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ABSTRAK 

Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Kelas 5 SD Negeri 10 Bandung Baru Pringsewu di Pada Masa 

Covid-19 

Implementasi pembelajaran adalah penerapan tentang mengatur 

dan mengorganisasi dalam lingkungan belajar sehingga dapat 

menumbuhkan dan mendorong peserta didik untuk melakukan 

proses belajar. Pendidikan agama islam adalah upaya sadar dan 

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, 

memahami, menghayati, sehingga menjadi bertakwa kepada Allah 

SWT dan memiliki akhlakul karimah dalam mengamalkan ajaran 

islam dari sumber utama yaitu Alquran dan Hadits. Sejak 

merebaknya wabah covid-19 di Indonesia, banyak cara yang 

dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebarannya. Salah 

satunya adalah melalui surat edaran Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud) , Melalui surat edaran tersebut pihak 

kemendikbud memberikan intruksi seluruh sekolah untuk 

menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh dan menyarankan 

siswa untuk melaksanakan belajar di rumah masing-masing. 

Sehubungan dengan hal ini, penelitian yang diajukan mengenai 

Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas 

5 SD Negeri 10 Bandung Baru Pringsewu di Pada Masa Covid-19 

dan faktor pendukung dan penghambat Implementasi 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas 5 SD. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan field 

reseacrh yang bersifat deskriptif kualitatif. Dalam hal ini proses 

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Dalam analisis data menggunakan reduksi data, 

display data dan uji keabsahan data. Berdasarkan hasil penelitian, 

bahwa Impelmentasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI) Kelas 5 SD Negeri 10 Bandung Baru pada masa pandemi 

covid19 ini menggunakan dua cara yaitu Pembelajaran secara 

daring atau online (Dalam pembelajaran secara daring, guru dan 
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siswa menggunakan smartphone dengan fitur aplikasi WhatsApp) 

dan Pembelajaran secara tatap mukaPembelajaran secara 

tatapmuka silaksanakan dengan standar protokol kesehatan.  

Kata kunci : implementasi pembelajaran, pendidikan agama 

islam 
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MOTTO 

 

                        

             

 

Artinya : Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf 

dan mencegah dari yang munkar[217]; merekalah orang-

orang yang beruntung.(Q.S Al Imran : 1041) 

 

                                                             
1
 
1
 Al-Qur’an dan Terjemah New Cordova Surat Al Imron ayat 104 

(Bandung: Syaamil Quran, 2012) 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada 

setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena 

adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena 

itu, belajar dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Salah satu 

pertanda bahwa seseorang itu telah belajar adalah adanya perubahan 

tingkah laku pada diri seseorang yang mungkin disebabkan oleh 

terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan, atau 

sikapnya. 

Apabila proses belajar itu diselenggarakan secara formal di 

sekolah-sekolah, tidak lain ini dimaksudkan untuk mengarahkan 

perubahan pada diri siswa secara terencana, baik dalam aspek 

pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Interaksi yang terjadi 

selama proses belajar tersebut dipengaruhi oleh lingkungannya antara 

lain, murid, guru, materi pelajaran dan berbagai sumber dan fasilitas 

lainnya.
1
 

Pendidikan merupakan upaya membentuk suatu lingkungan untuk 

anak yang dapat merangsang perkembangan baik secara kognitif, 

afektif maupun psikomotorik yang akan membawa perubahan yang 

diinginkan dalam kebiasaan dan sikapnya. Dalam membawa 

perubahan tersebut maka dari itu siswa harus menempuh pendidikan 

setinggi- tingginya. Perilaku perubahan yang terjadi pada siswa 

didapat melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah. 

                                  

                         

                                                             
1 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran,(Jakarta: Rajawali Pers,2017), 

h.1.  
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 Artinya : 

1.Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 

2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 

3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 

4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, 

5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 

(Qs.Al-Alaq 1-5) 

Maksud dari ayat diatas adalah Allah mengajar manusia dengan 

perantaraan tulis baca, artinya pendidikan adalah hal yang 

fundamental yang harus didapatkan dan dilewati oleh setiap manusia. 

 Dalam hal ini siswa mendapatkan pengetahuan dengan baik. Dengan 

memiliki pengetahuan yang baik akan membawa siswa tersebut 

menjadi manusia yang berkualitas secara kognitif, afektif maupun 

psikomotorik. Sebagai mana tercantum dalam UU No 20 Tahun 2003 

tentang sistem Pendidikan Nasional yaitu:  

Tujuan pendidikan Indonesia adalah untuk mengembangkan 

kemampuan anak dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk menumbuhkembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, Mandiri, 

dan menjadi warga negara yang berdemokratis serta 

bertanggungjawab. 

Berdasarkan Undang undang diatas untuk menumbuhkembangkan 

fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan 

nasional yang sudah mengatur sedemikian rupa untuk 

mengoptimalkan kemampuan ataupun  bakat yang dimiliki oleh setiap 

anak.    

Kegiatan pendidikan selalu terkait dengan kedua komponen 

penting yaitu guru dan peserta didik. Hubungan keduanya (guru dan 

peserta didik) merupakan hubungan keterlibatan antar manusia 

(human interaction).  
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Hubungan itu akan serasi jika masing-masing pihak secara 

profesional diposisikan sesuai fungsinya masing-masing, yaitu fungsi 

sebagai subjek dan objek dalam pendidikan.
2
 

Dalam dunia pendidikan tidak akan lepas dari proses 

pembelajaran. Karena proses pembelajaran itu terjadi di lingkungan  

pendidikan, baik itu di lingkugan formal maupun lingkungan 

pendidikan non formal. Proses pembelajaran yang dilakukan secara 

formal biasanya melalui lembaga pendidikan. Proses pembelajaran 

dilaksanakan dalam ruang kelas yang sudah disediakan.   

Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung 

serangkaian perbuatan guru dan siswa atas hubungan timbal balik 

yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan 

tertentu. Dalam proses tersebut sering disebut dengan memberikan 

dan menerima ilmu atau kegiatan belajar- mengajar. 

Peran guru meliputi banyak hal, yaitu guru dapat berperan 

sebagai pengajar, pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan 

belajar, perencana pembelajaran, supervisor, motivator,dan sebagai 

evaluator.  

Pentingnya menuntut ilmu atau mencari ilmu pengetahuan tertera 

dalam Alquran yaitu dalam Surah Ar Rahman 1- 4  

                              

 

Artinya: “(Tuhan) yang Maha pemurah(1), yang telah mengajarkan  

Al Quran(2), Dia menciptakan manusia.(3), Mengajarnya pandai 

berbicara(4)”.3 (Qs.Ar Rahman 1-4) 

 

Dari ayat diatas, dijelaskan bahwa seorang guru memiliki 

kewajiban untuk memberikan ilmu pengetahuan hingga seseorang 

tersebut memiliki ilmu pengetahuan yang cukup yang akan 

                                                             
2
 Aminatul Zahro, Membangun Kualitas Pembelajaran 

Melalui Dimensi Profesionalisme Guru, 

(Bandung:Yrama Widya, 2015), hlm.3 

  
3   
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membawanya menjadi manusia yang bisa bermanfaat bagi diri sendiri 

maupun orang lain.  

Wabah corona virus disease 2019 (Covid-19) yang telah melanda 

negara-negara di dunia memberikan dampak yang cukup signifikan di 

segala sektor, baik dari segi ekonomi, sosial budaya, pariwisata, 

pertanian, perkebunan, perdagangan dan pendidikan. Hal ini tentunya 

memberikan tantangan tersendiri dalam dunia pendidikan, karena 

proses pendidikan tidak bisa dilakukan seperti biasa di karenakan 

penyebaran covid-19 itu lewat interaksi sosial yang ramai. Maka dari 

itu proses pembelajaran dilakukan secara online.
4
 

Sejak merebaknya wabah covid-19 di Indonesia, banyak cara 

yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebarannya. Salah 

satunya Adela melalui surat edaran Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud) , Melalui surat edaran tersebut pihak 

kemendikbud memberikan intruksi seluruh sekolah untuk 

menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh dan menyarankan siswa 

untuk melaksanakan belajar di rumah masing-masing. 
5
 

Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang 

menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, 

fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis 

interaksi pembelajaran. Dalam hal ini pembelajaaran tersebut di 

dukung dengan penggunan media yang tepat. 

Pembelajaran secara daring dianggap solusi dalam dunia 

pendidikan untuk tetap melakukan proses pembelajaran dimasa 

pandemi covid – 19. Pembelajaran secara daring dapat mengurangi 

interaksi sosial yang terjadi antara siswa dan guru agar tidak terjadi 

penularan covid – 19. 

Pada masa sekarang ini pemerintah menganjurkan bagi daerah 

yang yang dikategorikan sebagai zona merah perkembangan covid 19 

untuk melakukan pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak 

jauh. Adapun pembelajaran bisa dilakukan secara tatap muka namun 

                                                             
4 Ali Sadikin, Pembelajaran Daring di Tengah Wabah Covid -19, 

Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi, Vol.06.No.02, 2020, hlm, 215  
5
 Firman, Pembelajaran Online Ditengah Pandemi Covid-19, 

Indonesian Journal of Education Science(IJES), Vol.02.No.02, 2020, 

hlm 81. 
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adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan 

pembelajaran tatap muka diantaranya yaitu tu mengecek suhu badan 

terlebih dahulu sebelum masuk kelas mencuci tangan dengan air 

sabun di air yang mengalir masker pada saat pembelajaran 

berlangsung. Hal ini tentunya berlaku pada daerah yang dianggap 

zona penyebaran covid-19 masih sedikit atau dalam kategori zona 

hijau dalam hal ini pula pembelajaran anne-marie lakukan secara 

terbatas yaitu kehadiran siswa dalam memasuki ruang kelas hanya 

50% dari jumlah siswa yang yang ada di dalam kelas. 

Dalam hal ini tentunya implementasi pembelajaran tidak dapat 

dilakukan seperti biasanya. Dikarenakan merebaknya wabah virus 

covid-19 yang melanda di Indonesia. Namun pendidikan tidak bisa 

dihentikan begitu saja namun pendidikan harus tetap berjalan namun 

sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia 

yaitu melalui surat edaran Kemendikbud sudah diterbitkan. Dalam hal 

ini ini peneliti ingin mengetahui bagaimanakah IMPLEMENTASI 

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS 5 DI SD 

NEGERI 3 KUTA WARINGIN PRINGSEWU PADA MASA COVID 

19. 

 

B. Fokus Masalah 

Berdasarkan masalah-masalah yang ada diatas dan agar penelitian ini 

dapat mengenai sasaran yang dimaksud maka masalah-masalah yang 

diteliti perlu dibatasi ruang lingkupnya. Dalam penelitian ini 

permasalahan yang akan diteliti meliputi masalah rencana 

pembelajaran, implementasi pembelajaran, evaluasi pembelajaran 

serta hambatan pembelajaran pendidikan agama islam di SD Negeri 

03 Kuta Waringin Pringsewu pada masa pandemi covid-19 dengan 

subfokus masalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan pembelajaran pendidikan agama islam kelas 5 di SD 

Negeri 03 Kuta Waringin Pringsewu pada masa pandemi covid-

19. 

2. Implementasi pembelajaran pendidikan agama islam kelas 5 di 

SD Negeri 03 Kuta Waringin Pringsewu pada masa pandemi 

covid-19. 

3. Evaluasi pembelajaran pendidikan agama islam kelas 5 di SD 
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Negeri 03 Kuta Waringin Pringsewu pada masa pandemi covid-

19. 

4. Hambatan pembelajaran pendidikan agama islam kelas 5 di SD 

Negeri 03 Kuta Waringin Pringsewu pada masa pandemi covid-

19. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran pendidikan agama islam 

kelas 5 di SD Negeri 03 Kuta Waringin Pringsewu pada masa 

pandemi covid-19 ? 

2. Bagaimana implementasi pembelajaran pendidikan agama islam 

kelas 5 di SD Negeri 03 Kuta Waringin Pringsewu pada masa 

pandemi covid-19 ? 

3. Bagaimana evaluasi pembelajaran pendidikan agama islam kelas 

5 di SD Negeri 03 Kuta Waringin Pringsewu pada masa pandemi 

covid-19 ? 

4. Apa saja hambatan pembelajaran pendidikan agama islam kelas 5 

di SD Negeri 03 Kuta Waringin Pringsewu pada masa pandemi 

covid-19 ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perencanaan pembelajaran 

pendidikan agama islam kelas 5 di SD Negeri 03 Kuta Waringin 

Pringsewu pada masa pandemi covid - 19. 

2. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi pembelajaran 

pendidikan agama islam kelas 5 di SD Negeri 03 Kuta Waringin 

Pringsewu pada masa pandemi covid - 19. 

3. Untuk mengetahui bagaimanakah evaluasi pembelajaran 

pendidikan agama islam kelas 5 di SD Negeri 03 Kuta Waringin 

Pringsewu pada masa pandemi covid - 19. 

4. Untuk mengetahui apa saja hambatan pembelajaran pendidikan 

agama islam kelas 5 di SD Negeri 03 Kuta Waringin Pringsewu 

pada masa pandemi covid - 19. 
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E.  Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan 

dunia pendidikan Islam, khususnya bagi guru-guru kelas 5 di SD 

Negeri 03 Kuta Waringin Pringsewu untuk dapat memberikan 

kemudahan dan kelancaran dalam proses pembelajaran pendidikan 

agama islam di masa pandemi covid – 19. Selain itu dapat menjadi 

referensi bagi pihak yang berkepentingan. 

2. Secara praktis dapat menjadi acuan bagi guru dan peserta didik 

tentang implementasi pembelajaran pendidikan agama islam kelas 

5 di SD Negeri 03 Kuta Waringin Pringsewu pada masa pandemi 

covid – 19. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

1. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Dalam Membentuk 

Karakter Islami (Akhlak Mahmudah) Di SMA Negeri 9 Bandar 

Lampung oleh Susiyanti 

2. Pembelajaran Daring di Tengah Wabah Covid -19, Jurnal Ilmiah 

Pendidikan Biologi Vol.06.No.02, 2020 oleh Ali Sadikin, Afreni 

Hamidah. 

3. Pembelajaran Online Ditengah Pandemi Covid-19, Indonesian 

Journal of Education Science(IJES), Vol.02.No.02, 2020 oleh 

Firman, Sri Rahayu Rahman. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Implementasi Pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran PAI 

Perencanaan pembelajaran terdiri dari dua kata yaitu perencanaan 

dan pembelajaran. Perencanaan berasal dari kata rencana yaitu 

pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk 

mencapai tujuan. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu 

proses mengatur dan mengorganisasi dalam lingkungan belajar 

sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik 

untuk melakukan proses belajar. 

Perencanaan Pembelajaran PAI adalah suatu proses dan cara 

berfikir mengatur dan mengorganisasi dalam lingkungan belajar 

sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik 

untuk melakukan proses belajar untuk mencapai tujuan.  

1. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses mengatur 

dan mengorganisasi dalam lingkungan belajar sehingga dapat 

menumbuhkan dan mendorong peserta didik untuk melakukan 

proses belajar. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa 

pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dengan peserta 

didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam lingkungan 

belajar. 

Menurut Trianto, pembelajaran merupakan usaha sadar 

dari seorang guru untuk membelajarakan peserta didiknya 

(mengarahkan interaksi peserta didik dengan sumber belajar 

lainnya) dengan maksud agar tujuannya dapat tercapai.
1
  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran ini 

dilakukan oleh dua orang yaitu guru dan siswa. Pembelajaran 

pada dasarnya adalah kegiatan terencana yang 

mengkondisikan atau merangsang seorang agar dapat belajar 

                                                             
1
 Aprida Pane, Belajar dan Pembelajaran, Jurnal Kajian Ilmu-ilmu 

Keislaman, Vol.03.No.2, 2017, h.338 
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dengan baik, sehingga kegaiatan pembelajaran ini bermuara 

pada dua kegiatan pokok. 

 Yaitu bagaimana orang melakukan tindak penyampain 

ilmu dan orang melalukan tindak perubahan tingkah laku 

melalui kegiatan belajar. 

2. Komponen Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang memiliki 

tujuan, yaitu memberikan pengetahuan. Dalam suatu sistem, 

tentunya kegiatan belajar mengajar mengandung berbagai 

komponen. Proses pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan 

yang melibatkan berbagai komponen yang saling berinteraksi 

agar tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai. Komponen- 

komponen tersebut antara lain: 

a. Guru 

Guru adalah pendidik atau seseorang yang memberikan ilmu 

pengetahuan dalam kegiatan belajar mengajar. 

b. Siswa 

Siswa adalah peserta didik atau seseorang  yang mengikuti 

suatu program pendidikan yang dimana siswa adalah sebagai 

penerima ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran. 

c. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran adalah suatu cita-cita yang ingin 

dicapai dari pelaksanaan kegaiatan pembelajaran. Tentunya 

dalam proses pembelajaran memilki tujuan yaitu siswa 

mengalami perubahan baik dari segi kognitif, afektif dan 

psikomotorik. 

d. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran adalah ilmu yang mempelajari cara-

cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah 

lingkungan yang terdiri dari guru dan peserta didik untuk 

saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan 

pembelajaran. Tujuan dari metode adalah agar proses 

pembelajaran yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. 

Keberhasilan dari implementasi strategi pembelajaran sangat 

bergantung pada guru yang menggunakan metode 

pembelajaran. 
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Setiap metode  pembelajaran memiliki rana 

pembelajaran yang paling menonjol, meskipun juga memiliki 

rana pembelajaran yang lain. Rana pembelajaran ada tiga 

macam yaitu rana kognitif (rana perubahan pengetahuan), 

rana afektif (rana perubahan tingkah laku), rana psikomotorik 

(perubahan atau peningkatan keterampilan).
2
 

Dalam hal ini ada beberapa metode pembelajaan yang bisa 

digunakan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar antara 

lain: 

1) Metode Ceramah 

2) Metode Demonstrasi 

3) Metode Diskusi 

4) Metode Simulasi 

5) Metode Resitasi /Penugasan 

e. Materi Pembelajaran 

Materi merupakan isi atau ilmu yang akan diberikan dalam 

proses pembelajaran. Menurut Hutchinson dan watter 

karakteristik materi pembelajaran yang baik adalah: 

1) Adanya teks yang menarik 

2) Adanya kegiatan atau aktivitas yang menyenangkan serta 

meliputi kemampuan berpikir siswa. 

3) Memberikan kesempatan siswa untuk menggunakan 

pengetahuan dan keterampilan yang sudah mereka milliki. 

f. Media/alat Pembelajaran 

Media berasal dari kata medius yang berarti tengah, 

perantara atau pengantar. Pengertian media dalam proses 

belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat 

grafis,photografis,atau elektronis untuk menangkap, 

memproses, dan menyusun kembali iformasi visual dan 

verbal.
3
 

 

 

                                                             
2
 Ali Mudlofir, Desain Pembelajaran Inovatif,(Jakarta: Rajawali 

pers,2019),h.105  
3
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran,(Jakarta: Rajawali Pers,2017), 

h.3  
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Menurut Gagne dan Briggs, mengatakan bahwa media 

pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan 

untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang terdiri 

dari buku,video kamera, film, foto, gambar, grafik, televisi 

dan komputer.
4
 

Kesimpulannya media pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau 

informasi dalam proses pembelajaran sehingga dapat 

merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar.  

Dalam hal ini media pembelajaran memiliki keterkaitan 

dengan beberpa hal, antara lain:  

1) Teknologi pembelajaran 

Teknologi pembelajaran adalah kajian dan praktik etis untuk 

memfasilitasi belajar dan memperbaiki kinerja dengan 

menciptakan, menggunakan dan mengelola proses dan sumber 

teknologi yang sesuai dalam proses pembelajaran.  

2) Sumber belajar 

 Sumber adalah perangkat, bahan atau materi, peralatan 

pengaturan, dan orang dimana pembelajar dapat berinteraksi 

dengan lingkungan sekitarnya yang bertujuan untuk 

memfasilitasi belajar dan memperbaiki kinerja.  

3) Alat peraga 

 Alat peraga adalah alat-alat yang digunakan guru yang 

berfungsi membantu guru dalam proses belajar mengajar dan 

membantu peserta didik dalam proses belajarnya.
5
 

3. Evaluasi Pembelajaran 

Menurut Norman E. Grounlund evaluasi adalah suatu proses 

sistematis menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh 

mana tujuan-tujuan pendidikan telah dicapai oleh siswa. 

Evaluasi pembelajaran digunakan sebagai pengukuran apakah 

proses pembelajaran sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang diinginkan.
6
 

 

                                                             
4
 Ibid, h.4  

5
 Ibid, h.10 

6 Rijal Firdaos, Pedoman Evaluasi Pembelajaran, h.3  
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B. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama islam adalah upaya sadar dan terencana 

dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, 

memahami, menghayati, sehingga menjadi bertakwa kepada 

Allah SWT dan memiliki akhlakul karimah dalam 

mengamalkan ajaran islam dari sumber utama yaitu Alquran 

dan Hadits. 

2. Dasar – Dasar Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam  

Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

memiliki dasar baik secara hukum negara ataupun dasar 

secara agama yang ada didalam alquran maupun dalam 

hadits. Dasar tersebut menjadi sebuah landasan dalam 

melaksanan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI).    

a. Dasar Yuridis atau Hukum 

Dasar yuridis atau hukum adalah dasar pelaksanaan 

pendidikan agama islam yang berasal dari undang-undang. 

Dasar tersebut terdiri dari tiga macam yaitu:  

1) Dasar ideal, yaitu dasar falsafah negara pancasila pada 

sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. 

2) Dasar konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia (UUD RI) dalam bab XI pasal 29 

ayat 1 dan 2 yaitu: (1) Negara berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-

tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan 

beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. 

3) Dasar operasional, terdapat dalam Tap MPR 

No.IV/MPR/1973/ yang dikukuhkan dalam Tap MPR 

No.IV/MPRI/1978. Ketetapan MPR No.II/MPR/1983 dan 

diperkuat oleh Tap MPR No.II/MPR/1993 Tentang 

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menyatakan 

bahwa pelaksanaan pendidikan agama secara langsung 

dimasukkan dalam kurikulum sekolah formal, mulai dari 

sekolah dasar sampai perguruan tinggi. 

b. Dasar Religius (agama)  

Dasar religius merupakan dasar yang berlandaskan ajaran 
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islam. Menurut ajaran islam, pendidikan agama merupakan 

hal yang sangat penting yang harus di dapatkan oleh setiap 

manusia. Berikut dasar pendidikan agama islam yang 

tercantum dalam Alquran dan Hadits : 

                            

            

Artinya: dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat 

yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf 

dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang 

beruntung.(QS. Al Imron: 104)7 

                        

                                 

 

Artinya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke 

medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di 

antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan 

mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada 

kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya 

mereka itu dapat menjaga dirinya.(QS. At Taubah:122)8 

                                  

                        

Artinya : 

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan, 

2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 

3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 

                                                             
7
 Syamil Quran, Alquran Terjemahan Tafsir Perkata, (Bandung: 

Sigma Publishing), 2010, h. 63. 
8
  Ibid, h.206. 
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4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, 

5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.9 

(Qs. Al-Alaq 1-5) 

3. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Islam mendorong umatnya untuk menggunakan akal dan 

menuntut ilmu pengetahuan, agar dengan demikian mereka 

dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. 

Menurut ajaran islam, pendidikan agama islam adalah 

kebutuhan hidup manusia yang mutlak harus dipenuhi untuk 

mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.
10

 

Tujuan pendidikan islam sejalan dengan misi islam itu 

sendiri, yaitu mempertinggi nilai-nilai akhlak hingga 

mencapai tingkat akhlakul karimah. Tujuan itu sama dan 

sebangun dengan target yang di berikan kepada Rasul Allah 

yaitu untuk memperbaiki akhlak manusia. 

 

Dzakiyah drajat menyatakan bahwa pendidikan agama  

sesungguhnya jauh lebih berat daripada pengajaran 

pengetahuan umum apapun. Beratnya tidak terletak pada 

ilmiahnya, akan tetapi pada isi dan tujuan pendidikan itu 

sendiri. Pendidikan agama ditujukan kepada pembentukan 

sikap, pembinaan akhlak  disamping pembinaan pengetahuan 

anak. Dengan demikian pendidikan ditujukan kepada anak 

adalah secara keseluruhan atau seutuhnya, mulai dari 

pemberian pengetahuan, pembinaan sikap, dan pribadinya, 

sampai kepada pembinaan tingkah laku (akhlak) sesuai 

dengan ajaran agama. 

Pendidikan agama islam yang diajarkan hendaknya tidak 

hanya berupa pemberian pengetahuan agama. Akan tetapi 

lebih luas daripada itu yaitu menggugah perasaan atau emosi 

anak, sehingga nilai-nilai agama akan lebih tertanam dan 

dihayati oleh siswa. Pendidikan agama islam yang diberikan 

oleh lingkungan sekolah tidak hanya menyangkut proses 

                                                             
9
 Ibid, h.597 

10 Jazuli Juwaini, Revitalisasi Pendidikan islam,(Jakarta: Bening 

citra kreasi,2011), h.131.  
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belajar mengajar beralangsung di dalam kelas melalui 

intelegensi (kecerdasan otak), tetapi menyangkut proses 

intenalisasi nilai-nilai agama melalui kognisi, konasi dan 

emosi baik didalam maupun diluar kelas.
11

 

4. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam 

Secara sederhana, studi Islam dapat dikataan sebagai 

usaha untuk mempelajari tentang agama Islam. Dengan 

perkataan lain, usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui 

dan memahami serta membahas secara menndalam seluk 

beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, 

baik sejarah, maupun praktik pelaksanaannya secara nyata 

dalam kehidupan sehari-hari, sepanjang sejarahnya.  

Studi Islam adalah pengetahuan yang dirumuskan dari 

ajaran agama islam yang dipraktkkan dengan sejarah dan 

kehidupan manusia, sedangkan pengetahuan agama adalah 

pengetahuan yang sepeuhnya diambil dari ajaran-ajaran Allah 

dan rosulnya secara murni tanpa dipengaruhi sejarah seperti 

ajaran tentang akidah, ibadah, membaca AlQuran, dan akhlak. 

Ilmu pengatahuan dalam islam hendaknya di 

kembangakan dalam rangka bertaqwa dan beribadah kepada 

Tuhan. Hal ini penting di tegaskan, karena dorongan Al-

Qur'an untuk mempelajari fenomena alam dan sosial tampak 

kurang diperhatikan, sebagai akibat dan perhatian dakwah 

islam yang semula lebih dituju untuk memperoleh 

keselamatan di akhirat, hal ini mesti di imbangai dengan 

perintah mengabdi kepada Allah SWT dalam arti yang luas, 

termasuk mengambangakan ilmu pengatahuan.  

5. Materi Pendidikan Agama Islam  

a. Ulum Al-Quran  

Kata ulum merupakan bentuk jama’ dari kata ilmu. 

Ilmu berarti al-fahmu al-idrak yang berarti “paham dan 

menguasai”. Yang dimaksud dengan Ulumul Quran 

adalah pengetahuan yang membahas masalah-masalah 

yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi asbabun 

nuzul, an-nasikh wa al-mansukh, al-muhkam wa al-

                                                             
11

 Ibid, h.133 
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mutasyabih, al-makki, wa al-madani dan lain sebagainya 

yang berhubungan dengan Al-Quran. 

Dengan kata lain, ulum Al-Quran adalah ilmu-ilmu 

yang berhubungan dengan berbagai aspek yang terkait 

dengan keperluan membahas Al-Quran, sejarah, 

dialektika, dan pemahamannya. Secara garis besar ulum 

Al-Quran terbagi dua yaitu:  

1) Ilmu yang berhubungan dengan riwayat semata-

mata, seperti tempat turunnya ayat-ayat Al-Quran, 

waktu turunnya dan sebab -sebabnya. 

2) Ilmu yang berhubungan dengan dirayah, yaitu ilmu 

yang diperoleh dengan jalan penelaahan secara 

mendalam seperti memahami lafal yang gharib 

(asing pengertiannya) serta mengetahui makna ayat 

yang berhubungan dengan berbagai aspek 

kehidupan. 

b. Ulum Al-Hadis 

Ulum Al-Hadis adalah ilmu-ilmu yang berhubungan 

dengan berbagai aspek yang terkait dengan keperluan 

membahas hadis dan pemahamannya. Untuk kepentingan 

penelitian hadis, para ahli hadis membagi kaidah dan 

cabang pengetahuan hadis, yaitu:  

1) Ilmu hadis riwayah, yaitu ilmu yang mencakup 

pernyataan dan perbuatan Nabi Muhammad Saw, 

baik periwayatannya, pemeliharaanya, maupun 

penulisannyaatau pembukuan lafal-lafalnya. Yang 

menjadi ilmu hadis ini adalah bagaimana cara 

menerima, menyampaikan, memindahan, 

mentanwinkan hadis. 

2) Ilmu hadis diroyah, ilmu yang diketahui darinya 

hakikat, riwayat, syarat-syaratnya, hukum-

hukumnya, keadaan perawi dan syarat-syarat 

mereka, macam-macam apa yang diriwayatkan dan 

apa yang berkaitan dengannya. Secara ringkas dapat 

dikatakan, kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan 

perawi yang diriwayatkan. Ilmu ini biasa disebut 
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ilmu ushul alhadis, ulum al-hadis, mustholah al-

hadis, atau qowaid al-hadis.  

 

c. Ilmu Kalam (Akidah) 

Ilmu kalam disebut juga dengan ilmu tauhid atau ilmu 

ushuluddin, yaitu ilmu pokok-pokok agama yang 

menyangkut masalah aqidah dan keimanan. Ada beberapa 

pendapat tentang ilmu kalam:  

1) Ilmu kalam membahas tentang Tuhan 

2) Ilmu tauhid adalah ilmu yang membicarakan tentang 

cara-cara menetapkan akidah agama dengan 

menggunakan dalil-dalil yang meyakinkan, baik dalil 

aqli, dalil naqli atau dalil wijdani (perasaan halus).  

d. Ilmu Fiqih 

Fiqih adalah pemahaman manusia terhadap syari’ah 

yang memiliki perbedaan pemahamannya. Pemahaman 

terhadap agama (fikih) seseorang sangat dipengaruhi oleh 

faktor sosiologi, ekonomi, dan politik masyarakatnya. Hal 

ini menimbulkan perbedaan fikih yang berkaitan dengan 

perbedan sosial dan politik. Hukum islam atau fikih 

adalah ilmu yang berkaitan dengan amal perbuatan 

manusia yang diambil dari nash Al-Quran dan sunnah.  

Terdapat pula perbedaan antara hukum Islam atau 

fikih dengan syari’ah. Perbedaan tersebut terdapat pada 

dalil atau dasar yang digunakan. Jika syari’ah didasarkan 

pada nash Al-Qur’an atau sunnah sedangkan hukum Islam 

dibangun berdasarkan ijtihad para ulama. 

Dalam dunia pendidikan biasanya ilmu fiqih yang 

dipelajari mengenai fiqih ibadah. Adapun ibadah yang 

diajarakan dalam sekolah adalah ibadah shalat, puasa, 

zakat, haji dan umrah. 

e. Ilmu Akhlak 

Menurut Imam Al Ghazali, akhlak adalah sifat yang 

tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-
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perbuatan yang dengan gampang dan mudah tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan. 
12

 

 

f. Sejarah Peradaban Islam 

Sejarah peradaban islam adalah sebuah pembelajaran 

mengenai kejadian yang terjadi di masa ketika rasulullah 

sebelum diangkat menjadi rasul sampai zaman ketika kerajaan 

islam menguasai peradaban dunia. 

6. Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

a. Metode kisah qurani 

Metode kisah qurani adalah bahan pelajaran yang 

menyampaikan cerita-cerita yang terdapat dalam alquran 

kisah nabi. 

b. Metode amtsal (perumpamaan) alquran 

Metode amtsal (perumpamaan) alqurani adalah penyajian 

bahan pembelajaran dengan mengangkat perumpamaan 

yang ada dalam Alquran. 

c. Metode keteladanan (uswah hasanah)  

Metode keteladanan (uswah hasanah) adalah memberikan 

teladanan atas contoh yang baik kepada peserta didik 

dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Metode pembiasaan  

Metode pembiasaan adalah membiasakan peserta didik 

untuk melakukan sesuatu sejak lahir. 

e. Metode ibroh 

Metode ibroh adalah penyajian bahan pembelajaran yang 

bertujuan melatih daya nalar pembelajar dalam 

menangkap makna terselubung dari suatu pernyataan atau 

kondisi psikis yang menyampaikan manusia kepada 

intisari sesuatu yang disaksikan.
13

 

 

 

                                                             
12

 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq, (Yogyakarta:Lembaga Pengkajian 

Dan Pengamalan Islam,2010), h.2  
13

 Sri Minarti, Ilmu Pendidikan Islam,( Jakarta: Amzah , 2016)h.143 
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7. Lembaga (institusional) Penyelenggara Pendidikan Agama 

Islam  

Pendidikan agama Islam yang ada di Indonesia sampai 

saat ini merupakan suatu lembaga pendidikan yang besar. 

Lembaga pendidikan agama Islam berkembang dalam 

lingkungan pendidikan formal, non formal, maupun informal. 

Lembaga pendidikan agama Islam dikelola oleh kementrian 

agama maupun kementrian pendidikan dan kebudayaan, serta 

dikelola oleh lembaga keorganisasian di indonesia. 

Lembaga pendidikan formal yang ada di Indonesia 

anatara lain, Taman Kanak (TK), Sekolah dasar (SD), Sekolah 

Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Semua lembaga 

tersebut dikelola oleh Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Negeri), Kementrian Agama, maupun pihak 

Swasta.   

Pendidikan non formal merupakan pendidikan yang 

dilakukan di luar sekolah dan tidak menggunakan sistem 

pendidikan di sekolah. Lembaga pendidikan non formal yang 

ada di Indonesia antara lain, pendidikan masjid, majelis 

taklim, pendidikan keluarga,pendidikan masyarakat dan 

pondok pesantren. 

C. Coronavirus Disease (Covid – 19) 

Coronavirus merupakan virus RNA starin tunggal positif, 

berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus tergolong ordo 

Nidovirales, keluarga Coronaviridae. Struktur coronavirus 

membentuk seperti kubus dengan protein S berlokasi di 

permukaan virus. Protein S berperan dalam penempelan dan 

masuknya virus ke dalam sel host (interaksi protein S dengan 

reseptornya di sel inang).
14

 

 Coronavirus bersifat sensitif terhadap panas dan secara 

efektif dapat diinaktifkan oleh desinfektan mengandung klorin, 

pelarut lipid dengan suhu 56
0
C selama 30 menit eter, alkohol, 

asam perioksiasetat, detergen non-ionik, formalin, oxiding agent 

                                                             
14

 Yuliana, Coronavirus Diseases, Wellnes And Healty Magazine, 

Vol.2. No.1, 2020, h. 
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dan kloroform. 

Kebanyakan coronavirus menginfeksi hewan dan bersikulasi 

dihewan. Coronavirus menyebabkan sejumlah penyakit pada 

hewan dan kemampuannya menyebabkan penyakit berat pada 

hewan seperti babi, sapi, kuda, kucing dan ayam. Coronavirus 

diesebut dengan zoonotik yaitu virus yang di transmisikan dari 

hewan kemanusia. Banyak hewan liar yang dapat membawa 

patogen dan bertindak sebagai vektor untuk menular tertentu. 

Kelelawar, tikus bambu, unta dan musang merupakan host yang 

biasa ditemukan untuk coronvirus. Coronavirus pada kelelawar 

merupakan sumber utama untuk kejadian SARS dan MERS.  

Infeksi Covid-19 dapat menimbulkan gejala ringan, sedang 

atau berat. Gejala klinis utama yaitu muncul demam lebih dari 

38
0
C, batuk dan kesulitan bernapas. Selain itu dapat sisertai 

dengan sesak memberat, fatigue, miglia, gejala gastrointestinal 

seperti diare dan gejala saluran pernapasan lain.
15

 

Wabah corona virus disease 2019 (Covid-19) yang telah 

melanda negara-negara di dunia memberikan dampak yang cukup 

signifikan di segala sektor, baik dari segi ekonomi, sosial budaya, 

pariwisata, pertanian, perkebunan, perdagangan dan pendidikan. 

Hal ini tentunya memberikan tantangan tersendiri dalam dunia 

pendidikan, karena proses pendidikan tidak bisa dilakukan seperti 

biasa di karenakan penyebaran covid-19 itu lewat interaksi sosial 

yang ramai.  

Maka dari itu proses pembelajaran dilakukan secara online.
16

 

D. Implementasi Pembelajaran PAI Pada Masa Pandemi Covid-

19 

Menurut Surat Edaran Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Penddidikan Dalam Masa 

Darurat Penyebaran Coronavirus Disease(Covid-19). Bahwa 

Proses belajar mengajar dilakukan dengan Pendidikan Jarak Jauh( 

PJJ) atau diselenggarakan secara daring. 

                                                             
15

 Ibid, h. 
16 Ali Sadikin, Pembelajaran Daring di Tengah Wabah Covid -19, 

Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi, Vol.06.No.02, 2020, hlm, 215  
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Hal ini berkenaan untuk melindungi kesehatan baik siswa, 

guru, kepala sekolah dan petugas yang bekerja di ruang lingkup 

sekolah. Karena menjaga kesehatan itu lebih penting daripada 

tetap melaksanakan pembelajaran didalam ruang kelas yang mana 

dapat membahayakan kesehatan semua pihak. 

Pada masa pendemi covid-19 saat ini proses pembelajaran 

terutama dalam pengguanaan media pembelajran.yang biasanya 

dilakukan melalui tatap muka dalam ruang kelas, kita telah 

digantikan dengan penggunaan media pembelajaran berbasis 

online. Pemilihan media pembelajaran yang tepat akan sangat 

membantu guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

1. Perencanaan Pembelajaran PAI 

a. Pengertian Perencanaan Pembelajaran  

Perencanaan pembelajaran terdiri dari dua kata yaitu 

perencanaan dan pembelajaran. Perencanaan berasal dari kata 

rencana yaitu pengambilan keputusan tentang apa yang harus 

dilakukan untuk mencapai tujuan. Pembelajaran pada 

hakikatnya adalah suatu proses mengatur dan mengorganisasi 

dalam lingkungan belajar sehingga dapat menumbuhkan dan 

mendorong peserta didik untuk melakukan proses belajar. 

Menururt William H. Newman dalam bukunya 

mengemukakan bahwa: Perencanaan adalah menentukan apa 

yang akan dilakukan . Perencanaan mengandung rangkaian-

rangkaian putusan yang luas dan penjelasan-penjelasan dari 

tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan 

metode-metode dan proedur tertentu dan penentuan kegiatan 

berdasarkan jadwal sehari-hari. 

Banghart dan Trull menyatakan bahwa “Perencanaan 

adalah awal dari semua proses yang rasional, dan 

mengandung sifat optimisme yang didasarkan atas 

kepercayaan bahwa akan dapat mengatasi berbagai macam 

permasalahan dalam konteks pembelajaran. 

Menurut Ibrahim secara garis besar bahwa perencanaan 

pembelajaran mencakup kegiatan merumuskan tujuan apa 

yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran, cara apa 

yang dipakai untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, 
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materi-bahan apa yang akan disampaikan, bagaimana cara 

menyampaikannya, serta alat atau media apa yang 

diperlukan. 

Menurut Toeti Soekamto mendefinisikan perencanaan 

pembelajaran sebagai usaha untuk mempermudah proses 

belajar-mengajar maka diperlukan perencanaan 

pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dapat dikatakan 

sebagai pengembangan pembelajaran yang merupakan 

sebagai sistem yang terintegrasi dan terdiri dan beberapa 

unsur yang saling berinteraksi.  

Menurut Nana Sudjana perencanaan pembelajaran 

merupakan kegiatan memproyeksikan tindakan apa yang 

akan dilaksanakan dalam suatu pembelajaran (PBM) yaitu 

dengan mengkoordinasikan (mengatur dan merespon) 

komponen-komponen pembelajaran, sehingga arah kegiatan 

(tujuan), isi kegiatan (materi), cara penyampaian kegiatan 

(metoda dan teknik, serta bagaimana mengukurnya (evaluasi) 

menjadi jelas dan sisitematis”. 

Perencanaan Pembelajaran PAI adalah suatu proses dan cara 

berfikir mengatur dan mengorganisasi dalam lingkungan 

belajar sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta 

didik untuk melakukan proses belajar untuk mencapai tujuan 

pendidikan islam. 

b. Prinsip Perencanaan Pembelajaran. 

Seorang guru yang ingin melibatkan diri dalam suatu 

kegiatan perencanaan, harus mengetahui prinsip-prinsip 

perencanaan, seperti yang dikemukakan oleh Sagala yang 

meliputi : 

1) Menetapkan apa yang mau dilakukan oleh guru, kapan 

dan bagaimana cara melakukannya dalam implementasi 

pembelajaran. 

2) Membatasi sasaran atas dasar tujuan intruksional 

khusus dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk 

mencapai hasil yang maksimal melalui prosess 

penentuan target pembelajaran. 
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3) Mengembangkan alternatif-alternatif yang sesuai 

dengan strategi pembelajaran. 

4) Mengumpulkan dan menganalisis iniformasi yang 

penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran. 

5) Mempersiapkan dan mengkomunikassikan rencana-

rencana dan keputusan-keputusan yang berkaitan 

dengan pembelajaaran kepada pihak yang 

berkepentingan. 

 

c. Langkah-langkah Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran disusun untuk membantu siswa 

menguasai kompetensi dasar yang diberikan. Langkah-

langkah pembelajaran merupakan hal yang sangat 

menentukan dalam keberhasilan siswa menguasai kompetensi 

dasar.  

Dengan kegiatan pembelajaran yang disusun dengan tepat 

siswa akan lebih mudah menguasai materi ajar yang 

diberikan. Dalam merencanakan kegiatan pembelajaran, 

harus diperkirakan bagaimana indikator keberhasilan belajar. 

Apakah langkah-langkah yang disusun dalam kegiatan itu 

dapat mencakup setiap indikator yang telah dirumuskan. Jika 

semua indikator sudah dapat ternaungi oleh kegiatan 

pembelajaran yang disusun maka tujuan pembelajaran akan 

lebih mudah dicapai dan ketuntasan siswa dalam menguasai 

kompetensi dasar akan sangat baik.Langkah-langkah 

penyusunan perencanaan pembelajaran adalah sebagai 

berikut: 

1) Merumuskan tujuan khusus 

Dalam merancang pembelajaran, tugas pertama dari 

seorang guru adalah merumuskan tujuan pembelajaran 

khusus beserta materi pelajarannya. Sebab tujuan umum 

(Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar) dari 

pembelajaran sudah dirumuskan oleh para pengembang 

kurikulum. Tugas guru adalah menterjemahkan tujuan 

umum pembelajaran (SK dan KD) menjadi tujuan khusus 

(indikator) pembelajaran yang lebih spesifik dan mudah 

https://www.blogger.com/null
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terukur.  

Rumusan tujuan pembelajaran menurut Bloom mencakup 

3 aspek penting yaitu domain kognitf, afektif, dan 

psikomotorik. 

a) Domain kognitif 

Pada domain kognitif, tujuan pembelajaran berkaitan 

dengan aspek intelektual siswa, melalui penguasaan 

pengetahuan dan informasi mengenai data dan fakta, 

konsep, generalisasi, dan prinsip. Semakin kuat 

seseorang dalam menguasai pengetahuan dan 

informasi, maka semakin mudah seseorang dalam 

melaksanakan aktivitas belajar. 

b) Domain afektif 

Domain afektif adalah domain yang berhubungan 

dengan penerimaan dan apresiasi seseorang terhadap 

suatu hal dan perkembagan mental yang ada dalam 

diri seseorang. 

c) Domain psikomotor 

Domain psikomotor adalah domain yang 

menggambarkan kemampuan dan keterampilan 

seseorang yang dapat dilihat dari unjuk kerja atau 

performance yang berupa keterampilan fisik dan 

ketrampilan non fisik. Keterampilan fisik adalah 

ketErampilan seseorang untuk mengerjakan sesuatu 

dengan menggunakan otot, sedangkan keterampilan 

nonfisik adalah keterampilan seseorang dalam 

menggunakan otak sebagai alat utama dalam 

mengerjakan dan memecahkan suatu permasalahan. 

2) Memilih pengalaman belajar 

Belajar bukan hanya sekedar mencatat dan menghafal, 

akan tetapi proses berpengalaman, sehingga siswa harus 

didorong secara aktif untuk melakukan kegiatan tertentu, 

mencari dan menemukan sendiri fakta. Ada kalanya 

proses pembelajaran juga dilakukan dengan simulasi dan 

dramatisasi. Tujuan yang hendak dicapai tidak 

hanya  sekedar untuk mengingat, tapi juga menghayati 
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suatu peran tertentu yang berkaitan dengan 

perkembangan mental dan emosi siswa. Ada kalanya 

siswa juga diberi kesempatan untuk belajar secara 

berkelompok yang memberikan pengalaman pada siswa 

untuk mampu bersosialisasi dengan orang lain. 

3) Menentukan kegiatan belajar mengajar 

Menentukan kegiatan belajar mengajar yang sesuai pada 

dasarnya dapat dirancang melalui pendekatan kelompok 

atau pendekatan individual. Pendekatan kelompok adalah 

pembelajaran yang dirancang dengan menggunakan 

pendekatan klasikal, yakni pembelajaran di mana setiap 

siswa belajar secara berkelompok baik kelompok besar 

maupun kelompok kecil. Pembelajaran Pembelajaran 

individual adalah pembelajaran di mana siswa belajar 

secara mandiri melalui bahan ajar yang dirancang 

demikian sehingga siswa dapat belajar menurut 

kecepatan dan kemampuan masing-masing. 

4) Menentukan orang yang terlibat dalam proses 

pembelajaran 

Orang-orang yang akan terlibat dalam proses 

pembelajaran dan berperan sebagai sumber belajar 

meliputi instruktur atau guru, dan tenaga profesional. 

Peran guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai 

pengelola pembelajaran. Agar guru dapat melaksanakan 

fungsi dan tugasnya secara maksimal, maka guru harus 

memiliki kemampuan untuk berbicara dang 

berkomunikasi dengan menggunakan berbagai media. 

Selain itu, guru juga berperan sebagai pengatur 

lingkungan belajar yang memberikan pengalaman belajar 

yang memadai bagi siswa. Guru dituntut untuk dapat 

mendesain dan mengatur lingkungan agar siswa dapat 

belajar dngan penuh semangat sesuai dengan gaya 

belajarnya masing-masing. 

6) Memilih bahan dan alat 

Penentuan bahan dan alat dengan mempertimbangkan 

hal-hal sebagai berikut: 
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a)  keberagaman kemampuan intelektual siswa 

b) jumlah dan keberagaman tujuan pembelajaran 

khusus yang harus dicapai siswa 

c)  tipe-tipe media yang diproduksi dan digunakan 

secara khusus 

d) berbagai alternatif pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan pembelajaran 

e)  bahan dan alat yang dapat dimanfaatkan 

f)  fasilitas fisik yang tersedia 

7) Ketersediaan fasilitas fisik 

Fasilitas fisik merupakan faktor yang akan berpengaruh 

terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Fasilitas fisik 

meliputi ruangan kelas, pusat media, laboratorium, dan 

lain-lain. Guru dan siswa akan bekerja sama 

menggunakan bahan pelajaran, memanfaatkan alat, 

berdiskusi, dan lain sebagainya dan kesemuanya itu dapat 

digunakan melalui proses perencanaan yang matang 

melalui pengaturan secara profesional termasuk adanya 

dukungan finansial sesuai dengan kebutuhan. 

8) Perencanaan evaluasi dan pengembangan 

Prosedur evaluasi merupakan faktor penting dalam 

perencanaan pembelajaran, sebab dengan evaluasi akan 

dapat dilihat keberhasilan pengelolaan pembelajaran dan 

keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. 

Dalam perencanaan pembelajaran PAI ada beberapa hal 

yang harus di perhatikan :  

a. Penggunaan strategi pembelajaran yang tepat 

b. Penggunaan metode  pembelajaran yang tepat 

c. Penggunaan media (berbasis teknologi) pembelajaran 

yang tepat 

 

2. Implementasi Pembelajaran PAI 

a. Pengertian Pelaksanaan Pembelajaran 

Menurut Sudjana Pembelajaran dapat diartikan sebagai 

setiap upaya yang sistematik dan sengaja untuk menciptakan 

agar terjadi kegiatan interaksi edukatif antara dua pihak 
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yaitu antara peserta didik “warga belajar” dan pendidik 

“sumber belajar” yang melakukan kegiatan membelajarkan. 

Menurut Trianto, pembelajaran merupakan usaha 

sadar dari seorang guru untuk membelajarakan peserta 

didiknya (mengarahkan interaksi peserta didik dengan 

sumber belajar lainnya) dengan maksud agar tujuannya 

dapat tercapai.
17

 

Menurut Dimyati dan Mudjiono Pembelajaran 

merupakan kegiatan guru secara terprogram dalam desain 

instruksional, untuk membuat siswa belajar aktif, yang 

menekankan pada penyediaan sumber belajar. 

Menurut  Munir Chattib Pembelajaran merupakan 

proses tranfer ilmu dua arah, antara guru sebagai pemberi 

informasi dan siswa sebagai penerima informasi. 

Menurut Briggs Pembelajaran merupakan seperangkat 

peristiwa yang mempengaruhi si belajar sedemikian rupa 

sehingga si belajar itu memperoleh kemudahan dalam 

berinteraksi berikutnya dengan lingkungan. 

Pembelajaran online atau yang biasanya disebut e-learning 

mengandung pengertian suatu proses pembelajaran. Menurut 

Onno W Purba, e-learning  adalah sebuah bentuk teknologi 

informasi yang diterapkan dibidang pendidikan dalam 

bentuk sekolah maya. 

Dalam teknologi e-learning semua proses belajar 

mengajar yang biasanya dilakukan didalam kelas secara 

langsung namun virtual yang artinya pada saat yang sama 

seseorang guru mengajar didepan sebuah komputer atau 

smartphone disuatu tempat. Sedangkan peserta didik 

mengikuti pelajaran itu  komputer atau smartphone ditempat 

yang berbeda.  

Interaktif guru dan peserta didik dalam bentuk 

pemberian tugas maupun diskusi dapat dilakukan secara 

interaktif dalam forum diskusi. 

Pengembangan e-learning tidak semata-mata hanya 
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 Aprida Pane, Belajar dan Pembelajaran, Jurnal Kajian Ilmu-ilmu 

Keislaman, Vol.03.No.2, 2017, h.338 
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menyajikan materi pelajaran secara online saja, namun harus 

komunikatif dan menarik. Materi pelajaran didesain seolah 

peserta didikbelajar dihadapan guru melalui layar komputer 

atau smartphone yang dihubungkan melalui jaringan 

internet. Untuk menghasilkan e-learning yang menarik dan 

diminati, ada 3 hal yang wajib dipenuhi yaitu 

sederhana,personal dan cepat.
18

 

 

b. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Pembelajaran 

Berdasarkan kurikulum 2013 melalui Permendikbud nomor 

22 Tahun 2016 tentang standar proses pembelajaran, antara 

lain: 

1) Peserta didik mencari tahu, bukan diberi tahu 

2) Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan 

kompetensi melalui tema yang paling dekat dengan 

kehidupan peserta didik. 

3) Terdapat tema yang menjadi pemersatu sejumlah 

kompetensi dasar yang berkaitan dengan berbagai 

konsep, keterampilan, dan sikap. 

4) Sumber belajar tidak terbatas pada waktu. 

5) Siswa dapat bekerja sendiri maupun berkelompok sesuai 

dengan karakteristik kegiatan yang dilakukan. 

6) Guru harus merencanakan dan melaksanakan 

pembelajaran agar dapat mengakomodasi siswa yang 

memiliki perbedaan tingkat kecerdasan, pengalaman dan 

ketertarikan terhadap suatu topik. 

7) Kompetendi dasar mata pelajaran yang tidak dapat 

dipadukan dapat diajarkan tersendiri. 

8) Memberikan pengalaman langsung kepada siswa 

menganai hal-hal yang konkret menuju abstrak. 

9) Pembelajaran tematik yang dirancang dalam silabus 

bukan merupakan urutan pembelajaran, melainkan 

bentuk pembelajaran untuk mencapai kompetendi dasar 

dan guru dapat melakukan penyesuaian.   
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c. Langkah-langkah Pelaksanaan Pembelajaran 

1) Kegiatan Awal 

Kegiatan Awal dilakukan sebelum melakukan 

pelaksanaan pembelajatan. Dalam kegiatan awal biasanya 

melakukan salam, berdoa sebelum belajar dan juga 

menanyakan kabar siswa. 

2) Kegiatan Inti 

Kegiatan inti merupakan kegiatan yang paling penting. 

Dalam kegiatan inti tersebut seorang guru akan 

menyampaikan materi pelajaran kepada siswa dengan 

berbagai strategi, teknik maupun metode pembelajaran.   

 

3) Kegiatan Penutup 

Kegiatan penutup merupakan kegiatan yang dimana 

proses pembelajaran akan dikahiri. Dalam kegiatan 

penutup guru akan melakukan evaluasi terkait materi 

yang sudah di sampaikan. 

Pembelajaran online atau yang biasanya disebut e-

learning mengandung pengertian suatu proses 

pembelajaran. Menurut Onno W Purba, e-learning  

adalah sebuah bentuk teknologi informasi yang 

diterapkan dibidang pendidikan dalam bentuk sekolah 

maya. 

Dalam teknologi e-learning semua proses belajar mengajar 

yang biasanya dilakukan didalam kelas secara langsung namun 

virtual yang artinya pada saat yang sama seseorang guru 

mengajar didepan sebuah komputer atau smartphone disuatu 

tempat. Sedangkan peserta didik mengikuti pelajaran itu  

komputer atau smartphone ditempat yang berbeda.  

Interaktif guru dan peserta didik dalam bentuk pemberian 

tugas maupun diskusi dapat dilakukan secara interaktif dalam 

forum diskusi. 

Pengembangan e-learning tidak semata-mata hanya 

menyajikan materi pelajaran secara online saja, namun harus 

komunikatif dan menarik. Materi pelajaran didesain seolah 

peserta didikbelajar dihadapan guru melalui layar komputer atau 
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smartphone yang dihubungkan melalui jaringan internet. Untuk 

menghasilkan e-learning yang menarik dan diminati, ada 3 hal 

yang wajib dipenuhi yaitu sederhana,personal dan cepat.
19

 

Untuk daerah yang masuk zona merah dalam penyebaran 

covid-19 diharapkan melaksanakan pembelajaran secara daring. 

Hal ini dilaksanakan untuk mencegah penularan atau membuat 

cluster baru dari penularan covid-19.Untuk daerah yang masuk 

dalam zona kuning dan hijau dalam penyebaran covid -19 proses 

pembelajaran boleh dilaksanakan dengan protokol kesehatan 

yang sangat ketat.Hal ini dilakukan agar kesehatan siswa dan 

guru dapat terjamin. 

Adapun proses pembelajaran yang dilaksanakan secara 

daring ada beberapa hal yang harus dipenuhi, antara lain: 

 Siswa dan guru harus memiliki alat komunikasi seperti 

komputer, laptop atau smartphone.Siswa dan guru harus 

memiliki koneksi jaringan internet yang baik. 

 Siswa dan guru memiliki kuota internet yang cukup saat 

melaksanakan proses pembelajaran secara daring. 

Adapun prosedur dalam proses pembelajaran secara tatap muka, 

antara lain:  

 Sebelum masuk dalam sekolah siswa dan guru diperiksa suhu 

tubuhnya agar mengetahui kondisi siswa dan guru tersebut. 

 Siswa dan guru wajib mencuci tangan sebelum dan sesudah 

mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. 

 Siswa dan guru wajib menggunakan masker atau face shield 

selama mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. 

 Kapasitas  untuk siswa dalam kelas hanya 50% dari kapasiatas 

biasa. 

3. Evaluasi Pembelajaran PAI 

a. Pengertian Evaluasi pembelajaran 

Menurut Norman E. Grounlund evaluasi adalah suatu proses 

sistematis menentukan atau membuat keputusan sampai 

sejauh mana tujuan-tujuan pendidikan telah dicapai oleh 

siswa. Evaluasi pembelajaran digunakan sebagai pengukuran 

                                                             
19

 Ali Mudlofir, Desain Pembelajaran Inovatif,(Jakarta: Rajawali 

pers,2019),h.177 
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apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang diinginkan.
20

 

Menurut Ralph Tyler evaluasi merupakan proses 

pengumpulan data untuk menentukan sejauhmana, dalam hal 

apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. 

Menurut Arikunto evaluasi adalah merupakan kegiatan 

mengukur dan menilai. Mengukur adalah membandingkan 

sesuatu dengan satu ukuran. Menilai adalah mengambil 

suatu keputusan tehadap sesuatu dengan ukuran baik dan 

buruk. 

Menurut Arifin pada hakikatnya evaluasi adalah suatu 

proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan 

kualitas (nilai dan arti) daripada sesuatu, berdasarkan 

pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil 

suatu keputusan. 

b. Macam- macam evaluasi pembelajaran 

1) Penilaian formatif 

Penialaian formatif adalah penilaian yang dilaksanakan 

di akhir program belajar-mengajar untuk melihat 

tingkah laku keberhasilan proses belajar-mengajar itu 

sendiri.
21

 

2) Penilaian sumatif 

Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilaksanakan 

pada akhir unit program yaitu, akhir catur wulan, akhir 

semester, akhir tahun.Tujuannya adalah untuk melihat 

hasil yang dicapai oleh para siswa, yakni seberapa jauh 

tujuan-tujuan kurikuler dikuasai oleh para siswa. 

3) Penilaian diagnostik 

Penilaian diagnostik adalah penilaian yang bertujuan 

untuk melihat kelemahan-kelemahan siswa serta faktor 

utamanya. Penilaian ini dilakukan untuk keperluan 

bimbingan belajar, pengajaran remedial, menentukan 

kasus-kasus, dan lain-lain. 

 

                                                             
20 Rijal Firdaos, Pedoman Evaluasi Pembelajaran, h.3  
21 Rijal Firdaos, Pedoman Evaluasi Pembelajaran, h.7 
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4) Penilaian selektif  

Penilaian selektif adalah penilaian yang bertujuan untuk 

keperluan seleksi, misalkan ujian masuk sekolah. 

c. Prinsip-Prinsip Evaluasi Pembelajaran 

1) Dalam menilai hasil belajar hendaknya dirancang 

sedemikian rupa sehingga jelas abilitas yang harus 

dinilai, materi penilaian, alat penilaian dan interpretasi 

hasil penilaian.   

2) Penilaian hasil belajar hendaknya menjadi bagian 

integral dan proses belajar-mengajar. Artinya, penilaian 

senantiasa dilakaksanakan pada setiap saat proses 

belajar-mengajar sehingga pelaksanaannya 

berkesinambungan. 

3) Agar diperoleh hasil belajar yang objektif dalam 

pengertian menggambarkan prestasi dan kemampuan 

siswa sehingga adanya penilaian harus menggunakan 

berbagai alat penilaian dan sifatnya komperhansif. 

4) Penilaian hasil belajar hendaknya diikuti dengan tindak 

lanjutnya. Data hasil penilaian sangat bermanfaat bagi 

guru maupun bagi siswa. 

d. Langkah-langkah Evaluasi Pembelajaran 

Sebelum evaluasi hasil belajar dilaksanakan, terlebih dahulu 

harus disusun perencanaannya secara baik dan matang. 

Perencanaan evaluasi hasil belajar umumnya mencakup 6 jenis 

kegiatan,yaitu: 

1) Merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi. 

2) Menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi, misalnya 

aspek kognitif, apektif ataukah psikomotor. 

3) Memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan 

dalam pelaksanaan evaluasi. 

4) Menyusun alat-alat pengukur yang akan dipergunakan 

dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik. 

5) Menentukan tolak ukur, norma atau kriteria yang akan 

dijadikan pegangan atau patokan dalam memberikan 

intrepretasi terhadap data hasil evaluasi 

6) Menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar. 
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Tujuan pembelajaran pendidikan agama islam meliputi 

empat domain yaitu kognitif, afektif, spiritual dan 

psikomotorik. Evaluasi pembelajaran pendidikan agama 

islam perlu di lakukan, karena dengan melakukan evaluasi 

pembelajaran, maka seorang guru akan mengetahui 

sejauhmana perkembangan seorang siswa. 

Pada masa pandemi covid-19 tentunya ada beberapa hal 

yang harus diperhatikan untuk mengetahui perkembangan 

dari segi aspek kognitif. 

 ada beberapa hal yang instrumen bisa digunakan, antara lain: 

a. Pemberian Soal Tes Berbentuk Esay. 

Soal Esay merupakan soal yang dibuat tanpa memberikan 

pilihan jawaban. Hal ini digunakan mengingat bagaimana 

pembelajaran dilakukan secara online dan offline. 

Penggunaan soal berbentuk esay akan memudahkan guru 

dalam melakukan penilaian pada masa pandemi covid -19. 

Hal ini digunakan untuk menilai dari segi kognitif. 

b. Pengiriman dokumentasi (foto) 

Pengiriman dokumentasi berupa foto Hal ini digunakan 

mengingat bagaimana pembelajaran dilakukan secara online. 

akan memudahkan guru dalam melakukan penilaian pada 

masa pandemi covid -19. Hal ini digunakan untuk menilai 

dari aspek psikomotorik. Bentuk penilaian tersebut berupa 

menulis ayat Alquran ataupun praktek ibadah seperti 

berwudhu dan pelaksanaan shalat. 

4. Hambatan Pembelajaran PAI 

Dalam implementasi pembelajaran tentunya ada beberapa 

hambatan yang temui, antara lain : 

a. Materi pembelajaran yang kurang di fahami dan dimengerti 

oleh siswa. 

b. Ketersedianya media pembelajaran (smartphone atau laptop) 

yang tidak semua siswa memilikinya. Dalam proses 

pembelajaran secara daring peran alat komunikasi adalah hal 

sangat penting. Seperti yang kita tahu bahwa alat 

komunikasi sudah menjadi kebutuhan masyarakat.  
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Alat pembelajaran yang digunakan dalam proses 

pembelajaran antara lain seperti, komputer, laptop dan 

smartphone. Jika guru atau siswa tidak memiliki alat tersebut 

maka pembelajaran secara daring akan sulit dilaksanakan. 

c. Adanya pengeluaran untuk pembelian kuota intenet. Dalam 

hal ini faktor biaya yang dimaksud adalah untuk membeli 

kuota internet untuk pembelajaran secara daring. Dalam 

pelaksanaan pembelajaran secara daring memerlukan kuota 

internet yang cukup banyak. Kini banyak orang tua siswa 

yang mengeluhkan beban biaya yang ditanggung cukup 

besar.Hal ini dirasakan oleh golongan masayarakat 

menengah kebawah. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah 

mengamati partisipan sekolah dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) di SD Negeri 03 Kuta Waringin 

Pringsewu meliputi : 

A. Tujuan 

Untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai kondisi 

fisik maupun non fisik proses pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI) di SD Negeri 03 Kuta Waringin Pringsewu. 

B. Instrumen Observasi 

NO  INDIKATOR  KETERANGAN  

1 Sarana dan Prasarana 

pembelajaran 

 

2 Proses pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) 

di SD Negeri 03 Kuta Waringin 

Pringsewu pada masa covid-19 

 

3 Interaksi guru   

4 Interaksi peserta didik  

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Wawancara Kepala Sekolah 

1. Bagaimana proses pembelajaran PAI di SD Negeri 03 Kuta 

Waringin pada masa pandemi covid-19 ? 

2. Adakah kesulitan dalam proses pembelajaran PAI di SD 

Negeri 03 Kuta Waringin pada masa pandemi covid-19? 

3. Stretegi sekolah dalam mengatasi kendala dalam 

pembelajaran PAI di SD Negeri 03 Kuta Waringin pada 

masa pandemi covid-19 ? 

B. Wawancara kepada Guru PAI 

1. Bagaimana proses pembelajaran PAI di SD Negeri 03 Kuta 

Waringin pada masa pandemi covid-19 ? 

2. Adakah kesulitan dalam proses pembelajaran PAI di SD 

Negeri 03 Kuta Waringin pada masa pandemi covid-19? 

3. Stretegi guru dalam mengatasi kendala dalam 

pembelajaran PAI di SD Negeri 03 Kuta Waringin pada 

masa pandemi covid-19 ? 

C. Wawancara kepada siswa 

1. Bagaimana rasanya belajar di era pandemi covid-19? 

2.  Adakah Kesulitan yang di hadapi dalam pembelajaran PAI 

di masa pandemi? 
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