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ABSTRAK 

 

Skripsi ini mengkaji tentang Pelaksanaan Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Pada Masa Pandemi Covid-19 di SMP 

Budaya Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada 

masa pandemi covid-19 di SMP Budaya Bandar Lampung. 

            Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan 

yang digunakan adalah mendekatan teologis normatif, paedagogis, 

psikologis, dan manajerial. Sumber data terdiri dari data primer yaitu 

data utama yang diambil dari responden guru dan peserta didik dan 

data sekunder yaitu data pendukung tentang kondisi objektif SMP 

Budaya Bandar Lampung yang berhubungan dengan keadaan guru 

secara keseluruhan, keadaan pegawai, para peserta didik serta sarana 

dan prasarana. Instrumen yang digunakan adalah pedoman observasi, 

pedoman wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah 

dengan reduksi data, display data, dan verifikasi data. Pengujian 

keabsahan data menggunakan tiga macam triangulasi, yaitu triangulasi 

sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.   

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) perencanaan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Budaya Bandar 

Lampung selama masa pandemi tidak jauh berbeda dengan sebelum 

pandemi, yaitu dengan menyusun RPP. Sebelumnya juga diadakan 

workshop yang diselenggarakan oleh sekolah untuk menyeragamkan 

RPP sesuai dengan penyederhanaan kurikulum yang diberikan 

Kemdikbud, 2) proses pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam pada masa pandemi covid-19 di SMP Budaya Bandar Lampung 

dilakukan dengan menggunakan pembelajaran daring, 3) evaluasi 

dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi ini diambil dari 

tugas harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. 

Masing-masing penilaian mencakup ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik.  

Kata Kunci:Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Pandemi 

Covid-19. 
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ABSTRACT 

 

This thesis examines the Implementation of Islamic Religious 

Education Learning During the Covid-19 Pandemic at SMP Budaya 

Bandar Lampung. The purpose of this study was to determine the 

implementation of Islamic Religious Education learning during the 

COVID-19 pandemic at SMP Budaya Bandar Lampung. 

This type of research is qualitative research. The approach 

used is a normative, pedagogical, psychological, and managerial 

theological approach. Data sources consist of primary data, namely 

primary data taken from teacher and student respondents and 

secondary data, namely supporting data about the objective conditions 

of Bandar Lampung Culture Middle School related to the overall state 

of the teacher, the state of employees, students and facilities and 

infrastructure. The instruments used are observation guidelines, 

interview guidelines, and documentation. Data analysis techniques are 

data reduction, data display, and data verification. Testing the validity 

of the data using three kinds of triangulation, namely source 

triangulation, technical triangulation and time triangulation. 

The results showed that: 1) the planning of Islamic Religious 

Education learning at SMP Budaya Bandar Lampung during the 

pandemic was not much different from before the pandemic, namely 

by compiling RPP. Previously, a workshop was also held by schools 

to standardize the lesson plans in accordance with the curriculum 

simplification provided by the Ministry of Education and Culture, 2) 

the process of implementing Islamic Religious Education learning 

during the COVID-19 pandemic at Bandar Lampung Cultural Middle 

School was carried out using online learning, 3) evaluation in the 

implementation of learning. During this pandemic, it is taken from 

daily assignments, mid-semester assessments, and end-of-semester 

assessments. Each assessment covers the cognitive, affective, and 

psychomotor domains. 

Keywords: Islamic Religious Education Learning, Covid-19 

Pandemic. 
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MOTTO 

 

                          

                       

                      

Art inya :   ”Hai  o rang-orang beriman apabi la  d ikatakan 

kepadamu:  "Berlapang-lapanglah dalam 

maj l is" ,  maka lapangkanlah niscaya Al lah  

akan memberi  kelapangan untukmu.  Dan 

apab ila  d ikatakan:  "Berd ir ilah kamu",  maka 

berd ir i lah,  niscaya Al lah akan meninggikan 

o rang-orang yang ber iman d i  antaramu dan 

o rang-orang yang diber i  i lmu pengetahuan 

beberapa derajat.  Dan Allah Maha Mengetahui  

apa yang kamu ker jakan . ”
1
  

(QS.  Al-Mujadalah (58) :  11 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya, Al-Qur’an For 

Ladies dan Fiqh Wanita, Bekasi, 2013, hal. 256 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kondisi pendidikan di Indonesia sekarang sedang 

menjadi sorotan dan perbincangan, tidak hanya menjadi 

perbincangan dikalangan pemerintah akan tetapi menjadi 

sorotan seluruh lapisan masyarakat. Kondisi tersebut terjadi 

karena adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi 

hampir semua aspek kehidupan, termasuk aspek pendidikan. 

Indonesia pada awal tahun 2020 digegerkan dengan 

mewabahnya virus Covid-19. Virus yang berasal dari Wuhan 

Cina ini menyebar dengan cepat hampir di seluruh dunia, 

termasuk indonesia. Pandemi Covid-19 secara tidak 

langsung memberikan pengaruh diseluruh bidang pergerakan 

masyarakat, dari pembatasan aktivitas pribadi, hingga 

aktifitas sosial bersekala besar. Efek samping yang juga 

belum terputus adalah bidang pendidikan, dari pertengahan 

Maret hingga saat ini efek dari pandemi Covid-19 ini masih 

berlanjut. Hal ini berefek pada terhambatnya proses 

pembelajaran di sekolah. Berdasar surat edaran kemendikbud 

No 4 Tahun 2020, poin ke 2 disampaikan terkait dengan 

pembelajaran dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh.
1
  

Pelaksanaan kebijakan ini dikenal masyarakat 

dengan istilah Study From Home (SFH) atau daring (dalam 

jaringan/tatap muka di ruang virtual) yaitu kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan dengan sistem jarak jauh. 

Adanya kebijakan tersebut memeberikan tantangan baru bagi 

seluruh lembaga pendidikan sehingga menuntut adanya 

                                                             
1 Kemendikbud, Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan 

Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Co Ro Naviru S D/Sease 

(Covid-19).1. 



 
 
2 

kerjasama yang baik antar seluruh stakeholders yang terdiri 

dari pemerintah, orang tua, guru dan sekolah.
2
 

Pendidikan ialah bagian dari yang terpenting dari 

kehidupan yang sekaligus membedakan manusia dengan 

makhluk lainnya. Hewan juga “belajar” tetapi hewan 

ditentukan kepada instingnya, sedangkan manusia melalui 

dengan cara belajar, berarti merupakan rangkaian kegiatan 

menuju pendewasaan guna menuju kehidupan yang lebih 

berat.
3
 

Pendidikan sangat berperan penting dalam kehidupan 

manusia yaitu Pendidikan Agama Islam, karena Pendidikan 

Agama Islam adalah salah satu pelajaran yang mengajarkan 

bagaimana harusnya bertingkah laku sesuai dengan ajaran 

Agama Islam. Hal ini yang tidak kalah penting adalah bahwa 

Pendidikan Agama Islam memberikan pelajaran dasar dan 

tuntunan yang kaitannya dengan ibadah (hablum minallah), 

dan hubungan dengan sesama manusia (hablum minannas).
4
  

Pembelajaran merupakan suatu sistem atau proses 

pembelajaran yang direncanakan (perencanaan), dilaksanakan 

(pelaksanaan), dan dites (evaluasi) secara sistematis agar 

peserta didik dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran guru 

akan mengatur seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran, 

yaitu dari membuat desain pembelajaran, melaksanakan 

kegiatan pembelajaran, betindak mengajar atau melakukan tes 

pembelajaran.
5
 

Dalam Al-Qur‟an Allah SWT berfirman pada Q.S. 

An-Nahl 43 yang berbunyi: 

                                                             
2 Rizqon H Stah, “Dampak Covid-19 pada Pendidikan Di Indonesia: sekolah, 

keterampilan, dan proses pembelajaran”. SALAM: Jurusan Sosial dan Budaya syar-

17, No. 5, 2020. H. 25  
3 Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan Sebuah Tujuan 

Filosofis, (Yogyakarta: Suka Press, 2014), h. 73 
4 Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran PAI, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya: 2012), h. 13 
5 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2016), cetke-7, h. 35  
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َمآ أَۡسَسۡهنَا ِمن قَۡبهَِك إَِّلا ِسَجاَّٗل  ِحٓي إِنَۡيِيۡمۖۡ فَسۡ  ًَ ۡرِش إِ    َ نٌُّ ٌٓ أ أَۡىَم ذنزۡك هُ

  ٥٤ُرنتُۡم ََّل تَۡعهَُمٌَ  

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu 

(Muhammad) kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri 

wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang 

mempunyai pengetahuan jika kamu tidal mengetahui. (QS. 

An-nahl [16]:43).
6
  

Didalam ayat ini terdapat takziyah atau anjuran bagi 

ahli ilmu, karena Allah SWT memerintahkan orang yang 

tidak tahu untuk bertanya kepada mereka, dan bahwa tugas 

orang yang tidak memiliki ilmu adalah bertanya kepada ahli 

ilmu. 

Pendidikan Agama Islam dalam perjalanan proses 

pembelajaran mau tidak mau harus tetap dijalankan 

meskipun pembelajaran dilakukan dari jarak jauh. Hal ini 

menuntut semua pihak di sekolah untuk berkerja lebih aktif 

dalam menjalankan proses belajar mengajar. Siswa pun 

dituntut untuk siap dalam mengikuti pembelajaran ini. Yang 

menjadi permasalah mendasar dalam sistem adalah ketidak 

siapan guru dan murid dalam melaksanakan pembelajaran 

jarak jauh , dari perubahan RPP yang harus menjadi 

pegangan guru dalam penyampaian pembelajaran, 

penyampaian tugas ataupun informasi ke siswa, feet back 

siswa kepada guru, hingga tahap penilaian yang juga 

membutuhkan waktu lebih lama.  

Di sisi lain, Islam juga mendidik kita untuk selalu 

menjaga kesehatan dan menjaga jarak dalam upaya 

pencegahan penyebaran Covid-19, sebagaimana firman 

Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah/2: 243. 

                                                             
6 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Bandung: 

Diponegoro, 20114),  h.273 
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ِث فَقَاَل نَيُُم  ٌۡ ىُۡم أُنٌٌُف َحَزَس ذۡنَم ًَ ِشِىۡم  ۞أَنَۡم تََش إِنَى ذناِزيَن َخَشُجٌ أ ِمن ِديََٰ

ُ ُمٌتٌُ أ ثُما أَۡحيََٰ  ِكنا أَۡرثََش ذننااِس ََّل ذَّللا نََٰ ًَ َ نَُزً فَۡضٍم َعهَى ذننااِس  يُۡمۚۡ إِ ا ذَّللا

  ٣٥٤يَۡشُكُشًَ  

Artinya : Apakah kamu tidak memperhatikan orang-

orang yang ke luar dari kampung halaman mereka, sedang 

mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena takut mati; maka 

Allah berfirman kepada mereka: “Matilah kamu”, kemudian 

Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah 

mempunyai karunia terhadap manusia tetapi kebanyakan 

manusia tidak bersyukur.7 

Ayat diatas menunjukkan bahwa sebagai makhluk 

Allah SWT, kita tidak pernah sedikitpun lepas dari ketentuan-

Nya. Segala yang terjadi pada kehidupan kita senang, sedih, 

bahagia dan duka semua atas izin Allah SWT termasuk juga 

adanya wabah virus. Sebagai seorang mukmin selayaknya 

meyakini apa yang terjadi atas kehendak Allah. 

Pelaksanaan pembelajaran dimasa pandemi bukan 

tanpa masalah. Dibeberapa negara, dilaporkan bahwa 

diantara mereka yang mengadopsi pembelajaran daring, rata-

rata manfaat sesungguhnya jauh lebih kecil daripada yang 

diharapkan. Masalah jaringan, kurangnya pelatihan dan 

kurangnya kesadaran dinyatakan sebagai alasan paling utama 

yang dihadapi oleh pendidik. Kurangnya kesadaran 

dinyatakan sebagai alasan yang sangat penting oleh mereka 

yang tidak mengadopsi pembelajaran daring. Kurang 

kehadiran dan kurangnya interaksi karena masalah 

konektivitas ditemukan menjadi kelemahan dari 

pembelajaran daring.
8
 

 

                                                             
7 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya, Al-Qur‟an For 

Ladies dan Fiqh Wanita, Bekasi, 2013, hal. 39 
8 Wahono, P. & Husamah, H. “Guru Profesional di Masa Pandemi COVID-

19; Review Implementasi, tantangan, dan solusi pembelajaran Daring”, Jurnal 

Pendidikan Profesi Guru. Vol 1 (NO 1), h.55 
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Rasulullah SAW bersabda, dalam Hadist Riwayat 

.Bukhari dan Muslim: 

ُ َعزا  ِز  بأتَهَى َّللاا جأ َسهاَم  نطااُعٌُ  آيَتُ  نشۡك ًَ ُ َعهَيأِو  ِ َصهاى َّللاا َجما بِِو  قَاَل َسُسٌُل َّللاا ًَ

  ً أَنأتُمأ بِيَا فَََل تَفِشُّ ًَ ٍض  قََع بِأَسأ ًَ إَِر   ٌَ ِي ُخهٌُ  َعهَيأ تُمأ بِِو فَََل تَذأ نَاًسا ِمنأ ِعبَاِدِه َسِمعأ

    ِمنأوُ 

Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam bersabda: 

“Tha‟un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan 

dari Allah Subhanahu Wa Ta‟ala untuk menguji hamba-

hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu 

mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah 

kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit 

di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari 

daripadanya.” (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin 

Zaid).
9
 

Berkaitan dengan hal itu maka kementrian 

pendidikan mengambil sikap untuk memberlakukan social 

distancing untuk mencegah penyebaran Covid-19 di dunia 

pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung pun 

merespon edaran kementrian pendidikan untuk melanjutkan 

sosialisasi dan pelaksanaan study from home atau belajar dari 

rumah bagi semua siswa dari jenjang Taman Kanak-Kanak 

hingga tingkat Perguruan Tinggi.  

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui 

wawancara pertemuan dengan guru bidang studi Pendidikan 

Agama Islam di SMP Budaya Bandar Lampung yaitu Ibu 

Jamilah, S.Ag dalam pelaksanaan pembelajaran PAI masa 

pandemi bukanlah hal yang mudah, pembelajaran secara 

daring membuat lembaga pendidikan harus cepat beradaptasi 

dengan keadaan yang membuat proses pembelajaran dimasa 

pandemi sedikit berubah tidak seperti biasanya yang mana 

                                                             
9 https://republika.co.id/berita/q7iy6m63571849323000/ini-daftar-hadist-

shahih-dan-dhaiftentang-wabah-covid19 
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pembelajaran harus dilakukan di rumah masing-masing 

menggunakan media online.
10

 

Perubahan pola belajar dan mengajar tentu tidak 

akan pernah lepas dari peran pendidik, terutama perubahan 

pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama islam, banyak 

sekolah yang tidak siap dengan kebiajakan pemerintah 

dengan pembelajaran daring. Hal ini, kemudian menjadi 

perhatian peneliti untuk melakukan penelitian di SMP 

Budaya Bandar Lampung. Untuk itu, peneliti mengambil 

judul PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN 

AGAMA ISLAM PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI 

SMP BUDAYA BANDAR LAMPUNG. 

 

B. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah “Pelaksanaan 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada masa Pandemi 

Covid-19 di SMP Budaya Bandar Lampung” 

Adapun Sub Fokusnya adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

pada masa Pandemi Covid-19. 

2. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

pada masa Pandemi Covid-19. 

3. Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada 

masa Pandemi Covid-19.  

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan Fokus dan Sub Fokus diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

                                                             
10 Hasil Wawancara Dengan Ibu Jamilah Selaku Guru Pendidikan Agama 

Islam Pada Tnggal 5 Mei 2021 
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1. Bagaimana Perencanaan Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam pada masa pandemi Covid-19 di SMP 

Budaya Bandar Lampung? 

2. Bagaimana  Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam pada masa pandemi Covid-19 di SMP 

Budaya Bandar Lampung? 

3. Bagaimana Evaluasi Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam pada masa pandemi Covid-19 di SMP 

Budaya Bandar Lampung? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan agar dapat diketahui secara 

obyektif tentang peran yang dilakukan guru dalam 

meningkatkan proses pelaksanaan pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. Perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

pada masa Pandemi Covid-19 di Smp Budaya 

Bandar Lampung. 

2. Pelaksanaan pembelajaran Pendidkan Agama Islam 

pada masa Pandemi Covid-19 di SMP Budaya 

Bandar Lampung. 

3. Evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

pada masa Pandemi Covid-19 di SMP Budaya 

Bandar Lampung.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagi peserta didik, diharapkan sebagi salah satu sumberr 

bahan belajar untuk meningkatkan pelaksanaan 
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pembelajaran Pendidikan Agama Islam peserta didik 

dalam aktivitas belajar mengajar dimasa pandemi.  

2. Bagi pendidik, sebagai penambah informasi bagi 

pendidik proses pembelajaran peserta didik pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam dimasa pandemi. 

3. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, 

menambah pustaka sekolah sebagai sumbangan 

pemikiran dalam aspek ilmu pengetahuan untuk dapat 

dijadikan referensi dan dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam menentukan kebijakan bahan ajar. 

4. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan, pengalaman, dan wawasan bahwa tentang 

pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

masa pandemi, sehingga kelak setelah menjadi seorang 

guru, peneliti dapat menerapkan dengan baik.  

 

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan  

Penelitian terdahulu yang dipandang memiliki 

kesamaan topik dengan penelitian ini, akan tetapi beda fokus 

kajian penelitian diantaranya: 

Penelitian Dindin Jamaludin dkk bertujuan untuk 

mengetahui hambatan, solusi dan proyeksi pembelajaran 

masa pandemic Covid-19 pada mahasiswa.
11

 

Penelitian Gunawan dkk. Penerapan jarak sosial 

oleh pemerintah memiliki dampak yang signifikan pada 

kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi di masa pandemi 

Covid-19.
12

 

                                                             
11 Dindin Jamaludin, Pembelajaran Masa Pandemik Covid-19 Pada Calon 

Guru: Hambatan, Solusi dan Proyeksi, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020), 

01. 
12 Gunawan dkk, Variations of Models and Learning Platforms for 

Prospective Teachers During the Covid-19 Pandemic Period, Indonesian Journal of 

Teacher Education, I(2), 61-70. 
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Penelitian Setiawan bertujuan untuk merancang dan 

menerapkan beberapa lembar kegiatan literasi saintifik untuk 

pembelajaran jarak jauh topik penyakit Coronavirus 2019 

(COVID-19) bagi siswa sekolah dasar.
13

 

Penelitian Rd. Muhammad Ilham Saefulmilah dan 

M Hijrah M Saway bertujuan untuk mengetahui hambatan-

hambatan pada pelaksanaan pembelajaran daring pada siswa 

Sekolah Menengah Atas.
14

 

Penelitian Izza Umairo bertujuan untuk mengetahui 

problematika pembelajaran daring masa pandemi covid-19 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) bagi peserta 

didik.
15

 

Dengan menjelaskan penelitian sejenis, maka dapat 

dilihat persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang 

akan dilakukan ini. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang ditampilkan di atas adalah membahas tentang 

pembelajaran.  

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan 

karya ilmiah penelitian lainnya yang telah ada adalah bahwa 

disamping lokasi penelitian yang berbeda, penelitian yang 

penulis lakukan ini memusatkan perhatian pada proses 

pembelajaran dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

di SMP Budaya Bandar Lampung. 

 

 

 

                                                             
13 Setiawan, A.R (2020, April 21). Lembar Kegiatan Saintifik untuk 

Pembelajaran Jarak Jauh Topik Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19). 

https://doi.org/10.31004/edukatif.v2il.80 
14 RMI Saefulmiah dan MH M Saway, Hambatan-Hambatan Pada 

Pelaksanaan Pembelajaran Daring di Sekolah Menengah Atas, (Bandung: UIN 

Sunan Gunung Djati, 2020), Vol. 2, Nomor 

3.https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/nusantara 
15 Izza Umairo, Problematika Pembelajaran Daring Masa Pandemi Covid-19 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Bagi Peserta Didik, (Surabaya: UIN 

Sunan Ampel, 2021). https://diglib.uinsby.ac.id/eprint/47188  

https://diglib.uinsby.ac.id/eprint/47188
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G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Penelitian kualitatif (Qualitative research) adalah suatu 

penelitian yang ditujukkan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 

kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual 

maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk 

menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah 

pada penyimpulan.
16

  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif jenis 

fenomenologi melihat satu konteks naturalnya.  Tujuan 

penelitian fenomenologi adalah menjelaskan pengalaman apa 

saja yang dialami seseorang dalam kehidupan, termasuk 

interaksi dengan orang lain. Hal ini dikarenakan dalam 

pelaksanaannya murni berdasarkan pada usaha mempelajari 

dan melukiskan ciri-ciri intrisik fenomena sebagaimana 

fenomena itu sendiri.
17

  

Pendekatan ini peneliti gunakan dalam mencari 

informasi penelitian, agar apa yang menjadi fenomena real di 

lapangan dapat terbaca sebagaimana mestinya. Tidak ada 

informasi yang kabur/tidak jelas. Sehingga benar-benar dapat 

ditemukan jalan keluar/solusi dari masalah yang ditemukan 

pada subyek penelitian. Untuk mendapatkan hasil yang 

terbaik peneliti menggunakan metode wawancara secara 

offline kepada Guru yang bersangkutan dan melalui Google 

Form kepada Siswa. 

2. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan di SMP 

Budaya Bandar Lampung, yang teletak di Jalan Pendidikan 

No 32 Kelurahan Sumberejo Kecamatan Kemiling Kota 

                                                             
16 Nana Syaodih Sukmadimata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2016), h. 108. 
17 Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: CV. 

Solusi Distribusi, 2015) h. 13.  
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Bandar Lampung. Dan waktu yang digunakan peneliti pada 

saat melakukan penelitian mulai dari tanggal 27 April 2021 

sampai dengan tanggal 27 Mei 2021. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik 

atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan 

pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. 

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

pengamatan secara langsung. Dalam hal ini peneliti akan 

memperoleh data yang akurat sebagai bukti atau fakta 

penelitian yang cukup kuat.  

Jenis observasi ini yang digunakan adalah observasi 

non partisipan yaitu proses pengamatan dimana peneliti tidak 

mengambil bagian secara penuh dari aktivitas objek yang 

diteliti. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati 

kondisi objektif SMP Budaya Bandar Lampung. 

Observasi ini dilakukan dan ditujukan kepada guru 

Pendidikan Agama Islam di SMP Budaya Bandar Lampung 

guna untuk mengamati dan mendapatkan data tentang 

pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada 

masa pandemi covid-19 di SMP Budaya Bandar Lampung. 

b. Wawancara  

Sutrisno Hadi mengatakan bahwa wawancara adalah 

penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau 

lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara 

langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-

keterangan.
18

 

Jenis wawancara yang digunakan peneliti salam 

penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara 

yang masalah dan pertanyaannya sudah di format terlebih 

dahulu sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Wawancara 

                                                             
18 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Jakarta: UGM Press, 1990), h. 113.  
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ini dilakukan dan ditujukan langsung kepada guru Pendidikan 

Agama Islam untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada masa pandemi 

covid-19.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang 

dengan cara membaca dan mengutip dokumen-dokumen 

yang ada dan dipandang sesuai dan relevan sesuai kondisi 

yang ada
19

  

Metode ini peneliti gunakan untuk mengumpulkan 

data berupa arsip-arsip atau dokumentasi yang dimiliki dari 

pihak sekolah yang berkenaan dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) maupun keterangan yang berhubungan 

dengan gambaran umum lokasi penelitian yaitu SMP Budaya 

Bandar Lampung, seperti sejarah berdirinya, jumlah guru, 

peserta didik, sarana dan prasarana, dan lain-lain. 

4.  Insturmen Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa 

jenis instrumen yaitu: 

a. Pedoman observasi. Pedoman observasi adalah alat bantu 

berupa pedoman pengumpulan data yang digunakan pada 

saat proses penelitian. 

b. Pedoman wawancara. Pedoman wawancara adalah alat 

berupa catatan-catatan pertanyaan atau pernyataan yang 

digunakan dalam mengumpulkan data dan alat-alat 

lainnya seperti kamera atau handphone. 

c. Check List dokumentasi. Check List dokumentasi adalah 

catatan peristiwa yang berbentuk tulisan langsung atau 

arsip-arsip, gambar dan karya monumental yang ada di 

Smp Budaya Bandar Lampung. 

 

                                                             
19 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 274 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  

Pembelajaran  dalam bahasa Inggris adalah 

“Instruction”, terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu belajar 

(Learning) dan mengajar (Teaching), kemudian disatukan 

dalam satu aktivitas, yaitu kegiatan belajar mengajar yang 

dikenal dengan istilah pembelajaran (indtruction).1 

Pembelajaran pada dasarnya interaksi antara siswa dengan 

lingkungan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, yaitu perubahan perilaku (pengetahuan, sikap, 

maupun keterampilan).
2
  

Pengertian Pendidikan Agama Islam dengan 

sendirinya adalah suatu sistem pendidikan yang mencakup 

seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh manusia. 

Pendidikan Islam pada khususnya yang bersumberkan nilai-

nilai tersebut juga mengembangkan kemampuan berilmu 

pengetahuan. Sejalan dengan nilai-nilai Islam yang 

melandasinya adalah merupakan proses ikhtiar yang secara 

pedagogis kematangan yang menguntungkan.
3
 

Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan 

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, 

memahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa dan 

berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam 

dari sumber utamanya kitab suci al-Qur‟an dan Al-Hadist, 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta 

penggunan pengalaman. Disertai dengan tuntutan untuk 

mrnghormati penganut agama lain dalam hubungannya 

dengan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat 

                                                             
1 Zaenal Abidin, “Prinsip-Prinsip Pembelajaran”, Kurikulum dan 

Pembelajaran, ed. Toto Ruhimat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2012, Cet. Ke-2), h. 
180 

2 Ibid., 188 
3 H.M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h.13 
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hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa (Kurikulum 

PAI).
4
 

Jadi, pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

adalah usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam 

mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, 

dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, atau pelatihan yang telah direncanakan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada 

dasarnya bertujuan untuk menanamkan nilai spiritual kepada 

siswa. Keberadaannya berfungsi untuk membentuk 

kepribadian seorang yang berAgama Islam, beriman, dan 

juga bertakwa kepada Allah SWT. Sehingga bentuk dari 

pembelajaran Agama Islam ini bukan hanya berbentuk 

tataran konsep saja, melainkan juga berbentuk praktik yang 

dalam hal ini menuntut seseorang agar terampil dan terbiasa 

melaksanakan ibadah-ibadah yang diajarkan dalam Islam.
5
 

Lembaga pendidikan diharuskan melakukan 

perencanaan serta usaha yang sistematik dan optimal. Hal 

tersebut dilakukan dalam rangka menyiapkan perangkat 

sistem pendidikan agar berjalan dengan efektif dan efesien 

dilingkup sekolah. Maka dengan demikian poses pendidikan 

akan berjalan secara terarah ketika penataan atau 

perencanaan dilakukan sejak awal.
6
 

Tugas guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2005 Tentang guru dan dosen memuat tugas tentang 

keprofesionalitas guru, dalam pasal 20, yang menyatakan 

bahwa guru dalam melaksanakan keproesionalan 

berkewajiban merencanakan pembelajaran, menerapkan 

                                                             
4 Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014, Cet. Ke-2), h. 11-12 
5 Ali, M. D, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), 

h. 24 
6 Rabiatul Adawiyah dan Wan Jamaludin, Rekayasa Pendidikan Agama Islam 

di Daerah Minoritas Muslim”, Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah UIN Raden 

Intan Lampung, Vol. 01, 2016. H. 120  
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proses pembelajaran yang berkualitas, serta menilai dan 

mengevaluasi hasil pembelajaran. 

Menurut Sukmadinata yang dikutip oleh E. Mulyasa 

mengemukakan tiga tahap yang dilakukan guru dalam proses 

pembelajaran, yaitu adanya perenvanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi.
7
 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 

20 tentang standar proses, perencanaan proses pembelajaran 

meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar 

kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator 

pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, 

alokasi waktu, metode pembelajaran, sumber belajar dan 

penilaian hasil belajar.
8
 

1. Perencanaan Pembelajaran  

Perencanaan pembelajaran adalah proses 

pengambilan keputusan secara rasional tentang tujuan 

pembelajaran tertentu dengan memanfaatkan segala potensi 

dan sumber belajar yang ada.
9
  

Perencanaan juga berarti mengatur langkah-langkah 

yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. Menurut abdul majid mengutip pendapat 

William H. Newman dalam bukunya Administrative Action 

Techinques of organization and management: 

mengemukakan bahwa “perencanaan ialah menentukan apa 

yang akan dilakukan. Didalam perencanaan terdapat 

serangkaian penjelasan-penjelasan tentang tujuan, 

keputusan, penentuan kebijakan, menentukan program, 

menentukan metode kegiatan berdasarkan jadwal sehari-

hari”.
10

  

                                                             
7 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif 

dan Menyenangkan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 98  
8 Supardi, Kinerja Guru, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 182 
9 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2006), h.87. 
10 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran : Mengembangkan Standar 

Kompetensi Guru, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013, Cet. Ke-10), h. 15-16 
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Guru yang baik harus menyusun perencanaan 

sebelum melaksanakan proses pembelajaran dikelas. Proses 

belajar mengajar yang baik harus didahului dengan 

persiapan yang baik. Perencanaan yang harus disusun oleh 

pendidik sebelum melakukan pembelajaran yaitu: program 

tahunan, program semester, silabus, dan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
11

 

a. Silabus 

Silabus sebagai acuan pengembangan rencana 

pelaksanaan pembelajaran memuat identitas mata pelajaran 

atau tema pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, 

materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator 

pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu dan sumber 

belajar.
12

 Adapun langkah-langkah pengembangan silabus 

dapat dijelaskan sebagai berikut.
13

 

1) Identitas mata pelajaran 

Pada bagian identitas mata pelajaran perlu dituliskan 

dengan jelas nama mata pelajaran, jenjang sekolah, kelas, 

dan semester. Dengan informasi tersebut guru akan 

mendapatkan kejelasan tentang pengetahuan awal dan 

karakteristik siswa yang akan diberikan pelajaran. 

2) Standar Kompetensi 

Standar kompetensi merupakan kerangka yang 

menjelaskan dasar pengembangan program pembelajaran 

yang terstruktur. Standar kompetensi juga merupakan fokus 

dari penilaian, sehingga proses pengembangan kurikulum 

lebih banyak berisi tentang dokumen pengentahuan, 

keterampilan untuk menunjukkan bahwa siswa yang akan 

belajar telah memiliki pengetahuan dan keterampilan awal. 

 

                                                             
11 Kunandar, Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik 

Berdasarkan Kurikulum 2013, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 3.  
12 Rusman, Op.Cit. h. 4 
13 Abdul Majid, Op.Cit, h. 41-61 
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3) Kompetensi Dasar 

Kompetensi dasar merupakan perinci atau penjabaran 

lebih lanjut dari standar kompetensi. Kompetensi dasar ialah 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang minimal harus 

dikuasai peserta didik untk menunjukkan bahwa siswa telah 

menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. 

4) Materi Pokok 

Materi pokok harus disusun sedemikian rupa agar 

dapar menunjang tercapainya kompetensi. Materi pokok 

adalah pokok-pokok materi pembelajaran yang harus 

dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi. 

Materi pokok telah ditetapkan secara nasional, maka materi 

pokok tinggal disalin dari buku standar kompetensi mata 

pelajaran. 

Mengidentifikasi materi pokok harus 

mempertimbangkan: 

a) Potensi siswa 

b) Relevansi dengan karakteristik daerah 

c) Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, 

sosial dan spiritual siswa 

d) Kebermanfaatan bagi siswa 

e) Struktur keilmuan 

f) Aktualitas, kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 

g) Relevansi dengan kebutuhan siswa dan tuntutan 

lingkungan  

h) Alokasi waktu yang tersedia 

5) Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran yang berlangsung di sekolah 

bersifat formal, disengaja direncanakan, dengan bimbingan 

guru dan bantuan pendidik lainnya. Apa yang hendak 

dicapai dan dikuasai oleh siswa dituangkan dalam tujuan 

belajar, dipersiapkan bahan apa yang harus dipelajari, 
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dipersiapkan juga metode pembelajaran, yaitu sesuai dengan 

cara siswa mempelajarinya, dan pada akhirnya dilakukan 

evaluasi untuk mengetahui kemajuan belajar siswa.
14

 

6) Indikator Penyampaian Kompetensi 

Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang 

ditandai oleh peubahan perilaku yang dapat diukur 

mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Indikator 

digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. 

Kriterian indikator:  

a) Sesuai tingkat berapa siswa 

b) Berkaitan dengan SK dan KD 

c) Memperhatikan aspek manfaat dalam kehidupan sehari-

hari 

d) Harus dapat menunjukkan pencapaian hasil belajar siswa 

secara utuh (kognitif, afektif dan psikomotor)  

e) Memperhatikan sumber-sumber belajar yang relevan 

f) Dapat diukur atau dapat dikuantifikasi 

g) Memperhatikan ketercapaian standar lulusan secara 

nasional 

h) Menggunakan kata kerja operasional 

i) Tidak mengandung pengertian ganda 

 

7) Alokasi Waktu 

Alokasi waktu perlu diperhitungkan pada tahap 

pengembangan silabus dan perencanaan pembelajaran. Hal 

ini untuk memperkirakan jumlah jam tatap muka yang 

diperlukan. Dalam menentukan alokasi waktu, prisip yang 

perlu diperhatikan adalah tingkat kesukaran materi. Dalam 

mengalokasikan waktu, guru perlu memperhatikan pula 

                                                             
14 Noor Hidayati, Pembelajaran Di Era Pandemi, (Yogyakarta: Deepublish), 

2020, h. 119 
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alokasi waktu untuk setiap semester. Dalam satu semester 

diperkirakan akan memperoleh 20 minggu efektif. Jika suatu 

mata pelajaran dialokasikan dalam kurikulum sebanyak 3 

jam perminggu, berarti tersedia waktu 60 jam dalam satu 

semester. 

8) Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah bahan yang digunakan untuk 

kegiatan pembelajaran berupa media cetak dan elektronik, 

narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial dan budaya. 

Penentuan sumber belajar didasarkan pada SK dan KD serta 

materi pokok, kegiatan pembelajaran dan indikator 

pencapaian kompetensi. 

9) Penilaian 

Penilaian pencapaian kompetensi dasar siswa 

dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan 

menggunakan teknis tes dan non tes dalam bentuk tertulis 

maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, 

penilaian hasil karya berupa tugas, proyek atau produk, 

penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Hal-hal yangperlu 

diperhatikan dalam penilaian sebagai berikut: 

a) Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian 

kompetensi  

b) Penilaian menggunakan acuan kriteria berdasarkan apa 

yang bisa dilakukan siswa setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran dan bukan untuk menemukan posisi 

seseorang terhadap kelompoknya. 

c) Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang 

berkelanjutan. Berkelanjutan dalam arti dianalisis 

kemudian hasilnya untuk menentukan KD yang telah 

dikuasai dan yang belum serta untuk mengetahui 

kesulitan siswa. 

d) Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak 

lanjut. Tindak lanjut berupa program remedial bagi 

siswa yang pencapaian kompetensinya di bawah kriteria 
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ketuntasan minimal dan program pengayaan bagi siswa 

yang telah memenuhi kriteria ketuntasan. 

e) Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman 

belajar siswa yang diperoleh dalam kegiatan 

pembelajaran. 

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana pelaksanaan pembelajaran dijabarkan dari 

silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa dalam 

upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap guru pada satuan 

pendidikan berkewajiban menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran secara lengkap dan sistematis agar 

pembelajaran berlangsung secara interaktif, isnpiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif.
15

 

Pada masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah 

kementerian pendidikan dan kebudayaan telah mengeluarkan 

surat edaran menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 4 

Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebiajakan pendidikan 

dalam masa darurat penyebaran Covid-19 dan surat edaran 

sekretaris jendral kementrian pendidikan dan kebudayaan 

Nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyekenggaraan 

belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran Covid-

19.
16

   

Surat edaran mentri pendidikan dan kebudayaan 

Nomor 14 tahun 2019 tentang Penyederhanaan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dalam surat edaran 

tersebut dijelaskan bahwa RPP cukup satu lembar saja, 

namun bukan berarti lebih dari satu lembar tidak 

diperbolehkan. Yang pasti dalam RPP harus mencakup 

tujuan pembelajaran, langkah-langkah atau kegiatan 

pembelajaran dan asesmen atau penilaian.
17

 

                                                             
15 Rusman, Op.Cit, h. 5  
16 Noor Hidayati, Op.Cit, h. 115 
17 Ibid 
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Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) sebagai berikut: 

1) Identitas mata pelajaran 

Identitas mata pelajaran meliputi: satuan 

pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran atau 

tema pelajaran dan jumlah pertemuan. 

2) Standar Kompetensi 

Standar kompetensi merupakan kemampuan 

minimal siswa yang menggambarkan 

penguasaan pengetahuan, sikap dan 

keterampilan yang diharapkan dicapai pada 

setiap kelas suatu mata pelajaran tertentu. 

3) Kompetensi Dasar 

Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan 

yang harus dikuasai siswa dalam mata pelajaran 

tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator 

kompetensi dalam suatu pelajaran. 

4) Indikator Pencapaian Kompetensi 

Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat 

diukur atau dibservasi untuk menunjukkan 

ketercakapan kompetensi dasar tertentu yang 

menjadi acuan penilaian mata pelajaran. 

Indikator kompetensi dirumuskan dengan 

menggunakan kata kerja operasional (KKO) 

yang dapat diamati dan diukur yang mencakup 

pengetahuan, sikap dan keterampilan. 

5) Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran menggambarkan proses 

dan hasil belajar yang siharapkan dicapai oleh 

peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. 

Tujuan dari proses pembelajaran itu yakni untuk 
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mendapatkan pengetahuan, penanaman konsep 

dan keterampilan, serta pembentukam sikap.
18

 

6) Materi Ajar 

Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, 

prosedur yang relevan dan di tulis dalam bentuk 

butir-butir sesuai dengan rumusan indikator 

pencapaian kompetensi. 

7) Alokasi Waktu 

Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan 

keperluan untuk pencapaian KD dan beban 

belajar. 

8) Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran digunakan oleh guru 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar siswa mencapai KD atau 

indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan 

metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi siswa serta karakteristik dari setiap 

indikator dan kompetensi yang hendak dicapai 

pada setiap pelajaran. 

9) Kegiatan Pembelajaran 

a) Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan kegiatan awal 

dalam suatu pertemuan pembelajaran yang 

ditujukan untuk membangkitkan motivasi 

dan memfokuskan perhatian siswa untuk 

berpartisipasi aktif dalam proses 

pembelajaran.
19

 Dalam kegiatan 

pendahuluan pendidik:
20

 

                                                             
18 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali 

Pers), 2012, h. 20-29 
19 Ibid  
20 Noor Hidayati, Op.Cit, h. 120 
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(1) Menyiapkan peserta didik secara psikis 

dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 

(2) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

tentang materi yang sudah dipelajari dan 

terkait dengan materi yang sudah 

dipelajari dan terkait dengan materi 

yang akan dipelajari.  

(3) Mengantarkan peserta didik kepada 

suatu permasalahan atau tugas yang 

akan dilakukan untuk mempelajari suatu 

materi dan menjelaskan tujuan 

pembelajaran atau KD yang akan 

dicapai. 

(4) Menyampaikan garis besar cakupan 

materi dan penjelasan  tentang kegiatan 

yang akan dilakukan peserta didik untuk 

menyelesaikan permasalahan atau tugas. 

b) Kegiatan Inti 

Kegiatan inti merupakan proses 

pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan 

pembelajaran dilakukan secara interaktif, 

inspriratif, menyenangkan, memotivasi 

siswa untuk berpartisipasi aktif serta 

memberikan ruang yang cukup bagi 

kreativitas dan kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat dan perkembangan fisik serta 

psikologis siswa. Kegiatan ini dilakukan 

secara sistematis melalui proses eksplorasi, 

elaborasi dan konfirmasi.
21

 

 

 

                                                             
21 Rusman, Op.Cit, h. 7 
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c) Penutup 

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan 

untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran 

yang dapat dilakukan dalam bentuk 

rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan 

refleksi, umpan balik, tindak lanjut.
22

 

10) Sumber Belajar 

Penentuan sumber belajar didasarkan pada 

standar kompetensi dan kompetensi dasar serta 

materi ajar, kegiatan pembelajaran dan indikator 

pencapaian kompetensi.
23

 

  Sumber belajar dapat dikategorikan sebagai 

berikut:
24

 

a) Bahan ajar cetak yang meliputi: buku, 

modul, siswa, brosur, foto atau gambar. 

b) Bahan ajar gambar (audio), mencakup kaset, 

piring hitam. 

c) Bahan ajar pandang dengar (audio visual) 

yang meliputi: vidio atau film dan orang 

atau narasumber. 

d) Bahan ajar interaktif yaitu multimedia yang 

merupakan kombinasi dari dua atau lebih 

media. 

11) Penilaian Hasil Belajar 

Prosedur dan instrumen penilaian proses dan 

hasil belajar disesuaikan dengan indikator 

pencapaian kompetensi dan mengacu kepada 

standar penilaian.
25

 

                                                             
22 Ibid., 
23 Ibid., 
24 Abdul Majid, Op.Cit, h. 59 
25 Rusman, Op.Cit, h.7 
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Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran memiliki 

fungsi yang sangat jelas. Perencanaan pembelajaran 

memberikan gambaran yang jelas bagi pendidik dalam 

mengimplementasikan proses pembelajaran, 

mempertimbangkan sumber belajar, mengantisipasi jika ada 

hambatan-hambatan yang mungkin dapat terjadi. Melihat hal 

tersebut, guru sebagai subyek pendidikan perlu 

memperbaharui perangkat pembelajaran yang sudah ada, 

karena dengan adanya masa pandemi memaksa guru untuk 

mengubah rencana pembelajaran sebelumnya yang 

dilakukan brsifat tatap muka menjadi pembelajaran jarak 

jauh.  

2. Pelaksanaan Pembelajaran  

Pelaksanaan pembelajaran merupakan proses 

berlangsungnya belajar mengajar di kelas yang merupakan 

inti dari kegiatan di sekolah. Sehingga pelaksanaan 

pengajaran adalah interaksi guru dengan murid dalam rangka 

menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa dan untuk 

mencapai tujuan pengajaran.
26

 

Dalam konteks pembelajaran PAI, pelaksanaan 

pembelajaran PAI merupakan operasionalisasi perencanaan 

pembelajaran PAI menjadi proses kegiatan pembelajaran PAI 

secara nyata baik dilaksanakan di dalam maupun di luar 

kelas, sesuai rancangan yang terdapat dalam perencanaan 

pembelajaran PAI secara optimal. Dengan begitu, dalam 

pelaksanaan pembelajaran PAI ini pendidik PAI dituntut 

mengerahkan semua sumber belajar yang dapat diakses guna 

mewujudkan proses dan hasil proses pembelajaran yang 

paling baik sesuai dengan tujuan pembelajaran PAI yang 

telah ditetapkan sebelumnya.
27

 Pelaksanaan pada dasarnya 

menerapkan perencanaan yang telah dirancang dalam 

                                                             
26  https://www.idsejarah.net/2014/10/pembelajaran.html 
27Mujamil Qomar, manajemen pembelajaran pendidikan agama islam, 

(Jakarta: erlangga, 2018), h.158 
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pembelajaran. Hal ini berarti pelaksanaan pembelajaran harus 

mengacu pada RPP yang telah dibuat. 

Ayat Al-Qur‟an yang menjelaskan tentang 

pelaksanaan pembelajaran terkandung dalam Q.S Al-

Ankabut 19-20: 

ِ يَِسيٞش  نَِك َعهَى ذَّللا ُ ذۡنَخۡهَق ثُما يُِعيُذهُۥٓۚۡ إِ ا َرَٰ ًۡ أ َرۡيَف يُۡبِذُئ ذَّللا ًَ نَۡم يََش قُۡم  ٩١أَ

ُ يُنِشُئ ذنناۡشأَةَ ذۡۡلِٓخَشةَۚۡ  ِسيُشً أ فِي ذۡۡلَۡسِض فَٱنظُُشً أ َرۡيَف بََذأَ ذۡنَخۡهَقۚۡ ثُما ذَّللا

َ َعهَىَٰ ُرمۡك َشۡيء     ٣٢قَِذيٞش  إِ ا ذَّللا

Artinya: (19) dan Apakah mereka tidak 

memperhatikan bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari 

permulaannya, kemudian mengulanginya (kembali). 

Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. 

(20 )Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, Maka 

perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari 

permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. 

Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 

Dalam melaksanakan proses pembelajaran harus 

sesuai dengan Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang 

Standar Proses Pendidikan Dasar dan menengah dibagi 

menjadi tiga kegiatan yaitu pendahuluan, inti dan penutup. 

a) Kegiatan Pendahuluan 

Pendahulu merupakan kegiatan awal dalam suatu 

pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk 

membangkitkan motivasi dan memfokuskan 

perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif 

dalam proses pembelajaran. 

(1) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan 

fisik sebelum pembelajaran dimulai. 

(2) Memberikan motivasi belajar sesuai dengan 

materi ajar. 

(3) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi. 
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(4) Menjelaskan tujuan pembelajaran. 

b) Kegiatan Inti 

Pelaksnaan kegiatan inti merupakan proses 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar 

yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, dan memotivasi 

siswa. Kegiatan inti menggunakan metode yang 

disesuaikan dengan karakteristik siswa dan mata 

pelajaran. Kegiatannya menggunakan prinsip 4M, 

Yaitu:
28

 

(1) Mengamati 

Guru membuka secara luas dan bervariasi 

kesempatan murid untuk melakukan 

pengamatan melalui kegiatan: melihat, 

menyimak, mendengar, dan membaca. Guru 

memfasilitasi murid untuk melakukan 

pengamatan. 

(2) Bertanya 

Guru membuka kesempatan secara luas 

kepada peserta didik untuk bertanya mengenai 

apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca atau 

didengar. Guru membimbing peserta didik 

untuk dapat mengajukan pertanyaan hasil 

pengamatan. 

(3) Mengumpulkan dan mengasosiasikan 

Tindak lanjut dari bertanya adalah menggali 

dan mengumpulkan informasi dari berbagai 

sumber melalui berbagai cara. Untuk itu 

murid dapat membaca buku yang lebih 

banyak. 

 

                                                             
28 Noor Hayati, Op.Cit, h. 120-121 
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(4) Mengkomunikasikan Hasil 

Kegiatan selanjutnya menuliskan atau 

menceritakan apa yang ditemukan dalam 

kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan 

dan menemukan pola. Hasil tersebut 

disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru 

sebagai hasil belajar. 

c) Penutup 

Kegiatan penutup merupakan kegiatan yang 

dilakukan untuk mengakhiri aktifitas pembelajaran 

yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkman atau 

kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik 

serta tindak lanjut. 

(1) Seluruh rangkaian aktifitas pembelajaran dan 

hasil yang diperoleh selanjutnya secara 

bersama-sama menemukan manfaat dari hasil 

pembelajaran. 

(2) Melakukan penilaian atau melakukan refleksi 

terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. 

(3) Memberikan umpan balik terhadap proses 

hasil pembelajaran. 

(4) Melakukan tindak lanjut dalam bentuk 

pembeian tugas. 

(5) Menginformasikan rencana kegiatan 

pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

dalam pelaksanaan pembelajaran, guru hendaknya 

memperhatikan dan mengatur sedemikian rupa tahap-tahap 

kegiatan dalam pembelajaran yang pada umumnya tahapan 

kegiatan tersebut meliputi kegiatan awal, kegiatan inti dan 

kegiatan penutup agar perencanaan pembelajaran yang telah 

dirancang dapat terlaksana dengan baik dalam proses 

pelaksanaan pembelajaran. 
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Melihat situasi dan kondisi yang ada saat ini, tentu 

pelaksanaan pembelajaran tidak berjalan sebagaimana 

mestinya. Karena yang seharusnya berjalan dalam 

pembelajaran tidak terjadi secara menyeluruh. Tidak adanya 

interaksi secara tatap muka antara guru dan siswa atau 

interaksi siswa dengan siswa lainnya, pelaksanaan 

pembelajaran yang terjadi akhirnya hanya melalui media 

elektronik baik berupa Chatting atau vidio, hal ini tentu 

menjadi dampak yang kurang baik dalam proses pelaksanaan 

pembelajaran khususnya pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam karena tidak secara langsung dapat berinteraksi dan 

bertatap muka. 

3. Evaluasi Pembelajaran  

Menurut Syaiful Bahri Djamarah, evaluasi adalah 

suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data 

tentang sejauh mana keberhasilan peserta didik dalam belajar 

dan keberhasilan guru dalam mengajar.
29

 Evaluasi pengajaran 

adalah penilaian/penaksiran terhadap pertumbuhan dan 

kemajuan peserta didik ke arah tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan hukum. Evaluasi belajar dan pembelajaran adalah 

proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang 

dilaksanakan, dengan melalui kegiatan penialaian atau 

pengukuran belajar dan pembelajaran. 

Dalam sistem pembelajaran, evaluasi merupakan salah 

satu komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh 

guru untuk mengetahui keefektifan pembelajaran. Hasil yang 

diperoleh dapat dijadikan balikan (feed back) bagi guru dalam 

memperbaiki dan menyempurnakan program dan kegiatan 

pembelajaran.  

Untuk menentukan berhasil atau tidaknya peserta 

didik dalam mencapai tujuan pembelajaran diperlukan 

tindakan penilaian/evaluasi hasil belajar. Tujuan pembelajaran 

peserta didik dalam bentuk hasil belajar yang dicapainya, hasil 

                                                             
29 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 20 
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evaluasi pembelajaran ini dapat memberikan umpan balik 

kepada pengajar/pendidik sebagai dasar untuk memperbaiki 

proses belajar mengajar, atau untuk remidial bagi peserta 

didik.
30

 

Tujuan utama evaluasi dalam pembelajaran adalah 

mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat 

pencapaian tujuan instruksional oleh siswa sehingga tindak 

lanjut hasil belajar dapat diupayakan dan dilaksanakan. 

Dengan demikian, melaksanakan penilaian proses belajar 

mengajar merupakan bagian dari tugas guru yang dilaksanakan 

setelah kegiatan pembelajaran berlangsung dengan tujuan 

mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai 

tujuan pembelajaran. 

Dalam melaksanakan evaluasi hendaknya ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, sebagai 

berikut: 

1) Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian 

kompetensi 

2) Penilaian menggunakan acuan kriteria, yaitu 

berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik 

setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan 

untuk menentukan posisi seseorang terhadap 

kelompoknya. 

3) Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian 

yang berkelanjutan. 

4) Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan 

tindak lanjut. 

5) Sistem penilaian harus disesuaikan dengan 

pengelaman belajar yang ditempuh dalam proses 

pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran 

menggunakan pendekatan tugas observasi 

lapangan, maka evaluasi harus diberikan baik pada 

                                                             
30 Abdul Manab, Manajemen Kurikulum Pembelajaran di Madrasah: 

Pemetaan Pengajaran, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 94 
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proses (keterampilan proses) misalnya teknik 

wawancara, maupun produk/hasil melakukan 

observasi lapangan yang berupa informasi yang 

dibutuhkan.
31

 

Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan 

berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan 

perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai 

dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan 

peserta didik. Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, tes 

praktik tau tes kinerja. Teknik observasi atau pengamatan 

dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan atau di luar 

kegiatan pembelajaran. Teknik penugasan baik perorangan 

maupun kelompok dapat berbentuk tiga rumah atau proyek. 

Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik 

memenuhi persyaratan antara lain: 

1) Substansi, yaitu mempresentasikan kompetensi 

yang dinilai 

2) Konstruksi, yaitu memenuhi persyaratan teknis 

sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan  

3) Bahasa, yaitu menggunakan bahasa yang baik, 

benar, dan komunikatif sesuai dengan taraf 

perkembangan peserta didik. 

Ajaran islam menaruh pehatian yang sangat besar 

terhadap evaluasi. Hal yang mendasari evaluasi dalam proses 

pendidikan khususnya pendidikan agama islam terdapat dalam 

Al-Qur‟an surat Al-Ankabut ayat 2-3: 

ٌٓ أ َء َمناا  ٌٓ أ أَ  يَقٌُنُ ىُۡم ََّل يُۡفتَنٌَُ   أََحِسَب ذننااُس أَ  يُۡتَشُر نَقَۡذ  ٣ًَ ًَ

ِزبِيَن  نَيَۡعهََمنا ذۡنَكَٰ ًَ ُ ذناِزيَن َصَذقٌُ أ    ٤فَتَناا ذناِزيَن ِمن قَۡبهِِيۡمۖۡ فَهَيَۡعهََمنا ذَّللا

Artinya:“Apakah manusia itu mengira bahwa mereka 

dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah beriman", sedang 

mereka tidak diuji lagi? Dan Sesungguhnya Kami telah 
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Kencana, 2010), h. 256 
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menguji orang-orang yang sebelum mereka, Maka 

Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan 

Sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta”. 

(QS. Al-Ankabut[29]: 2-3).32 

 

B. Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19  

Pandemi adalah wabah yang menyebar ke seluruh 

dunia. Dengan kata lain, wabah ini menjadi maslaah bersama 

warga dunia. Pada tahun 2019 ditemukan kembali wabah 

keseluruh dunia yaitu oandemi Covid-19.
33

 Pandemi adalah 

suatu keadaan dimana suatu masalah kesehatan umumnya 

penyakit, frekuensinya dalam waktu yang sangat singkat 

memperlihatkan peningkatan yang aman tinggi serta 

penyebarannya telah mencakup suatu wilayah yang amat luas. 

Sedang Covid-19 merupakan kependekan dari Coronavirus 

Disease-19. Coronavirus merupakan keluarga virus yang 

menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada 

manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran 

pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius 

seperti Middle East Respiratory Syndrome (MARS) dan 

Sindrom pernapasan Akut Berat/Severe Acure Respiratory 

Syndrome (SARS).
34

 

Sebagai usaha pencegahan penyebaran Covid-19, WHO 

merekomendasikan untuk mengehntikan sementara kegiatan 

yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa. Untuk itu 

pembelajaran konvensional yang banyak mengumpulkan siswa 

dalam satu ruangan perlu ditinjau pelaksanaannya. Pembelajaran 

dilakukan dengan skenario yang mampu meminimalisir kontak 

                                                             
32 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Bandung: CV 

Penerbit Diponegoro, 2014), h. 396 
33 F.G. Winarno, Covid-19 Pelajaran Berharga Dari Sebuah Pandemi, 

(Jakarta: PT Media Pustaka Utama, 2020), h. 3  
34 https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-

faq.html.22/09/2020:14.50wib  
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fisik antara siswa dengan siswa yang lain, ataupun siswa dengan 

pendidik.
35

 

Di masa pandemi Covid-19 hingga pasca pandemi 

Covid-19 merupakan dua masa yang akan memiliki persamaan 

dalam hal kontruksi sosial, bagaimana masyarakat dapat 

beradaptasi dengan situasi di masa pandemi. Masa pasca 

pandemi Covid-19 akan jauh berbeda dengan masa sebelum 

pandemi Covid-19 berlangsung. Dengan demikian perlu adanya 

penyesuaian-penyesuaian yang harus dilaksanakan oleh berbagai 

lapisan masyarakat.
36

 

Keberadaan pandemi Covid-19 ini, menjadi salah satu 

bencana global yang mengancam tatanan kehidupan manusia 

saat ini. Bencana tersebut turur berdampak kepada kehidupan 

manusia, sehingga diperlukan adanya langkah solutif soal 

bagaimana untuk menemukan pola atau rekontruksi sosial yang 

baru. Dengan beradaptasi dengan virus corona yang belum dapat 

diprakirakan kapan bencanan ini akan berakhir di muka bumi ini, 

yang menjadi sejarah abad ke-21 ini.
37

 

(Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat 

Penyebaran Covid-19, 2020). Pembelajaran pun akhirnya tak 

dapat terelakkan terjadi di rumah, namun bukan dengan 

kedatangan guru ke rumah masing-masing siswa melainkan 

dengan metode online. Pembelajaran menggunakan jaringan 

internet lazim disebut dengan E-Learning, atau juga dikenal 

dengan pembelajaran daring (dalam jaringan).
38

 

                                                             
35 Firman dan Sri Rahayu, Pembelajaran Online ditengah Pandemi covid-19, 

Universitas Sulawesi Barat: Indonesia Journal of Education Science (IJES), Vol 02, 

no 2 Maret 2020, h. 81  
36 Latif Syaifudin, Peran Komunikasi Massa di Tengah Pandemi Covid-19, 

IAIN Tulung Agung: Kalijaga Journal Of Communication, Vol. 2, No. 1 Tahun 2020, 

h. 31 
37 Ibid., h.32 
38 Sobron, A., Bayu, Rani, & S, M, Persepsi Siswa Dalam Studi Pengaruh 

Daring Learning Terhadap Minat Belajar Ipa. Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam 

Dan Multikulturalisme, 1(2), 2019, h. 30-38 
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Pembelajaran E-Learning mungkin menjadi hal yang 

baru bagi sebagian guru, namum mungkin sebagian sudah 

menganggapnya hal yang tak asing. Bagi guru yang tinggal di 

daerah (tidak di kota) tentu ini menjadi hal yang baru. Walaupun 

E-Learning merupakan hal yang baru bagi dunia pekerjaan para 

guru daerah, tetapi mau tidak mau mereka haus 

mempergunakannya di tengah kondisi yang tidak 

memungkinkan seseoang bertatap muka. Atau bagi guru yang 

selama ini menganggap bahwa ponsel hanya sekedar alat 

komunikasi, saat ini yang memaksa para guru harus mau secara 

sukarela berteman dengan dunia internet. Tidak sedikit dari 

mereka yang awalnya anti saat ini menjadi akrab dengan dunia 

internet.
39

 

Namun dengan hadirnya wabah Covid-19 yang sangat 

mendadak, maka dunia pendidikan Indonesia perlu mengikuti 

alur yang sekiranya dapat menolong kondisi sekolah dalam 

keadaan darurat. Sekolah perlu memaksakan diri menggunakan 

media daring. Namun penggunaan teknologi bukan tidak ada 

masalah, banyak varian masalah yang menghambat 

terlaksananya efektivitas pembelajaran dengan metode daring 

diantaranya adalah:
40

 

1. Keterbatasan penguasaan Teknologi Informasi oleh Guru 

dan Siswa 

Kondisi guru di Indonesia tidak seluruhnya paham 

penggunaan teknologi, ini bisa dilihat dari guru-guru yang 

lahir tahun 1980-an. Kendala teknologi informasi 

membatasi mereka dalam menggunakan media daring. 

Begitu juga dengan siswa yang kondisinya hampir sama 

dengan guru-guru yang dimaksud dengan pemahaman 

penggunaan teknologi. 

                                                             
39 Arifa, F. N, Tantangan Pelaksanaan Kebiajakan Belajar Dari Rumah Dalam 

Masa Darurat Covid-19. Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan 

Strategis, 2020, h. 13-18. https://pulsit.dpr.go.id 
40 Rizqon Halal Syah Aji, Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: 

Sekolah,Keterampilan, dan Proses Pembelajaran, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. 

ISSN: 2356-1459. E-ISSN:2654-9050 Volume 7 Nomor 5, 2020., h. 397 
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2. Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai 

Perangkat pendukung teknologi jelas mahal. Banyak di 

daerah Indonesia yang guru pun masih dalam kondisi 

ekonominya yang mengkhawatikan. Kesejahteraan guru 

maupun murid yang membatasi mereka dari serba terbatas 

dalam menikmati sarana dan prasarana teknologi 

informasi yang sangat diperlukan dengan musibah Covid-

19 ini.  

3. Akses Internet yang Terbatas 

Jaringan internet yang benar-benar masih belum merata di 

pelosok negeri. Tidak semua lembaga pendidikan baik 

Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah dapat 

menikmati internet. Jika ada pun jaringan internet 

kondisinya masih belum mampu dalam media online. 

4. Kurang Siapnya Penyediaan Anggaran 

Biaya juga sesuatu yang menghambat karena, aspek 

kesejahteraan guru dan murid masih jauh dari harapan. 

Ketika mereka menggunakan kuota internet untuk 

memenuhi kebutuhan media daring, maka jelas mereka 

tidak sanggup membayarnya. Ada dilema dalam 

oemanfaatan media daring, ketika menteri penidikan 

memberikan semangat produktivitas harus melaju, namun 

disisi lain kecakapan dan kemampuan finansial guru dan 

siswa belum melaju ke arah yang sama. Negara pun 

belum hadir secara menyeluruh dalam memfasilitasi 

kebutuhan biaya yang dimaksud. 

Kegiatan belajar dari rumah merupakan bentuk 

pelaksanaan kegiatan belajar untuk siswa selama kebijakan 

paandemi Covid-19. Hal ini diputuskan karena kebijakan 

sosial dan physical distancing serta tidak memungkinkan 

adanya pembelajaran di sekolah dan berkumpulnya siswa. 

Kegiatan belajar dari rumah tetap melaksanakan proses 

pembelajaran melalui arahan guru merupakan bentuk 

pembelajaran jarak jauh, pada kegiatan belajar di rumah ini 
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pendamping dari orang tua/ wali dibutuhkan pada saat anak 

melakukan aktivitas.
41

 

Pelaksanaan pembelajaran daring bukan tanpa 

masalah. Di beberapa negara, dilaporkan bahwa di antara 

mereka yang mengadopsi pembelajaran daring, rata-rata 

manfaat sebenarnya jauh lebih kecil daripada yang 

diharapkan. Masalah jaringan, kurangnya pelatihan, dan 

kurangnya kesadaran dinyatakan sebagai tantangan utama 

yang dihadapi oleh pendidik. Kurangnya kesadaran 

dinyatakan sebagai alasan paling penting oleh mereka yang 

tidak mengadopsi pembelajaran daring diikuti oleh kurangnya 

minat dan keraguan tentang kegunaan pembelajaran daring. 

Kurang kehadiran, kurangnya sentuhan pribadi, dan 

kurangnya interaksi karena masalah konektivitas ditemukan 

menjadi kelemahan signifikan dari pembelajaran daring. 

Faktor yang mempengaruhi pembelajaran terdapat 

banyak jenisnya tetapi secara umum terdapat tiga macam 

yaitu, faktor internal, faktor eksternal dan faktor pendekatan 

belajar. Faktor internal yaitu faktor yang ada dalam diri siswa, 

faktor eksternal adalah faktor dari luar siswa, dan faktor 

pendekatan belajar adalah jenis upaya belajar siswa yang 

meliputi strategi, metode dan media yang digunakan siswa 

untuk melakukan kegiatan pembelajaran.
42

 

Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pembelajaran 

Masa Pandemi yaitu: 

a. Teknologi 

Secara khusus pengaturan jaringan harus 

memungkinkan untuk terjadinya pertukaran 

sinkronisasi dan asinkronisasi siswa harus memiliki 

akses yang mudah (misalnya melalui akses jarak jauh), 

                                                             
41 https://pgdikdas.kemdikbud.go.id/read-news/pedoman-pembelajaran-pada-

masa-pandemi-covid19-di-sekolah-menengah-pertama. Diakses pada tanggal 12 Mei 

2021 jam 20.20wib 
42 Muhibin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, 

9(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 132-140 
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dan jaringan seharusnya membutuhkan waktu minimal 

untuk pertukaran dokumen. 

b. Pengajar  

Pengajar memainkan peran sentral dalam 

efektivitas pembelajaran secara daring, bukan sebuah 

teknologi yng penting tetapi penerapan intruksional 

teknologi dari pengajar yang menentukan efek pada 

pembelajaran, siswa yang hadir didalam kelas dengan 

intruksi yang memiliki sifat positif terhadap suatu 

pembelajaran dan memahami akan sebuah teknologi 

akan cenderung menghasilkan suatu pembelajaran yang 

lebih positif. 

c. Siswa  

Siswa yang tidak memiliki keterampilan dasar 

dan disiplin diri yang tinggi dapat melakukan 

pembelajaran yang lebih baik dengan metode yang 

disampaikan secara konvensional, sedangkan siswa 

yang cerdas serta memiliki disiplin serta kepercayaan 

diri yang tinggi akan mampu untuk melakukan 

pembelajaran dengan media daring di masa pandemi. 

Proses pembelajaran merupakan keseluruhan kegiatan 

yang dirancang untuk membelajarkan peserta didik. Pada 

satuan pendidikan, proses pembelajaran diselenggarakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif sesuai 

dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik.
43

 

Sekolah-sekolah di Indonesia telah beusaha 

menjalankan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. 

Guru dan siswa semakin mengenal teknologi yang digunakan 

untuk pembeljaran daring. Aplikasi yang digunakan, yaitu, 

Whatsapp Group, Zoom Cloud Meeting, Google Classroom, 

                                                             
43 Dedi Mulyasana, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2012), h.155. 
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Goggle Form, dan e-mail. Guru dan siswa menggunakan 

berbagai lokasi tersebut sesuai kondisi dan kemampuan masing-

masing. Perkembangan teknologu dimanfaatkan oleh sekolah 

untuk menyiasati keadaan yang tak diduga yang mempengaruhi 

kegiatan belajar mengajar, termasuk pandemi Covid-19 (Tim 

Kompas, 2020).
44

  

Memasuki masa Pembelajaran Tatap Muka di sekolah 

tentunya diperlukan penerapan sistem pembelajaran yang bisa 

memadukan pembelajaran tatap muka berlangsung, 

pembelajaran daring, pembelajaran luring, dan menjalankan 

protokol kesehatan. Ada beberapa aspek pendidikan yang harus 

dipertimbangkan oleh pemerintah dalam menerapkan kebijakan 

pembelajaran tatap muka ini. Sistem pembelajaran, kurikulum, 

kompetensi guru, dan infrastruktur sekolah harus disiapkan. 

Proses pembelajaran yang terjadi di sekolah akan berbeda 

dengan sebelu masa pandemi, yaitu:  

a. Sistem Pembelajaran 

  Pembelajaran yang akan dilaksanakan harus 

memperhatikan protokol kesehatan dalam upaya mencegah 

penyebaran Covid-19. Proses pembelajaran yang berlangsung 

harus menerapkan physical distansing, menggunakan masker, 

dan rutin mencuci tangan dengan sabun. Penerapan physical 

distancing dengan menjaga jarak tempat duduk siswa akan 

berdampak pada kapasitas ruang kelas. Kalau sebelumnya ruang 

kelas bisa diisi siswa dengan jumlah maksimal sesuai standar 

maka sekarang hanya dapat diisi setengah atau sepertiga jumlah 

siswa. Dengan demikian perlu dirumuskan pola masuk siswa ke 

kelas, apakah diatur dengan model shift (siswa masuk kelas 

dibagi dalam beberapa shift) atau model lain yang disepakati. 

b. Kurikulum  

Kurikulum yang ada juga harus disesuaikan dengan 

memodifikasi materi pembelajaran. Materi pembelajaran sangat 

perlu memuat kecakapan hidup (life skill) yang harus dimiliki 
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siswa. Beban ketuntasan materi dalam kurikulum juga perlu 

dikaji ulang sebagai dampak perubahan sistem pembelajaran.  

c. Kompetensi Guru 

Perubahan sistem pembelajaran dan penyesuaian kurikulum 

menuntut guru untuk siap menerapkannya dalam proses 

pembelajaran di kelas. Belajar dari sistem pembelajaran pada 

masa pandemi Covid-19 banyak guru yang merasa kesulitan 

dalam menerapkan pembelajaran daring dengan berbasis 

kecakapan hidup (life skill). 

Desain implemetasi pembelajaran jarak jauh:
45

 

1. Waktu kegiatan 

Mengikuti jadwal yang sudah disepakati antara siswa, guru 

dengan memperkirakan durasi pengerjaan tugas yang akan 

diberikan. 

2. Skenario pembelajaran jarak jauh 

Skenario A lengkap, pelajaran terstruktur mengikuti 

kurikulum, skenario B lengkap, pelajaran terstruktur 

difokuskan pada pengetahuan dan keterampilan inti, dan 

skenario C konten pembelajaran dan kegiatan yang dipilih 

untuk membantu siswa mengatasi pandemi Covid-19. 

3. Metode Pembelajaran Jarak Jauh  

Pembelajaran jarak jauh bukanlah sesuatu yang baru di 

dunia pendidikan. Proses. pembelajarannya biasanya 

dilakukan dengan mengirimkan berbagai materi 

pembelajaran dan informasi dalam bentuk cetakan, buku, 

atau video langsung ke alamat pembelajar. Selain itu yang 

dikirimkan secara langsung ke pembelajar adalah urusan 

administrasi pembelajaran dan manajemen pembelajaran. 

Sistem pembelajaran konvensional adalah para 

pembelajar dan pengajar bertemu pada suatu tempat dan 

waktu tertentu. Sistem pembelajaran konvensional lalu 
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berkembang menjadi pembelajaran jarak jauh (distance 

learning).
46

 

Pembelajaran jarak jauh mengalami kendala karena 

pembelajarannya tersebar di wilayah yang berbeda-beda, 

sehingga sulit untuk menumpulkan pelajar pada satu waktu dan 

tempat tertentu. Dalam pembelajaran jarak jauh materi 

pembelajaran tidak seharusnya disampaikan di kelas dalam 

suatu pertemuan, tetapi dapat diberikan secara langsung tanpa 

kehadiran para pembelajar dan pengajar. 

Pembelajaran jarak jauh ada beberapa bentuk, antara 

lain: 

1) Program pendidikan mandiri 

2) Program tatap muka diadakan di beberapa tempat pada 

waktu yang telah ditentukan. Informasi pendidikan tetap 

disampaikan dengan/tanpa interaksi dari pembelajar. 

3) Program yang tidak terikat pada jadwal pertemuan, di satu 

tempat. Pembelajaran jarak jauh didasarkan pada dasar 

pemikiran bahwa pembelajaran adalah pusat proses 

pembelajaran, bertanggung jawab terhadap pembelajaran 

mereka sendiri, dan berusaha sendiri di tempat mereka 

sendiri. 

4) Pembelajaran jarak jauh dengan e-learning, yaitu 

pembelajaran online berbasis teknologi informasi via 

internet. Sistem pembelajaran ini dapat dilengkapi dengan 

modul atau buku-buku pelengkap.  

Sebuah pembelajaran akan memberikan hasil yang 

maksimal manakala semua komponen pembelajaran 

memenuhi kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran. Tidak 

hanya dari segi kognitif saja, tapi bagaimana sikap proses 

pembelajaran memberikan pengaruh terhadap pola 

karakteristik dari siswa menjadi lebih baik. Penggunaan media 

pembelajaran menjadi penting di tengah wabah Covid-19. 
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 Kreatifitas guru dalam mengemas materi 

pembelajaran dalam bentuk komunikasi jarak jauh menjadi 

hal yang perlu diperhatikan. Hal ini bertujuan agar tujuan 

proses pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. 

Pemahaman guru terhadap metode penyampaian materi baik 

melalui video conference di dunia maya ataupun materi yang 

berupa penugasan, harus mampu memberikan pemahaman 

kepada siswa. Penggunaan kalimat pengantar yang 

memahamkan siswa agar siswa mudah menerima dan dapat 

mengerjakan tugas dengan baik. 
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