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ABSTRAK 

PENGARUH PEMBELAJARAN PAI BERBASIS DARING 

TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA  

 

 Pendidikan di Indonesia saat ini sedang mengalami perubahan 

yang signifikan, baik dalam pembelajaran tatap muka (PTM) di dalam 

kelas diubah menjadi pembelajaran daring. Terhitung sejak 

pertengahan bulan Maret 2020 pemerintah memutuskan pembelajaran 

dalam jaringan (daring) karena pandemi Covid-19 sehingga kegiatan 

belajar mengajar di sekolah ditiadakan dan dilaksanakan secara jarak 

jauh. Tak terkecuali mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), 

Guru dalam pembelajaran online juga memiliki permasalahannya 

masing-masing, yaitu sulitnya mengukur prestasi akademik karena 

satu jenis materi dengan materi yang lain. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh pembelajaran daring terhadap motivasi 

belajar pendidikan agama islam siswa kelas IX di SMP Tirtayasa 

Sukabumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan 

metode pengumpulan data pada skripsi ini menggunakan angket, 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sampel penelitian yang 

digunakan penelitian ini menggunakan teknik Stratified Random 

Sampling. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variabel 

pembelajaran daring di peroleh hasil analisis uji t yang menunjukkan 

tingkat signifikan X1 berada pada taraf 0,001 < 0,021 dengan nilai t 

hitung 2,460 H1 diterima. Nilai T positif menunjukkan bahwa variabel 

pembelajaran PAI daring (X) berpengaruh terhadap variabel Motivasi 

Belajar (Y). Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel pembelajaran PAI 

daring (X) berpengaruh dalam meningkatkan variabel motivasi belajar 

siswa (Y).  

 

Kata Kunci: Pembelajaran PAI daring, Motivasi belajar, SMP 

Tirtayasa Sukabumi 
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MOTTO 

 

 

َرهُوا َشي ئًب َوهَُو َخي ٌر لَُكم  ۖ َوَعَسٰى أَن  تُِحبُّوا َشي ئًب َوهَُو َشرٌّ  َوَعَسٰى أَن   تَك 

لَُمون لَُم َوأَن تُم  ََل تَع  ُ يَع  لَُكم  ۗ َوَّللاه
1

 ََ  

 

 “Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik 

bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia 

amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak 

mengetahui.” 

(Q.S. Al-Baqarah : 216) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
1 Mushaf Al-Azhar, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung: Jabal, 2010) hal.34 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Demi memberikan kemudahan dalam memahami pembahasan 

judul dan guna menghindari terjadinya persepsi lain terhadap 

penafsiran makna judul. Karena judul adalah sebagai pemberi arah 

sekaligus dapat memberikan gambaran dari semua isi yang terkandung 

didalamnya. Maka dari itu penulis menegaskan arti istilah-istilah 

penting yang sesuai judul proposal skripsi yang peneliti ajukan, yaitu:  

1. Pengaruh 

Pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut 

membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Dari 

pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan 

suatu daya yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang 

lain.
1
 

2. Pembelajaran PAI 

Pembelajaran PAI adalah proses interaktif yang berlangsung 

antara guru dan siswa untuk memperoleh pengetahuan dalam 

meyakini, membantu, menghayati dan mengamalkan agama Islam 

dari pelajaran Pendidikan Agama Islam.
2
 Pembelajaran PAI juga 

bisa diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh pendidik 

untuk membelajarkan peserta didik agar dapat mencapai tujuan 

yang diinginkan, yaitu menjadi manusia paripurna atau insan 

kamil yang terefleksi dalam kehidupan sehari-hari. 

 

                                                             
1
 Indonesia (KBBI Online) available at: http://kbbi.web.id/pusat, (diakses 15 

agustus 2022 pukul 09:22 WIB), 849 2016 
2
 Prof. Dr. S. Nasution, M.A.,Kurikulum dan Pengajaran, (Jakarta: Bina 

Aksara, 1989) H. 102 

http://kbbi.web.id/pusat


 

 
2 

3. Berbasis Daring 

Daring merupakan akronim dalam jaringan, menurut KBBI 

Kemendikbud pusat, daring artinya terhubung melalui jaringan 

komputer, internet, dan lain sebagainya. Daring merupakan 

singkatan dari “dalam jaringan” sebagai pengganti kata online 

yang sering digunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. 

Daring adalah terjemahan dari istilah online yang memiliki makna 

tersambung ke dalam jaringan internet. 
3
 

4. Motivasi Belajar 

Motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam diri 

seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif dan reaksi 

untuk mencapai tujuan.
4
 Motivasi belajar adalah segala sesuatu 

yang ditujukan untuk mendorong atau memberikan semangat 

kepada seseorang yang melakukan kegiatan belajar agar menjadi 

lebih giat lagi dalam belajar untuk memperoleh prestasi yang lebih 

baik.
5
 

5. SMP Tirtayasa Sukabumi 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tirtayasa adalah salah 

satu lembaga pendidikan menengah pertama yang berlokasi di 

Jalan Tirtayasa, Kec. Sukabumi Kel. Sukabumi Bandar Lampung.  

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu proses jangka panjang yang 

sangat erat kaitannya dalam kehidupan, dengan menjalani suatu 

pendidikan yang baik maka manusia dapat menguasai ilmu 

pengetahuannya guna menjadi bekal dalam kehidupannya. Proses 

pendidikan dapat menjadikan seseorang mengetahui apa yang belum 

diketahui sebelumnya. Proses pembelajaran merupakan salah satu 

                                                             
3 R. Gilang K., Pelaksanaan Pembelajaran Daring di Era Covid-19, 

(Banyumas: Lutfi Gilang, 2020), h. 17. 
4Harya Islamuddin, Psikologi Pendidikan,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2012),h.2.  
5Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Pendidikan dalam Perspektif Baru, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 320.   
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kunci keberhasilan pendidik, dimana pendidikan merupakan kegiatan 

yang di dalamnya untuk mengembangkan suatu potensi dalam 

menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pelajaran dan 

latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang.
6
  

Pendidikan merupakan faktor sangat penting dalam kehidupan 

manusia untuk mengembangkan potensi peserta didik yaitu 

meningkatkan ilmu pengetahuan dan meningkatkan iman dan Taqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, hal ini sejalan dengan Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 BAB II 

berbunyi:  

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta serta bertanggung jawab.
7
 

Pendidikan islam merupakan sebuah proses yang dilakukan 

untuk menciptakan manusia yang seutuhnya, yakni beriman dan 

bertakwa kepada tuhan serta mampu mewujudkan eksistensi dirinya 

sebagai khalifah Allah dimuka bumi berdasarkan kepada ajaran Al-

Qur‟an dan Sunnah, maka tujuan dalam konteks ini adalah terciptanya 

insan-insan kamil setelah proses pendidikan islam yang telah dilaui itu 

selesai.  

Hal ini sesuai dengan firman Allah, yakni yang terdapat di 

dalam Al-Qur‟an Surat Al-„Alaq ayat 1-5: 

َرْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذْي َخَلقَ  ْنَساَن ١)  ۚ  ِاق ْ َرْأ َورَبَُّك اْْلَْكَرمُ ٢ِمْن َعَلٍق )( َخَلَق اْْلِ (  ٣) ۚ  (  ِاق ْ
ْنَساَن َما َلْم يَ ْعَلمْ ٤الَِّذْي َعلََّم بِاْلَقَلِم ) (٥) ۚ  (  َعلََّم اْْلِ  

                                                             
6 Syofinda Ifrianti, Implementasi Metode Bermain dalam Meningkatkan 

Hasil Belajar IPS di Madrasah Ibtidaiyah, Terampil: Jurnal Pendidikan dan 

Pembelajaran Dasar Vol. 2 No.2 (2015).  
7 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Reaksi Sinar 

Grafika,2008),h.7 
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Artinya : “Bacalah dengan (menyebut) nama tuhanmu yang 

menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal 

darah. Bacalah, dan tuhanmu lah yang maha pemurah, yang 

mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam, Dia mengajar 

kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 8 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pentingnya untuk seseorang 

dalam memotivasi diri untuk menuntut ilmu. Karena kedudukan 

bagi orang yang berilmu itu jauh lebih baik daripada orang yang 

hanya beribadah tanpa memiliki ilmu pengetahuan. Allah SWT 

menganugerahkan kepada hambanya berupa penglihatan dan 

pendengaran dengan tujuan untuk memudahkan manusia dalam 

menuntut ilmu dan belajar.  

Dalam Ayat Al-Qur‟an dan undang-undang diatas sudah jelas 

bahwa pendidikan ialah suatu hal terpenting guna melahirkan 

manusia yang cerdas dalam berpikir dan berprilaku sehingga dapat 

menuju masa depan yang baik. Jika kita membicarakan tentang 

pendidikan tentunya tidak terlepas dengan adanya suatu kegiatan 

belajar dan mengajar. Kegiatan belajar mengajar dapat 

digolongkan dalam kegiatan berhasil, apabila tidak hanya berpusat 

pada pendidik. Peserta didik dituntut suntuk berperan aktif pada 

proses belajar agar dapat memahami pelajaran dengan baik dari 

segi konsep dan teori serta praktek. Mengingat sangat pentingnya 

aspek memahami dalam sebuah proses belajar mengajar, maka 

guru sebagai seorang pendidik memiliki kewajiban untuk 

mengondisikan proses pembelajaran agar peserta didik mampu 

mengembangkan tingkat kecerdasan peserta didik.  

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu dari tiga 

mata pelajaran yang harus dimasukkan dalam kurikulum setiap 

lembaga pendidikan formal di Indonesia. Hal ini karena kehidupan 

beragama merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat 

penting pada setiap individu dan warga negara. Melalui pendidikan 

                                                             
8 Mushaf Al-Azhar, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung: Jabal, 2010) hal. 
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agama diharapkan mampu terwujud individu-individu yang 

berkepribadian utuh sejalan dengan pandangan hidup bangsa.
9
 

Coronavirus Diseases 2019 (Covid-19) adalah penyakit jenis 

baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia, 

pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai 

kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. 

Pandemi Covid-19 menjadi persoalan multidimensi yang dihadapi 

dunia, hal tersebut juga dirasakan dampaknya dalam sektor 

pendidikan yang menyebabkan penurunan kualitas belajar pada 

peserta didik, masa darurat pandemik ini mengharuskan sistem 

pembelajaran diganti dengan pembelajaran daring agar proses 

pembelajaran tetap berlangsung, hal ini jelas mengubah pola 

pembelajaran yang mengharuskan guru dan pengembang 

pendidikan untuk menyediakan bahan pembelajaran dan mengajar 

siswa secara langsung melalui alat digital jarak jauh.
10

 

Pembelajaran daring memungkinkan siswa memiliki 

keleluasaan waktu belajar sehingga dapat belajar kapanpun dan 

dimanapun. Selain itu, siswa dapat berinteraksi dengan dosen 

menggunakan beberapa aplikasi seperti e-classroom, video 

conference, telepon atau live chat, zoom maupun melalui whatsapp 

group. Kegiatan pembelajaran tersebut merupakan sebuah inovasi 

pendidikan untuk menjawab tantangan akan ketersediaan sumber 

belajar yang variatif. Keberhasilan dari suatu model ataupun media 

pembelajaran tergantung dari karakteristik peserta didiknya. Hal ini 

diungkapkan oleh Nakayama, bahwa dari semua literatur 

mengindikasikan tidak semua peserta didik akan sukses dalam 

pembelajaran online, hal itu disebabkan karena perbedaan faktor 

lingkungan belajar dan karakteristik peserta didik. Salah satu 

keberhasilan dalam pembelajaran adalah terkait dengan motivasi 

yang dimiliki siswa. Menurut Brophy, motivasi adalah sebuah 

konstruksi teoretis untuk menjelaskan inisiasi, arah, intensitas, 

ketekunan, dan kualitas perilaku, terutama perilaku yang diarahkan 

                                                             
9 Ahmad Munjin dan Lilik Nur Kholidah, Metode dan Teknik Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 6.  
10 Yani Fitriyani, dkk,” Motivasi Belajar Mahasiswa Pada Pembelajaran 

Daring Selama Pandemik Covid-19”. Jurnal Kependidikan, Vol.6 No. 2 (2020). h.166 
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pada tujuan. Motivasi memberikan dorongan untuk tindakan yang 

bertujuan dengan arah yang diinginkan baik fisik maupun mental, 

sehingga aktivitas menjadi bagian yang sangat penting dalam 

motivasi. Motivasi dapat memengaruhi apa yang kita pelajari, 

bagaimana kita belajar, dan kapan kita memilih untuk belajar. Hal 

ini juga ditunjukan dari penelitian yang menjelaskan bahwa peserta 

didik yang termotivasi lebih cenderung melakukan kegiatan yang 

menantang, terlibat aktif, menikmati proses kegiatan untuk belajar 

dan menunjukkan peningkatan hasil belajar, ketekunan dan 

kreativitas. Selain itu, merancang lingkungan belajar yang 

memotivasi siswa akan menarik perhatian peserta didik. 

Menurut Selvi, menjelaskan bahwa pembelajaran daring 

sering dituntut untuk lebih termotivasi karena lingkungan belajar 

biasanya bergantung pada motivasi dan karakteristik terkait dari 

rasa ingin tahu dan pengaturan diri untuk melibatkan pada proses 

pembelajaran. Faktanya, teknologi itu sendiri dipandang oleh 

sebagian orang sebagai motivasi yang berhubungan erat karena 

memberikan sejumlah kualitas yang diakui penting dalam 

menumbuhkan motivasi intrinsik, yaitu tantangan, keingintahuan, 

kebaruan dan fantasi, motivasi dianggap sebagai faktor penting 

untuk keberhasilan belajar termasuk dalam lingkungan belajar 

daring, sehingga perlunya mempertimbangkan kembali motivasi 

belajar di lingkungan belajar yang pemanfaatan teknologi. 

Dengan alasan tersebut maka penting bagi para peneliti dalam 

dunia pendidikan untuk mengkaji secara mendalam tentang 

bagaimana motivasi mahasiswa pada pembelajaran daring terlebih 

kegiatan pembelajarannya dilakukan selama masa Pandemi Covid-

19. Adapun aspek yang diteliti dalam penelitian ini terkait dengan 

aspek yang dijelaskan oleh Hamzah B. Uno, yang menuliskan 8 

indikator motivasi belajar, yaitu konsentrasi, rasa ingin tahu, 

semangat, kemandirian, kesiapan, antusias atau dorongan, pantang 

menyerah, dan percaya diri.
11

 

                                                             
11 Ibid, h.167 
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Pendidikan di Indonesia saat ini sedang mengalami perubahan 

yang signifikan, baik dalam pembelajaran tatap muka (PTM) di 

dalam kelas diubah menjadi pembelajaran daring. Terhitung sejak 

pertengahan bulan Maret 2020 hingga saat ini pemerintah 

memutuskan pembelajaran dalam jaringan (daring) karena pandemi 

Covid-19 ini sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolah 

ditiadakan dan dilaksanakan secara jarak jauh.
12

 

Tak terkecuali mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), 

dalam Pembelajaran pendidikan agama Islam dapat dimaknai 

sebagai usaha agar peserta didik dapat belajar, termotivasi untuk 

belajar, mau belajar dan tertarik untuk terus mempelajari Islam 

secara utuh. Bentuk pembelajaran agama Islam tidak hanya berupa 

bentuk konseptual, tetapi juga bentuk praktis, dalam hal ini 

diperlukan seseorang yang mahir dan terbiasa melaksanakan 

berbagai ibadah dalam Islam.
13

 

Guru dalam pembelajaran online juga memiliki 

permasalahannya masing-masing, yaitu sulitnya mengukur prestasi 

akademik karena satu jenis materi dengan materi yang lain. 

Kemampuan guru, siswa dan orang tua dalam beradaptasi menjadi 

hal yang pokok dalam keseluruhan pembelajaran. Terkadang ada 

siswa yang tidak menyelesaikan pekerjaan rumah yang diberikan 

guru.
14

   

Pembelajaran online semacam ini memberikan banyak 

tekanan pada kegiatan mengajar guru, dan bahkan tidak sedikit 

guru yang perlu mengeluarkan energi ekstra untuk mencapai 

pembelajaran online yang dibutuhkan. Tekanan pembelajaran 

online tentunya berbeda dengan pembelajaran luring. Jika dalam 

pembelajaran luring guru tidak akan fokus pada pembentukan 

aturan baru, tetapi dalam pembelajaran online, guru akan fokus 

                                                             
12 Ilmi Zajuli, dkk, “COVID-19 Outbreak On Environtment : Profile Of 

Islamic University Students In HOTS-AEP-COVID-19 And PEB-COVID-19”. 

Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah, Vol. 5 No. 1 (2020). H. 216. 
13 Samsul Arifin, Pendidikan Agama Islam (Deepublish, 2018). 
14Adhetya Cahyani, Iin Diah Listiana, dan Sari Puteri Deta Larasati, 

Motivasi Belajar Siswa SMA Pada Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-

19”, (Ilmu Al-Qur’an): Jurnal Pendidikan Islam 3, no. 01 (2010): 123  
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pada aturan yang harus disepakati terlebih dahulu. Perjanjian, 

kesepakatan mekanisme pembelajaran, kesepakatan penggunaan 

aplikasi, kesepakatan sinyal cepat, dll. sering mendapat tekanan 

tinggi dalam pembelajaran daring ini. Apalagi meski tidak tatap 

muka, guru harus terus bekerja keras mempelajari keadaan 

siswanya, dan harus tetap memahami materi yang ingin 

disampaikan.
15

 

Sedangkan pada proses pembelajaran yang harus menjadi 

perhatian adalah bagaimana menciptakan lingkungan kelas yang 

kondusif, menyenangkan, menarik perhatian untuk kegiatan 

belajar, sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar yang 

maksimal bagi para peserta didiknya. Pada motivasi terkandung 

adanya keinginan yang dapat mengaktifkan, menggerakkan, 

menyalurkan, dan mengarahkan sikap dan perilaku individu dalam 

belajar. Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan 

eksternal pada peserta didik yang sedang belajar untuk 

mengadakan perubahan tingkah laku. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

menunjukkan bahwa SMP Tirtayasa Sukabumi adalah sekolah 

swasta yang memiliki sarana dan prasarana yang mampu 

mendukung dan menunjang pembelajaran menggunakan media 

internet salah satunya dengan menggunakan aplikasi whatsapp.  

Oleh karena itu peneliti memilih SMP Tirtayasa Sukabumi 

sebagai obyek penelitian Pengaruh Pembelajaran PAI Berbasis 

Daring. Dengan menggunakan aplikasi whatsapp diharapkan 

peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar kapan dan 

dimanapun. Sehingga peserta didik dapat mencapai standar 

kompetensi kinerja yang baik pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam meski secara daring.  

Pembelajaran dalam jaringan (daring) yang dilakukan oleh 

peserta didik di lingkungan mereka masing-masing. Peran orang 

                                                             
15Masruroh Lubis dan Dairina Yusri, Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam Berbasis E-Learning (Studi Inovasi Pendidik MTs PAI Medan di Tengah 

Wabah Covid-19), “Fitrah: Journal of Islamic Education 1 no. 1 (2020): 1-18.   



 

 
9 

tua dan keluarga sangat mempengaruhi kepengaruhan dan 

keberhasilan dari pembelajaran berbasis daring ini. Selain itu, 

handphone atau laptop serta kuota internet juga sangat berpengaruh 

agar siswa bisa mengikuti pembelajaran daring.  

Salah satu guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI) di SMP Tirtayasa Sukabumi yang bernama Bapak Hi. Abdul 

Hamid, S.Pd.I mengungkapkan bahwa pelaksanaan pembelajaran 

daring kurang pengaruh dan kurang diminati oleh siswa, salah 

satunya karena kendala sinyal dan orang tua yang kurang berperan 

dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran 

daring. Berdasarkan permasalahan diatas maka diperlukan suatu 

cara untuk menangani hal tersebut. Pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar diharapkan dapat berpengaruh atau tidaknya 

pembelajaran PAI meskipun dilaksanakan secara daring. Siswa 

dapat saling bertukar informasi dengan siswa lainnya, dengan 

keadaan tersebut siswa dapat lebih menguasai materi.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adanya berbagai 

fenomena dan melihat kondisi pada saat ini, maka peneliti 

bermaksud untuk meneliti lebih lanjut tentang pengaruh siswa 

dalam pembelajaran PAI, dan selanjutnya mengangkat dalam 

sebuah penelitian dengan judul “Pengaruh Pembelajaran PAI 

Berbasis Daring Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada 

Peserta Didik kelas IX di SMP Tirtayasa Sukabumi”.  

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan, 

maka masalah-masalah yang dapat disebutkan dalam identifikasi 

adalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan media pembelajaran yang kurang pengaruh 

dalam mendukung proses pembelajaran PAI. 

2. Peserta didik kesulitan dalam proses pembelajaran daring. 

3. Adanya keluhan dari peserta didik pada mata pelajaran PAI 

ketika pembelajaran daring berlangsung. 
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4. Banyaknya peserta didik yang kurang berpartisipasi dan aktif 

dalam kegiatan pembelajaran PAI. 

5. Banyaknya peserta didik yang bingung terhadap aktivitas 

pembelajaran PAI secara daring. 

6. Rendahnya motivasi siswa dalam mata pelajaran PAI. 

Untuk memperjelas pembatasan masalah pada uraian latar 

belakang diatas, agar penelitian ini lebih fokus, maka masalah 

yang akan diteliti perlu dibatasi yaitu Pengaruh Pembelajaran PAI 

Berbasis Daring terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Peserta 

Didik Kelas IX SMP Tirtayasa Sukabumi.  

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

Adakah pengaruh pembelajaran PAI Berbasis daring terhadap 

motivasi belajar Pada Peserta Didik Kelas IX di SMP Tirtayasa 

Sukabumi? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh 

Pembelajaran PAI Berbasis Daring terhadap Motivasi Belajar 

Siswa Pada Peserta Didik Kelas IX di SMP Tirtayasa Sukabumi. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian pasti mempunyai manfaat atau kegunaan, 

adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan 

wawasan mengenai pembelajaran PAI berbasis daring, 

serta penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk 

kepentingan pengembangan ilmu bagi pihak yang 

berkepentingan.  

2. Manfaat praktis 

Kegunaan penelitian secara praktis diharapkan memiliki 

manfaat sebagai berikut: 
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a. Bagi Peserta Didik 

Penelitian ini memberikan manfaat untuk 

menciptakan suasana belajar yang aktif dan 

menyenangkan dan memberikan kesempatan bagi 

peserta didik untuk mengembangkan dan 

mengemukakan pendapatnya dalam meningkatkan 

pemahaman peserta didik.  

b. Bagi Pendidik 

Sebagai bahan masukan bagi pendidik bahwa hasil 

belajar yang telah diperoleh peserta didik dapat 

dipengaruhi oleh model pembelajaran yang digunakan 

saat proses pembelajaran. 

c. Bagi Sekolah 

Manfaat penelitian ini bagi sekolah adalah sebagai 

masukan pengetahuan di dalam pendidikan khususnya 

permasalahan yang menyangkut keberhasilan belajar 

mereka. 

d. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana peneliti untuk mengaplikasikan ilmu 

pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan 

terhadap kondisi yang terjadi di lapangan dan untuk 

menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang 

berkenaan dengan pengaruh pembelajaran pai 

berbasis daring. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rosmita, yang berjudul 

“Pengaruh Pembelajaran Daring (Studi Kasus Hasil 

Belajar Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X IPS SMA 

Negeri 9 Tanjung Jabung Timur”. Skripsi ini meneliti 

untuk mengetahui pengaruh pembelajaran daring pada 

pembelajaran ekonomi siswa kelas X IPS SMA Negeri 9 

Tanjung Jabung Timur dengan ukuran ketuntasan KKM 

yang ditetapkan sekolah. 

Yang membedakan dengan skripsi terdahulu adalah, 

peneliti lebih terfokus pada Pengaruh Pembelajaran 
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Daring terhadap Hasil Belajar siswa, sedangkan penelitian 

sekarang adalah peneliti lebih terfokus bagaimana 

Pengaruh Pembelajaran PAI Berbasis Daring terhadap 

Motivasi Belajar Siswa di SMP Tirtayasa Sukabumi yang 

mana belum pernah diadakan penelitian dari institusi 

lainnya.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Maulidya Salsabila 

Mustofa, yang berjudul “Pengaruh Metode 

Pembelajaran Daring Masa Pandemi Covid-19 Mata 

Pelajaran IPS Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 

Karangploso Malang”. Pada penelitian ini, peneliti ingin 

mengetahui bagaimana pengaruh metode pembelajaran 

daring masa pandemi covid-19 mata pelajaran IPS siswa 

SMP Negeri 1 Karangploso kelas VII. 

Yang membedakan dengan skripsi terdahulu adalah, 

peneliti lebih terfokus pada pengaruh metode 

pembelajaran daring yang digunakan , sedangkan 

penelitian sekarang adalah peneliti lebih terfokus adakah 

pengaruh pembelajaran PAI berbasis daring terhadap 

motivasi belajar siswa di SMP Tirtayasa Sukabumi yang 

mana belum pernah diadakan penelitian dari institusi 

lainnya.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rahma Sarah, yang 

berjudul “Pengaruh Pembelajaran PAI Secara Daring 

di Masa Pandemi Covid-19 di SMKN 1 Al-Mubarkeya 

Ingin Jaya Aceh Besar”. Pada penelitian ini, peneliti 

ingin mengetahui bagaimana pengaruh pembelajaran PAI 

secara daring di SMKN 1 Al-Mubarkeya Ingin Jaya. 

Sedangkan perbedaan dengan peneliti saat ini lebih 

terfokus pada bagaimanakah pengaruh pembelajaran PAI 

berbasis daring terhadap motivasi belajar siswa pada masa 

pandemi covid-19 dengan menggunakan pendekatan 

Kualitatif Deskriptif. 

Yang membedakan dengan skripsi terdahulu adalah 

peneliti lebih terfokus pada kepengaruhan pembelajaran 
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PAI secara daring. Sedangkan pada penelitian sekarang 

adalah menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Gunawan, yang 

berjudul “Pengaruh Pembelajaran PAI dengan Model 

Discovery Learning di Kelas VII SMP Negeri 15 

Yogyakarta”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh Pembelajaran PAI dengan model discovery 

learning. 

Yang membedakan dengan skripsi terdahulu adalah, 

peneliti lebih terfokus pada pengaruh Pembelajaran PAI 

dengan menggunakan model pembelajaran discovery 

learning yang dilakukan secara offline, sedangkan 

penelitian sekarang adalah peneliti lebih terfokus 

pengaruh pembelajaran PAI berbasis daring terhadap 

motivasi belajar siswa yang mana belum pernah diadakan 

penelitian dari institusi lainnya. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Irma Safitri, yang berjudul 

“Pengaruh Pembelajaran Berbasis Daring dalam 

Pandangan Siswa” Jurnal Edukasi Madrasah 

Ibtidaiyah, Vol. 3 No. 1 tahun 2021. Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa hasil 2 dari 5 responden merasa 

dengan pembelajaran ini sangat lebih pengaruh dan 3 

responden lain menyatakan bahwa pembelajaran face to 

face dirasa lebih pengaruh. Persamaan dari penelitian ini 

adalah meneliti kepengaruhan pembelajaran berbasis 

daring.  

Yang membedakan antara dua penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang digunakan yaitu dari judul, tempat 

penelitian, waktu penelitian dan kondisi yang dibahas. 

 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Adhika Alvianto, yang 

berjudul “Pengaruh Pembelajaran Daring pada Mata 

Kuliah PAI dalam situasi Pandemi Covid-19” Jurnal 
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Ta’dibuna Pendidikan Agama Islam, Vol. 3 No. 2 tahun 

2020. Persamaan penelitian ini terletak pada penelitian 

yang bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pembelajaran 

Daring pada pembelajaran PAI. Sedangkan perbedaan 

penelitiannya terletak pada judul, objek penelitian, waktu 

penelitian, dan metode penelitian yang digunakan.  

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi yang disusun terbagi 

menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian 

akhir. Bagian isi dalam penulisan ini, peneliti menyusun 

kedalam lima bab yang rinciannya sebagai berikut: 

BAB I  : Pada  bab  ini  dijelaskan  Penegasan  

Judul,  Latar  Belakang Masalah, Identifikasi Masalah dan 

Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang 

Relevan, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II : Pada  bab  ini  diuraikan  mengenai  Pengaruh,  

Pembelajaran PAI, Pembelajaran Daring.  

BAB III : Pada bab ini terdapat waktu dan tempat 

penelitian, Pendekatan dan Jenis Penelitian, Populasi, 

Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data, Definisi Operasional 

Variabel, Instrumen Penelitian, Uji Validitas dan Reabilitas 

Data, dan yang terakhir Uji Hipotesis. 

BAB IV : Pada bab ini terdapat Hasil Penelitian dan 

Pembahasan. 

BAB V : Pada bab ini berisi Kesimpulan dan Saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

1. Pengertian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Pembelajaran adalah kegiatan dimana guru 

melakukan peranan-peranan tertentu agar siswa dapat 

belajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang 

diharapkan. Strategi pengajaran merupakan keseluruhan 

metode dan prosedur yang menitikberatkan pada kegiatan 

peserta didik dalam proses belajar mengajar untuk 

mencapai tujuan tertentu.
16

 Pembelajaran juga merupakan 

suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses 

belajar peserta didik, yang dirancang dan disusun dengan 

strategi yang sedemikian rupa agar mampu 

mempengaruhi dan membantu terjadinya proses belajar 

peserta didik yang bersifat internal. Dapat dikatakan 

dengan upaya menciptakan kondisi dengan sengaja agar 

tujuan pembelajaran dapat dipermudah pencapaiannya. 

Sedangkan Pendidikan Agama Islam yakni upaya 

mendidik anak terhadap agama Islam atau ajaran Islam 

dan nilai-nilainya agar menjadi way of life (pandangan 

dan sikap hidup) seseorang. 

Pendidikan Agama Islam bermakna upaya 

mendidik agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-

nilainya agar menjadi pandangan dan sikap hidup 

seseorang. Dari aktivitas mendidik agama Islam itu 

bertujuan untuk membantu seseorang atau sekelompok 

anak didik dalam menanamkan dan atau 

menumbuhkembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya 

untuk dijadikan sebagai pandangan hidupnya.
17

 

                                                             
16 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, Cet. 16, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2014), hlm. 201. 
17 Mahmudi, “Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Islam Tinjauan 

Epistemologi, Isi, dan Materi”, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol 2, No 1, Mei 

2019, hlm. 92. 
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Dan adapun kegiatan pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, 

pemahaman, penghayatan dan pengalaman ajaran agama 

Islam dari peserta didik, yang disamping untuk 

membentuk kesalehan atau kualitas pribadi, juga 

sekaligus untuk membentuk kesalehan sosial. Dalam arti 

kualitas atau kesalehan pribadi itu diharapkan mampu 

memancar ke luar dalam hubungan keseharian dengan 

manusia lainnya (bermasyarakat), baik yang seagama 

(hubungan dengan non muslim), serta alam berbangsa dan 

bernegara sehingga dapat terwujud persatuan dan 

kesatuan nasional dan bahkan ukhuwah insaniyah 

(persatuan dan kesatuan antar sesama manusia).
18

 

2. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Tujuan Pendidikan Agama Islam yaitu untuk 

meningkatkan ketakwaan dan menguatkan iman, menjaga 

dan memelihara ajaran dan nilai-nilai yang terkandung 

dalam Al-Qur‟an dan Hadis. Di samping itu juga 

bertujuan untuk menyatukan iman , ilmu dan amal dalam 

kehidupan sehari-hari, membentuk dan mengembangkan 

kesalehan individu serta kesalehan sosial, meningkatkan 

kualitas moral dan etika sebagai pribadi muslim, dan 

membina untuk toleran atau semangat ukhuwah 

Islamiyah.
19

 

Menurut Zakiyah Darajat Pendidikan Agama 

Islam mempunyai tujuan-tujuan yang berintikan tiga 

aspek, yaitu aspek iman, ilmu dan amal yang pada 

dasarnya berisi:
20

 

a. Menumbuh suburkan dan mengembangkan serta 

membentuk sikap positif dan disiplin serta cinta 

terhadap agama dalam berbagai kehidupan anak yang 

nantinya diharapkan menjadi manusia yang bertakwa 

                                                             
18 Hamam Burhanuddin, “Rekonstruksi Sistem Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah”, Muaddib, Vol 04, No 02, 2014, hlm. 77. 
19 Su‟dadah, “Kedudukan dan Tujuan Pendidikan Agama Islam di Sekolah”, 

Jurnal Kependidikan, Vol II, No 2, November 2014, hlm. 157. 
20 Zakiyah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam..., hlm. 89. 
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kepada Allah Swt, taat kepada perintah Allah Swt dan 

Rasul-Nya.  

b. Ketaatan kepada Allah Swt dan Rasul-Nya 

merupakan motivasi instrinsik terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan yang harus dimiliki 

anak.  

c. Menumbuhkan dan membina keterampilan beragama 

dalam semua lapangan hidup dan kehidupan serta 

dapat memahami dan menghayati ajaran agama Islam 

secara mendalam dan bersifat menyeluruh, sehingga 

dapat digunakan sebagai pedoman hidup.  

3. Materi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah 

terdiri atas beberapa aspek, yaitu Al-Qur‟an dan Al-

Hadits, keimanan/akidah, akhlak, fiqih (hukum Islam), 

dan aspek tarikh (sejarah) dan kebudayaan Islam. 

Karakteristik masing-masing aspek mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam yaitu sebagai berikut:
21

 

a. Al-Qur‟an dan hadits, menekankan pada kemampuan 

baca tulis yang baik dan benar, memahami makna 

secara tekstual dan kontekstual, serta mengamalkan 

kandungannya dalam kehidupan sehari-hari.  

b. Akidah, menekankan pada kemampuan memahami 

dan mempertahankan keyakinan/keimanan yang benar 

serta menghayati dan mengamalkan nilai-nilai al-

asma‟ alhusna.  

c. Akhlak, menekankan pada pembiasaan untuk 

melaksanakan akhlak terpuji dan menjauhi akhlak 

tercela dalam kehidupan sehari-hari.  

d. Fiqih, menekankan pada kemampuan cara 

melaksanakan ibadah dan muamalah yang benar dan 

baik.  

e. Tarikh dan kebudayaan Islam, menekankan pada 

kemampuan mengambil ibrah (contoh/pelajaran) dari 

                                                             
21 Muhaimin, Rekonstruksi Pendidikan Islam, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2013), hlm. 187-188. 
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peristiwa-peristiwa bersejarah (Islam), meneladani 

tokohtokoh berprestasi, dan mengaitkannya dengan 

fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, ipteks, 

dan lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan 

peradaban Islam.  

4. Dasar Pendidikan Agama Islam 

Dasar pendidikan Agama Islam memiliki peranan 

penting sebagai sumber nilai kebenaran yang kuat dengan 

melakukan usaha-usaha yang memiliki kaitan eratnya 

dengan ajaran Islam itu sendiri. Dasar-dasar Pendidikan 

Agama Islam tersebut sebagai berikut:  

 

a. Al-Qur‟an  

Al-Qur‟an merupakan sumber ajaran Islam Yang 

pertama dengan diturunkannya wahyu dari Allah Swt. 

kepada Nabi Muhammad Saw melalui perantaraan 

malaikat jibril dan disampaikan kepada umatnya. 

AlQur‟an merupakan petunjuk sebagai pedoman hidup 

manusia yang bersifat universal di berbagai aspek 

kehidupan. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. : 

ُب ََل َرْيَب ۛ فِيِه ۛ هًُدى لِّْلُمتَّقِي لَِك ٱلِْكتََٰ نَ َذَٰ  

Artinya: “Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan 

padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa”. (Q.S. Al-

Baqarah {2}: 2).22
 

b. Hadits (As-Sunnah)  

Hadits (As-Sunnah) merupakan metode 

pendidikan dari perkataan, perbuatan dan pengakuan Nabi 

Muhammad Saw dengan mengajarkan sikap dan amal 

baik kepada istri dan sahabatnya, dan juga 

mempraktekkan kepada orang lain. Hadits mempunyai 

kedudukan sebagai penjelas bagi Al-Qur‟an dan 

                                                             
22 Mushaf Al-Azhar, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung: Jabal, 2010) hal. 2  
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menjelaskan beberapa hal-hal yang tidak terdapat dalam 

Al-Qur‟an.  

c. Ijtihad  

Secara etimologi ijtihad berarti usaha keras dan 

bersungguh-sungguh yang dilakukan oleh para ulama, 

untuk menetapkan hukum suatu perkara atau ketetapan 

atas persoalan tertentu. Ijtihad di bidang pendidikan 

ternyata semakin perlu, sebab yang terdapat dalam Al-

Qur‟an dan As-Sunnah, hanya berupa prinsip-prinsip 

pokok saja, dan akan lengkap jika ditambah dengan 

ijtihad supaya pendidikan agama Islam lebih terperinci 

lagi dalam usaha pelaksanaannya. Tujuan ijtihad dalam 

pendidikan adalah untuk inovasi dan modernisasi 

pendidikan yang lebih berkualitas pada masa akan 

datang.
23

 

5. Fungsi Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam untuk sekolah atau 

madrasah berfungsi sebagai berikut: 

a. Pengembangan 

Yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

peserta didik kepada Allah SWT. Yang telah ditanamkan 

dalam lingkungan keluarga. Pada dasarnya dan pertama-

tama kewajiban menanamkan keimanan dak ketakwaan 

dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga. Sekolah 

berfungsi untuk menumbuh kembangkan lebih lanjut 

dalam diri anak melalui bimbingan, pengajaran dan 

pelatihan agar keimanan dan ketakwaan tersebut dapat 

berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat 

perkembangannya. 

 

                                                             
23 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 197-

199 



 

 
20 

b. Penanaman nilai 

Sebagai pedoman hidup untuk mencari 

kebahagian hidup di dunia dan akhirat. 

c. Penyesuaian mental 

Untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya baik 

lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat 

mengubah lingkungannya sesuai ajarn agama islam.
24

 

d. Perbaikan  

Untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan dan 

kelemahan peserta didik dan keyakinan, pemahaman dan 

pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari.  

e. Pencegahan  

Untuk menangkal hal-hal negatif dari 

linkungannya atau dari budaya lain yang dapat 

membahayakan dirinya dan menghambat 

perkembangannya menuju manusia seutuhnya.  

f. Pengajaran  

Pengajaran tentang ilmu pengetahuan 

keagaamaan secara umum.
25

 

6. Karakteristik Pendidikan Agama Islam 

a. Pendidikan agama islam mempunyai dua sisi 

kandungan, yakni sisi keyakinan dan sisi 

pengetahuan.  

b. Pendidikan agama islam bersifat dektrinal, 

memihak, dan tidak netral. 

                                                             
24 Ainun Naimah, “Pengaruh Penggunaan Metode Diskusi Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VII Di SMP Al 

Hikmah Surabaya”, (Skripsi Program Study S1 Pendidikan Agama Islam UIN Sunan 

Ampel Surabaya, 2016), h. 48-49 
25 Muhaimin, Rekonstruksi Pendidikan Islam, Cet. II, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2013), 187-188. 
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c. Pendidikan agama islam merupakan pembentukan 

akhlak yang menekankan pada pembentukan hati 

nurani dan pemahaman sifat-sifat ilahiyyah yang 

jelas dan pasti.  

d. Pendidikan agama islam bersifat fungsional.  

e. Pendidikan agama islam diarahkan untuk 

menyempurnakan bekal keagamaan peserta didik.  

f. Pendidikan agama islam diberikan secara 

komprehensif. 

7. Unsur-unsur Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan pembelajaran agama Islam yang 

selama ini berlangsung agaknya terasa kurang terkait atau 

kurang concern terhadap persoalan bagaimana mengubah 

pengetahuan agama yang bersifat kognitif menjadi 

“makna” dan “nilai” yang perlu diinternalisasikan dalam 

diri peserta didik, untuk selanjutnuya menjadi sumber 

motivasi bagi peserta didik untuk bergerak dalam 

kehidupan praktis sehari-hari. Para era globalisasi ini para 

siswa menghadapi beberapa kekuatan global yang hendak 

membentuk dunia masa kini dan masa depan, yaitu :  

a. Kemajuan iptek dalam bidang informasi serta inovasi-

inovasi baru di dalam teknologi mempernudah 

kehiduoan manusia.  

b. Masyarakat yang serba kompetitif 

c. Meningkatkanya kesadaran terhadap hak-hak asasi 

manusia serta kehidupan manusia dalam kehidupan 

bersama, dan semakin meningkatnya kesadaran 

bersama dalam alam demokrasi. Semuanya itu akan 

berpengaruh juga pada model pengembangan 

pendidikan Agama Islam yang akan disajikan kepada 

peserta didik. 

Membicarakan faktor-faktor proses kependidikan 

Islam berarti membicarakan unsur atau komponen apa saja 

terlibat dalam proses kependidikan islam. Untuk menentukan 

faktor dan kedudukannya dalam hierarki ilmu harus ditelusuri 
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dan konsep paling dasar proses pendidikan, yaitu akar ilmu 

atau hubungan subjek-objek.
26

 

Subjek dalam hal ini adalah manusia yang mencari 

tahu tentang objek. Kegiatan mencari tahu ini disebut sebagai 

proses belajar atau dalam konteks pendidikan disebut proses 

pembelajaran, yaitu proses hubungan anatara manusia 

(subjek) dengan ilmu (objek), proses hubungan subjek-objek 

ini yang melahirkan tujuan atau arah dan pendidikan tujuan. 

Unsur adalah unsur ketiga setelah ada hubungan subjek-objek. 

Sifat ketidakberdayaan, ketergantungan dan 

ketidakmampuan manusia dalam menyempurnakan hubungan 

sebagai subjek ataupun objek dalam dirinya itulah muncul 

konsep pendidik/guru. Sementara proses hubungan subjek dan 

objek itu sendiri pasti menggunakan metode atau cara tertentu 

sekaligus menempati ruang dan waktu. Artinya, proses 

pembelajatan itu sendiri melibatkan lingkungan. Lingkungan 

dalam hal ini menempati kedudukan kelima, setelah peserta 

didik(subjek), ilmu pengetahuan (objek), tujuan dan pendidik. 

Dalam konteks luas lingkungan tersebut mencangkup 

lingkungan konkret maupun abstrak. Dikatakan konkret 

karena terlibat langsung dalam proses pembelajaran itu 

sendiri, dan abstrak karena tidak terlihat secara langsung tapi 

turut mempengaruhi perkembangan, peranan dan arah 

pembelajaran dalam pendidikan Islam.  

Secara heirarkis, unsur-unsur dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam dapat disusun berturut-turut adalah: 

1. Anak didik 

2. Materi pendidikan (ilmu pengetahuan)  

3. Tujuan pendidikan  

                                                             
26 Saiful Anwar, Desain Pendidikan Agama Islam, (Yogyakarta:Idea Press 

Yogyakarta,2014), h. 43, Mengutip Abdul Munir Mulkhan, Akar Pendidikan Islam 

Sebagai Ilmu, dalam Abdul Munir Mulkhan, dkk, Religius Iptek, Yogyakarta: 
Fakultas Terbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan pustaka pelajar,1998, h. 96 

M. Arifin, Filsafat Pendidikan Agama Islam,(Jakarta:Bumi Aksara,1994) h.12 
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4. Pendidik (guru) 

5. Lingkungan. 

8. Pendekatan dan Pengembangan Pembelajaran Agama 

Islam 

Pemahaman tentang Pendidikan Agama Islam (PAI) 

di sekolah/perguruan tinggi dapat dilihat dari dua sudut 

pandang, yaitu PAI aktivitas, berarti upaya yang secara sadar 

dirancang untuk upaya untuk membantu seseorang atau 

sekelompok orang dalam mengembangkan pandangan hidup 

(bagaimana orang untuk menjalani dan memanfaatkan hidup 

dan kehidupannya), sikap hidup dan keterampilan hidup, baik 

yang bersifat manual (petunjuk praktis) maupun mental yang 

bernafaskan dijiwai oleh ajaran yang bernilai-nilai Islam. 

Sedangkan PAI sebagai fenomena adalah peristiwa 

perjumpaan antara dua orang atau lebih dan/atau penciptaan 

suasana yang dampaknya ialah berkembangnya suatu 

pandangan hidup yang bernapaskan atau dijiwai oleh ajaran 

dan nilai-nilai Islam, yang diwujudkan dalam sikap hidup 

serta keterampilan hidup pada salah satu atau beberapa 

pihak.
27

 

Selama ini telah banyak pemikiran dan kebijakan 

yang diambil dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan 

agama Islam yang diharapkan mampu memberikan nuansa 

baru bagi pengembangan sistem pendidikan di Indonesia, dan 

sekaligus hendak memberikan konstribusi dalam menjabarkan 

makna pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membangun watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat yang bertujuan untuk mengembangkan 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

                                                             
27 Syaiful Anwar, Desain Pendidikan Agama Islam, (Yogyakarta:Idea Press 

Yogyakarta2014), h. 69. Mengutip Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam 
Mengefekkan Pendidikan Agama di Sekolah. (Bandung: Remaja Rosdakarya,2002) 

cet.II 
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sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
28

 

Beberapa hal agaknya pemikiran konseptual 

pengembangan pendidikan agama Islam secara terpada pada 

sekolah umum, pengembangan dan peningkatan kualitas 

madrasah pesantren, kegiatan pesantren kilat serta pendidikan 

agama Islam di sekolah menengah umum dan sebagainya, 

adalah beberapa contoh manifestasi dari usaha-usaha tersebut 

diatas.  

Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi 

tentang pengembangkan pendidikan agama Islam melalui 

potret atau pemetaan paradigm yang ada dan memperjelas 

orientasi dan wilayah dari masingmasing paradigm tersebut, 

sehingga pemikiran dan kebijakan yang terkesan yang 

menggebu-gebu, idealis, dan kurang realistis, dapat ditelaah 

ulang dan dikoreksi kembali. Selanjutnya dapat dikonstrusi 

paradigma mana yang sekitarnya relevan untuk dikembangkan 

dalam menetap masa depan bangsa Indonesia menuju 

masyarakat madani. 

Ditemukan ada tiga peta paradigma pengembangan 

pendidikan Agama Islam, yaitu: 

a. Pendekatan Dikotomis  

Di dalam paradigma ini, aspek kehidupan ini 

dipandang dengan sangat sederhana, dan kata kuncinya adalah 

dikotomi atau diskrit. Segala sesuatu hanya dilihat dari dua 

sisi yang berlawanan, seperti laki-laki dan perempuan, ada 

dan tidak ada, bulat dan tidak bulat, pendidikan keagamaan 

dan non keagamaan, atau pendidikan agama dan pendidikan 

umum, demikian seterusnya. Pandangan dikotomis tersebut 

pada gilirannya dikembangkan dalam melihat dan 

memandang aspek kehidupan dunia dan akhirat saja atau 

kehidupan rohani saja. Seksi yang mengurusi masalah 

                                                             
28 Undang-undang Nomor:20/2003,Tentang Sistem Pendidikan Nasional 
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keagamaan disebut sebagai seksi kerohanian. Dengan 

demikian pendidikan keagamaan dihadapkan dengan 

pendidikan non-keagamaan, pendidikan keislaman 

dihadapkan dengan non keislaman, pendidikan agama dengan 

umum, demikian seterusnya. 

b. Pendekatan Mekanisme 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara 

etimologi mechanism berarti: hal kerja mesin, cara kerja suatu 

organisasi, atau saling bekerja seperti mesin, yang masing-

masing bergerak sesuai dengan fungsinya.
29

 Paradigma 

mechanism memandang kehidupan terdiri atas berbagai 

aspek, dan pendidikan dipandang sebagai penanaman dan 

pengembangan seperangkat nilai kehidupan, yang masing-

masing bergerak dan berjalan menurut fungsinya, bagaikan 

sebuah mesin yang terdiri atas beberapa komponen atau 

elemen-elemenyang masing-masing menjalankan fungsinya 

sendiri-sendiri, dan antara satu dengan lainnya bisa saling 

berkonsultasi dengan baik. 

c. Pendekatan Organisme 

Meminjam istilah Biologi, organism berarti susunan 

yang bersistem dari berbagai bagian jasad hidup. Untuk suatu 

tujuan dalam konteks pendidikan Islam paradigma organisme 

bertolak dari pandangan bahwa aktifitas pendidikan 

merupakan suatu sistem yang terdiri atas dari komponen-

komponen bersama dan bekerja sama secara terpadu menuju 

tujuan tertentu, yaitu terwujudnya hidup yang religious atau 

dijiwai oleh ajaran nilai-nilai agama.
30

 

 

                                                             
29 Depdikbud RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia,( Jakarta:Balai 

Pustaka,1996) 
30 Ibid,. 
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9. Langkah-langkah Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam 

Kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

dalam pengembangan kurikulum menurut Rusman, ada lima 

langkah yang harus dilakukan guru, yaitu
31

: 

1. Perencanaan proses pembelajaran 

2. Prinsip-prinsip penyusunn rencana pelaksanaan 

pembelajaran 

3. Pelaksanaan proses pembelajaran 

4. Penilaian hasil pembelajaran 

5. Pengawasan proses pembelajaran 

 

B. Pembelajaran Daring 

1. Pengertian Pembelajaran Daring 

Daring merupakan singkatan dari “dalam jaringan” 

sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan dalam 

kaitannya dengan teknologi internet. Metode daring adalah 

metode yang pertama kali disarankan oleh Kemendikbud 

untuk mengantisipasi aktivitas pembelajaran selama masa 

Pandemi Covid-19 ini. Pembelajaran daring dilakukan dengan 

memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah masing-masing 

siswa/i, tanpa adanya pertemuan tatap muka secara langsung. 

Dapat dilihat pada bidang pendidikan, pembelajaran 

dilakukan secara online atau daring (dalam jaringan). 

Mengingat pada masa pandemi, waktu, lokasi dan jarak 

menjadi permasalahan besar saat ini. Sehingga pembelajaran 

jarak jauh menjadi solusi untuk mengatasi kesulitan dalam 

melaksanakan pembelajaran secara tatap muka langsung. Ini 

memberikan tantangan kepada semua elemen dan jenjang 

pendidikan untuk mempertahankan kelas tetap aktif meskipun 

sekolah telah ditutup.
32

 

                                                             
31 Suyadi, “Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di 

Sekolah”, Jurnal IAIN Raden Fatah Palembang, Vol. 1, 2014, h.37. 
32 Luh Devi Herliandry dkk, “Pengembangan pada Masa Pandemi Covid-

19”, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol 22, No 1, April 2020, hlm. 67. 
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Sistem pembelajaran melalui proses dalam jaringan 

(daring) tentunya akan memanfaatkan teknologi yang tidak 

bisa lepas dari jaringan internet. Keterkaitan antara teknologi 

dengan pendidikan tidak akan dapat berlangsung dengan baik 

tanpa adanya pemanfaatan media teknologi informasi. Dengan 

adanya kebijakan baru ini, pemerintah berharap pembelajaran 

dalam jaringan (daring) berjalan dengan baik tanpa hambatan. 

Dan untuk saat ini cara mengatasi permasalahan terhadap 

keterlambatan penyampaian ilmu pengetahuan pada peserta 

didik, maka pembelajaran tetap berlangsung secara online. 

2. Macam-macam Pembelajaran Berbasis Daring 

Pembelajaran daring dilakukan dengan disesuaikan 

kemampuan masing-masing sekolah. Media pembelajaran 

dapat menggunakan gadget atau laptop melalui beberapa 

portal media aplikasi pembelajaran teknologi digital yang 

mudah dilakukan, sebagai berikut: 

a. Zoom 

Zoom adalah aplikasi video conference yang bisa 

digunakan antar perangkat seperti laptop dan smartphone. 

Zoom merupakan platform tatap muka yang mana 

pendidik dan peserta didik bisa langsung berinteraksi 

selayaknya bertemu langsung. Aplikasi zoom sangat 

sesuai untuk kegiatan pembelajaran online, yang mampu 

mendukung jumlah peserta belajar lebih dari 20 orang, 

dan fitur conference tool bisa digunakan oleh setiap 

peserta. Zoom memungkinkan untuk menulis dan 

berbicara secara bersamaan. Penggunaan aplikasi ini juga 

tidak harus diunduh, cukup dengan mengklik link yang 

diberikan dan dibuka dengan browser.
33

 

 

                                                             
33 Asnurul Isroqmi, “Pentingnya Penguasaan Beberapa Aplikasi Komputer 

Bagi Dosen Di Pembelajaran Daring Berbasis Moodle”, Prosiding Seminar Nasional 

Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang, Januari 2020, hlm. 68. 
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b. Google Classroom 

Google Classroom adalah layanan web gratis, 

yang dikembangkan oleh google untuk pendidikan, yang 

bertujuan untuk menyederhanakan membuat, 

mendistribusikan, dan menilai tugas dengan cara tanpa 

menggunakan kertas. Google classroom dirancang untuk 

mempermudah interaksi seorang pendidik dengan peserta 

didik dalam dunia internet. Aplikasi ini akan memberikan 

kemudahan kepada para pendidik untuk mengeksplorasi 

gagasan keilmuan yang dimiliki yang selanjutnya 

diberikan kepada peserta didik. Peserta didik dapat 

diundang untuk bergabung dengan kelas melalui kode 

pribadi, atau secara otomatis diimpor dari domain 

sekolah. Setiap kelas membuat folder terpisah di drive 

masing-masing pengguna, di mana siswa dapat 

mengirimkan pekerjaan untuk dinilai oleh guru. Para 

peserta didik yang bergabung dalam aplikasi tersebut, bisa 

mengecek setiap tugas yang diberikan oleh guru pada 

laman tugas yang tersedia diaplikasi tersebut dengan cara 

mudah dengan sekali klik saja. Sehingga, mereka segera 

merespon tugas-tugas yang dikirim lewat aplikasi 

tersebut. Guru juga bisa melihat dengan cepat siapa saja 

dari peserta didik yang telah menyelesaikan tugas, 

sehingga media ini bisa dijadikan kontrol kegiatan siswa 

di luar sekolah.
34

 

c. Live Chat Whatsapp 

Saat ini whatsapp merupakan salah satu platform 

pesan yang dapat digunakan dalam PJJ (Pembelajaran 

Jarak Jauh). Aplikasi platform whatsapp dilengkapi 

dengan berbagai pilihan yang mendukung seperti adanya 

New Group, New Broadcast, Whatsapp Web, Starred 

Messages and Settings. Berbagai pilihan yang tersedia 

                                                             
34 Susanto, dkk. “Optimalisasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI) Melalui Google Classroom”, Jurnal Piwulang, Vol. 2, No. 2 Maret 2020 hlm. 

131. 
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tersebut, ada salah satunya bernama New Group yang 

belakangan ini banyak digunakan para pendidik dan 

pelajar sebagai media komunikasi yang terhalang oleh 

jarak yang disebut Whatsapp Group. 

Whatsapp Group tersebut saat ini dijadikan wadah 

diskusi untuk memecahkan berbagai masalah, pertanyaan 

dan sesuatu yang penting yang harus disampaikan 

terhadap orangorang yang bergabung di dalamnya. 

Diskusi melalui whatsapp group ini sangat membantu 

penggunanya untuk berkomunikasi dalam PJJ. 

d. Electronic Mail (E-mail) 

Electronic mail merupakan salah satu dari sekian 

banyak layanan internet yang ada saat ini. Layanan 

internet adalah berbagai program atau fasilitas yang 

disediakan oleh internet. Dari layanan internet tersebut 

yang paling banyak digunakan adalah layanan internet 

electronic mail. Mulai tahun 1980-an, electronic mail 

sudah bisa dinikmati oleh khalayak umum sebagai salah 

satu proses pengiriman surat melalui internet dengan 

menggunakan waktu yang sangat singkat dan cepat. 

Penggunaan electronic mail sebagai media komunikasi 

dalam sistem networking adalah salah satu sarana 

komunikasi elektronik yang dikembangkan untuk 

menunjang aktivitas komunikasi secara global. 

Penggunaan electronic mail bagi kalangan siswa atau 

pelajar telah memberikan solusi terbaik dalam 

berkomunikasi. Electronic mail telah menjadi media 

transkomunikasi untuk berkomunikasi dan menyimpan 

data yang dibutuhkan. Kebutuhan data yang cepat dan 

akurat diperoleh dengan memanfaatkan data-data 

elektronik melalui jaringan internet.
35

 Dan layanan 

internet yang menarik dari electronic mail adalah 

                                                             
35 Anhar Mawarsih, “Pengaruh Electronic Mail Sebagai Media Komunikasi 

Terhadap Mengerjakan Tugas Kuliah Mahasiswa”, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 2, 
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memudahkan siswa atau para pelajar dalam memecahkan 

permasalahan pelajaran. 

e. E-Learning 

E-Learning merupakan sebuah inovasi yang 

mempunyai kontribusi yang besar terhadap perubahan 

dalam proses pembelajaran, dimana proses belajar tidak 

lagi hanya mendengarkan uraian materi dari Dosen, tetapi 

mahasiswa juga melakukan aktivitas lain seperti 

mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain. 

Selain itu materi bahan ajar dapat divisualisasikan dalam 

berbagai format dan bentuk yang lebih dinamis dan 

interaktif sehingga learner atau murid akan termotivasi 

untuk terlibat lebih jauh dalam proses pembelajaran 

tersebut.
36

 

Kata e-learning terdiri dari dua bagian, yaitu “e” 

yang merupakan singkatan dari “electronica” dan 

“learning” yang berarti “pembelajaran”. Jadi e-learning 

berarti pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan 

perangkat elektronika. Jadi dalam pelaksanaannya e-

learning menggunakan perangkat komputer atau 

perangkat elektronik lainnya. 

3. Karakteristik Pembelajaran Berbasis Daring  

Pendidikan jarak jauh memiliki beberapa 

karakteristik dasar, yaitu:  

a. Pengajar dan peserta didik tidak berada dalam 

satu ruang yang sama saat proses belajar-

mengajar berlangsung.  

b. Penyampaian materi ajar dan proses pembelajaran 

dilakukan dengan memanfaatkan media 

komunikasi dan informasi. 
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c. Menekankan pada cara belajar mandiri namun ada 

lembaga yang mengaturnya.  

d. Keterbatasan pada pertemuan tatap muka. 

Biasanya pertemuan tatap muka dilakukan secara 

periodik antara peserta didik dengan pengajar atau 

tutor.  

e. Fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Dengan 

kata lain masing-masing peserta didik dapat 

mengatur waktu belajarnya sendiri sesuai dengan 

ketersediaan waktu dan kesiapannya.
37

 

 

4. Prinsip-prinsip Pembelajaran Berbasis Daring 

Panduan pembelajaran jarak jauh yang dirilis 

Kemendikbud berisi tentang langkah-langkah 

pembelajaran Belajar Dari Rumah (BDR), acuan untuk 

Kemendikbud dan Pemerintah Daerah dalam mengelola 

pelaksanaan BDR, yang dapat diterapkan oleh satuan 

pendidikan, guru, siswa-siswi, dan orang tua dalam 

menjalankan BDR. Prinsip utama dalam panduan 

pembelajaran jarak jauh tersebut hendak memastikan 

bahwa keselamatan dan kesehatan lahir batin siswa, guru, 

serta seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama 

dalam pelaksanaan BDR.  

Kegiatan BDR juga dilaksanakan untuk 

memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa, 

tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian 

kurikulum. Dengan demikian, BDR dapat difokuskan 

pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai 

pandemi Covid-19.  

Aktivitas dan tugas siswa selama BDR pun dapat 

bervariasi sesuai minat dan kondisi anak. Karena itu, 

pedoman ini mengedepankan pola interaksi dan 

komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua 

                                                             
37 Kemdikbud. Modul : Satuan Pembelajaran Seri Pengembangan Bahan 

Belajar Mandiri, Diakses pada tanggal 26 November 2021, pukul 22:13 
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atau wali anak. Penilaian BDR pun secara kualitatif, 

bukan skor kuantitatif.
38

 

5. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Berbasis 

Daring 

Peneliti melakukan wawancara kepada subjek 

penelitian terkait pengalaman mereka tentang kelebihan 

dan kekurangan pembelajaran berbasis daring. 

Pengalaman yang dirasakan siswa mengenai kelebihan 

dan kekurangan daring sangat variatif, diantaranya:  

Kelebihan: 

a. Siswa merasa lebih santai dan senang  

b. Siswa merasa punya lebih banyak waktu 

dirumah bersama keluarganya  

c. Siswa merasa punya lebih banyak waktu 

beristirahat dan bersantai  

d. Siswa merasa lebih rileks dan tidak tegang  

 

Kekurangan: 

a.    Siswa merasa boros dikarenakan kuota jadi 

cepat habis  

b. Siswa merasa lebih sulit memahami materi 

yang disampaikan oleh guru 

c. Siswa merasa sedih karena uang jajan yang 

didapatkan berkurang  

d. Siswa merasa kegiatan sosial dengan 

temantemannya terhambat. 

Kelebihan pembelajaran jarak jauh ini yaitu para 

siswa dapat mengikuti pembelajaran kapan pun dan 

dimana pun sesuai keinginan dan memiliki koneksi 

internet dengan baik, siswa dapat melihat kembali materi 

pembelajaran karena materi yang diberikan guru berupa 

pdf dan power point yang bisa didownload dan dibuka 

kembali kapan saja, melatih siswa untuk belajar mandiri 

                                                             
38 Kelas Pintar, “Panduan Pembelajaran Jarak Jauh dari Kemendikbud 

Selama Masa New Normal” (https://www.kelaspintar.id/blog/edutech/panduan-
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sehingga pengetahuannya lebih luas, dapat menghemat 

biaya transportasi karena tidak perlu pergi kesekolah, 

siswa memiliki banyak kesempatan bertanya karena saat 

daring poin penilaian termasuk keaktifan siswa dan Tanya 

jawab juga bersifat fleksibel, pembelajaran yang 

dilakukan ketika daring lebih cepat dari pada saat tatap 

muka.  

Kekurangan dari pembelajaran jarak jauh ini yaitu 

siswa tidak fokus belajar karena gangguan suara dari 

aktifitas orang-orang rumah, siswa dan pengajar dalam 

interaksinya diluar pembelajaran cukup terbatas karena 

waktu yang singkat, ada beberapa mata pelajaran yang 

tidak bisa dilakukan secara daring, apabila terjadi susah 

sinyal maka akan menghambat proses pembelajaran, alat 

pembelajaran dengan menggunakan gadget atau laptop 

maka hanya kalangan tertentu yang dapat mengikuti 

pembelajaran, selama pembelajaran jarak jauh siswa 

kesulitan untuk membagi waktu belajar dan disiplin diri 

saat dirumah. Sehingga siswa harus beradaptasi pada 

keadaan seperti itu.
39

 

6. Media Pembelajaran Daring PAI 

Media pembelajaran secara daring adalah media 

pembelajaran yang digunakan dengan memanfaatkan 

jaringan internet dalam penggunaannya. Ada beberapa 

prinsip dalam penggunaan media pembelajaran yaitu 

sebagai berikut :  

1. Ketepatan dengan tujuan pembelajaran  

2. Kemudahan memperoleh data  

3. Keterampilan guru menggunakan media  

4. Tersedianya waktu
40

 

                                                             
39 Rosiana Milantika, “Dampak Sistem Pembelajaran Jarak Jauh pada Dunia 

Pendidikan”(https://www.kompasiana.com/rosianamilantika3162/5ef4574a097f363eb 

13b7692/dampak-sistem-pembelajaran-jarak-jauh-pada-dunia-pendidikan), Diakses 

pada 26 November 2021, Pukul 22:22.  
40

 Carona Elianur, “Pilihan Media Pembelajaran Daring oleh Guru PAI di 

Bengkulu Tengah,” Jurnal As-Salam, Kementerian Agama Bengkulu, 4.1 (2020), 37-
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7. Manfaat Pembelajaran Daring 

Kemajuan teknologi saat ini sangat berdampak 

kepada semua pihak tidak terkecuali pada bidang 

pendidikan yang dalam penyelenggaraannya bagaimana 

menggunakan teknologi secara total sebagai media utama 

dalam pembelajaran daring. Dengan adanya teknologi ini 

dalam pendidikan sangat bermanfaat untuk mencapai 

efesiensi dalam pendidikan seperti efesiensi dalam waktu 

belajar, lebih mudah untuk mengakses materi 

pembelajaran maupun sumber belajar itu sendiri.  

Menurut Meidawati, dkk ada beberapa manfaat 

dari pembelajaran daring, yang dimana sebagai berikut: 

1. Dapat membangun komunikasi dan diskusi yang 

sangat efisien antara siswa dan guru.  

2. Siswa dapat berinteraksi dan berdiskusi antar 

siswa lainnya tanpa melalui guru  

3. Dapat memudahkan interaksi antara guru, siswa 

dan oang tua siswa  

4. Sebagai sarana untuk ujian dan kuis  

5. Guru dapat dengan mudah memberikan materi 

kepada siswa baik berupa gambar dan video   

6. Siswa dapat dengan mudah mencari dan 

mengunduh bahan ajar tersebut  

7. Guru dapat membuat soal maupun kuis dimana 

saja dan kapan saja tanpa batas waktu. 

Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa dengan adanya pembelajaran daring ini sangat 

membantu guru dan siswa dalam proses pembelajaran 

yang dimana guru hanya perlu mempersiapkan materi 

bahan ajar dan membagikannya kepada siswa melalui 

aplikasi-aplikasi yang telah disepakati oleh guru dan 

siswa terlebih dahulu. 
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C. Motivasi Belajar 

1. Pengertian Motivasi Belajar 

Seseorang akan berhasil dalam belajar, kalau pada dirinya 

sendiri ada keinginan untuk belajar. Inilah prinsip dan hukum 

pertama dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran. Keinginan 

atau dorongan untuk belajar inilah yang disebut dengan 

motivasi.
41

  

Jadi pendidikan dan pengajaran akan sangat kesulitan 

untuk mencapai tujuannya dengan maksimal tanpa adanya 

motivasi atau dorongan pada masing-masing individu yang 

memiliki hubungan dengan kegiatan pendidikan. Menurut 

Atkinson, motivasi dijelaskan sebagai suatu tendensi seseorang 

untuk berbuat yang meningkat guna menghasilkan satu hasil atau 

lebih pengaruh.  

AW. Bernard memberikan pengertian, motivasi sebagai 

fenomena yang dilibatkan dalam perangsangan tindakan ke arah 

tujuan-tujuan tertentu yang sebelumnya kecil atau tidak ada 

gerakan sama sekali ke arah tujuan-tujuan tertentu. Motivasi 

merupakan usaha memperbesar atau mengadakan gerakan untuk 

mencapai tujuan tertentu.
42

 Semakin besar motivasi seseorang 

untuk mencapai tujuan, maka semakin besar pula peluang untuk 

keberhasilan tujuan tersebut.  

Motivasi dapat juga dikatakan sebagai serangkaian usaha 

untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang 

mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka ia 

akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan 

tidak suka itu. Jadi motivasi itu dapat dirangsang oleh rangsangan 

dari luar, tetapi motivasi itu tumbuh dari dalam diri seseorang. 

Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai 

keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan 

kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan 

                                                             
41 Sudirman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: 

Rajagrafindo Persada, 2007), h.40 
42  Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Pendidikan dalam Perspektif Baru, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 319. 
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belajar dan yang memberikan pada arah kegiatan belajar, sehingga 

tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai.
43

 

Secara lebih khusus jika orang menyebutkan motivasi 

belajar yang dimaksudkan tentu segala sesuatu yang ditujukan 

untuk mendorong atau memberikan semangat kepada orang yang 

melakukan kegiatan belajar agar menjadi lebih giat lagi dalam 

belajarnya untuk memperolah prestasi yang lebih baik lagi.  

Motivasi dapat timbul dari luar maupun dari dalam 

individu itu sendiri. Motivasi yang berasal dari luar individu 

diberikan oleh motivator seperti orangtuanya, guru, konselor, 

ustadz/ustadzah, orang dekat, dan lain-lain. Sedangkan motivasi 

yang berasal atau timbul dalam diri seseorang, dapat disebabkan 

seseorang mempunyai keinginan untuk dapat menggapai sesuatu 

(cita-cita) dan lain sebagainya.
44

  

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling 

mempengaruhi. Belajar adalah suatu perubahan tingkah laku 

secara relatif permanen dan secara potensial yang terjadi pada 

seseorang atau individu sebagai suatu hasil latihan atau praktik 

yang diperkuat dengan diberi hadiah untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu.
45

 

Firman Allah SWT dalam QS. Al-„Alaq ayat 1-5 

berbunyi: 

ْنَساَن ِمْن َعَلٍق )١)  ۚ  ِاقْ َرْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذْي َخَلقَ  َرْأ َورَبَُّك ٢( َخَلَق اْْلِ (  ِاق ْ
ْنَساَن َما َلْم يَ ْعَلمْ ٤(  الَِّذْي َعلََّم بِاْلَقَلِم )٣) ۚ  اْْلَْكَرمُ  (٥) ۚ  (  َعلََّم اْْلِ  

Artinya : “Bacalah dengan (menyebut) nama tuhanmu yang 

menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal 

darah. Bacalah, dan tuhanmu lah yang maha pemurah, yang 

                                                             
43 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar…, h. 75.  
44 Prawira, Psikologi Pendidikan… h.320. 
45 Hamzah B.Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya Analisis di Bidang 

Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). H. 23. 
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mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam, Dia mengajar 

kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
46

 

Dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan 

oleh Muslim sebagai berikut: 

َل اهللُ َلُه ِبِه َطرِيًقا ِإَلى اْلَجنَّة  َمْن َسَلَك َطرِيًقا يَ ْلَتِمُس ِفيِه ِعْلًما، َسهَّ

Artinya: “Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk 

menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga”. 

(HR. Muslim)
47

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa 

surat Al-Alaq menjelaskan tentang perintah untuk membaca 

dalam arti yang seluas-luasnya seperti mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan perlunya alat untuk melakukan kegiatan dalam 

upaya mengembangkan ilmu pengetahuan, serta menjelaskan 

tentang kekuasaan Allah SWT berkuasa menciptakan manusia, 

memberikan kenikmatan dan karunia berupa kemampuan berfikir 

yang sempurna dan membaca.  

Maka dapat diketahui bahwa motivasi merupakan 

kekuatan yang dapat menggerakkan seseorang yang kadang-

kadang dilakukan dengan cara menyampingkan hal-hal yang 

dianggap kurang bermanfaat untuk mencapai tujuan yang lebih 

berfaedah. Oleh karena itu motivasi dipandang sangat penting 

dalam kehidupan manusia sebagai kebiasaan yang diperolehnya 

yaitu suatu dorongan.  

  

                                                             
46

 Mushaf Al-Azhar, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung: Jabal, 2010) hal. 

597 
47 https://jimipositron.wordpress.com/2016/06/08/menuntut-ilmu/ diakses 

pada 08 Juni 2022 pukul 22:10 WIB 
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2. Jenis Motivasi Belajar  

Motivasi terdiri dari dua jenis yaitu: 

1. Motivasi positif, artinya melalui pemberian hadiah 

bagi yang berprestasi, diharapkan mereka akan dapat 

lebih berprestasi. 

2. Motivasi negatif, yaitu dengan memberi hukuman 

bagi yang bersalah, tentunya, agar mereka tidak 

mengulangi kesalahan. Pemberian hukuman, memang 

pengaruh untuk mencegah/mengurangi kesalahan. 

Namun, sikap untuk tidak berbuat salah, tidak 

otomatis meningkatkan gairah bekerja atau dapat 

meningkatkan motivasi untuk menjadi lebih baik. 

Karena itu, umumnya kedua jenis motivasi ini 

digunakan dalam porsi dan waktu yang tepat. 

 

3. Fungsi Motivasi 

1. Sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap 

aktifitas yang dilakukan.  

2. Penentu arah perbuatan yakni kearah tujuan yang 

ingin dicapai.  

3. Menyeleksi perbuatan.  

4. Pendorong usaha untuk mencapai prestasi.  

5. Motivasi adalah sesuatu yang paling mendasar yang 

harus ada dalam proses belajar karena hasil belajar 

akan optimal bila ada motivasi.  

6. Motivasi selalu bertalian dengan suatu tujuan. 

 

4. Prinsip-prinsip Motivasi Belajar 

Prinsip-prinsip Motivasi dalam Belajar Kenneth H. 

Hover yang di kutip oleh Oemar Hamalik mengemukakan 

prinsip-prinsip motivasi dalam belajar sebagai berikut :  
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1. Pujian lebih pengaruh daripada hukuman  

2. Semua murid mempunyai kebutuhan-kebutuhan 

psikologis (yang bersifat dasar) tertentu yang harus 

mendapat kepuasan.  

3. Motivasi yang berasal dari dalam individu lebih 

pengaruh daripada motivasi yang dipaksakan dari 

luar.  

4. Terhadap jawaban (perbuatan) yang serasi (sesuai 

dengan keinginan) perlu dilakukan usaha pemantauan 

(reinforcement).  

5. Motivasi itu mudah menjalar atau tersebar terhadap 

orang lain.  

6. Pemahaman yang jelas terhadap tujuan-tujuan akan 

merangsang motivasi.  

7. Tugas-tugas yang dibebankan oleh diri sendiri akan 

menimbulkan minat yang lebih besar untuk 

mengerjakannya daripada apabila tugas-tugas itu 

dipaksakan oleh guru.  

8. Pujian-pujian yang datangnya dari luar (external 

reward) kadang-kadang diperlukan dan cukup 

pengaruh untuk merangsang minat yang sebenarnya.  

9. Teknik dan proses mengajar yang bermacam-macam 

adalah pengaruh untuk memelihara minat murid.  

10. Manfaat minat yang telah dimiliki oleh murid adalah 

bersifat ekonomis.  

11. Kegiatan-kegiatan yang akan dapat merangsang minat 

murid-murid yang kurang mungkin tidak ada artinya 

(kurang berharga) bagi para siswa yang tergolong 

pandai.  

12. Kecemasan yang besar akan menimbulkan kesulitan 

belajar.  

13. Kecemasan dan frustasi yang lemah dapat membantu 

belajar, dapat juga lebih baik.  

14. Apabila tugas tidak terlalu sukar dan apabila tidak ada 

maka frustasi secara cepat menuju kedemoralisasi.  



 

 
40 

15. Setiap murid mempunyai tingkat-tingkat frustasi 

toleransi yang berlainan.
48

  

16. Tekanan kelompok murid (per grup) kebanyakan lebih 

pengaruh dalam motivasi daripada tekanan/paksaan 

dari orang dewasa.  

17. Motivasi yang besar erat hubungannya dengan 

kreativitas murid. 

5. Indikator Motivasi Belajar 

Menurut Sardiman A.M indikator Motivasi Belajar 

adalah sebagai berikut: 

1. Tekun menghadapi tugas 

2. Ulet dalam menghadapi kesulitan (tidak lekas puas) 

3. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam 

masalah untuk orang dewasa (misalnya masalah 

pembangunan, politik, ekonomi, dan lain-lain) 

4. Lebih senang berkerja mandiri 

5. Cepat bosan pada hal-hal yang rutin (hal-hal yang 

berulang begitu saja) 

6. Dapat mempertahankan pendapatnya. 

Selanjutnya Martin Handoko mengemukakan bahwa 

indikator Motivasi Belajar adalah: 

1. Kuatnya kemauan untuk belajar 

2. Jumlah waktu yang disediakan untuk belajar 

3. Kerelaan meninggalkan kewajiban atau tugas yang 

lain 

4. Ketekunan dalam mengerjakan tugas 

Dari berbagai pendapat ahli diatas maka indikator dan 

karakteristik Motivasi belajar dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

1. Kuatnya kemauan untuk berbuat 

2. Ketekunan dalam mengerjakan tugas 

3. Jumlah waktu yang disediakan dalam belajar 
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4. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas puas) 

5. Kerelaan meninggalkan kewajiban atau tugas lain 

6. Adanya harapan dan cita-cita masa depan 

7. Lebih senang bekerja sendiri.
49

 

D. Pengaruh Pembelajaran PAI Berbasis Daring Terhadap 

Motivasi Belajar Siswa 

Untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di lingkungan 

pendidikan sekolah, maka SMP Tirtayasa Sukabumi 

melaksanakan pembelajaran daring sebagai solusi pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan  hasil penelitian 

menunjukkan siswa, sarana, dan prasarana untuk melaksanakan 

pembelajaran daring. Pembelajaran daring efektif untuk mengatasi 

pembelajaran yang memungkinkan guru dan siswa berinteraksi 

dalam kelas virtual yang dapat diakses dimana saja dan kapan 

saja. Pembelajaran daring dapat membuat siswa belajar secara 

mandiri dan dapat meningkatkan motivasi mereka dalam 

pembelajaran daring. Namun, ada kelemahan pembelajaran daring 

salah satunya siswa yang tidak terawasi dengan baik selama 

proses pembelajaran. Seperti lemahnya sinyal internet dan kuota 

menjadi kendala dalam pembelajaran daring. Dalam masa 

pandemi Covid-19 pembelajaran pendidikan agama Islam 

merupakan bagian dari pelaksaan pendidikan secara umum, 

pendidikan agama Islam di sekolah ataupun di madrasah bertujuan 

untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui 

pemberian dan menumbuhkan pengetahuan, penghayatan serta 

pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi 

manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, 

ketaqwaan, berbangsa, dan bernegara. 

 

E. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis   merupakan   jawaban   sementara   terhadap   

rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian 

telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan 

sementara, karna jawaban yang diberikan baru berdasarkan 
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teori  yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga 

dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan 

masalah penelitian, belum jawaban yang empirik dengan data.
50

 

Hipotesis juga di definisikan sebagai jawaban sementara 

dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Penelitian yang 

dilakukan kepada objek penelitian   secara   keseluruhan   atau   

populasi   kemungkinan   terdapat hipotesis penelitian akan tetapi 

tidak ada hipotesis statistik. Pada penelitian ini menggunakan dua 

jenis hipotesi penelitian yaitu hipotesis nol (H0) dan hipotesis 

alternatif (H1). Hipotesis nol (H0) adalah hipotesis yang 

menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel X 

dan variabel Y. Hipotesis alternatif (H1) adalah hipotesis yang 

menyatakan bahwa terdapat hubungan antara variabel X dan 

variabel Y. Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu: 

H0: Pembelajaran PAI Berbasis Daring tidak 

berpengaruh terhadap Motivasi Belajar Siswa pada SMP 

Tirtayasa Sukabumi Bandar Lampung. 

H1: Pembelajaran PAI Berbasis Daring berpengaruh 

dalam meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada SMP 

Tirtayasa Sukabumi Bandar Lampung. 
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