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ABSTRAK 

Kompetensi  profesional guru memiliki peran yang penting 
dalam pembelajaran baik secara langsung  maupun  secara online atau 

dalam jaringan  sebagaimana tuntutan kebutuhan pada saat ini, maka dari 
itu sudah bukan waktunya lagi guru pendidikan agama islam 
menyampaikan materi pembelajaran hanya dengan metode konvensional 

(metode ceramah) melainkan membutuhkan teknologi berbasis internet. 
Terkait dengan  kompetensi professional guru PAI dalam  pemanfaatan 
teknologi informasi berbasis internet masih banyak yang menganggap 

bahwasannya guru pendidikan agama islam sangat kurang dalam hal 
penguasaan dan penggunaan teknolgi berbasis internet baik dalam 

kegiatan belajar mengajar maupun dalam upaya pengembangan 
kompetensi profesionalnya. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana pemanfaatan teknologi informasi berbasis internet 

pada guru PAI di SMK Negeri 1 Kalianda Lampung Selatan dalam aspek 
kompetensi profesional guru. 

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif  yang melibatkan 

wawancara langsung kepada pendidik mata pelajaran  agama islam di 
SMK Negeri 1 Kalianda Lampung Selatan yang bertujuan untuk 

mengetahui teknologi informasi apa saja yang sudah dikuasai ataupun di 
iplementasikan oleh guru pendidikan agama islam di SMK Negeri 1 
Kalianda pada aspek kompetensi profesional guru. Kemudian hasil dari 

wawancara didukung dengan observasi melalui pengisian kuesioner dan 
dokumentasi serta dideskripsikan secara gamblang dan jelas.  

Indikator kompetensi professional guru PAI terdiri dari 4 aspek, 

yaitu: 1) penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan 
yang mendukung mata pelajaran  PAI, 2) penguasaan  standar kompetensi 
dan kompetensi dasar mata pelajaran PAI, 3) mengembangkan materi 

pebelajaran secara kreatif, 4) pengembangan profesionalitas secara 
berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, dan 5) pemanfaatan 

teknologi informasi dan kounikasi untuk berkomunikasi dan 
mengambangkan diri.  Penguasaan teknologi informasi berbasis internet 
dalam aspek kompetensi professional pada Guru PAI di SMK Negeri 1 

Kalianda dapat dilihat dari pengimplementasian teknologi informasi 
berbasis internet yang sudah dilaksanakan oleh guru PAI di SMK Negeri 
1 Kalianda. Hasil dari penelitian yang dilakukan di SMK Negeri 1 

Kalianda dikeahui bahwa penguasaan teknologi informasi berbasis 
internet dalam aspek kompetensi professional guru PAI sudah cukup 

baik. Pendidik sudah  menggunakan teknolgi informasi berbasis internet 
baik dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam upaya pengembangan 
kompetensi professional guru PAI secara mandiri. 

 
Kata Kunci: Kompetensi professional guru PAI, Teknologi informasi, 
Internet  
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ABSTRACT 

The professional competence of teachers has an important role in 
learning both directly and online or in a network as the current demands 

require, therefore it is no longer time for Islamic religious education 
teachers to deliver learning materials only with conventional methods 
(lecture methods) but require technology. internet based. Regarding the 

professional competence of PAI teachers in mastering internet-based 
information technology, there are still many who think that Islamic 
religious education teachers are very lacking in terms of mastery and use 

of internet-based technology both in teaching and learning activities and 
in efforts to develop professional competence. Therefore, this study aims 

to find out how the mastery of internet-based information technology for 
PAI teachers at SMK Negeri 1 Kalianda, South Lampung in terms of 
teacher professional competence.  

This research is a qualitative research that involves direct 
interviews with educators of Islamic religious subjects at SMK Negeri 1 
Kalianda South Lampung which aims to find out what information 

technology has been mastered or implemented by Islamic religious 
education teachers at SMK Negeri 1 Kalianda in the aspect of teacher 

professional competence. . Then the results of the interviews were 
supported by observations through filling out questionnaires and 
documentation and described clearly and clearly.  

Indicators of professional competence of PAI teachers consist of 
4 aspects, namely: 1) mastery of material, structure, concepts, and 
scientific mindsets that support PAI subjects, 2) mastery of competency 

standards and basic competencies of PAI subjects, 3) develop creative 
learning materials , 4) continuous professional development by taking 
reflective actions, and 5) utilizing information and communication 

technology to communicate and develop themselves. Mastery of internet-
based information technology in the aspect of professional competence 

for PAI teachers at SMK Negeri 1 Kalianda can be seen from the 
implementation of internet-based information technology that has been 
implemented by PAI teachers at SMK Negeri 1 Kalianda. The results of 

the research conducted at SMK Negeri 1 Kalianda found that the mastery 
of internet-based information technology in the aspect of professional 
competence of PAI teachers was quite good. Educators have used 

internet-based information technology both in learning activities and in 
efforts to develop professional competence of PAI teachers 

independently.  
 

Keywords: Professional competence of PAI teachers, Information 

technology, Internet 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A.   Penegasan Judul 

        Sebelum dibahas lebih lanjut, tentunya kita harus 

mengetahui terlebih dahulu apa yang akan diteliti dalam skripsi 

ini agar tidak menibulkan kesalahpahaman maka penulis ingin 

menjelaskan terlebih dahulu kata kunci dari judul penelitian ini. 

Judul skripsi ini adalah “Implementasi Pemanfaatan Teknologi 

Informasi Berbasis Internet Pada Guru PAI di SMK Negeri 1 

Kalianda Pada Masa Pandemi Covid-19.” Adapun penjelasan 

judul tersebut adalah : 

1.      Pengertian Implementasi 

Ada beberapa pendapat menurut para ahli mengenai 

pengertian implemetasi antara lain: menurut Browne dan 

Wildavsky juga Mclaughin yang memilki pemikiran yang 

sama mengenai pengertian implementasi yang mana 

implemetasi memiliki pengertian sebagai aktivitas yang 

saling menyesuaikan, namun secara sederhana juga 

implementasi sering diartikan sebagai kegiatan penerapan 

atau pelaksanaan dari suatu hal tertentu.
1
  

2.     Pengertian Teknologi Informasi 

Teknologi memiliki makna pengembangan serta penerapan 

suatu sistem atau peralatan yang berguna untuk 

menyelesaikan berbagai persoalan yang ada dalam 

kehidupan sehari-hari manusia. Jika dilihat dari bahasa 

awam kata teknologi dapat diartikan sebagai kata lain dari 

istilah tata cara. Dalam rangka untuk mempermudah 

menyelesaikan persoalan dalam kehidupan  manusia, maka 

manusia mengolah pikiran dan mengembangkan suatu tata 

cara atau sistem yang saat ini kita sebeut sebagai teknologi.  

Informasi memiliki arti berita yang didalamnya terkandung  

maksud tertentu. Karena setiap manusia memiliki 

                                                     
1 Eka Syafriyanto, “Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Berwawasan Reknstruksi Sosial,” Al-Takdziyah: Jurnal Pendidikan islam 6, (2015) : 
68,https://media.neliti.com/media/publications/58107-ID-Implementasi-pembelajaran-

pendidikan-ga.pdf 
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pengetahuan dan pengalaman yang berbeda-beda hal itu 

mendorong manusia selalu ingin membagikan pengetahuan 

ataupun pengalamannya kepada orang lain. Hasil dari 

penyampaian Pengalaman atau pengetahuan yang dibagikan 

atau disampaikan  kepada orang lain tersebut maka itulah 

yang saat ini sering kita sebut sebagai pesan atau informasi. 

Dalam pesan atau informasi diperlukan adanya pihak lain 

sebagai penerima informasi.
2
   

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian teknologi 

informasi adalah suatu tata cara atau sistem yang 

dikembangkan oleh manusia untuk mempermudah manusia  

dalam penyampaian pesan atau informasi kepada pihak lain. 

3.     Pengertian Internet 

Internet merupakan jaringan yang sangat besar yang 

terdapat dalam komputer, yang mana di dalam jaringan 

tersebut terdiri dari jutaan perangkat yang saling terhubung 

melalui protokol tertentu untuk saling membeerikan 

informasi atau pertukaran informasi antara komputer 

komputer yang saling terhubug tersebut.
3
 

Internet (interconnection networking) adalah sebuah sistem 

global yang ada dalam seluruh jaringan komputer yang 

terhubung melalui standar  Internet Protocol Suite (TCP/IP) 

untuk memberikan layanan sambungan informasi ke seluruh 

penjuru dunia.
4
 

4.     Pengertian Kompetensi Profesional Guru PAI 

Kompetensi profesional adalah kemampuan atau 

kompetensi yang berkaitan langsung dengan keterampilan 

                                                     
2
 Pasaribu Humisar Parsaorantua, Yuriewati Pasoreh, Sintje A Rondonuwu, 

“Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Studi tentag Web E-

Government di Kominfo Kota Manado”, E- journal Acta Duirna 6, No. 3 (2017): 3,                         
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/download/17378/

16911  
3 Rediana Setiyani, “Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber Belajar”, Jurnal 

Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan V, No. 2 (2010): 119, 
https://media.neliti.com/media/publications/61217-ID-pemanfaatan-internet-sebagai-

sumber-bela.pdf  
4
  Buhori Muslim, Liza Dayana, “Sistm Informasi Peraturan Daerah (PERDA) 

Kota Pagar Alam Berbasis Web”, Jurnal Ilmiah Betrik, 07, No. 1 (2016): 39, 
https://ejournal.lppmsttpagaralam.ac.id/index.php/betrix/article/download/11/5  

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/download/17378/16911
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/download/17378/16911
https://media.neliti.com/media/publications/61217-ID-pemanfaatan-internet-sebagai-sumber-bela.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/61217-ID-pemanfaatan-internet-sebagai-sumber-bela.pdf
https://ejournal.lppmsttpagaralam.ac.id/index.php/betrix/article/download/11/5
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yang dalam konteks pembahasan disini adalah keterampilan 

mengajar, baik itu penguasaan terhadap materi pelajaran 

maupun penguasaan dalam menerapkan atau mengunakan 

metodologi pengajaran.
5
  

Kompetensi profesional guru penidikan agama islam yaitu 

kemampuan dan keahlian pendidik khusus dalam bidang 

kependidikan keagamaan, sehingga seorang pendidik 

tersebut paham dan  mampu untuk melakukan tugas, peran, 

dan fungsinya sebagai pendidik semaksimalnya.
6
  

Selain itu juga  guru agama harus peka dan tanggap 

terhadap berbagai perubahan, pembaharuan serta ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang 

seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan tuntutan 

zaman. Guru agama yang profesional hendaknya mampu 

mengantisipasi berbgagai hal yang terkait dengan 

pembelajaran pendidikan agama islam sehingga apa yang 

disampaikan kepada siswa tidak hanya sekedar nmenambah 

wawasan intelektual melainkan sebisa  mungkin agar 

menyentuh di hati siswa.
7
 Sesuai dengan firman Allah SWT 

dalam Q.S Al-Isra’ ayat 36  

                           

           

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak 

mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya 

pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan 

diminta pertanggungan jawabnya” 

5.     Pengertian Pandemi Covid-19 

Tentunya tidak asing lagi kita dengar mengeai virus yang 

sudah melanda Indonesia ini sejak awal tahun 2020 dan 

                                                     
5  Nurainiah, “Kompetensi Profesiona Guru Pendidikan Agama Islam”, Serambi 

Tarbawi Jurnal Pemikiran, Riset, dan Pengembangan Pendidikan Islam, 1, No. 1 

(2013): 28, http://ojs.serambimekah.ac.id/tarbawi/article/view/1198/972  
6  Ibid, 35  
7 Ibid, 36 

http://ojs.serambimekah.ac.id/tarbawi/article/view/1198/972


4 

sampai saat ini suah banyak sekali upaya pemerintah dan 

masyarakat untuk menanggulangi virus covid-19 yang 

memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap 

berbagai bidang kehidupan manusia terutama masyarakat 

indonesia itu sendiri termasuk salah satunya dalam bidang 

pendidikan. 

Menurut Yunus dan Rezki virus Corona  merupakan 

sekumpulan virus yang berasal dari subfamili 

Orthocronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo 

Nidovirales.8 Bukan hanya proses belajar mengajar saja 

yang berubah akibat adanya virus ini namun juga 

pelaksanaan kegiatan yang ada disekolahpun berubah tidak 

sama sepeerti rencana-rencana pembelajaran pada tahun 

sebelumnya. Para guru, siswa, dan berbagai kegiatan 

organisasi disekolah ditangguhkan.   

  

B.    Latar Belakang Masalah 

Guru merupakan salah satu unsur penting untuk 

menentukan mutu pendidikan, dikarenakan peran guru dalam 

sebuah pendidikan maka diperlukan perhatian khusus terhadap 

segala sesuatu yang bersangkutan dengan guru, salah satunya 

yaitu mengenai kompetensi profesional guru, kompetensi 

profesional diartikan sebagai penguasaan materi pembelajaran 

secara luas dan mendalam, yang termasuk didalamnya 

penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan 

substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan 

terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.  

Kompetensi profesional guru pendidikan agama islam 

bukan hanya kemampuan untuk mengelola proses dan sumber 

pembelajaran melainkan juga berkaitan dengan watak/perilaku 

maupun sikap sebagai indikator akhlak mulia  di perlukan untuk 

mewujudkan peran sebagai seorang guru pendidikan agama islam 

untuk digugu dan ditiru. 

                                                     
8
  Idah Wadidah, dkk, “Pandemic Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah 

dan Mayarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan”, Jurnal Manajemen dan 
Organisasi (JMO), 11, No. 3 (2020): 180, 
https://journal.ipb.ac.id/index.php/jmo/article/view/31695/20915  

https://journal.ipb.ac.id/index.php/jmo/article/view/31695/20915
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Pembelajaran di era digital ini memiliki sistem paling tidak 

ada tiga pembelajaran yang harus dilakukan,
9
 antara lain:  

(1) pembelajaran yang memusatkan pada konstruksi pencarian 

dan penemuan, (2) pembelajaran yang menekankan pada 

kreativitas dan inisiatif, dan (3) pembelajaran yang 

menekankan pada interaksi dan kerjasama. Inilah tiga jenis 

pembelajaran yang harus dilakukan guru sehingga betul-betul 

guru harus mengembangkan profesionalisme dan daya 

imajinasinya sehingga dapat menjadi guru yang siap saji di era 

globalisasi/digital ini.
10

 

 

Melihat perkembangana saat ini baik karena faktor pandemi 

Covid-19 yang mengharuskan kegiatan pembelajaran dilakukan 

denga jarak jauh menggunakan teknologi informasi maupun 

karena maju nya teknologi, bukan lagi  waktunya guru 

memberikan pengajaran secara konvensional. Perubahan itulah 

yang menjadikan dunia pendidikan memiliki tuntutan untuk 

melakukan inovasi dalam proses pembelajaranya yang tidak 

terlepas dari peran guru yang sangat penting, yang dalam  kondisi 

saat ini yaitu tuntutan apakah guru mampu meningkatkan 

kompetensi profesional yang dimilikinya dengan cara salah 

satunya yaitu  mengembangkan baik itu program pembelajaran 

ataupun media pembelajaran dengan menggunakan internet 

dalam proses pembelajarannya.
11

  

Kompetensi guru memiliki peran yang penting dalam 

pembelajaran baik secara langsung maupun secara online atau 

jarak jauh seperti yang sedang terjadi saat ini agar apa yang 

disampaikan dapat diterima dengan baik oleh peserta didik maka 

dari itu diperlukannya peningkatan-peningkatan kompetensi 

profesional guru dalam bidang teknologi informasi. 

                                                     
9 Iwantoro, “Kompetensi Guru PendidikanAgama Islam Dalam Pembelajarn di 

Era Digital”, Journal Of Islamic Education (JIE), 11, No. 2 (2017): 140, 
https://www.ejournal.stitmuhbangil.ac.id/index.php/jie/article/download/61/28  

10  Ibid, 141 
11  Rusman, Deni Kurrniawan, Cepi Riyana, Pembelajaran Berbasis 

Teknologi Informasi dan Komunikasi Mengembangkan Profesionalitas Guru, 

(Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2015), 51 

https://www.ejournal.stitmuhbangil.ac.id/index.php/jie/article/download/61/28
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Salah satu bentuk keseriusan pemerintah terhadap 

permasalahan kompetensi profesional guru adalah dengan 

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen.
12

  

Menurut penjelasan UndangUndang RI Nomor 14 tahun 2005, 

yang dimaksud kompetensi profesional adalah kemampuan 

menguasai pelajaran secara luas dan mendalam. Sedangkan 

menurut permendiknas Nomor 16 tahun 2007, kompetensi 

profesional terdiri dari: (a) menguasai materi, struktur, konsep 

dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang 

diampu, (b) menguasai standar kompetensi dan kompetensi 

dasar mata pelajaran yang diampu, (c) mengembangkan 

materi pelajaran yang diampu secara kreatif, (d) 

Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan 

dengan melakukan tindakan reflektif, dan (e) memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan 

diri.
13

 

Pada Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 dijelaskan bahwa 

salah satu kompetensi profesional guru adalah memanfatkan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri. 

Teknologi informasi saat ini merupakan kebutuhan yang sangat 

penting dalam proses pembelajaran maka dari itu guru 

berkewajiban mengikuti perkembangan teknologi atau tidak 

ketinggalan dengan teknologi informasi. Generasi guru-guru PAI 

harus berusaha untuk mengenal, mempelajari dan mengikuti 

perkembangan teknologi untuk proses pembelajaran.
14

   

Untuk mencapai kompetensi pembelajaran pendidik atau 

guru baik itu guru PAI atau guru mata pelajaran yang lainnya 

tidak cukup hanya menggunakan metode pembelajaran yang 

monoton seperti hanya sebatas pemberian tugas-tugas yang 

memanfaatkan internet sebagai sumber belajar.
15

 

                                                     
12  Iwantoro, Kompetensi Guru PendidikanAgama Islam Dalam Pembelajarn di 

Era Digital, 141 
13  Ibid, 143 
14  Ibid,  146 
15 Dewi Salma Prawiradilaga, Diana Ariani, Hilman Handoko, Mozaik 

Teknologi Pendidikan e-learning, (Jakarta: Prenadamedia group, 2016), 24 
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Pada masa pandemi saat ini dan di era serba digital ini 

penggunaan dan pengembangan kegiatan pembelajaran berbasis 

internet sudah menjadi suatu keharusan, karena dengan adanya 

teknologi peseta didik sangat cepat memperoleh informasi jika 

pendidik tidak mengimbangi maka daya kepercayaan peserta 

didik kepada pendidiknya semaki terkikis. Maka dari itu guru 

PAI harus mampu terus mengembangkan kompetensi 

profesionalnya untuk mengikuti perkembangan itu, 

menyesuaikan metode belajar yang berbasis teknologi, tidak 

berdalih agama sehingga menjadi pendidik yang konservatif 

dengan metode-metode belajar klasik. 

Menurut Dedi Supriyadi kompetensi dapat meningkatkan 

kinerja guru termasuk guru PAI, serta akan menjadi lebih baik 

jika memiliki empat hal berikut: (a) guru memiliki komitmen 

terhadap siswa dan proses belajarnya, (b) guru menguasai 

secara mendalam bahan mata pelajaran yang akan diajarkan, 

(c) guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa 

melalui berbagai cara evaluasi, dan (d) guru mampu berpikir 

sitematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari 

pengalamannya.
16

 

Karena Kompetensi profesional seorang guru berhubungan 

dengan kinerja guru tersebut maka kompetensi profesional guru 

wajib untuk terus dikembangkan terutama terkait dengan proses 

belajar mengajar yang akan dilaksanakannya. Dengan kemajuan 

teknologi saat ini bukan hanya proses belajar mengajar saja yang 

harus diperhatikan oleh seorang guru terutama guru PAI 

melainkan juga guru harus mampu lebih bijak dan cerdas 

daripada peserta didiknya dalam menyikapi perkembangan 

teknologi yang ada. 

Menyikapi hal tersebut, guru khususnya guru PAI sebagai 

faktor utama pendidikan yang membidangi masalah akhlak dan 

budi pekerti tersebut tidak boleh menutup mata. Inilah yang 

menjadi tantangan besar bagi para guru, lebih-lebih guru 

Pendidikan Agama Islam yang menjadi agen pembentuk Peserta 

                                                     
16  Iwantoro, “Kompetensi Guru PendidikanAgama Islam Dalam Pembelajarn di 

Era Digital”, 147 
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didik yang berkhlakul karimah maka dari itu ada tanggung jawab 

untuk terus meningkatkn kompetensi rofesional yang dimiliki 

oleh seorang guru PAI agar mampu mengimbangi antara 

pembentukan karakter peserta didik dengan menggunakan 

teknologi yang banyak sekali memberikan pengaruh terhadap 

pembentuka karakter peserta didik.  

Peran guru dalam pembelajaran di era digital ini ada tujuh, 

yakni: (1) guru sebagai sumber belajar; (2) guru sebagai 

fasilitator; (3) guru sebagai pengelola; (4) guru sebagai 

demonstrator; (5) guru sebagai pembimbing; (6) guru sebagai 

motivator; dan (7) guru sebagai elevator”.
17

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik 

untuk meneliti tentang “Implementasi Pemanfaatan teknologi 

informasi berbasis internet pada  guru PAI  di SMK Negeri 1 

Kalianda pada masa pandemi covid-19”. 

 

C.    Fokus dan Subfokus Penelitian 

1.    Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

dijelaskan sebelumnya, maka Fokus dalam penelitian ini 

terdapat pada  pemanfaatan teknologi informasi berbasis 

internet pada guru PAI di SMK N 1 Kalianda Lampung 

Selatan 

2.     Subfokus Penelitian  

Sedangkan sub fokus pada penelitian ini mengenai 

implentasi pemanfaatan aplikasi atau media yang 

menggunakan teknologi informasi berbasis internet pada 

guru PAI di SMK Negeri 1 Kalianda Lampung Selatan pada 

masa pandemic covid-19. 

 

D.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah penulis uraikan diatas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

                                                     
17  Ibid 
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1.  Bagaimana pemanfaatan teknologi informasi  berbasis 

internet pada guru PAI di SMK Negeri 1 Kalianda Lampung 

Selatan pada masa Pandemi Covid-19? 

 

E.   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan bagaimana pemanfaatan teknologi informasi 

berbasis internet pada guru PAI di SMK Negeri 1 Kalianda 

L:ampung Selatan Pada Masa Pandemi Covid-19. 

 

F.   Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini di harapkan baik pihak guru, peserta 

didik maupun masyarakat pada umumnya dapat meningkatkan 

pengetahuan serta wawasan mengenai pemanfaatan teknologi 

informasi berbasis internet di SMK Negeri 1 Kalianda pada masa 

pandemi covid-19 pada guru PAI di SMK Negeri 1 Kalianda 

L:ampung Selatan. 

 

G.   Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Setelah penulis melakukan kajian pustaka, penulis 

menemukan kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis saat ini sebagai berikut: 

1.     Euis Rosita, Mohammad Erihadiana, Chaerul Rochman, dan 

Agus Salim Mansyur, Jurnal Pendidika Islam Ta’dibuna 

Vol. 09 No. 2, dengann judul “Kompetensi Profesional dan 

Karakteristik Guru pada Masa Pandemik.” Penelitiian 

tersebut meneliti mengenai keprofesionalan dan karakter 

guru di masa pandemi dengan tujan penelitian adalah untuk 

mengetahui kompetensi profesional dan karakteristik guru 

pada masa pandemi di MI Tarbiyatul Ula dan MI Al-

Muawanah Kabupaten Tasikmalaya dengan indikator 

penelitian, antara lain: 1) Pelaksanaan pembelajaran daring, 

2) Kegiatan berkunjung ke rumah peserta didik pada masa 

pandemik, 3) mengumpulkan hasil belajar peserta didik, 4) 

Memonitor pembelajaran daring lewat apa yag digunakan 

guru, 5) Pemberian motivasi bagi peserta didik lewat media 
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aplikasi yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan 

yaitu kualitatif deskriptif. Persamaan pada penelitian tersebt 

adalah fokus penelitian mengenai kompetensi profesional 

guru PAI dalam pembelajaran daring, dan penelitian ini 

sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan 

perbedaannya adalah, pada penelitian ini, penulis lebih 

terfokus pada imlementasi teknologi informasi berbasis 

internet terhadap kompetensi profesional guru PAI pada 

masa pandemi covid-19 atau pada masa pembelajaran 

daring.
18

   

2.   Putra Ulinuha dalam intelektual jurnal pendidikan dan studi 

keislaman dengan judul “Peningkatan Kopetensi Guru PAI 

pada Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di Masa 

Pandemi Covid-19.”  Tujuan dalam penelitian tersebut 

adalah untuk memaparkan dan mengungkapkan upya guru 

PAI dalam menggadapi kegiatan belajar mengajar pada masa 

Covid-19 di SDIT Al-Islamiyah Bae Kudus dengan hasil 

penelitian guru PAI secara aktif mengikuti webinar online 

setiap terdapat pelatihan baik yang diselenggarakan oleh 

KKG PAI Kabupaten Kudus maupauan KKG Provinsi Jaea 

Tengah serta pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas 

pendidikan Kabupaten kudus, penelitian tersebut 

menggunakan pendekatan kualitatif. Persamaan dalam 

penelitian ini yaitu memaparkan implementasi penggunaan 

teknologi informasi berbasis internet (online) dalam kegiatan 

pelatihan, webinar onlien, maupun KKG sebagai upayaaa 

pegembangan ompetensi profesional guru PAI pada masa 

pandemi covid-19.
19

   

 

                                                     
18  Euis Rosita, dkk, “Kompetensi Profesional dan Karakteristik Guru 

pada Masa Pandemik” Jurnal Pendidikan Islam Ta’dibuna  09, no. 2 (2020): 

314, htttp://ejournal.uika-

bogor.ac.id/index.php/TADIBUNA/article/download/3124/2007. 
19  Putra Ulinuha, “Peningkatan Kompetensi Guru PAI pada 

Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di Masa Pandemi Covid-19”,  

intelektual jurnal pendidikan dan studi keislaman, 11 no. 2, (2021): 89,  

https://doi.org/10.33367/ji.v11i2.1732. 
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3.     Nur Fitria Reza, Acep Nurlaili, dan Sayan Suryana, dalam 

Jurnal Ilmiah Prfesi Pendidikan, Vol. 6 No. 2 dengan judul 

“Manfaatan Media Internet Dalam Pembelajaran PAI Pada 

Masa Pandemi covid-19 di SDN Linggarsari 1 Kecamatan 

Telagasari Kabupaten Karawan.” Kajian tersebut meneliti 

tentang implementasi penggunaan internet dakam 

mempermudahh proses belajar mengajar mata pelajaran 

PAIdi SD Linggarsari 1, tujuan dalam penelitian tersebut 

yaitu mengetahi manfaat media internet dalam pembelajaran 

PAI di Sd pada masa pandemi, penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuaitatif dengan jenis penelitian studi kasus. 

Persamaan dalam penelitian ini yaitu implementasi teknologi 

informasi berbasis internet dalam proses belajar mengajar 

pada masa pandemi. Sedangkan perbedaannya terletak pada 

fokus subjek penelitian, peulis lebiih fokus pada 

implementasi teknologi informasi berbasis iternet dalam 

proses belajar mengajar ada masa covid-19 terhadap 

kompetensi profesional guru PAI.
20

 

 

H.   Metode Penelitian 

1.   Jenis dan Sifat Penelitian 

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis adalah 

metode penelitian kualitatif yang dapat diartikan sebagai 

suatu penelusuran atau pendekatan untuk mengembagkan 

atau mengeksplorasi dan memhami suatu gejala sentral yang 

berlandaskan pada fisafat postpositivisme yang sring disebut 

sebagai paradigma interpretif dan konstruktif. Penelitian 

kualitatif lebih menekankan kepada makna dibandingkan 

generalisasi. 

Dalam penelitian kualitatif peneliti berlaku sebagai 

instrumen yang harus memiliki bekal teori dan wawasan 

yang luas sehingga mampu menganalisis, menanya, 

                                                     
20  Nur Fitria Reza, Acep Nurlaili, dan Sayan Suryana, “Manfaatan Media 

Internet Dalam Pembelajaran PAI Pada Masa Pandemi covid-19 di SDN Linggarsari 1 
Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawan”, Jurnal Ilmiah Prfesi Pendidikan 6 no. 2, 

(2021): 204, https://media.neliti.com 
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memotret dan mengkonstruksi  situasi sosial yang diteliti 

sehingga menjaid lebih jelas dan bermakna.
21

  

Teori yang digunakan harus sudah jelas sebab semua 

penelitian bersifat ilmiah maka dari itu semua peneliti harus 

berbekal teori ditambah lagi dalam penelitian kualitatif ini 

teori berfungsi untuk memperjelas masalah yag diteliti.
22

 

2.    Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Kalianda 

Lampung Selatan yang berada di Jl. Soekarno Hatta, Komp. 

Ragom Mufakat 2, Kel. Way Urang, Kalianda Lampung 

Selatan serta waktu penelitiannya dilaksanakan pada 

semester genap tahun pelajaran 2021/2022  

3.    Sumber Data Penelitian 

Dalam penelitia ini, sumber data terdiri dari dua sumber, 

yaitu: 

a.    Data Primer  

Merupakan sumber data yang langsung didapatkan 

oleh peneliti dari sumbernya (tidak melalui peantara). 

Bentuk dari data primer dapat berupa orang baik secara 

individual ataupun kelompok, kejadian atau kegiatan 

yang terjadi di lapangan, hasil observasi terhadap suatu 

benda (fisik) dan hasil pengujiaan.
23

 Adapun sumber 

data primer dari penelitian ini adalah guru PAI yang 

terdiri dari 3 (tiga) orang guru PAI 

b.    Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang didapatkan oleh 

peneliti secara tidak langsung (melalui perantara) atau 

data yang sudah tersedia dalam bentuk catatan atau 

dokumentasi.
24

 

Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-

dokumen yang diperoleh melalui pihak-pihak yang 

berkaitan seperti dokumen data sekolah dan data yang 

                                                     
21 J. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan 

Keunggulannya, (Grasindo: Jakarta, 2010), 7  
22 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: 

ALFABETA, 2014), 213  
23 Ibid, 225  
24 Ibid  
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relevan dengan pembahasan seperti dokumen tentang 

pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi 

profesional guru melalui online dan dokumentasi 

kegiatan pembelajaran daring.  

4.     Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan hal penting 

bagi peneliti untuk mendapatkan data. Dalam pengumpulan 

data terdapat teknik yang sesuai dengan kebutuhan data 

yang ingin didapatkan karena pada dasarnya teknik 

pengumpulan data dalam enelitian kualitatiif ini bersifat 

tentatif. Dalam pengumpulan data mengenai Implementasi 

teknologi informasi berbasis internet terhadap kompetensi 

profesional guru yang dilakukan oeh peneliti, peneliti 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

a.     Kuesioner (angket) 

Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik 

pengmpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak 

langsung bertanya jawa dengan responden). Instrumen 

atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket 

berisi sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang harus 

dijawab atau direspon oleh responden. Responden 

mempunyai kebebasan untuk memberikan jawaban 

atau respon sesuai dengan persepsinya 
25

 

b.      Wawancara 

Menurut Esterberg wawancara merupakan 

komunikasi antar dua orang atau lebih untuk 

mendapatkan informasi ataupun ide melalui kegiatan 

taya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu. Ada beberapa macam 

wawanara, antara lain: wawancara terstruktur, 

wawancara semiterstruktur, dan wawancara tak 

berstruktur.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

wawancara terstruktur yang berarti peneliti sudah 

                                                     
25 Hasyim Hasanah, “Teknik-Teknik Observasi,” Jurnal at-Taqaddum 8, no. 1, 

(2016): 4, https://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/view/1163. 
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mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan 

diperolehnya dari kegiatan wawancara tersebut 

sehingga peneliti dalam melakukan wawancara peneliti 

sudah menyiapkan instrumen penelitian berupa 

pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif 

jawabannya pun telah disiapkan selain itu peneliti juga 

dapat menggunakan alat bantu seperti handphone 

ataupun tape recorder atau yang lainnya untuk 

membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar 

dengan tujuan dari wwancara tersebut peneliti bisa 

mendapatkan jawaban secara lebih manalam dari 

sumber datanya.
26

  

c.      Dokumen 

Peristiwa yang sudah terjadi kemudian dicatat 

baik dalam berupa dokumen tulisan, gambar atau 

karya-kara monumental dari seseorang yang digunakan 

sebagai data pendukung penelitian agar dapat 

memberikan keterangan yang sesuai.
27

 

 

5.    Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif merupakan proses mencari 

dan menyusun secara sistematis dan kritis untuk memahami 

hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat 

dikembangkan dan dievaluasi. 

Analisis data kualitatif bersifat induktif, 

penganalisisan berdasarkan data yang diperoleh kemudian 

dikembangkan menjadi hipotesis kemudian hipotesis 

terseebut dicarikan data kembali secara berulang kali 

kemudian dapat diambil kesimpulan apakah hipotesis 

tersebut diterima atau ditolak. Fokus analisis data kualitatif 

lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan 

dengan pengumpulan data. 

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti 

dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles dan 

                                                     
26 Sugiyono, Metode penelitian Kualitatif, 114-118.  
27 Ibid, 124  
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Huberman. Analisis data kualitatif model Miles dan 

Huberman dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung, dan pada saat pengumulan data tersebut sudah 

selesai pada waktu tertentu. Pada saat wawancara peneliti 

telah melakukan analisis terhadap jawaban dari wawancara 

tersebut. Bila jawaban dari wawancara yang telah dilakukan 

dirasa kurang memuaskan, maka peneliti akan melanjutka 

pertanyaannya lagi sampai pada tahap memuaskan yaitu 

dengan diperolehnya data yang dianggap kredibel.  

Menurut Miles dan Huberman aktivitas dalam 

kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 

serta berlangsung secara terus menerus sampai datanya sudah 

jenuh yang menandakan penganalisisan data tersebut sudah 

tuntas. Adapun kegiatan dalam analisis data terdiri dari, data 

reduction, data dislay, dan conclusion drawing/verification. 
28

 Langkah-langkah analisis data kualitatif model Miles dan 

Huberman digambarkan sebagai berikut: 

 

                    Periode pengumpulan data 

 

-------------------------------- 

     Reduksi data                                         

       Antisipasi       selama                          Setelah 

 

                           Display data                                                    

ANALISIS 

                           Selama                           Setelah 

 

                           Kesimpulan/verifikasi 

                           Selama                           Setelah 

 

            

Gambar 1. 1. 

Komponen dalam analisis data kualitatif menurut Miles  

Dan Huberman 

                                                     
28 Ibid, 132-134.  
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6.    Uji Keabsahan Data  

Uji keabsahan data perlu dilakukan agar data dalam 

penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai 

penelitian ilmiah. Ada beberapa cara atau teknik yang dapat 

dilakukan dalam menguji keabsahan data pada penelitian 

kualitatif, namun penulis pada penelitian ini menggunakan 

triangulasi dalam pengujian kreadibilitasnya. 

a. Triangulasi 

Triangulasi diartikan sebagai pemeriksaan atau 

pengecekan data dengan cara dari berbagai sumber, 

teknik dan waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi 

sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. 

1) Triangulasi Teknik 

Pada triangulasi teknik dalam penelitian kualitatif 

dilakukan dengan cara mengecek atau menguji 

kembali data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh 

melalui dokumentasi, lalu dicek kembali dengan 

teknik wawancara ataupn observasi. Jika dari ketiga 

tekni yang dilakukan tersebt menghasilkan data yang 

berbeda, maka diperlukannya diskusi yang lebih 

lanjut antara peneliti dengan sumber data yang 

bersangkutan sebagai upaa untuk memastika data 

mnakah yang dianggap benar, atau semua ata 

tersebut benar tetapi hanya karena sudt pandangnya 

yang berbeda. 

2) Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber dalam pneitian kuaitatif ini 

dilakukan dengan cara mengecek datayang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber. Contoh, untuk 

menguji kreadiilitas data mengenai teknik atau 

metode belajar yang digunakan guru PAI dalam 

keiatan pembelajaran daring, maka pengumpulan dan 

pengujian data yang telah diperoleh dilakukan 

kepada murid atau siswa yang dibimbing dan ke 

atasan yang memberan tugas atau ke atasan yang 

memiliki peran sebagai audit guru. Data yang telah 
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dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu 

kesimpulan yang kemudian dimintakan kespakatan 

dengan ketiga sumber tersebut.
29

   

 

I.    Sistematika Pembahasan 

Alur pembahasan  penelitian skripsi ini secara keseluruhan 

terdiri menjadi lima (5)  bagian, antara lain yaitu: 

1.   BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi penegasa judul, latar belakang 

masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kaian penelitian 

erdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. Uraian yang dijelaskan pada babini bertujuan 

untuk memberkan gambaran  secara umum  terkait isi 

keseluruhan skripsi yang berjudul Implementasi 

Pemanfaatan Teknologi Informasi Berbasis Internet Pada 

Guru PAI di SMK Negeri 1 Kalianda Lampung Selatan 

pada Masa Pandemi Covid-19. 

2.   BAB II LANDASAN TEORI 

Menguraikan tujuan pustaka, teori-teori yang 

berasal dari studi kepustakaan dan berfungsi sebagai 

kerangka teori untuk menyelesaikan penelitian terkait 

dengan judul skripsi Implementasi Pemanfaatan Teknologi 

Informasi Berbasis Internet Pada Guru PAI di SMK Negeri 

1 Kalianda Lampung Selatan Pada Masa Pandemi Covid-

19. 

3.   BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

  Mendeskripsikan atau menggambarkan secara 

umum objek penelitian, dalam hal ini peneliti akan 

mendeskrispikan sejarah singkat, visi dan misi, serta tujuan 

SMK Negeri 1 Kalianda Lampung Selatan. Selain itu 

digambarkan pula gambaran tenaga pendidik, data fasilitas 

sekolah SMK Negeri 1 Kalianda Lampung Selatan, data 

transkip wawancara penelitian kepada guru PAI di SMK 

                                                     
29

 Umar Sidik, Moh. Miftachul Choiri, Metode Penelitian Kualitatif di 

Bidang Pendidikan, CV. Nata Karya: Ponorogo, (2019), 94-96  
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Negeri 1 Kalianda Lampung Selatan dan hasil kuesioner 

guru PAI SMK Negeri 1 Kalianda Lampung Selatan. 

4.  BAB IV ANALISIS PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan dengan jelasterkait 

analisis data penelitian dan temuan penelitian untuk 

menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam bab 1. 

5.   BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini terdapat simpulan dan 

pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dan 

juga rekomendasi tentang perlunya penelitian lanjutan.   

 

 



 

121 

BAB V 

PENUTUP 

 

A.   Kesimpulan 

Berdasarkan dari data dan hasil penelitian serta 

analisis peneliti sebagimana telah dijelaskan pada bab-bab 

sebelumnya, dapat disimpulkam bahwa kompetensi 

professional guru PAI berdasarkan Peraturan Kemenag No. 

16 Tahun 2010 pasal 16 juga Permendud Nomor 16 Tahun 

2007 sudah dapat ditakan baik karena  guru PAI di SMK 

Negeri 1 Kalianda, Lampung Selatan  sudah dapat dikatakan 

memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet pada 

aspek  kompetensi professional guru dalam penguasaan  

materi, struktur, konsep dan  pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu sesuai dengan 

standar yang berlaku. 

Selain itu juga dalam aspek penguasaan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang 

diampu, dapat dikatakan sudah sesuai dengan standar 

ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Guru 

pendidikan agama  isam di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) Negeri 1 Kalianda Lampung Selatan sudah 

mengimplementasikan teknologi informasi berbasis internet 

dengan baik dalam mengembangkan materi pembelajaran 

secara kreatif. 

Guru  pendidikan agama islam di Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kalianda  sudah 

mengimplementasika teknologi informasi berbasis internet 

dalam upaya pengembangan profesionalitas secara 

berkelanjutan dengan melakukan  tindakan reflektif  namun 

masih perlu adanya kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat 

mendukung pengembangan profesionalitas guru PAI secara 

berkelanjutan seperti mengikuti kegiatan kelompok kerja 

guru (KKG), pelatihan/diklat, dan keiatan pengebangan 

profesionalitas lainnya baik yang diselenggaraka 

olehpemerintah pusat maupun pemerintah daerah. pada 
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aspek pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk mengembangkan diri sudah terlaksana dengan baik. 

 

B.    Rekomendas 

Rekomendasi berdasarkan  penelitian yang dilakukan 

tentang implementasi penguasaan teknologi informasi berbasis 

internet pada guu PAI di SMK Negeri 1 Kalianda pada masa 

pandemic covid-19 yang mudah-mudahan dapat bermanfaat 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk pemerintah sebagai pemegang kebijakan agar terus 

mengupayakan penigkatan ataupun pengembangan 

kompetensi professional guru pendidikan agama islam 

terutaa dalam hal teknologi baik itu berbasis internet 

maupun bukan  baik pada masa  pandemic covid-19 sedang  

melanda ataupun pada masa mendatang dimana tidak 

adanya wabah penyakt covid-19 lagi, namun teknologi akan 

terus berkembang  pesat, maka dari itu diperlukannya 

tindakan-tindakan atau paya-upaya  seperti seinar, diklat, 

atapun pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang guru PAI 

dalam mengembangkan  kompetensi professionalnya 

terlebih dalam aspek teknologi informasi. 

2. Untuk kepala sekolah, agar selalu mempertahankan  

memberikan fasilitas yang terbaik untuk membantu guru 

pendidikan gaa islam dalam mengembangkan kompetensi 

profesionalnya terutama dalam bidang teknologi informasi 

berasis internet seperti penyediaan jaringan wifi yang 

meiliki kecepatan yang stabil. 

3. Untuk pendidikan mata pelajaran pendidikan agama islam, 

agar selalu mempertahankan memberikan yang terbaik 

kepada peserta didik serta terus belajar untuk meguasai 

teknologi berbasis internet sebagai salah satu upaya untuk 

terus mengembangkan kompetensi professional guru PAI 

serta untuk mematahkan stigma bahwa guru PAI masih 

banyak yang buta akan teknologi yang dalam kegiatan 

pembelajarannya hanya menggunakan metode 

konvensional. 
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4. Untuk para peneliti lain agar melakukan penelitian lebih 

lanjut yang mendalam tentang implementasi penguasaan 

teknologi informasi berbasis internet paga guru PAI di masa 

pandemic covid-19 sebab peneitian ini masih banyak 

kekurangan, jauh dari kesempurnaan dan sangatlah terbatas. 
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1. Kegiatan Wawancara Guru PAI SMK Neeri 1 Kaliada Lampung 

Selatan 

 

 



 

 

 

2. Link Google Form kuesioner  

 

 



 

 

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 



 

 

 



 

 

4. Kegiatan Belajar Mengajar Menggunakan Teknologi Informasi 

Berbasis Internet (menggunakan zoom meeting,google form, 

google meet,GC, youtube,whatsapp) 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Istrumen wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA GURU 

 

 

Identitas 

Nama  : 

Tanggal  : 

Tempat  : 

Jabatan  : 

 

1. Apa manfaat yang  ibu rasakan dari penggunaan teknologi 

informasi berbasis intermet dalam kegiatan belajar mengajar? 

 

2. Bagaimana ibu mempersiapkan pembelajaran PAI dengan 

menggunakan teknologi berbasis internet? 

 

3.   Metode atau strategi apa yang ibu gunakan dalam  daring ini? 

 

 4.  Hambatan apa yang ibu hadapi dalam kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan internet ini dan bagaimana cara 

menanggulanginya bu? 

 

1. Media teknologi informasi berbasis internet apa sajakah yang 

sudah pernah ibu gunakan dalam proses belajar mengajar? 

 

2. Bagaimana metode  ibu dalam  mengelola penyampaian 

materi pembelajaran pada pembelajaran daring  ini? 

 

7. Bagaimana  metode ibu dalam  melaksanakan kegiatan 

pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi 

berbasis internet? 

 

8.  Bagaimana cara bapak/ibu melaksanakan  evaluasi peserta 

ddik pada pelaksanaan pembelajaran daring? 

 

9. Bagaimana cara bapak/ibu dalam melakukan evaluasi terhadap 

kompetensi professional bapak/ibu? 

 

10. Apakah sudah ada kegiatan pelatihan-pelatihan atau seminar-

seminar yang ibu ikuti sebagai upaya untuk pengembangan 

profesionaalitas secara berkelanjutan bu? 



 

 

6.   Surat Izin penelitian 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 


