserta 

didik 

Penggunaan media bukan hanya membuat 

proses pembelajaran lebih efisien, tetapi juga 

membantu peserta didik menyerap materi 

pelajaran lebih mendalam dan utuh. Bila 

hanya dengan mendengarkan informasi verbal 

dari guru saja, peserta didik mungkin kurang 

memahami pelajaran secara baik. Tetapi jika 

hal tersebut diperkaya dengan melihat, 

meyentuh, merasakan, atau mengalami sendiri 

melalui media, maka pemahaman peserta 

didik pasti akan lebih baik. 

f) Media juga dapat mengatasi kendala 

keterbatasan ruang dan waktu 

Sesuatu yang terjadi di luar ruang kelas, 

bahkan di luar angkasa dapat dihadirkan di 

dalam kelas melalui bantuan media. Demikian 

pula beberapa peristiwa yang telah terjadi di 

masa lampau, dapat kita sajikan di depan 

peserta didik sewaktu-waktu. Dengan media 

pula suatu peristiwa penting yang sedang 

terjadi di benua lain dapat dihadirkan seketika 

di ruang kelas.36 

 
36Iwan Falahudin, ‘Pemanfaatan Media Dalam Pembelajaran’,Widyaiswara 

Network Journal, 1.2 (2014), Hal. 114–16. 
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2. Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Menurut Ahmad D. Marimba mengatakan bahwa pendidikan 

islam merupakan bimbingan atau pimpinan yang dilakukan 

secara sadar oleh pendidik kepada peserta didik terhadap 

perkembangan jasmani dan rohani menuju terbentuknya 

kepribadian yang utama yakni (insan kamil).37Sedangkan 

menurut Dzakiyah Darajat, pendidikan agama islam 

merupakan suatu upaya guna membina dan mengasuh 

peserta didik agar dapat memahami kandungan dalam ajaran 

islam secara menyeluruh dan mampu menghayati makda dan 

tujuan yang akhirnya dapat mengamalkan dan menjadikan 

islam sebagai pedoman hidup. 

Menurut Muhaimin pendidikan islam dapat dimaknai 

dalam beberapa pengertian, yakni : 

1) Pendidikan islam atau pendidikan islami, merupakan 

pendidikan yang dapat di pahami serta dapat 

dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental 

yang terkandung dalam Al-quran dan hadist Dalam 

definisi ini pendidikan islam dapat berwujudkan 

pemikiran dan teori pendidikan yang di bagun dan 

juga dikembangkan dalam sumber dasar tersebut. 

2) Pendidikan ke-islaman atau pendidikan agama islam, 

yakni merupakan upaya dalam mendidikan agama 

islam serta ajaran islam dan nilai-nilai yang 

terkandung didalam nya agar menjadi way of life 

(pandangan dan sikap hidup) seseorang. 

3) Pendidikan agama islam atau proses dan praktek 

dalam penyelenggaraan pendidikan nya yang 

berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat 

islam. Pendidikan islam dapat di artikan sebagai 

 
37H. Abdul Rahman, ‘Pendidkan Agama Islam Dan Pendidikan Islam’, 8.1, 

Hal.3. 
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proses pemberdayaan dn pewarisan ajaran dalam 

agama, budaya dan peradaban umat islam dari 

generasi seterusnya sepanjang sejarah.38 

Pendidikan islam merupakan suatu aktivitas atau 

tindakan dan juga bimbingan yang dilakukan secara sadar 

dan sengaja serta terencana yang mengarah pada terbentuk 

nya kepribadian pada peserta didik yang sesuai dengan 

norma yang sudah ada dalam ajaran agama islam. Pendidikan 

islam juga ialah usaha sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, 

menghayati, hingga mengimani, bertaqwa dan berakhlak 

mulia dalam mengamalkan ajaran agama islam. 

 

b. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Menurut Muh. Haris Zubaidillah dan M. Ahim Sulthan 

Nuruddaroini dalam penelitian nya mengatakan bahwa 

fungsi dan Tujuan Pendidikan Agama Islam adalah sebagai 

berikut : 

1) Fungsi Pendidikan Agama Islam, berfungsi untuk: 

a) Pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada 

Allah SWT serta akhlak mulia peserta didik 

seoptimal mungkin, yang telah ditanamkan lebih 

dahulu dalam lingkungan keluarga. 

b) Penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman 

mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 

c) Penyesuaian mental peserta didik terhadap 

lingkungan fisik dan social melalui pendidikan 

agama Islam 

d) Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-

kelemahan peserta didik dalam keyakinan, 

 
38Rudi Ahmad Suryadi, "Ilmu Pendidikan Islam", Deeppublis (Yogyakarta). 

Mei 2018, Hal.11 
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pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan 

sehari-hari 

e) Pencegahan peserta didik dari hal-hal negatif 

budaya asing yang akan di hadapinya sehari-hari 

f) Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan 

secara umum (alam nyata dan non-nyata), sistem 

dan fungsionalnya 

g) Penyaluran siswa untuk mendalami pendidikan 

agama ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi. 

2) Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk 

menumbuhkan serta meningkatkan keimanan dalam diri 

seseorang, dengan cara memberikan pengetahuan, 

penghayatan, pengamalan serta pengalaman kepada 

peserta didik mengenai agama Islam sehingga peserta 

didik tersebut diharapkan mampu menjadi manusia 

yang terus mengalami perkembangan dalam hal 

keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah SWT dan 

berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,serta dengan 

ajaran agama yang telah tebentuk peserta didik tersebut 

memiliki pengetahuan untuk dapat melanjutkan pada 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi.39 

 

c. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama islam meliputi pengajaran mengeni 

hubungan manusia dengan Allah SWT, manusia dengan 

manusia, manusia dengan dirunya sendiri dan hubungan 

manusa dengan lingkungan dan makhluk lainnya. Dalam 

pendidikan agama islam tersebut bersaha untuk 

menyeimbangkan antara iman, islam dan ihsan yang 

diwujudkan dalam bentuk hubungan manusa dengan al-

khaliq (hablun min Allah), hubungan manusia dengan diri 

 
39Muh Haris Zubaidillah dan M Ahim Sulthan Nuruddaroini, ‘Analisis 

Krakteristik Materi Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Jenjang SD, SMP Dan 

SMA’, Jurnal Pendidikan Agama Islam, 2.1, Hal.4. 
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sendiri (hablun min al-Nafsihi), hubungan manusa dengan 

sesame (hablun min al-Naas) dan hubungan manusia dengan 

lingkungan alam (hablun min al-alam). 

Dalam penjabaran nya hubungan masuia dengan khaliq 

memiliki arti hubungan tersebut bertujuan guna membentuk 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. 

Hubungan manusia dengan diri sendiri dapat di artikan 

bahwa manusia dapat menghargai dan menghormati siri 

sendiri yang berlandaskan pada nilai keimanan dan 

ketakwaan. Hubungan manusia dengan sesama yakni 

berusaha untuk menjaga kedamaian an kerukunan hubungan 

antara umat beragama. Sedangkan hubungan manusia 

dengan lingkungan alam memiliki arti sebagai usaha untuk 

menyesuaikan mental keislaman terhadap lingkungan fisik 

dan sosialnya. 

Dari keempat hubungan yang telah dijabarkan diatas masuk 

dalam kurikulum pendidikan agama islam yang tersusun 

dalam beberapa materi antara lain sebagai berikut : 

1) Quran hadis : yang berisikan materi yang menekankan 

pada Kemampuan siswa untuk bisa membaca, menulis 

dan menerjemahkan isi kandungan ayat al-quran dan 

hadis. 

2) Akidah Akhlak : materi yang di ajarkan yakni 

mengenai Kemampuan untuk memahami, 

menghayati, mempertahankan keyakinan dan 

meneladani serta mengamalkan sifat-siafat Allah 

SWT yang menjadi pondasi amalan dalam kehidupan 

sehari-hari yang diwujudkan dengan sikap terpuji dan 

menghindari akhlak tercela. 

3) Fikih : materi pembelajaran ini menekankan pada 

Kemampuan sisa untuk memahami, menghayati, dan 

mengamalkan hukum islam sebagai dasar pandangan 

hidup melalui kegiatan bimbingan, pengalaman dan 

pembiasaan. 

4) Sejarah kebudayaan islam : materi yang di ajarkan 

yakni mengenai kemampuan siswa dalam mengambil 
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ibrah dari suatu kejadian atau peristiwa bersejarah 

dalam perkembangan peradaban islam yang terjadi, 

meneladani tokoh-tokoh muslim yang berprestasi 

serta mengaitkan fenomena sosial dengan 

perkembangan IPTEK dalam rangka melestarikan 

kebudayaan dan peradaban islam, sehingga siswa 

semakin mengenal dan menintai islam sebagai agama 

yang dianutnya.40 

4.  Implementasi Penggunaan Media Pembelajaran  

a. Pengertian Implementasi 

Implementasi adalah suatu tindakan atau 

pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun 

secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya 

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. 

Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara 

pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu 

sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu 

kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan 

kegiatan.41 

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, 

Implementasi intinya adalah kegiatan untuk 

mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy 

output) yang dilakukan oleh para implementor kepada 

kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk 

mewujudkan kebijakan. 42 

Implementasi biasanya dilakukan setelah 

perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa 

berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris 

 
40Asep Nurjaman, "Peningkatan Kemampuan Berfikir Kritis Dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam MelaluiImplementasi Desain Pembelajaran", 

CV Adam A Indramayu. November 2020, Hal. 63-65 
41 Nurdin Usman, “Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum”, Grsindo, 

Jakarta, 2002, Hal.70 
42 Purwanto dan Sulistyasusti, “Analisiss Kebijakan dari Formulasi ke 

Implementasi Kebijakan”, Bumi Aksara Jakarta, 1991, Hal. 21 
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Implement yang berarti melaksanakan.43 Guntur Setiawan 

berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang 

saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan 

tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan 

pelaksana birokrasi yang efektif.44 Bahwa dapat 

disimpulkan implementasi ialah suatu kegiatan yang 

terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara 

sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma 

tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.  

 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi 

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle 

dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan 

(content of policy) dan lingkungan implementasi (context 

of implementation). Variabel isi kebijakan ini 

mencangkup:45 

1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran 

termuat dalam isi kebijakan. 

2) Jenis manfaat yang diterima oleh target group, 

sebagai contoh, masyarakat di wilayah slumareas 

lebih suka menerima program air bersih atau 

perlistrikan daripada menerima program kredit 

sepeda motor. 

3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari 

sebuah kebijakan. 

4) Apakah letak sebuah program sudah tepat. 

Variabel lingkungan kebijakan mencakup : 

a) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, 

dan strategi yang dimiliki oleh para actor 

yang terlibat dalam implementasi 

kebijakan. 

 
43 E. Mulyasa, “Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan”, 

Jakarta, Bumi Aksara, 2013, Hal. 56 
44 Guntur Setiawan, “Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan”, Balai 

Pustaka, Jakarta, 2004, Hal. 39 
45 Marile S. Grindle (Dalam Buku Budi Wiranto), “Teori dan Proses 

Kebijakan Publik”, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002, Hal. 21 



51 
 

 

 

b) Karakteristik institusi dan rejim yang 

sedang berkuasa. 

c) Tingkat kepatuhan dan responsivitas 

kelompok sasaran. 

Van Meter dan van Horn menjelaskan bahwa tugas 

implementasi adalah membangun jaringan yang 

memungkinkan tujuan kebijakan publik 

direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah 

yang melibatkan berbagai pihak yang 

berkepentingan.46 11 Van Meter dan Van Horn 

(dalam buku Winarno), menggolongkan 

kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang 

berbeda yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan 

sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara 

pemerentah serta dalam proses implementasi 

berlangsung. Unsur perubahan merupakan 

karakteristik yang paling penting setidaknya dalam 

dua (2) hal :47 

1) Implementasi akan di pengaruhi oleh 

sejauh mana kebijakan menyimpang dari 

kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk 

hal ini, perubahan inkremental lebih 

cenderung menimbulkan tanggapan positif 

daripada perubahan-perubahan drastis 

(rasional), seperti dikemukakan 

sebelumnya perubahan inkremental yang 

didasarkan pada pembuatan keputusa 

secara inkremental pada dasarnya 

merupakan remidial dan diarahkan lebih 

banyak kepada perbaikan terhadap ketidak 

sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini 

dari pada mempromosikan tujuan sosial 

 
46 Ibid, Hal. 176 
47 Ibid, Hal. 176 
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dari masa depan. Hal ini sangat berbeda 

dengan perubahan yang didasarkan pada 

keputusan rasional yang lebih berorientasi 

pada perubahan besar dan mendasar. 

Akibatnya peluang terjadi konflik maupun 

ketidak sepakatan antara pelaku pembuat 

kebujakan akan sangat besar. 

2) Proses implementasi akan dipengaruhi 

oleh jumlah perubahan organisasi yang 

diperlukan. Implementasi yang efektif 

akan sangat mungkin terjadi jika lembaga 

pelaksana tidak diharuskan melakukan 

progenisasi secara derastis. Kegagalan 

program-program sosial banyak berasal 

dari meningkatnya tuntutan yang dibuat 

terhadap struktur-struktur dan prosedur-

prosedur administratif yang ada. 

 

c. Implementasi Penggunaan Media Pembelajaran 

Bebasis Elektronik dalam Pembelajaran Daring 

Pandemi covid-19 memaksa semua guru harus 

malakukan aktivitas belajar mengajar melalui 

pembelajaran dalam jaringan (daring). Pembelajaran 

daring ini sendiri membutuhkan kreatifitas dan inovasi dari 

pendidik, sehingga pembinaan, transfer pengetahuan dan 

keterampilan dapat berjalan dengan baik. Semua pendidik 

harus meguasai komunikasi dalam jaringan, yakni cara 

berkomunikasi yang di mana cara penyampaian dan 

menerima pesan yang dilakukan melalui jaringan internet. 

Dengan munculnya pandemi covid-19 kegiatan belajar 

mengajar yang semula dilaksanakan di sekolah kini 

menjadi belajar di rumah melalui daring. Pembelajaran 

daring dilakukan dengan disesuaikan kemampuan masing-

masing sekolah. Belajar daring (online) dapat 

menggunakan teknologi digital seperti google classroom, 

rumah belajar, zoom, video converence, telpon atau live 
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chat dan lainnya. Namun yang pasti harus dilakukan adalah 

pemberian tugas melalui pemantauan pendampingan oleh 

guru melalui video call maupun foto kegiatan belajar anak 

dirumah untuk memastikan adanya interaksi antara guru 

dengan orang tua .48 

Pembelajaran dengan menggunakan berbagai jenis 

media elektronik dimanfaatkan tidak hanya di pakai untuk 

menyampaikan pesan oleh guru sebagai fasilitator saja 

namun memberikan kemudahan dalam pembelajaran, 

dalam proses pembelajaran daring (dalam jaringan) atau 

pembelajaran jarak jauh, media elektronik memberikan 

elemen yang sangat penting dalam proses pembelajaran 

yang dilakukan karena tanpa adanya media elektronik 

tersebut tidak mungkin penyampaian materi akan 

tersampaikan mengingat kondisi seperti sekarang ini yang 

belum menemukan titik terang untuk di adakan nya proses 

pembelajaran tatap muka di sekolah.49 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Tasya 

Dwi Putri, yakni “Implementasi Pembelajaran Daring 

Dengan Menggunakan Media Sosial Whatsapp Pada 

Pembelajaran PAI di Era  Pandemi Covid-19”, 

Menjelaskan bahwa implementasi daring learning melalui 

media sosial WhatsApp dalam proses pembelajaran PAI 

pada masa pandemi covid-19 ini, digunakan dengan 

Langkah-langkah melakukan proses pembelajaran dengan 

baik mulai dari adanya rancangan pelaksanaan 

pembelajaran RPP khusus online, pemilihan metode yang 

baik dan tidak membosankan untuk peserta didik. Serta 

memanfaatkan fitur-fitur WhatsApp yang ada dengan baik 

dengan seperti itu, maka guru akan mudah menjelaskan 

 
48I Ketut Sudarsana, "Covid-19 Persefektif Pendidikan", Yayasan Kita 

Menulis, Juli, 2020, Hal. 4. 
49Unik Hanifa Salsabila, ‘Pemanfaatan Media Pembelajaran Di Masa 

Pandemi Covid-19’, Universitas Ahmad Dahlan, 2.2 (2020), Hal. 6. 
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pembelajaran dan peserta didik akan tertarik serta terlibat 

aktif dalam proses pembelajaran berlangsung.50 

Implementasi daring learning melalui media sosia 

WhatsApp dalam mempermudah proses pembelajaran PAI 

pada masa pandemi covid-19. Maka hasil penelitian yang 

sudah dipaparkan sebelumnya secara garis besarnya dapat 

diketahui bahwa di SMP Negeri 19 Kota Bengkulu telah 

mengimplementasikan pembelajaran daring melalui media 

sosial WhatsApp pada pembelajaran PAI dengan baik dan 

dapat memberikan efek yang baik, serta dalam pemahaman 

dan motivasi siswa.51 

Dalam pelaksanaannya tentu saja juga terdapat kendala yang 

dihadapi dalam proses pembelajaran daring dengan menggunakan 

whatsapp ini yaitu: (1) Penggunaan harus terhubung dengan 

layanan internet untuk menggunakan aplikasi WhatsApp ini, jika 

tidak terhubung akan menghambat proses pembelajaran daring. (2) 

Komunikasi hanya dengan chat saja, kapasitas orang terbatas jika 

ingin bertatap muka secara virtual. (3) Guru tidak bisa melihat 

keseriusan peserta didik dalam proses pembelajaran apakah 

semangat atau merasa bosan. (4) Memori handphone yang cepat 

penuh hal ini terjadi karena pengiriman tugas seperti photo, materi 

pembelajaran berupa video maupun pdf, semua peserta didik di 

grup WhatsApp secara otomatis tersimpan dan bisa diakses oleh 

siapa saja asalkan belum menghapus atau menarik pesan tersebut. 

(5) Masih adanya peserta didik yang tidak memilik handphone 

dikarenakan faktor ekonomi keluarga, sehingga anak tersebut 

menggunakan handphone teman yang berada di dekat rumahnya 

agar bisa mengikuti proses pembelajaran.52 

 

  

 
50 Tasya Dwi Putri, ““Implementasi Pembelajaran Daring Dengan 

Menggunakan Media Sosial Whatsapp Pada Pembelajaran PAI di Era  Pandemi 
Covid-19”, 2021,  Hal. 77 

51 Ibid, Hal. 83 
52 Ibid, Hal. 81 
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