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ABSTRAK 

 

Pendidikan merupakan faktor fundamental bagi eksistensi bangsa dan negara. 

Pendidikan dalam sudut pandang  Islam memiliki dua sisi yakni: memperoleh 

pengetahuan intelektual, dan mengembangkan spiritual. setiap dimensi pendidikan 

haruslah harus dibuat sama pentingnya bagi kedua sisi tersebut. Wabah virus 

Corona menyebabkan berbagai ketidakseimbangan dan menghambat seluruh 

aktivitas masyarakat. Sehingga, pemerintah mengeluarkan kebijakan penutupan 

umum lockdown, yang pada gilirannya juga mendorong penutupan sektor 

pendidikan. Untuk itu, ketersediaan teknologi merupakan faktor penting bagi 

keberhasilan sebuah pembelajaran berbasis daring atau e-learning. Dalam situasi 

yang problematik tersebut, penulis dalam hal ini, mengadakan penelitian terkait 

implementasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam melalui Smart School 

Lampung Berjaya yang berlokasi di Sekolah Mnengan Atas Negeri 1 (SMAN 1) 

Meraksa Aji Tulang Bawang yang berlangsung selama selama 8 bulan yang 

dimulai sejak bulan Januari 2021 sampai bulan Agustus 2022. Adapun jenis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, 

yakni penelitian yang menggambarkan keadaan yang sudah dan/atau sedang 

terjadi. Sumber data pada penelitian ini ialah informan sebanyak 64 orang yang 

meliputi Kepala Sekolah, Waka Kesiswaan, Waka Kurikulum, staf Kepala 

Madrasah dan Seluruh dewan guru serta para peserta didik. Selain itu, guna 

verifikasi data yang ada penulis juga mencari bahan informasi dan data dari 

dokumen sekolah yang berhubungan dengan implementasi pembelajaran yang 

berlangsung selama ini. Adapun dalam hal pemerolehan ataupun pengumpulan 

data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan 

data antara lain: Metode Observasi,  dan, Dokumentasi. Sedangkan dalam analisis 

data, penulis menggunakan teknik Triangulasi. Penelitian ini menghasilkan 

temuan antara lain: Terdadaat aspek-aspek penting yang kiranya perlu 

diperhatikan dalam proses pembelajaran Agama Islam melalui sarana belajar 

Smart School Lampung Berjaya, yakni: Kuatnya dorongan atau motivasi dari guru 

kepada peserta didik secara berkesinambungan; Adanya pemberian reward 

ataupun imbalan bagi peserta didik yang unggul; Terselenggaranya penguatan 

nilai kearifan; Guru memiliki perhtian lebih terhadap perilaku peserta didiknya. 

Secara keseluruhan media ataupun sarana belajar Smart School Lampung Berjaya, 

dalam hal ini, sangat membantu guru bidang studi mata pelajaran pendidikan 

agama Islam, khususnya, dalam menyelenggarakan proses belajar-mengajar agar 

lebih efektif. Dengan memanfaatkan sarana Smart School Lampung Berjaya 

pengelolaan pembelajaran pun dapat berjalan dengan baik serta kian efektif dan 

efisien, menyenangkan, dan akhirnya para peserta didik pun menjadi lebih 

termotivasi, sehingga mereka antusias untuk mengikuti pembelajaran. Berangkat 

dari proses analisis yang cukup mendalam, implementasi sarana pembelajaran 

Smart School Lampung Berjaya tersebut menunjukkan dampak yang efektif baik. 

Ada beberapa tantangan dalam mengimplemetasikan media atau sarana 

pembelajaran Smart School Lampung Berjaya ini misalnya: Ketersediaan 

perangkat, jaringan internet, kecepatan Internet, kuota data internet, guru kurang 

leluasa memilih dan mennggunakan metode pembelajaran. 
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ABSTRACT 

 

Education is a fundamental factor for the existence of the nation and state. More 

than that, education plays an important role in the progress of the nation itself. 

Education in the Islamic point of view has two sides, namely: acquiring 

intellectual knowledge, and developing spiritual knowledge that comes from 

divine revelation. For this reason, every dimension of education must be made 

equally important for both sides. The Corona virus pandemic has caused various 

imbalances and hampered all community activities. In order to prevent the spread 

of the Covid-19 outbreak, the government issued a general lockdown policy, 

which in turn also pushed the closure of the education sector. For this reason, the 

availability of technology is an important factor for the success of online-based 

learning or e-learning as a means or alternative learning media. In this problematic 

situation, the author, in this case, conducted research related to the 

implementation of Islamic Religious Education learning through Smart School 

Lampung Berjaya located at Mnengan Atas Negeri 1 School (SMAN 1) Meraksa 

Aji Tulang Bawang which lasted for 8 months starting from January 2021 to 

Augutust 2021. The type used in this research is descriptive qualitative research, 

namely research that describes conditions that have occurred and/or are currently 

happening. Sources of data in this study were informants as many as 64 people 

which included the Principal, Deputy Head of Student Affairs, Deputy Head of 

Curriculum, Head of Madrasah staff and the entire board of teachers and students. 

In addition, in order to verify the existing data, the authors also look for 

information and data materials from school documents related to the 

implementation of learning that has taken place so far. As for the acquisition or 

collection of data in this study, the authors use several methods of data collection, 

including: Observation Method, and, Documentation. Meanwhile, in data 

analysis, the writer uses triangulation technique. This study resulted in findings, 

including: There are important aspects that need to be considered in the process of 

learning Islam through the Smart School Lampung Berjaya learning facility, 

namely: Strong encouragement or motivation from teachers to students on an 

ongoing basis; The existence of rewards or rewards for superior students; The 

implementation of strengthening the value of wisdom; Teachers have more 

attention to the behavior of their students. Overall, the media or learning facilities 

at Smart School Lampung Berjaya, in this case, are very helpful for teachers in the 

field of Islamic religious education, in particular, in organizing the teaching-

learning process to be more effective. By utilizing the facilities of Smart School 

Lampung Berjaya, learning management can run well and become more effective 

and efficient, fun, and finally the students become more motivated, so they are 

enthusiastic to take part in learning. Departing from a fairly in-depth analysis 

process, the implementation of the Lampung Berjaya Smart School learning 

facility shows a good effective impact. There are several challenges in 

implementing the Lampung Berjaya Smart School learning media or facilities, for 

example: Availability of devices, internet network, Internet speed, internet data 

quota, teachers are not free to choose and use learning methods. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

I. Konsonan Tunggal 

Arab  Indonesia Arab  Indonesia 

 Th = ط A = ا

 Zh = ظ B = ب

   = ع T = ت

 Gh = غ Ts = ث

 F = ف J = ج

 Q = ق H = ح

 K = ك Kh = خ

 L = ل D = د

 M = م Dz = ذ

 N = ن R = ر

 W = و Z = ز

 H = ه S = س

 ˈ = ء Sy = ش

 Y = ي Sh = ص

    Dh = ض

 

II. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap. Contoh: ََد  َوحَّ

wahhada. 

 

III. Tā Marbutah di akhir kata  

1. Bila dimatikan ditulis h, kecualiuntuk kata-kata Arab yang sudah 

terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan 

sebagainya. Contoh: ُهعَاَهلَة ditulis mu’ āmalah . 

2. Bila dihidupkan ditulis t Contoh: ءلياوألاهةَاكر  ditulis karāmatul-auliyā′. 

 

IV. Vokal Pendek 

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u. 

 

V. Vokal Panjang 

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī ,dan u panjang ditulis ū, masing-

masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya. 

 

VI. Vokal Rangkap 

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, ditulis dan fathah + 

wāwu mati ditulis au. 
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VII. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof ( ′ ) Contoh : نتنأأ  ditulis a′antum, هؤنث ditulis mu′annaś. 

 

VIII. Kata Sandang Alif + Lam  

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- Contoh: أنلقرا  ditulis al-

Qura′ān; 

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya. Contoh: لشيعةا   ditulis asy-Syī‛ah. 

 

IX. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD. 

 

X. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat 

Ditulis kata per kata, atau ditulis menurut bunyi atau pengucapannya 

dalam rangkaian tersebut. Conto: مَِدْينَُسالاإل  ditulis Dīn al-Islām atau Dīnul-

Islām. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan faktor fundamental ataupun sebuah 

kebutuhan yang mutlak bagi eksistensi bangsa dan negara. Peran 

pendidikan, dalam hal ini, sangat berkaitan erat dengan kemajuan bagi 

bangsa itu sendiri. Kemajuan dan kemunduruan suatu bangsa ditentukan 

dengan sejauh mana baik dan buruknya aspek pendidikan di negara itu 

sendiri. Proses pendidikan yang erat kaitannya dengan kegiatan belajar-

mengajar itu, pada dasarnya, adalah sebuah proses yang meliputi proses 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, refleksi, dan juga revisi jika memang 

diperlukan. Sehingga, dari situ dapat dilihat bahwa tujuan akhir dari 

pendidikan ialah revisi atau perbaikan yang dalam hal ini untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Senada dengan itu, Chairul 

Anwar menyatakan bahwa: “Education, as the most important 

instrument in addressing the human resources”.1 

Dengan demikian, dapat dikatakan dengan kalimat sederhana 

bahwasanya kemajuan bangsa terletak pada kualitas manusianya, dan 

peningkatan kualitas manusianya hanya dapat dibina melalui pendidikan. 

Atau dengan kata lain, pendidikan merupakan usaha sadar  yang 

direncanakan  untuk  mencapai  tujuan  yang telah ditetapkan. Salah satu 

                                                             
1 Chairul Anwar, “Learning Value at Senior High School Al-Kautsar Lampung for 

the Formation of Character”, Journal of Education and Practice,  Vol.6, No.9, 2015. 

Retrieved From: https://eric.ed.gov/?id=EJ1082475  

https://eric.ed.gov/?id=EJ1082475
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dari berbagai macam bentuk proses pendidikan ialah ialah dengan 

melalui proses kegiatan pembelajaran di sekolah. Dengan proses 

pendidikan di sekolah, sebagaimana dijelaskan oleh Akmansyah bahwa: 

“Lembaga persekolahan, yang perlahan-lahan akan berubah dalam cara 

mendekati, mengelola dan memimpin, cara-cara bertindak dan 

berperilaku, dengan pemahaman, sikap, sistem dan pola pengelolaan dan 

kepemimpinan yang lebih baik, sehingga dimensi-dimensi potensi 

manusia akan teraktualisasi secara seimbang dan menyeluruh”.2 Untuk 

itu, tidak mengherankan apabila pendidikan persekolahan saat ini kian 

marak dan digemari oleh para masyarakat di Indonesia. 

Diskursus atau wacana perihal pendidikan mencakup hal yang 

mustahil terabaikan di dalamnya adalah pembahasan terkait peran 

sekolah yang menjadi sebuah lembaga formal dalam suatu proses 

pendidikan itu sendiri. Dikatakan “formal” karena di sekolah terlaksana 

serangkaian kegiatan terencana dan terorganisasi, termasuk kegiatan 

dalam rangka proses belajar mengajar di dalam kelas. Kegiatan itu 

bertujuan menghasilkan perubahan-perubahan positif dalam diri peserta 

didik, sejauh berbagai perubahan itu dapat diusahakan melalui usaha 

belajar. Dengan belajar yang terarah dan terpimpin, anak didik 

memperoleh pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap dan nilai 

yang sesuai dengan apa yang diinginkan, maka penentuan perumusan 

                                                             
2 Akmansyah, “Mempertahankan Prinsip-Prinsip Pengembangan Potensi 

Spiritual Yang Transendental”, Jurnal Ijtimaiyya, Vol. 8, No. 1, Februari 2015. hlm. 

111. Retrieved From: 

http://103.88.229.8/index.php/ijtimaiyya/article/viewFile/865/744  

http://103.88.229.8/index.php/ijtimaiyya/article/viewFile/865/744
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tujuan pendidikan nasional menentukan hasil-hasil yang seharusnya 

diperoleh di bidang kognitif, psikomotorik dan afektif, baik yang 

mencakup semua jenjang dan jenis pendidikan sekolah, maupun yang 

khusus mengenai jenjang dan jenis pendidikan sekolah tertentu. 

Dalam proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar-mengajar 

menjadi sebuah kegiatan inti atau yang paling pokok. Pendidikan atau 

pembelajaran merupakan segala sesuatu tang dilakukan oleh guru 

(pendidik) agar terjadi proses belajar pada diri siswa.3 Demikian itu 

berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak 

bergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa 

sebagai anak didik. Secara akademik lulusan pendidikan tersebut dapat 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, secara moral, 

lulusan pendidikan tersebut dapat menunjukkan tanggung jawab dan 

kepeduliannya kepada masyarakat sekitarnya, secara individual lulusan 

pendidikan tersebut semakin meningkat ketakwaannya, yaitu manusia 

yang melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. 

Secara sosial, lulusan pendidikan tersebut dapat berinteraksi dan 

bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya, dan secara kultural mampu 

menginterpretasikan ajaran agamanya sesuai dengan lingkungan 

sosialnya.4 Dalam interaksi bermasyarakat, atau dalam ranah sosial posisi 

seseorang yang terdidik tentu saja berbeda dengan seseorang yang tidak 

                                                             
3 M. Sobry Sutikno, Belajar dan Pembelajaran Upaya Kreatif dalam Mewujudkan 

Pembelajaran yang Berhasil, (Lombok: Holistica, 2013), hlm. 31 
4 Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di 

Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 171. 
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memperoleh pendidikan. Melalui pendidikan martabat manusia menjadi 

lebih tinggi, hal ini senada dengan salah satu ayat dalam al-Qur’an5 yang 

menyebutkan bahwa:  

َٰٓأَيَُّها ٱلَِّذينَ  اْ إِذَا قِيَل لَكُۡم تَفَسَُّحواْ  يَ  ِلِس فَٱفۡ ي ٱۡلمَ  فِ َءاَمنُوَٰٓ ُ َج   يَۡفَسحِ ٱّللَّ
لَكُۡمۖۡ َوإِذَا قِيَل  سَُحواْ

ُ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ِمنكُ   َيۡرفَعِ ٱّللَّ
ت ٖۚ َوٱ يَن أُوتُواْ ٱلَّذِ ۡم وَ ٱنشُُزواْ فَٱنُشُزواْ ُ بَِما ٱۡلِعۡلَم دََرَج  ّللَّ

 يٞر  تَۡعَملُوَن َخبِ 

Selain ayat Alquran tentang pendidikan sebagaimana telah 

disebutkan di atas, beberapa Hadits dari Rasulullah SAW ini juga 

menujukkan betapa pentingnya pendidikan dan ilmu bagi umat manusia, 

khususnya umat Islam. 

َل هللاُ بِِه َطِرْيقًا إِلَى اْلَجنَّةِ َمْن َسلََك َطِرْيقًا يَْلتَِمُس فِْيهِ  )رواه   ِعْلًما َسهَّ

 6المسلم(
 

Melalui hadits tersebut di atas, Rasulullah SAW, hendak 

menegaskan kepada umatnya akan pentingnya pendidikan. Dengan 

pendidikan seseorang akan mengetahui bukti akan macam bukti dan 

tanda kekuasaan Allah SWT yang terhampar di langit, bumi, dan seluruh 

jagat raya. Dari duayat dan hadits tadi, dapat diketahui bahwa Islam 

sangatlah  menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Maka, tidak heran jika 

Islam juga bisa disebut sebagai agama pendidikan. Sebab, segala ajaran 

                                                             
5 Lihat Q.S. Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya: “Allah akan meninggikan orang-

orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat,” (QS Al-Mujadalah: 11) 
6 Lihat: https://al-maktaba.org/book/31615/29379 artinya: "Barangsiapa yang 

menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya 

jalan menuju surga,” (HR Muslim). 

https://al-maktaba.org/book/31615/29379
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yang terkandung di dalamnya akan mengantarkan manusia untuk 

beranjak dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. 

Untuk memahami secara lebih mendalam dari proses pendidikan 

ialah bahwa belajar mengajar adalah suatu proses yang mengandung 

serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik 

antara guru dan siswa yang berlangsung dalam situasi pembelajaran 

untuk mencapai tujuan tertentu. Kegagalan atau keberhasilan suatu 

lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan 

yang diharapkan, tidak terlepas dari adanya peran guru didalamnya. 

Sesuai dengan citacita dari pendidikan nasional, guru perlu memiliki 

beberapa prinsip mengajar yang mengacu pada peningkatan kemampuan 

internal peserta didik di dalam merancang strategi dan melaksanakan 

pembelajaran.7 Hal ini dapat dimengerti karena guru merupakan unsur 

utama yang melaksanakan kegiatan pokok yaitu proses belajar mengajar, 

peran tersebut menuntut guru harus mempersiapkan diri sebaik- baiknya, 

baik secara fisik maupun non fisik seperti moral, intelektual dan 

kecakapan lain seperti kecakapan dalam pengelolaan pembelajaran 

/KBM dengan baik. 

Kehadiran Undang-undang No. 14 Thn 2005 Tentang Guru dan 

Dosen merupakan angin segar bagi dunia pendidikan pada umumnya, 

dan khususnya bagi masyarakat guru dan dosen di negeri ini, dimana 

bukan saja menjanjikan peningkatan keejahteraan, tetapi yang lebih 

                                                             
7 Mulyono, Strategi Pembelajaran Menuju Efektivitas Pembelajaran di Abad 

Global, (Malang: UIN- Maliki Press, 2012), hlm. 3. 
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penting adalah peningkatan kualitas dan martabat profesi guru sebagai 

jaminan bagi pemenuhan hak warga Negara untuk mendapatkan 

pendidikan yang berkualitas sesuai Amanat Undang-Undang Negara RI 

Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.8 Dalam 

konteks ini, proses pembelajaran dinilai sebagai upaya yang paling 

efektif untuk meningkatkan mutu peserta didik sebagaimana tujuan 

pendidikan di atas. Pembelajaran atau proses belajar mengajar pada 

dasarnya merupakan interaksi siswa atau peserta didik dengan 

lingkungan belajar yang dirancang sedemikian rupa untuk mencapai 

pengajaran, yakni kemampuan yang diharapkan siswa setelah 

selesaimengikuti pengalaman belajarnya. 

Untuk lebih meningkatkan kualitas guru sebagai jabatan Profesi 

diperlukan upaya untuk meningkatkan semua komponen terhadap sistem 

pendidikan guru secara keseluruhan. Komponen-komponen tersebut 

adalah siswa, calon guru, pendidik intruksional, sarana dan prasarana, 

waktu dan ketersediaan dana, serta masyarakat dan sosial budaya.9 

Pendidikan Islam ini berada di tangan ulama sebagai kelompok orang-

orang berpengetahuan dan diterima sebagai orang yang memiliki otoritas 

dalam soal-soal agama dan hukum. Di tangan para ulama tersebut, 

bidang studi yang paling menonjol adalah Bidang Studi Agama Islam 

seperti fiqhi, aqidah akhlak dan lain lain. Bidang studi Pendidikan 

Agama Islam seperti fiqhi ini mendapat tempat dalam sistem ini sebagai 

                                                             
8 Abd.Rahman Getteng, Menuju Guru Profesional dan Beretika (Cet. Ke-VII, 

Jakarta: Graha Guru, t.thn), hlm. 6. 
9 Ibid., hlm. 53. 
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satu bidang kajian khusus dalam mazhab tertentu, dan pengkajiannya 

melalui masjid, madrasah hingga ke dunia akademis. 

Selain secara tersirat hal ini dimaksudkan sebagai upaya 

mendongkrak mutu pengajaran, hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya 

peningkatan profesionalitas guru dalam pembelajaran.Terlepas apakah itu 

pembelajaranPelajaran Agama Islamatau yang lainnya. Keterkaitan 

antara mutu pembelajaranPelajaran Agama Islammaupun profesionalitas 

guru terindikasi dari tepat atau tidaknya tingkat pengajaran tersebut. 

Sebab tingkat pengajaran semestinya menjadi tolak ukur guru dalam 

pembelajaran baik secara daring maupun tidak. Pelaksanaan atau proses 

pembelajaran, tidak dapat dipisahkan begitu saja satu sama lain, sebab 

sebagai rantai mutualisme yang saling berkaitan, mutu pengajaran, 

tingkat pengajaran yang tepat juga akan memepengaruhi motivasi belajar 

siswa baik dikelas maupun diluar kelas.10 

Di sisi lain, motivasi belajar siswa dipengaruhi tidak hanya oleh 

budaya akademik yang baik, lebih dari itu, ketersediaan waktu yang 

diberikan dalam proses pembelajaran pelajaran agama Islam, juga sangat 

menunjang keberhasilan atau efektivitas pembelajaran pelajaran agama 

Islam.  

Sekurang-kurangnya peran penting motivasi belajar dan pembelajaran, 

antara lain:  

1. Peran motivasi belajar dalam menentukan penguatan belajar. 

Motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila seorang 

                                                             
10 Nasution, Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2003), hlm. 12. 
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anak yang sedang belajar dihadapkan pada suatu masalah yang 

menentukan pemecahan dan hanya dapat dipecahkan berkat 

bantuan hal-hal yang pernah dilalui; 

2. Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar. Peran motivasi 

dalam memperjelas tujuan belajar erat kaitannya dengan 

kemaknaan belajar. Anak akan tertarik untuk belajar sesuatu, jika 

yang dipelajari itu sedikitnya sudah dapat diketahui atau 

dinikmati manfaatnya oleh anak; 

3. Motivasi menentukan ketekunan belajar. Seorang anak yang telah 

termotivasi untuk belajar sesuatu berusaha mempelajari dengan 

baik dan tekun dengan harapan memperoleh hasil yang lebih 

baik.11 

Profesionalisme guru diperlukan baik ketika memulai 

pembelajaran, dalam menggunakan metode dan media yang bervariasi 

ataupun ketika menutup pembelajaran yang kesemuanya ditujukan untuk 

kepentingan proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar 

hendaknya guru dapat mengarahkan dan membimbing siswa untuk aktif 

dalam kegiatan belajar mengajar sehingga tercipta suatu interaksi yang 

baik antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. 

Pelaksanaan pendidikan yang terjadi di dalam kelas oleh guru 

haruslah efektif dan efisien agar proses belajar mengajar menjadi sebuah 

proses yang menyenangkan. Untuk dapat menciptakan kegiatan belajar 

                                                             
11Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2011) hlm. 27-29. 
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mengajar yang menyenangkan, seorang guru haruslah dapat melakukan 

pengelolaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Pengelolaan kegiatan 

belajar mengajar merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh guru agar 

proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Keberhasilan 

guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar tidak terlepas dari 

bagaimana guru tersebut mengelola pembelajaran yang dilakukan 

sehingga siswa dapat mencapai tingkat kemampuan yang optimal sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan. Pengelolaan belajar mengajar 

merupakan unsur kompetensi guru yang penting dan harus dilaksanakan. 

Karena pengelolaan belajar mengajar diperlukan dalam kegiatan 

pembelajaran. Sebelum proses belajar mengajar berlangsung, seorang 

guru hendaknya menguasai secara fungsional pendekatan sistem 

pengajaran, prosedur metode, teknik pengajaran, menguasai secara 

mendalam serta berstruktur bahan ajar dan mampu merencanakan 

penggunaan fasilitas pengajaran. 

Pada kenyataannya masih terdapat guru- guru yang belum 

sepenuhnya memahami tugasnya sebagai pengajar dan pendidik sehingga 

mereka kurang memperhatikan segi-segi kognitif, afektif maupun 

psikomotorik yang seharusnya dikuasai peserta didik dan jenjang 

pendidikan tertentu. Hal ini mungkin dapat dimengerti mengingat cukup 

banyak masalah yang dihadapi sorang guru seperti yang dikemukakan 

oleh Sri Wuryani Djiwandono bahwa “semua guru dihadapkan pada 

masalah- masalah, masalah banyaknya siswa dalam satu kelas, masalah 
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ekonomi dan kenakalan anak- anak, masalah tekanan masyarakat yang 

kurang menghargai peranan guru dan sebagainya”.12 

Setiap kali pembelajaran yang diajarkan di sekolah pasti dilihat 

dari seberapa besar peserta didik memahami akan hal itu, oleh karenanya 

mutu pembelajaran yang ada di sekolah sangatlah penting untuk 

memajukan sekolah dan juga pendidikan peserta didik. Ketika diketahui 

ada kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran, maka solusinya hanya 

pada penyempurnaan atau memikirkan bagaimana mutu yang ada bisa 

lebih baik lagi. Situasi di atas menunjukkan bahwa pendidikan sekarang 

hanya memperhatikan kecerdasan atau kepintaran peserta didik saja. 

Tetapi aspek lain yang tidak tertulis sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

ideal yang sering diabaikan. 

Dalam hal ini, Mutu pembelajaran merupakan suatu proses 

pembelajaran yang sudah direncanakan sesuai dengan prosedur yang ada 

dan juga merancang apa yang akan diajarkan kepada peserta didik 

nantinya, agar mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai dengan apa 

yang diinginkan. karena dalam pendidikan atau mendidik tidak hanya 

sebatas mentransfer ilmu saja, namun ada nilai-nilai luhur yang harus 

disampaikan kepada peserta didik melalui proses pendidikan, melalui 

proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas menggunakan sarana 

belajar mengajar tertentu. 

                                                             
12 Sri Esti Wuryani Djiwandono, PsikologiPendidikan, (Jakarta: PT.Grasindo, 

2002), hlm. 23. 
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Agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, maka diperlukan 

keterampilan seorang guru dalam mengelola pembelajaran. Tujuan 

pengajaran yang tidak jelas, materi yang terlalu mudah atau terlalu sulit, 

urutan materi tidak sistematis, alat pembelajaran tidak tersedia 

merupakan contoh masalah pembelajaran. Jika seorang guru tidak dapat 

mengelola pembelajaran dari awal maka akan mengakibatkan kejenuhan 

bagi siswa dalam belajar. Proses kegiatan pembelajaran, rencana 

pengajaran dan sejumlah pedoman pelaksanaannya merupakan pedoman 

kegiatan pembelajaran dan keberadaannya  merupakan  arah  bagi  

pengelola  pembelajaran dalam memberikan kesempatan kepada murid 

untuk mendapatkan pengalaman belajar secara maksimal, sesuai dengan 

tingkat kemampuannya. Belajar sebagai proses atau aktivitas disyaratkan 

oleh banyak sekali hal atau faktor yang mempengaruhinya, faktor- faktor 

yang mempengaruhi belajar salah satunya ialah faktor non sosial yang 

berasal dari luar diri pelajar contohnya yaitu waktu pembelajaran yang 

diadakan pada pagi, siang atau malam hari. Sederet masalah-masalah 

pembelajaran lain juga masuk menjadi aspek penting yang perlu 

dicarikan solusinya serta dirumuskan terobosan-terobosan maupun 

inovasinya, baik dari segi metode, model, media, maupun materi dan 

bahkan masih banyak lagi. 

Isu terhangat yang kini ikut menjadi aspek penghambat lain 

dalam proses pembelajaran maupun pendidikan adalah adanya wabah 

Covid-19 yang justru merambah pada seluruh sendi kehidupan manusia. 
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Pandemi COVID-19 telah mengubah dunia. Karena sifat virus, terutama 

cara penularannya, virus ini telah mengubah perilaku, hubungan, dan 

gaya hidup manusia, dan memiliki dampak besar pada lanskap ekonomi, 

politik, dan budaya masyarakat di seluruh dunia. Hal ini juga 

memperburuk kemiskinan, diskriminasi, dan ketidaksetaraan di banyak 

bagian dunia, tidak hanya melalui bagaimana COVID-19 tampaknya 

lebih memengaruhi komunitas yang lebih miskin daripada yang kaya, 

tetapi juga sebagai konsekuensi dari langkah-langkah yang diambil oleh 

negara-negara untuk mengendalikan penyebaran penyakit. virus, 

terutama dengan membatasi kebebasan bergerak melalui pengenaan 

karantina komunitas, penguncian dan jam malam di banyak bagian dunia. 

Disisi lainadanya Covid-19 bagi Sebagian masyarakat maupun 

perorangan menganggap sebagai teguran, ujian bahkan adayang ekstrem 

menganggap sebagai cobaan. Semua orang, mulai dari unit operasi dan 

layanan pendukung, hingga administrator dan guru, menyesuaikan diri 

dengan pengaturan kerja dari rumah. 

Dari batas-batas rumah tersebut, guru dan administrator 

pendidikan ditugaskan untuk merevisi dan mengadaptasi silabus dan 

persyaratan pembelajaran saat beralih ke modalitas pengajaran alternatif 

atau jarak jauh, baik sinkron maupun asinkron. Di mana siswa dan guru 

memiliki akses ke perangkat elektronik dan koneksi internet yang andal, 

sistem manajemen pembelajaran seperti Canvas, Moodle, Blackboard, 

dan aplikasi seperti Google Hangouts, Zoom, dan Skype, digunakan. 
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Tetapi di mana siswa memiliki akses terbatas ke komputer atau akses 

internet yang tidak dapat diandalkan, guru dan siswa menggunakan 

ponsel cerdas untuk bertukar pesan, catatan, dan materi, melalui pesan 

teks, email, Facebook Messenger, dan Twitter. 

Dalam beberapa kasus, pengaturan ini menjadi tidak 

berkelanjutan dan beberapa universitas harus menangguhkan kelas jarak 

jauh atau online karena status sosial ekonomi siswa yang tidak merata 

mempengaruhi akses mereka ke modalitas pembelajaran ini. Selain itu, 

kekhawatiran mengenai kesehatan mental siswa dan guru yang terkena 

dampak ketidakpastian, menjadi alasan lain untuk menangguhkan kelas 

online. Namun terlepas dari itu semua, bahwa pendidikan dan 

pembelajaran harus tetap dijalankan. 

Hal ini yang kemudian menuntut pengelola pendidikan dari 

lembaga tertinggi hingga satuan pendidikan terkecil agar mampu 

berinovasi diri dan memiliki solusi terbaik dalam proses dan menjalankan 

pendidikan maupun pembelajaran. Atas dasar itulah kemudian 

bermunculan beberapa terobosan untuk memastikan pendidikan dan 

pembelajaran tetap berjalan, seperti adanya aplikasi-aplikasi yang dapat 

menunjang proses pelaksanaan pembelajaran. Dengan sistem 

pembelajaran yang bertahap dan dan format konten yang beragam, 

pengajar dapat memberikan pengalaman belajar yang unik dan personal, 

yang tidak dapat dilakukan di kelas pada umumnya (luring). 
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Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Meraksa Aji Tulang Bawang 

adalah representasi dari banyaknya sekolah atau madrasah yang tidak 

hanya dituntut namun terpanggil untuk menghasilkan dan mencari 

terobosan agar proses pembelajaran dapat berjalan dan maksimal dalam 

pencapaiannya, meskipun dilain sisi ada anggapan bahwa pembelajaran 

menggunakan sistem “daring” (dalam jaringan) memiliki banyak 

kendala. Diantaranya belum memadainya sistem yang ditawarkan baik 

oleh sekolah atau madarasah secara mandiri maupun oleh pemerintah 

daerah melalui instansi pendidikan resmi daerah dalam memaksimalkan 

pencapaian pembelajaran. 

Berdasarkan data awal dalam penelitian ini didapat bahwa SMA 

Negeri 1 Meraksa Aji Tulang Bawang adalah salah satu satuan atau 

lembaga pendidikan yang pada masa pandemi ini melakukan kegiatan 

pembelajaran menggunakan aplikasi yang dikenal dengan sebutan “Smart 

School Lampung Berjaya” yang merupakan hasil inovasi dan terobosan 

pemerintah daerah melalui penguatan yang dilakukan Dinas Pendidikan 

Dan Kebudayaan Daerah. Data tersebut dikuatkan oleh hasil wawancara 

yang dilakukan penulis kepada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah 

bidang kurikulum SMA 1 Negeri Meraksa Aji Tulang Bawang bahwa 

pada pelaksanaan pembelajaran daring, sekolah ini memilih Smart 

School Lampung Berjaya sebagai aplikasi yang diterapkan pada 

pembelajaran di masa pandemi. Langkah ini diambil sebagai upaya: 

1. Penguatan terhadap potensi daerah khusunya pemerintah; 
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2. Kearifan lokal terhadap karya sendiri; 

3. Pengakomodiran rekomendasi Dinas Pendidikan sebagai wadah 

yang menaungi sekolah menengah atas khususnya di SMA Negeri 

1 Meraksa Aji Tulang Bawang; 

4. Langkah konkret agar tetap terlaksana dan maksimalnya 

pembelajaran di masa pandemic; 

5. Menjawab kebutuhan masyarakat akan penting dan tetap stabilnya 

pelaksanaan pembelajaran siswa khususnya di SMA Negeri 1 

Meraksa Aji Tulang Bawang.13 

Dalam hal ini, pengelolaan pembelajaran harus dilakukan 

seefektif mungkin, agar siswa ataupun peserta didik menjadi termotivasi 

untuk belajar terlebih lagi pada masa pandemi saat ini.Begitu pula pada 

tatanan pelaksanaan serta evaluasi dalam pembelajaran menggunakan 

aplikasi Smart School Lampung Berjaya. Sebab untuk mengawal proses 

pembelajaran sehingga menghasilkan pembelajaran yang efektif, tidak 

hanya alat ukur dalam menguji suatu aplikasi saja yang diperluka, namun 

banyak hal yang harus disinergikan sehingga keterikatan satu sama lain 

saling mengikat. 

Motivasi belajar siswa, maupun etos kerja guru hingga 

mutakhirnya aplikasi sesuai kebutuhan peserta didik merupakan satu 

kesatuan yang utuh dalam pengawalan terhadap pemeblajaran di tingkat 

satuan pendidikan. Berdasarkan uraian di atas, menjadi daya tarik peneliti 

                                                             
13Wawancara dengan manajemen atau pengelola SMA Negeri 1 Meraksa Aji Tulang 

Bawang pada tanggal 12 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB 
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untuk mengangkatnya dalam penelitian yang berjudul: 

“IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN MELALUI SMART 

SCHOOL LAMPUNG BERJAYA DALAM MATA PELAJARAN 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMA NEGERI 1 MERAKSA 

AJI”. 

B. Fokus dan Subfokus Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diungkapkan, 

maka fokus penelitian ini adalah efektivitas pembelajaran pelajaran 

Agama Islam, degan subfokus: 

1. Mutu pengajaran Pendidikan Agama Islam; 

2. Merumuskan tingkat pengajaran yang tepat; 

3. Insentif, yang dengan istilah lain, disebut motivasi belajar peserta 

didik; 

4. Ketersediaan waktu dalam pembelajaran. 

C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana telah 

disebutkan oleh penulis di atas, penulis selanjutnya membuat sebuah 

rumusan yang  mengacu pada data yang diperiksa dengan sumber lain 

untuk memastikan keakuratannya berbagai persoalan tersebut agar lebih 

mudah untuk memahami dan memetakan sebuah penelitan untuk 

mengurai persoalan tersebut. Adapun rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah: Bagaimana Efektivitas Pembelajaran Pelajaran Agama Islam 

Melalui Smart School Lampung Berjaya? 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dalam bagian ini, penulis akan mendeskripsikan tujuan 

penelitian, menggambarkan secara ringkas apa yang hendak dicapai oleh 

penelitian ini. Selain itu, penulis juga akan merangkum dan memberikan 

haluan dalam rangka tercapainya tujuan penelitian ini. 

1. Tujuan Penelitian  

Sebagai sumbangsih dalam dunia pendidikan, diharapkan 

penelitian ini mampu menjadi rambu-rambu, batasan dan rujukan 

bagi para pendidik, dalam melakukan dan melaksanakan 

pembelajaran khususnya di masa pandemi guna meningkatkan 

kinerja guru yang lebih baik lagi sebagai wujud peningkatan mutu 

pendidikan yang baik. 

Dalam penelitian ini, penulis memiliki tujuan sehingga 

proses dari penelitian ini menjadi terarah dan tidak terjadi 

kesimpangsiuran dalam mencari dan mengumpulkan data yang 

ada di lapangan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui dan menganalisa secara mendalam 

bagaimana efektivitas pembelajaran Pelajaran Agama Islam 

melalui sarana atau media pembelajaran yang cukup dikenal di 

provinsi Lampung yakni: Aplikasi Smart School Lampung 

Berjaya yang dalam hal ini telah diterapkan pada proses kegiatan 

belajar-mengajar di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 

Meraksa Aji Tulang Bawang. 



18 
 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan yang telah direncanakan, 

penulis mengharapkan penelitian ini berguna bagi pihak-pihak 

terkait. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Sebagai wawasan untuk menambah pengetahuan bagi 

penulis terutama mengenai inovasi pembelajaran 

menggunakan aplikasi baik di masa pandemi Covid-19 saat 

ini maupun pada pembelajaran tertentu yang mengharuskan 

pendidik untuk berinovasi; 

b. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah-

langkah ataupun kebijakan yang strategis dalam 

meningkatkan kinerja guru melalui pemanfaatan sarana, 

media atau aplikasi pembelajaran; 

c. Sebagai masukan sekaligus sumbangsih bagi guru juga 

sekolah tentang pentingnya Meningkatkan Kinerja Guru 

dalam pembelajaran dan pemaksimalan aplikasi 

pembelajaran; 

d. Bagi Kepala Dinas Pendidikan Daerah, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam meningkatkan inovasi dan kreatifitas berbasis 

kearifan lokal dalam rangka memaksimalkan atau 

optimalisasi  aplikasi Smart School Lampung Berjaya pada 

berbagai satuan pendidikan di Provinsi Lampung. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Deskripsi Konseptual 

Pada bab ini, penulis akan memaparkan segala sesuatu perihal 

landasan teoretis yang mendasari, atau menjadi pijakan oleh penelitian 

ini. Selain itu, penulis juga akan menguraikan beberapa definisi istilah 

ataupun konsep yang kiranya perlu agar memudahkan pembaca dalam 

memahami teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Istilah 

yang kiranya perlu dimengerti definisi dan batasannya akan dijelaskan 

sebagaimana berikut: 

1. Pengertian Implementasi 

Secara etimologi, implementasi merupakan sebuah “proses, 

cara, perbuatan menerapkan; pemanfaatan; perihal mempraktikan”.14 

Jadi yang dimaksud dengan implementasi adalah cara menerapkan 

suatu idea tau konsep, dalam hal ini tentang cara 

mengimplementasikan atau menerapkan Smart School Lampung 

Berjaya dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Implementasi umumnya didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan 

terencana dan disengaja yang dirancang untuk mengintegrasikan 

                                                             
14 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai 

Pustaka: Jakarta, 2001), hlm. 181. 
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praktik berbasis bukti ke dalam pengaturan dunia nyata.15 

Implementasi media atau sarana pembelajaran Smart School 

Lampung Berjaya dapat menjadi komponen strategi pembelajaran 

aktif seperti diskusi kelompok atau studi kasus. Penggunaan media 

untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran melengkapi 

pendekatan tradisional untuk belajar. Instruksi yang efektif 

membangun jembatan antara pengetahuan siswa dan tujuan 

pembelajaran kursus. Menggunakan media melibatkan siswa, 

membantu retensi pengetahuan siswa, memotivasi minat pada materi 

pelajaran, dan menggambarkan relevansi banyak konsep. 

Dari beberapa definisi tersebut di atas, bisa dimengerti 

bahwasanya implementasi juga memiliki padanan kata dengan 

penerapan. Pentingnya kualitas implementasi dari sebuah sarana 

pembelajaran Smart School Lampung Berjaya dalam mempengaruhi 

hasil belajar, sama pentingnya dengan program itu sendiri. Strategi 

implementasi seperti pelatihan dan dukungan guru yang 

berkelanjutan penting untuk dipertimbangkan dalam upaya 

mendorong hasil siswa yang positif. Media sangat penting untuk 

membantu siswa dalam memahami Islam. Ada banyak sekali media 

yang dapat digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran 

pendidikan agama Islam, namun guru harus selektif dalam memilih 

media, khususnya dalam pendidikan agama Islam. 

                                                             
15 Mitchell, P. F.. “Evidence-based practice in real-world services for young people 

with complex needs: New opportunities suggested by recent implementation science”. 

Children and Youth Services Review, 33(2), (2011) hlm. 207-216. 
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Untuk itu, guna memahami lebih jauh bagaimana 

implementasi dari sarana pembelajaran Smart School Lampung 

Berjaya, perlu kiranya dilakukan sebuah pengukuran. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengetahui kefektifan dari media atau sarana 

pembelajaran tersebut. Namun, sebelum melangkah lebh jauh, di sini 

perlu kiranya diuraikan terlebih dahulu definisi ataupun maksud dari 

apa yang disebut efektif. Secara bahasa, kata efektivitas berasal dari 

kata “efektif” yang mana berarti ada efeknya, manjur, mujarab, 

mapan.16 Adapun berdasarkan pendapat dari Aan Komariah dan Cepi 

Tratna dapat diketahui bahwasanya apa yang dimaksud Efektivitas 

adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran atau tujuan 

(kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai.17 Secara umum ada 

beberapa variabel yang baik teknis maupun nonteknis yang 

berpengaruh dalam keberhasilan proses pembelajaran. 

Made Wena dalam hal ini menjelaskan beberapa variabel 

tersebut dalam sebuah kalimat ringkas yakni: kemampuan guru 

menutup pembelajaran, dan faktor penunjang lainnya.18 Ketepatan 

(Efektivitas) tergantung pada kesesuaian media pembelajaran dengan 

beberapa faktor yaitu tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, 

kemampuan guru, kondisi siswa, sumber atau fasilitas, situasi 

                                                             
16 Djaka, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini, (Surakarta: Pustaka 

Mandiri,2011) hlm. 45. 
17 Aan Komariah dan Cepi Triatna, Visionary Leader Ship Menuju Sekolah Efektif, 

(Bandung: Bumi Aksara. 2005) hlm. 34. 
18Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer.(Jakarta: Bumi Aksara, 

2009), hlm. 17. 



22 
 

kondisi dan waktu.19 Dalam memaknai Efektivitas setiap ruang 

memberi arti yang berbeda sesuai sudut pandang dan kepentingan 

masing-masing, jadi Efektivitas adalah kesesuaian antara orang 

siswa yang melaksanakan tugas dengan sasaran orang siswa yang 

dituju.20 Ada beberapa ciri yang dapat membuat kita menilai sebuah 

metode mengajar apakah efektif atau tidak untuk suatu 

pembelajaran.21 Penggunaan sarana teknologi pembelajaran bagi 

sebagian besar pendidik mengacu pada penggunaan instruksional 

komputer, televisi, dan jenis perangkat keras dan perangkat lunak 

elektronik lainnya. Bagi banyak pendidik istilah teknologi 

pendidikan, media pembelajaran, dan teknologi pembelajaran 

digunakan secara bergantian, dan digunakan di sini. Selain itu, fokus 

utama adalah pada perangkat komputasi dan komunikasi paling 

modern yang digunakan di sekolah saat ini. 

Guna mengetahui prosedur implementasi dari sarana belajar 

Smart School Lampung Berjaya dan seberapa jauh efektivitas dari 

media tersebut, perlu kiranya ditetapkan indikator ataupun kriteria. 

Kriteria keefektifan dalam penelitian ini mengacu pada: peserta didik 

belajar dalam keadaan menyenangkan;22 Pengaturan kelas yang baik 

merupakan langkah pertama yang efektif untuk mengataur 

                                                             
19 A. M. Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Raja 

GrafindoPersada. 2004) hlm. 49. 
20 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 

hlm. 82. 
21 Wicaksono, Efektivitas Metode Pembelajaran, (Jakarta: Wordpress, 2011), hlm. 

10. 
22 Ahmad Muhli, Efektivitas Pembelajaran, (Jakarta: Wordpress, 2012), hlm. 10. 
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pengalaman belajar siswa secara keseluruhan;23 Produktivitas 

ataupun yang mengarah kepada pencapaian maksimal yaitu 

pencapaian dalam penguasaan materi oleh peserta didik.24 

Keberhasilan dalam belajar atau secara akademik penting karena 

secara langsung menentukan hasil belajar siswa setelah lulus, asumsi 

sebagian besar kalangan bahwa siswa dengan nilai bagus atau tingkat 

pendidikan tinggi lebih mungkin untuk dipekerjakan dan dan 

mendapat insentif lebih tinggi daripada orang lain yang tidak unggul 

dalam pembelajaran secara akademis. Keberhasilan dalam belajar 

atau studi menjadi penting sebab tidak hanya akan bermanfaat lebih 

ketika selesai menempuh studi melainkan juga, seseorang dengan 

tingkat pendidikan yang lebih tinggi berpotensi lebih dapat untuk 

menangani pekerjaan yang menuntut kepiawaian secara teknis yang 

akan dibutuhkan oleh masyarakat, singkat kata siswa atau peserta 

didik yang berprestasi baik dan unggul di sekolah akan memiliki 

lebih banyak peluang untuk memilih karir masa depan mereka 

daripada mereka yang berpendidikan lebih rendah. 

Sebagaimana telah diuraikan secara mendalam pada bab 

sebelumnya, bawah pendidikan merupakan metode terorganisir yang 

berkontribusi atau bertujuan perawatan, pengembangan, dan 

peningkatan pengetahuan bagi peserta didik. Munculnya pendidikan 

                                                             
23 Isjon, Pembelajaran Cooperatif, Meningkatkan Kecerdasan Komunikasi antara 

peserta didik, (Yogyakarta: Pustakan Pelajar, 2009), hlm. 59. 
24 Shine, Konsep Evektifitas, http: //Komengpoenya. Blogspot.com/2008/konsep-

evektifitas. Html. Agustus.2008, diakses pada 09 April 2019) 
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bertepatan dengan munculnya masyarakat sipil di mana sekolah 

mulai didirikan. Seiring perkembangan teknologi informasi, yang 

merupakan salah satu alat dan sarana produksi yang sangat penting 

pada saat ini, kebutuhan akan jaringan informasi elektronik (Internet) 

terus meningkat dalam kehidupan kita pada umumnya dan di bidang 

pendidikann pada khususnya, karena saat ini internet atau teknologi 

informasi dianggap sebagai sumber terkemuka. Dengan keberadaan 

Smart School Lampung Berjaya, jika ditilik dalam sudut pandang 

teknologi pendidikan, adalah suatu sistem terpadu yang bertumpu 

pada struktur pengetahuan dan ilmu-ilmu khusus dalam 

pembelajaran manusia, dan penggunaan berbagai sumber belajar, 

baik baik dari guru atau manusiawi atau mesin atau non-manusia, 

yang meningkatkan dan mendukung kegiatan siswa ataupun peserta 

didik; Dengan mengandalkan penerapan pendekatan sistem yang 

mencapai tujuan pendidikan, dan membantu mencapai pembelajaran 

yang efektif, karena teknologi pendidikan telah didefinisikan sebagai 

kurva yang digunakan dalam desain dan penciptaan proses 

pendidikan, dan kemudian berkontribusi pada pelaksanaan dan 

evaluasi sepenuhnya berdasarkan tujuan tertentu, terkait dengan 

temuan penelitian di bidang komunikasi dan pendidikan, baik 

dengan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya agar 

proses pendidikan lebih efektif. 
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Dari uraian di atas, dapat diketengahkan bawasanya 

implementasi dari sebuah sarana ataupun media pembelajaran 

Slameto di dalam bukunya “Belajar dan Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhinya”, belajar mengajar yang efektif ialah yang dapat 

membawa belajar siswa yang efektif pula.25 Dengan kata lain 

penggunaan media ataupun sarana pembelajaran tidak terlepas dari 

adanya cara yang direncanakan agar mencapai tujuan pembelajaran 

yang diinginkan.26 Teknologi pendidikan memiliki peran penting 

dalam lingkup proses pendidikan dan pengajaran. Dalam aspek 

penggunaan serta penerapannya dalam pendidikan sangatlah 

bergantung pada sekelompok sarana yang mencakup seperangkat 

alat dan perangkat, seperti komputer dan ponseli, dan banyak 

perangkat pendidikan lainnya baik hardware dan software. Adapun 

strategi yang kerap digunakan dalam penerapan teknologi 

pendidikan ini tergantung pada salah satu pola, seperti pengajaran 

baik menggunakan kelompok, kelas, maupun secara individu. Untuk 

itu, sarana pembelajaran Smart School Lampung Berjaya dalam hal 

ini akan diuji dan dianalisis keefektifannnya implementasinya dalam 

proses pembelajaran pendidikan agama Islam. 

2. Konsep Pembelajaran 

                                                             
25Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1995), hlm. 92. 
26 Endang Multiyatiningsih, Efektivitas Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Press, 

2011), hlm. 213 
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Perbedaan antara pendidikan dan pembelajaran atau 

pengajaran dan urgensinya kerap kali membingungkan dan bahkan 

tidak begitu jelas diferesiasinya bagi sebagian orang, dan mungkin 

juga banyak yang mengacaukan perbedaan dan irisan kesamaan dari 

kedua konsep tersebut. Pendidikan dan pembelajaran sejatinya 

merupakan sebagai satu hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama 

lain, tetapi masing-masing memiliki definisi, aspek, dan 

kepentingannya sendiri. Sedangkan, pendidikan adalah suatu proses 

yang meliputi tindakan dan pengaruh yang menargetkan 

pertumbuhan individu dalam semua aspek kepribadiannya, dan 

membawanya menuju kesempurnaan fungsinya dengan 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan dalam hal apa yang 

dibutuhkan baik secara, individu, kelompok, masyarakat dan negara 

secara keseluruhan. Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan 

konsep pembelajaran khususnya pada pembelajaran Islam yakni 

proses pembelajaran yang membangun kepribadian muslim yang 

seimbang yang bangga dengan agamanya dalam perkataan dan 

perbuatan, kebal terhadap ide-ide menyimpang dan tren yang 

menyesatkan, mampu menghadapi dan beradaptasi dengan kemajuan 

zaman dan teknologi. Adapun penjelasan secara lebih terperinci dari 

penjelasan kedua konsep tersebut akan dijelaskan dalam uraian 

berikut ini: 

a. Pengertian Pembelajaran 
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Konsep pembelajaran merupakan suatu konsep yang 

menyeluruh yang mencakup pembelajaran formal maupun 

nonformal, tetapi tujuan utama pembelajaran adalah membentuk 

dan mengembangkan berbagai aspek kepribadian manusia pada 

segala usia, sehingga menjadi pribadi yang berguna, khususnya 

di masyarakat, dan pada saat yang sama, memiliki pengalaman, 

kemampuan dan kompetensi yang baik. Selama berabad-abad, 

para cendekiawan dan filsuf tertarik untuk mengajarkan 

berbagai metode pendidikan, dan ada banyak teori yang 

berkaitan dengan peningkatan efisiensi pendidikan. Dimana para 

guru dan pakar pendidikan mengikuti beberapa diskusi, 

penelitian dan teori tentang pendidikan untuk mengembangkan 

pedagogi. Guru menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan 

perkembangan teknologi modern ke dalam pedagogi, dan 

metode pedagogis modern bergantung pada kemampuan guru 

untuk menerapkan pedagogi. Dan bagaimana menghadapi siswa 

dan orang tua, untuk mengidentifikasi keterampilan dan 

kebutuhan siswa melalui metode presentasi dan komunikasi 

terbaru. Pedagogi disebut pedagogi, dan namanya ditemukan 

dari kata Yunani piagogos, yang berasal dari nama seorang anak 

dalam bahasa Yunani dan berarti seni mengajar. 

Pada era sekarang ini, para ahli lebih memilih 

memisahkan ilmu pedagogi atau pendidikan anak dengan ilmu 
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pendidikan orang dewasa, dan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi istilah lain digunakan untuk 

menggambarkan pedagogi, seperti istilah andragogi. Dewasa ini, 

di Indonesia istilah pembelajaran kerap menjadi perdebatan 

banyak pakar pendidikan di Indonesia. Adanya perbedaan dalam 

hal pengertian antara pengajaran dan pembelajaran menjadi 

pemicu polemik tersebut. Pengajaran berpusat pada guru, 

sedangkan pembelajaran berpusat pada siswa. 

Beberapa ahli merumuskan pengertian pembelajaran: 

Menurut Syaiful Sagala, pembelajaran ialah membelajarkan 

siswa menggunakan asas pendidikan meupun teori belajar yang 

merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. 

Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar 

dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar 

dilakukan oleh peserta didik.27 Menurut Corey pembelajaran 

adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang secara sengaja 

dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku 

dalam kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi 

tertentu.28 Menurut Oemar Hamalik pembelajaran adalah suatu 

kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, 

material pasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling 

mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. 

                                                             
27 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabexta,2005), 

hlm. 61. 
28Ibid., hlm. 77. 
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Manusia yang terlibat dalam proses pembelajaran terdiri 

atas siswa, guru dan tenaga lainnya, misalnya tenaga 

labolatorium. Materil meliputi buku-buku, papan tulis, fotografi, 

slide dan video tape. Fasilitas dan perlengkapan terdiri dari 

ruangan kelas, perlengkapan audio visual juga 

komputer.Prosedur meliputi jadwal, dan metose penyampaian 

informasi, praktek, balajar, ujian dan sebagainya.29 Dari sini, 

proses belajar mengajar hasuslah dimaknai sebagai sebuah 

keterlibatan dengan peserta didik untuk memungkinkan 

pemahaman dan penerapan pengetahuan, konsep, dan proses 

mereka. Dari teori-teori yang dikemukakan banyak ahli tentang 

pembelajaran Oemar Hamalik mengemukakan tiga rumusan 

yang dianggap lebih maju dibandingkan dengan rumusan 

terdahulu yaitu: 

1) Pembelajaran adalah upaya mengorganisasi lingkungan 

untuk menciptakan kondisi belajar bagi peserta didik; 

2) Pembelajaran adalah upaya mempersiapkan peserta didik 

untuk menjadi warga masyarakat yang baik; 

3) Pembelajaran adalah suatu proses membantu siswa 

mengahadapi kehidupan masyarakat sehari-hari.30 

Proses pembelajaran dalam pendidikan Islam sebenarnya 

sama dengan proses pembelajaran pada umumnya, namun yang 

                                                             
29 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta:Bumi Aksara,2003), hlm. 

61. 
30Ibid., hlm. 61-65 
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membedakan bahwa dalam pendididikan Islam proses maupun 

hasil belajar selalu inhern, dengan keislaman. Keislaman 

melandasi aktivitas belajar, menafsirkan perubahan yang terjadi 

serta menjiwai aktifitas berikutnya.31 Pentingnya pendidikan 

bagi individu dan masyarakat berfungsi untuk meningkatkan 

karakter generasi yang baik yang mampu berinteraksi dengan 

masyarakat atas dasar bahwa ia adalah manusia dan tidak 

memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain. Pendidikan 

haruslah meningkatkan nilai seseorang di tengah seluruh 

anggota masyarakat, dan meningkatkan citra dirinya di depan 

masyarakat. Pendidikan yang baik dan berhasil memberi 

seorang individu moral yang tinggi dan karakter yang luhur bagi 

seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi 

pula tingkat moral yang menyertainya, yang secara positif 

mempengaruhi tingkat kesejahteraan di masyarakat dalam 

sebuah negara. Masyarakat dengan pendidikan yang lebih tinggi 

memiliki tingkat kejahatan baik moral maupun kriminal yang 

jauh lebih rendah. Melalui proses pendidikan, transformasi 

individu mampu memberi dan berusaha lebih, sehingga setiap 

individu yang menerima pendidikan tinggi memiliki 

kemampuan yang tinggi untuk merasakan empati terhadap orang 

lain baik karena masalah yang mereka hadapi. Denan demikian, 

                                                             
31 Ramayulis, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), Cet ke-4, 

hlm. 345. 
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hal ini meningkatkan tingkat produksi dan pekerjaan di negara 

bagian, karena negara tempat menjadi tempat tinggal. 

Keseluruhan proses pembelajaran berpegang pada prinsip-

prinsip al-Qur’an dan al-Hadist serta terbuka untuk unsur-unsur 

luar secara adaptif yang ditilik dari persepsi keislaman.32 

Perubahan pada ketiga domain yang dikehendaki Islam adalah 

perubahan yang dapat menjembatani individu dengan 

masyarakat dan dengan Khalik habl min Allah wa habl min al-

Nas tujuan akhir berupa pembentukan orientasi hidup secara 

menyeluruh sesuai dengan kehendak Tuhan yaitu mengabdi 

kepada Tuhan ubudiyah dan konsisten dengan kekhalifahannya 

khalifah Allah fi al-Ardh. 

b. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Islam telah, sejak awal, menempatkan pendidikan dan telah 

tradisi intelektual pada posisi yang tinggi. Pengetahuan ('ilm) 

menempati posisi yang signifikan dalam Islam, sebagaimana 

disebutkan dalam Al-Qur'an. Pentingnya pendidikan berulang 

kali ditekankan dalam Al-Qur'an dengan perintah yang sering, 

seperti: 

ٰفَتَعٰ  َٰوََل
ٰاْلَمِلُكٰاْلَحق ُّۚ ُ ٰقَٰبِاْلقَُٰٰجلْٰعْٰتَٰلَىّٰٰللاه ِنِٰمْن ْبِلْٰرا 

ىٰاِلَْيَكَٰوْحيُٗهَٰۖوقُْلٰرٰ  ْٰٰٰٰلًمانِْيٰعِِٰزدْٰٰب ِٰاَْنٰي ْقض  

 

                                                             
32 Hasan Langgulung, Teori-teori Kesehatan Mental, (Kajang: Pustaka Huda, 1983), 

hlm. 337. 
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Ayat tersebut memberikan rangsangan yang kuat bagi 

umat Islam untuk mengupayakan sebuah proses pendidikan dan 

pembelajaran. Adapun pembelajaran menurut Oemar Hamalik: 

“sebagai suatu kombinasi yang meliputi unsur-unsur manusiawi, 

fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi 

untuk mencapai tujuan pembelajaran.33 Adapun pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) menurut Muhaimin adalah 

“suatu upaya membuat peserta didik dapat belajar, butuh belajar, 

tcrdorong belajar, mau belajar dan tertarik untuk terus-menerus 

mempelajari agama Islam, baik untuk mengetahui bagaimana 

cara beragama yang benar maupun mempelajari Islam sebagai 

pengetahuan.34 Dengan demikian pembelajaran PAI dapat 

diartikan sebagai upaya membuat peserta didik dapat belajar, 

terdorong belajar, mau belajar dan tertarik untuk teres menerus 

mempelajari apa yang teraktualisasikan dalam kurikulum agama 

Islam sebagai kebutuhan peserta didik sccara menyeluruh yang 

mengakibatkan beberapa perubahan yang relatif tetap dalam 

tingkah laku seseorang baik dalam kognitif, efektif dan 

psikomotorik. 

Pendidikan Islam secara unik berbeda dari jenis teori dan 

praktik pendidikan lainnya terutama karena pengaruh Al-Qur'an 

                                                             
33 Oemar Hamalik, Kunkulum Dan Pembelajaran, (Jakarta: Bum Aksara, 2011), 

hlm. 57 
34 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam. (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2001), 

hlm. 183. 
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yang mencakup segalanya. Al-Qur'an berfungsi sebagai cetak 

biru yang komprehensif baik untuk individu dan masyarakat dan 

sebagai sumber utama pengetahuan. Munculnya Alquran pada 

abad ketujuh cukup revolusioner bagi masyarakat Arab yang 

sebagian besar buta huruf. Masyarakat Arab telah menikmati 

tradisi lisan yang kaya, tetapi Al-Qur'an dianggap sebagai 

firman Tuhan dan perlu berinteraksi secara organik dengan cara 

membaca dan membaca kata-katanya. Oleh karena itu, membaca 

dan menulis untuk tujuan mengakses berkah Al-Qur'an secara 

penuh merupakan aspirasi bagi sebagian besar umat Islam. 

Dengan demikian, pendidikan dalam Islam secara tegas berasal 

dari hubungan simbiosis dengan pengajaran agama. 

Dengan demikian, dengan cara ini, pendidikan Islam 

dimulai. Muslim yang saleh dan terpelajar (mu' allim atau 

mudarris), berdedikasi untuk membuat ajaran Al-Qur'an lebih 

mudah diakses oleh komunitas Islam, mengajar umat beriman 

dalam apa yang kemudian dikenal sebagai kuttāb (jamak, 

katātīb). Kuttāb dapat ditempatkan di berbagai tempat: masjid, 

rumah pribadi, toko, tenda, atau bahkan di tempat terbuka. 

Sejarawan tidak yakin kapan katātb pertama kali didirikan, 

tetapi dengan keinginan luas umat beriman untuk mempelajari 

Alquran, katātb dapat ditemukan di hampir setiap bagian 

kerajaan Islam pada pertengahan abad kedelapan. Kuttāb 
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melayani fungsi sosial yang vital sebagai satu-satunya sarana 

untuk pengajaran publik formal untuk anak-anak usia dasar dan 

terus berlanjut sampai model pendidikan Barat diperkenalkan 

pada periode modern. Bahkan saat ini, ia telah menunjukkan 

daya tahan yang luar biasa dan terus menjadi sarana penting 

pengajaran agama di banyak negara Islam. 

Pemaknaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

merupakan bimbingan menjadi muslim yang tangguh dan 

mampu merealisasikan ajaran Pendidikan Agama Islam dalam 

kehidupan sehaIi-hari sehingga menjadi insan kamil. Menurut 

Akmansyah, “agar pendidikan dapat melaksanakan fungsinya, 

pendidikan memerlukan acuan pokok yang mendasarinya. 

Acuan yang menjadi dasar bagi pendidikan adalah nilai yang 

tertinggi dari pandangan hidup suatu masyarakat di mana 

pendidikan itu dilaksanakan”.35 Untuk itu penanaman 

Pembelajaran PAI sangat penting dalam membentuk dan 

mendasari peserta didik.Dengan penanaman pembelajaran PAI 

sejak dini diharapkan mampu membentuk pribadi yang kokoh, 

kuat dan mandiri untuk berpedoman pada agama Islam. 

                                                             
35 M. Akmansyah,  “AL-QUR’AN DAN AL-SUNNAH SEBAGAI DASAR IDEAL 

PENDIDIKAN ISLAM”, Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 8 N0. 2 

hlm. 128. Retrieved from: http://103.88.229.8/index.php/ijtimaiyya/article/viewFile/914/774  

http://103.88.229.8/index.php/ijtimaiyya/article/viewFile/914/774
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Fitrah manusia dalam pendidikan Islam36 dimaknai sebagai 

sejumlah potensi yang menyangkut kekuatan-kekuatan manusia. 

Kekuatan tersebut meliputi kekuatan hidup, upaya 

mempertahankan dan melestarikan kehidupannya, kekuatan 

rasional (akal), dan kekuatan spiritual (agama). Ketiga kekuatan 

ini bersifat dinamis dan terkait secara integral. Potensialitas 

manusia inilah yang kemudian dikembangkan, diperkaya, dan 

diaktualisasikan secara nyata dalam tindakan manusia sehari-

hari, baik secara vertikal maupun horizontal. Perpaduan 

ketiganya merupakan kesatuan yang utuh sehingga menjadikan 

manusia utuh menurut Islam. Oleh karenanya, pendidikan Islam 

harus mampu mengintegrasikan seluruh potensi yang dimiliki 

peserta didiknya pada pembelajaran pendidikan yang dilakukan. 

Hal ini dilakukan dalam upaya mewujudkan sosok insan 

paripurna bagi peserta didik yang mampu melakukan dialetika 

pada semua potensi yang dimilikinya. Sehingga seluruh potensi 

tersebut mampu teraktualisasikan dalam wujud nilai-nilai 

ilahiah atau nilai-nilai tasawuf (spiritual keagamaan). Disinilah 

fungsi nyata pendidikan sebagai media37 yang memberikan 

stimulus bagi perkembangan dan pertumbuhan potensi manusia 

seoptimal mungkin kearah penyempurnaan dirinya Insan Kamil, 

abdillah ataupun khalifatullah. 

                                                             
36 Chairul Anwar, Hakikat Manusia dalam Pendidikan; Sebuah Tinjauan Filosofis, 

(Yogyakarta: SUKA-Press, 2014), hlm. 6. 
37 Ibid., hlm. 7. 
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Dengan kata lain, bahwa manusia pada fitrahnya sebagai 

makhluk yang membutuhkan pendidikan dalam upaya 

mengeksistensikan mereka sebagai makhluk khalifah fil ardhi 

yang pada subsatansinya difahami sebagai sebuah potensi atau 

kekuatan yang secara alamiah dikaruniakan oleh sang pencipta. 

Dalam pengetian lain, pembelajaran adalah suatu sistem 

yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik, 

yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun 

sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung 

terjadinya proses belajar peserta didik yang bersifa internal.38 

Dapat dikatakan pembelajaranmerupakansegala upaya untuk 

menciptakan kondisi dengan sengaja agar tujuan pembelajaran 

dapat dipermudah facilitated pencapaiannya. 

Sedangkan Pendidikan Agama Islam merupakan usaha 

sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan 

peserta didik untuk meyakini, memahami dan mengamalkan 

ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau 

pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan.39 Zakiyah Darajat berpendapat bahwa 

pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan 

mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran 

                                                             
38 Bambang Warsita, Op. Cit, hlm. 266. 
39 Abdul Majid, Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis kompetensi 

(Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004), (Bandung: Ramaja Rosdakarya, cet. III, 2006), 

hlm. 132 
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Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan yang pada 

akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai 

pandangan hidup.40 

Pendidikan agama Islam sebagai upaya mendidikkan agama 

Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya, agar menjadi way of 

life (pandangan dan sikap hidup) peserta didik. Pendidikan 

agama Islam juga merupakan upaya sadar untuk mentaati 

ketentuan Allah sebagai pedoman dan dasar para pesera didik 

agar berpengetahuan keagamaan dan handal dalam menjalankan 

ketentuan-ketentuan Allah secara keseluruhan.41 Cendekiawan 

Muslim mendefinisikan pendidikan Islam sebagai kurikulum 

yang jelas yang disusun berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah 

Nabi, dan melatih manusia dalam hal tubuh, pikiran dan jiwa, 

dengan satu pemikiran dan landasan, dan berdasarkan prinsip 

dan moral Islam, mengarahkan manusia dan mengubahnya 

menjadi lebih baik, dan itu juga didefinisikan sebagai: 

membesarkan dan merawat anak secara terpadu yang mencakup 

semua aspek fisik, mental, dan spiritualnya berdasarkan prinsip 

dan teori Islam. 

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam 

adalah sebuah sistem pendidikan yang mengupayakan 

                                                             
40 Zakiyah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet.VII, 2008), 

hlm. 87 
41 Aidil Saputra, Aplikasi Metode Contextual Teaching Learning (CTL) dalam 

Pembelajaran PAI, (Jurnal At-Ta’dib Volume VI, No. 1, April-September 2014), hlm. 17 
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terbentuknya akhlak mulia peserta didik serta memiliki 

kecakapan hidup berdasarkan nilai-nilai Islam. Karena 

pendidikan agama Islam mencakup dua hal, (a) mendidik 

peserta didik untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai atau 

akhlak Islam, (2) mendidik peserta didik unuk mempelajari 

materi ajaran Islam yang sekaligus menjadi pengetahuan tentang 

ajaran Islam iu sendiri. Sedangkan Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam adalah suatu upaya membuat peserta didik dapat 

belajar, butuh belajar, terdorong belajar, mau belajar, dan 

tertarik untuk terus menerus mempelajari agama Islam, baik 

untuk kepentingan mengetahui bagaimana cara beragama yang 

benar maupun mempelajari Islam sebagai pengetahuan yang 

mengakibatkan beberapa perubahan yang relatif tetap dalam 

tingkah laku seseorang yang baik dalam kognitif, afektif, dan 

psikomotorik.42 

Menurut Chaedar Alwasilah, seperti yang dikutip oleh 

Zainal Arifin terdapat beberapa prinsip yang harus menjadi 

inspirasi bagi pihak- pihak yang terkait dengan pembelajaran 

(siswa dan guru), yaitu prinsip umum dan prinsipkhusus.43 

Prinsip umum pembelajaran meliputi: 1) Bahwa belajar 

menghasilkan perubahan perilaku peserta didik yang relatif 

permanen, 2) Peserta didik memiliki potensi, gandrung, dan 

                                                             
42Abdul Majid dan Dina Andayani.Op. Cit, hlm. 132. 
43 Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, Kurikulum dan 

Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-3, 2013), hlm. 182-183 
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kemampuan yang merupakan benih kodrati untuk ditumbuh 

kembangkan, 3) Perubahan atau pencapaian kualitas ideal itu 

tidak tumbuh alami linear sejalan proses kehidupan. 

Sedangkan Prinsip Khusus Pembelajaran meliputi: 1) 

Prinsip perhatian dan motivasi; 2) Prinsip keaktifan. Perhatian 

dalam proses pembelajaran memiliki peranan yang sangat 

penting sebagai awal dalam memicu aktivitas-aktivitas belajar. 

Untuk memunculkan perhatian siswa, maka perlu kiranya 

disusun sebuah rancangan bagaimana menarik perhatian siswa 

dalam proses pembelajaran. Mengingat begitu pentingnya faktor 

perhatian, maka dalam proses pembelajaran, perhatian berfungsi 

sebagai modal awal yang harus dikembangkan secara optimal 

untuk memperoleh proses dan hasil yang maksimal.44 

Dalam sebuah proses pembelajaran dibutuhkan sebuah 

kemampuan untuk dapat dan mampu memusatkan perhatian atau 

fokus. Perhatian adalah memusatkan pikiran dan perasaan 

emosional secara fisik dan psikis terhadap sesuatu yang menjadi 

pusat perhatiannya.Perhatian dapat muncul secara spontan, 

dapat juga muncul karena direncanakan. Dalam proses 

pembelajaran, perhatian akan muncul dari diri siswa apabila 

pelajaran yang diberikan merupakan bahan pelajaran yang 

menarik dan dibutuhkan oleh siswa. Namun jika perhatian alami 

                                                             
44Ibid., hlm. 183. 
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tidak muncul maka tugas guru untuk membangkitkan perhatian 

siswa terhadap pelajaran. Bentuk perhatian direfleksikan dengan 

cara melihat secara penuh perhatian, meraba, menganalisis, dan 

juga aktivitas-aktivitas lain dilakukan melalui kegiatan fisik dan 

psikis. 

Motivasi berhubungan dengan minat. Siswa yang memiliki 

minat lebih tinggi pada suatu mata pelajaran cenderung 

memiliki perhatian yang lebih terhadap mata pelajaran tersebut 

sehingga akan menimbulkan motivasi yang lebih tinggi dalam 

belajar. Motivasi dapat bersifat internal, artinya muncul dari 

dalam diri sendiri tanpa ada intervensi dari yang lain, misalnya 

harapan, cita-cita, minat, dan aspek lain yang terdapat dalam diri 

sendiri. Motivasi juga dapat bersifat eksternal, yaitu stimulus 

yang muncul dari luar dirinya, misalnya kondisi lingkungan 

kelas, sekolah, adanyaganjaran berupa hadiah (reward), dan 

pujian.Bahkan rasa takut oleh hukuman (punishment) 

merupakan salah satu faktor munculnya motivasi.45 Motivasi 

dapat dibedakan menjadi dua yaitu: motif instrinsik dan motif 

ekstrinsik. Setiap motif baik itu instrinsik dan ekstrinsik dapat 

bersifat internal maupun eksternal, sebaliknya motif tersebut 

                                                             
45Ibid., hlm. 184. 
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juga dapat berubah dari eksternal menjadi internal atau 

sebaliknya (transformasi motif).46 

Setiap orang membutuhkan sesuatu yang menggerakkan 

dirinya menuju apa yang ingin dilakukannya dan dalam rangka 

mencapai tujuannya, dan salah satu hal yang paling membantu 

seseorang untuk mencapai tujuannya adalah adanya apa yang 

disebut dengan motivasi. Motivasi menjadi semacam 

kemampuan individu untuk mencapai sesuatu yang sulit, 

kemampuan untuk mengatur dan melakukannya dengan cepat 

dan mandiri, mengatasi semua kesulitan yang dihadapinya, 

untuk mengungguli diri sendiri dan orang lain dan 

mengatasinya, kecintaan individu pada dirinya sendiri, dan 

kemampuannya untuk bertahan. Secara sederhana, motivasi 

dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk menimbulkan atau 

meningkatkan dorongan untuk mewujudkan perilaku tertentu 

yang terarah kepada pencapaian tujuan. Perilaku belajar yang 

terjadi dalam proses pembelajaran adalah pencapaian tujuan dan 

hasil belajar. 

Belajar pada hakikatnya adalah proses aktif di mana 

seseorang melakukan kegiatan secara sadar untuk mengubah 

suatu perilaku, terjadi kegiatan merespons terhadap setiap 

                                                             
46Ibid., hlm. 185. 
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pembelajaran. Potensi yang dimiliki setiap individu sebaiknya 

dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. 

3. Model Pembelajaran Daring Melalui Smart School Lampung 

Berjaya 

Ranah pendidikan saat ini menghadapi tantangan besar: 

diharapkan memberikan kompetensi yang dibutuhkan peserta didik 

di masa depan, mempertimbangkan cara belajar formal maupun 

informal, dan menerapkan teknologi digital dan metode pedagogis 

modern untuk menjawab tantangan tersebut. Namun, kerap kali 

sekolah, khususnya di Indonesia, belum berhasil memenuhi semua 

tantangan tersebut: teknologi digital belum banyak diterapkan dalam 

pendidikan, meskipun secara luas digunakan di tempat lain di 

masyarakat dan dalam kehidupan kerja. Sekolah pintar atau smart 

school merupakan suatu konsep sekolah yang berbasis teknologi 

yang digunakan dalam proses belajar-mengajar di kelas. Penggunaan 

teknologi pendidikan mencakup suatu sistem terintegrasi yang 

membantu komunitas pendidikan dalam menjalankan fungsinya 

masing-masing dengan tujuan mengembangkan potensi peserta 

didik. Pada dasarnya, penggunaan teknologi dalam bidang 

pendidikan adalah untuk membantu proses belajar dan meningkatkan 

kinerja dengan membuat, menggunakan, dan mengelola proses dan 

sumber teknologi yang memadai. Sedangkan tujuan utama teknologi 

dalam pembelajaran adalah (1) untuk memecahkan masalah belajar 
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atau memfasilitasi pembelajaran; dan (2) untuk meningkatkan 

kinerja.47 Penggunaan teknologi berbasis internet dalam bidang 

pendidikan ini membantu interaksi antara komunitas sekolah, siswa 

dan guru misalnya semakin lebih mudah. 

Penggunaan teknologi dalam konsep sekolah pintar dapat 

terlihat dari beberapa hal. Dari sisi guru, pengelolaan administrasi 

lebih mudah dilakukan. Misalnya, penulisan, penyusunan maupun 

perencanaan rencana pembelajaran dapat dibandingkan dengan 

rencana pembelajaran guru-guru lain yang tergabung dalam 

komunitas pendidikan. Memasukan nilai siswa juga bisa dilakukan 

secara online dan data tiap guru dapat disimpan di server sekolah 

dengan menggunakan jaringan LAN. Teknologi berbasis internet 

juga dapat digunakan dalam membangun media komunikasi sekolah. 

Informasi dan sosialisasi program sekolah ke pihak orang tua dapat 

dilakukan lewat website. Begitu juga dengan agenda online siswa 

yang dapat diakses melalui multi-platform. Komunikasi antar guru 

dan siswa juga semakin mudah dengan adanya sosial media, seperti 

Facebook, Line dan WhatsApp yang menghubungkan guru dengan 

siswa tanpa mengenal waktu dan tempat. Selain itu manfaat 

penggunaan teknologi ini juga bertujuan untuk menghemat 

pemakaian kertas paperless, penyampaian informasi lebih cepat dan 

                                                             
47Lilik Gani, Peran Teknologi Pendidikan dalam Meningkatkan Akses, Mutu dan 

Relevansi Pendidikan di Indonesia. Bandung. Disampaikan pada Seminar Nasional dan 

Kolokium Teknologi Pendidikan di Bandung (04-05 Desember 2008) 
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lebih mudah didapat, ketrampilan menggunakan teknologi terasah 

dan kinerja sekolah dan individu lebih baik.48 

Aplikasi Smart School Lampung Berjaya merupakan 

kerjasama antara pempov Lampung dengan Pusat Teknologi dan 

Komunikasi (PUSTEKKOM) Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan RI.49 Terobosan tersebut dilakukan agar para siswa dan 

tenaga kependidikan bisa mengaplikasikan keilmuannya untuk 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Sarana pembelajaran memang 

pada dasarnya beragam, berbeda antara pemakai yang satu dengan 

pemakai yang lain, namun memiliki tujuan yang sama yakni untuk 

memperjelas informasi, seperti audio-visual misalnya, sebab sarana 

ini bergantung pada pendengaran, seperti radio, audio. Selain juga, 

beberapa di antaranya bergantung pada indra penglihatan, seperti 

film bisu, foto, dll., dan beberapa di antaranya menyentuh dua indra, 

seperti film berbicara, televisi, YouTube, dll. 

Gubernur Lampung mengatakan pendidikan adalah kunci 

untuk memajukan bangsa dan mencerdaskan anak bangsa. Ia 

mengatakan pembangunan SDM juga terus dilakukan di Lampung. 

Peningkatan produktivitas dan daya saing juga terus diwujudkan.50 

Demi mencerdaskan anak bangsa maka pendidikan harus terus 

                                                             
48Grant, A. E. & Meadows, J. HLM. Communication Technology Update and 

Fundamentals. (2010. 12th Edition. Focal Press) 
49https://www.lampost.co/berita-smart-school-lampung-berjaya-resmi-

diluncurkan.html 
50 Arinal Junaid, https://www.lampost.co/berita-smart-school-lampung-berjaya-

resmi-diluncurkan.html 
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didukung apalagi diera teknologi informasi. Kepala PUSTEKKOM 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mendukung 

sepenuhnya terobosan program tersebut. Selanjutnya ia mengatakan 

peningkatan SDM Operator, Guru, Kepala Sekolah dan pengawas 

juga harus terus diwujudkan. 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 

Lampung, Sulpakar mengatakan aplikasi tersebut bertujuan untuk 

memecahkan masalah belajar dan menfasilitasi kegundahan dalam 

pendidikan diera teknologi informasi. Penggunaan teknologi dalam 

bidang pendidikan adalah untuk membantu proses belajar dan 

meningkatkan kinerja dengan membuat, menggunakan, dan 

mengelola proses dan sumber teknologi yang memadai.51 "Tujuan 

utama teknologi dalam pembelajaran ini untuk memecahkan masalah 

belajar atau memfasilitasi pembelajaran dan untuk meningkatkan 

kinerja," "Sampai saat ini sudah aktif di 1756 sekolah, 2.413 guru 

aktif dan 5.521 siswa pengguna."52 

Pendidikan abad 21 ini ditandai dengan adanya era revolusi 

industri 4.0 yang dikenal dengan abad keterbukaan dan globalisasi. 

Pada masa ini ditandai dengan pesatnya kemajuan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam berbagai bidang kehidupan, 

termasuk dalam pendidikan. Salah satu pengaruh besar TIK dalam 

                                                             
51 Gogot Suharwoto, https://www.lampost.co/berita-smart-school-lampung-berjaya-

resmi-diluncurkan.html 
52 Gogot Suharwoto, https://www.lampost.co/berita-smart-school-lampung-berjaya-
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bidang pendidikan yaitu munculnya trobosan baru yang mulai 

memanfaatkan jaringan komputer dan internet dalam proses 

pembelajaran yang sering disebut sebagai e-learning atau 

pembelajaran elektronik. E-learning merupakan suatu pembelajaran 

yang dalam pelaksanaannya menggunakan media atau jasa batuan 

perangkat elektronika berupa audio, video, perangkat komputer 

ataupun kombinasi ketiganya.53 Dari istilah E-learning kemudian 

berkembang lagi menjadi pembelajaran daring (online learning). 

Daring atau dalam jaringan memiliki makna tersambung 

dalam jaringan komputer. Menurut Thome pembelajaran daring 

merupakan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi multimedia, 

video, kelas virtual, teks online animasi, pesan suara, email, telepon 

konferensi, dan video steraming online.54 Pembelajaran daring dapat 

diartikan sebagai suatu pembelajaran yang dalam pelaksanaannya 

menggunakan jaringan internet, intranet dan ekstranet atau komputer 

yang terhubung langsung dan cakupannya global (luas). 

Pelaksanaan pembelajaran daring dapat dilakukan dengan 

sistem pembelajaran campuran Blended Learning adalah 

pembelajaran perpaduan antara kelas tradisional dengan 

pembelajaran berbasis terknologi modern. Penerapan pembelajaran 

dengan memanfaatkan media daring di Indonesia didukung dengan 

                                                             
53Munir, Kurikulum Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. (Bandung: 

Penerbit Alfabeta, 2010), hlm. 203. 
54Kuntarto, Pemanfaatan Rumah Belajar kemendikbud konferensi, dan video 

steraming online (Kuntarto, 2017: 101). “Pembelajaran daring yaitu program 

penyelenggaraan kelas belajar 2017: 101. 
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adanya Permendikbud Nomor 68 Tahun 2014 tentang peran pendidik 

TIK dan pendidik keterampilan komputer dan pengelolaan informasi 

dalam implementasi kurikulum 2013. Guru sebagai pendidik juga 

dituntut memiliki tugas keprofesionalan mengembangkan 

kompetensi pengajaran dengan perkembangan IPTEK terkini dalam 

melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai dengan UU RI No. 14 

Tahun 2005 tentang guru dan dosen. 

Selain itu terdapat Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang 

standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pendidik bahwasanya 

standar kompetensi pedagogik guru kelas SD/MI adalah mampu 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

kepentingan pembelajaran. 

Peserta didik merupakan agen awal dalam memperkenalkan 

pemakaian TIK, maka guru perlu mempersiapkan kemampuan dan 

keterampilan dalam menggunakan teknologi. Guru kelas dapat 

menjadi contoh langsung ataupun role model untuk penggunaan 

perangkat TIK di sekolah. Penggunaan media pembelajaran berbasis 

internet atau moda daring di sekolah dasar merupakan salah satu 

solusi untuk menghadapi tantangan perkembangan zaman sekaligus 

menjalankan fungsi kompetensi literasi digital dan teknologi sejak 

dini. Dengan memanfaatkan media pembelajaran daring diharapkan 

mampu menghadirkan pembelajaran yang inovatif, menyenangkan, 

efektif dan efisien serta membuat pembelajaran lebih kontekstual. 
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Salah satu pemanfaatan internet sebagai model pembelajaran 

daring yang disediakan oleh pemerintah Indonesia adalah melalui 

Portal Rumah Belajar. Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Penerimaan Teknologi dengan Kebergunaan Web: Studi 

Kasus Portal Rumah Belajar Kemendikbud” diperoleh hasil bahwa 

80,4% responden menilai bahwa media pembelajaran online (daring) 

lebih memudahkan kegiatan belajar dibanding media offline. Media 

pembelajaran online Rumah Belajar dipilih 77,80% responden 

karena lebih mudah untuk digunakan. 

Hal ini membuktikan Portal Rumah Belajar layak digunakan 

sebagai model pembelajaran daring di sekolah.55 Penggunaan sarana 

atau media pembelajaran mengharuskan guru atau instruktur 

melangkah keluar dan meninggalkan metode ceramah tradisional dan 

memfasilitasi pembelajaran dengan mendorong siswa untuk belajar 

melalui media. Pendekatan ini bekerja paling baik ketika siswa siap. 

Jika siswa tidak diberi informasi yang memadai tentang apa yang 

mereka harapkan untuk mereka pelajari, mereka akan berjuang untuk 

membuat hubungan antara tujuan pembelajaran dan media yang 

mereka paparkan. 

Rumah Belajar merupakan jenis portal pendidikan berbasis 

teknologi yang diluncurkan sejak tahun 15 Juli 2011 oleh 

Kemendikbud Indonesia. Saat ini Portal Rumah Belajar dapat 

                                                             
55Lihat Pengaruh Penerimaan Teknologi dengan Kebergunaan Web: Studi Kasus 

Portal. Penelitian dilakukan oleh Chabibi dan Hakim: Journal homepage: 

http://ejournals.umn.ac.id/index.php/FIKOM 



49 
 

diunduh melalui google playstore maupun web 

https://belajar.kemdikbud.go.id/Dasboard/ secara gratis. Portal 

Rumah Belajar adalah Portal belajar yang menyediakan sistem tata 

kelola pembelajaran yang dapat digunakan guru dan peserta didik 

dalam mengelola kegiatan pembelajaran di kelas secara virtual. 

Dalam portal ini tersedia banyak konten untuk berbagai jenjang 

pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP dan SMA sesuai dengan 

kurikulum nasional yang berlaku dan dirancang khusus oleh 

pengajar berpengalaman. 

Beberapa layanan fitur utama yang dimiliki Rumah Belajar 

antara lain buku sekolah elektronik, sumber belajar, bank soal, kelas 

maya, peta budaya, laboratorium maya, wahana jelajah angkasa, dan 

pengembangan keprofesian berkelanjutan. Selain itu terdapat pula 

fitur pendukung yang berisi materi pembelajaran yang dilengkapi 

dengan bahan belajar interaktif seperti gambar, animasi, video, dan 

simulasi serta buku digital. Dengan demikian pembelajaran akan 

lebih menyenangkan. Hal yang menarik adalah berbagai fitur Rumah 

Belajar dapat diakses dengan gratis menggunakan jaringan internet. 

Melalui fitur yang disediakan Rumah Belajar, peserta didik 

diharapkan mampu lebih aktif menggali berbagai informasi-

informasi yang dibutuhkan serta menambah wawasan dan intelektual 

mereka. Peran guru bukan lagi sebagai satu- satunya sumber 

informasi. Oleh karena itu, dalam pembelajaran guru harus bisa 
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memanfaatkan teknologi dan internet untuk meningkatkan kinerja 

dan aktivitas peserta didik dikehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai 

dengan yang diharapkan dalam pendidikan era revolusi industri 4.0 

yakni generasi melek internet dan teknologi. 

Ketersediaan teknologi merupakan faktor penting bagi 

keberhasilan sebuah pembelajaran berbasis daring atau e-learning, 

tanpa itu hanya akan menjadi sia-sia belaka. Ada beberapa tantangan 

dalam mengimpemetasikan media atau sarana pembelajaran ini 

misalnya: Ketersediaan perangkat, Internet, kecepatan Internet, dan 

paket Internet, masing-masing merupakan tantangan sendiri atau 

kombinasi dengan yang lain. Siswa (atau bahkan guru) mungkin 

memiliki perangkat, tetapi dia mungkin tidak mampu membeli 

sehingga tidak memiliki layanan Internet, atau mungkin lambat, atau 

mungkin dengan paket yang tidak mencukupi. Di sini, guru harus 

mengetahui kondisi semua siswanya agar dapat memilih metode 

yang paling tepat untuk kelasnya. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Studi terdahulu didefinisikan sebagai sebuah upaya penyusunan 

sekelompok penelitian dan studi yang berhubungan dengan salah satu 

topik penelitian dan memberikan informasi yang berkontribusi pada 

pengembangan dan kemajuan penelitian ilmiah yang memiliki kemiripan 

topik dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian terdahulu 
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sangat penting dalam penelitian ilmiah, yang mana hal ini membantu 

peneliti untuk menghindari membuat kesalahan yang dibuat peneliti 

sebelumnya. Selain juga, melalui penelitian terdahulu, penulis akan dapat 

menghindari poin-poin yang telah banyak dipelajari, dan mencari poin-

poin baru untuk penelitian. Dengan demikian, studi atau penelitian pun 

akan lebih memberikan kontribusi bagi perkembangan dan kemajuan 

ilmu pengetahuan. 

Penelitian terdahulu atau kerap disebut juga kajian terdahulu di 

sini berguna untuk mengetahui bagaimana metode penelitian dan hasil-

hasil peneleitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu digunakan sebagai 

tolak ukur peneliti untuk menulis dan menganalisis suatu penelitian. 

Tujuan penelitian terdahulu sendiri guna mengetahui langkah penulis 

salah atau benar. 

Terdapat beberapa macam penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya dengan fokus penelitian tentang efektivitas pembelajaran, 

namun penulis meyakini keberbedaan penelitian yang penulis lakukan 

adalah terletak pada bagaimana efektivitas pemeblajaran diukur melalui 

penggunaan aplikasi belajara Smart School Lampung Berjaya. Untuk itu 

penulis sajikan tabel sekilas tentang keunikan penelitian penulis yang 

sekarang sedang dikedepankan. 

Tabel: 1.2 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan yang akan 

diteliti terkait Efektivitas Pemebelajaran 
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No 
Penelitian 

Terdahulu 
Persamaan Perbedaan Penelitian Ini 

1 
Titik 

Widiawati 

-Melihat 

efektivitas 

pembelajaran 

melalui 

pendekatan 

Realistic 

Mathematic 

Education. 

- Dilaksanakan 

di MTs Negeri 

Ngantru 

Tulungagung 

- Materi pokok 

kubus dan 

balok 

- kuantitatif 

- DilaksanakanS

MA Negeri 1 

Meraksa Aji 

Tulang 

Bawang 

- Penelitian 

terfokus pada 

pelaksanaan. 

2 
Mohammad 

Rifa’I 

-Melihat 

efektivitas 

pembelajaran 

melalui 

pendekatan 

Realistic 

Mathematic 

Education. 

- Dilaksanakan 

di SMPN 2 

Sumbergempol 

Tulungagung 

- Materi pokok 

bangun datar 

segiempat. 

- Dilaksanakan 

SMA Negeri 1 

Meraksa Aji 

Tulang 

Bawang 

- PAI. 

3 
Zulfa 

Tifani 

Kualitatif 

deskriptif 

- Dilakasanakan 

di MTsN 

Aryo jeding 

- Materi pokok 

bangunruang 

- Pola penelitian 

Kualitatif, 

Penelitian 

Tindakan Kelas 

(PTK) 

- Dilaksanak

anSMA Negeri 1 

Meraksa Aji 

Tulang Bawang 

Penelitian 

terfokus 

pada 

pembelajar

an PAI. 

4 
Yudha 

Bhestara 

-Descriptive 

Qualitative 

- Dilakasanakan 

di SMPN 4 

Tulungagung 

- Materi pokok 

bangun ruang 

- SMA Negeri 1 

Meraksa Aji 

Tulang 

Bawang 

- Penelitian 

terfokus pada 

pembelajaran 

PAI. 
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Lampiran 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

Dalam melakukan penelitian, penulis juga menggunakan pedoman 

observasi yang dirancang dan disusun untuk mempermudah peneliti 

melakukan penelitian. Pedoman observasi dalam penelitian Implementasi 

Pembelajaran Melalui Smart School Lampung Berjaya dalam Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Meraksa Aji. Berikut adalah 

pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitiannya. 

1. Letak geografis; 

2. Fasilitas, sarana dan prasarana; 

3. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka observasi sikap dan perilaku 

peserta didik. 

HASIL OBSERVASI 

Berikut adalah hasil observasi yang digunakan peneliti dalam 

melakukan penelitiannya. 

No. Yang diamati Ya Tidak Bukti/ Indikator 

1. KURIKULUM 

a. 

Visi dan misi sekolah 

mengacu pada standar 

nasional pendidikan. 

 

 

√ 

 

 

- 

 Visi sekolah Berakhlakul 

Karimah dan Berkualitas 

dalam Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi (IPTEK) 

b. Kurikulum di sekolah 

memiliki kekhasan 

dalam hal kegiatan 

pembelajaran berbasis 

daring online 

 

 

√ 

 

 

- 
 Kegiatan TPQ sebelum 

KBM; 

 Sholat Berjamaah 
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c. Pembelajaran daring 

yang tertuang dalam 

kurikulum sekolah 

telah sesuai 

dengan tujuan 

pendidikan nasional 

 

 

√ 

 

 

- 

 menjadikan peserta didik 

beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan, akhlakul 

karimah, cerdas dll., 

tertuang dalam visi misi 

madrasah 

d. Pembelajaran daring  

tidak sebatas pada 

teori, melainkan juga 

praktik. 

 

 

 

√ 

 

 

- 

 melalui ekstra kurikuler 

berwawasan Islam 

 punishment 

 hafalan Qur’an, dll 

2. KETELADANAN 

a. 

Siswa berkomunikasi 

dengan sesama guru 

dan siswa dengan 

Bahasa yang baik 

 

 

√ 

 

 

- 

 menggunakan Bahasa 

Indonesia dengan baik 

dan benar 

 tidak menggunakan 

Bahasa daerah yang 

kasar 

b. Siswa Memanggil 

dan menyuruh siswa 

dengan nama yang 

tepat dan Bahasa 

yang baik 

 

√ 

 

- 
- memanggil dengan nama 

asli 

- menyuruh dengan awalan 

“tolong” 

c. 

Mengajar di kelas 

dengan Bahasa yang 

baik 

 

√ 

 

- 

- tidak memberikan “cap” 

kepada murid seperti bodoh 

- menggunakan kaidah 

Bahasa Indonesia dengan 

baik dan benar 

d. 
Menggunakan 

Bahasa 

yang kasar dalam 

menegur dan 

menghukum siswa 

 

 

- 

 

 

√ 

- Tidak menggunakan 

Bahasa Indonesia yang 

kasar seperti tolol dll. 

- tidak menggunakan 

Bahasa daerah yang kasar 

seperti goblok dll. 

e. 
Siswa hadir di 

sekolah 

tepat waktu 

 

√ 

 

- - hadir di sekolah pukul 

06.30 WIB atau sebelumnya 

f. 

Siswa berpenampilan 

rapi (tertib seragam) 

 

√ 

 

- - baju seragam sesuai hari 

yang ditentukan 

- baju rapi (disetrika) 
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g. 
Siswa makan dan 

minum sambil berdiri 

dan berbicara 

 

- 

 

√ 
- Makan dengan posisi 

duduk 

- Makan tidak sambal 

berbicara 

h. 

Siswa datang sholat 

berjamaah lebih awal 

 

√ 

 

- 
- datang ke mushola ketika 

adzan 

- datang sebelum seluruh 

siswa dating 

3. Perilaku akhlakul karimah 

a. Akhlak kepada Allah SWT 

1) Berdoa sebelum dan 

sesudah pelajaran 

√ - - setiap pelajaran di awali dan 

di akhiri dengan berdo’a 

2) 
Sholat berjamaah 

√ - - sholat dhuha berjamaah 

diwajibkan bagi seluruh 

 
 

  
murid 

3) 
Hafalan surat-surat al- 

Quran 

√ - - kegiatan TPQ rutin 

setiap 

hari sebelum KBM 

4) Kegiatan sekolah 

(ekstrakurikuler) 

bernafaskan Iman dan 

takwa 

 

√ 

 

- 
- rebana 

- pildacil 

- qiro’ah, dll 

b. Akhlak kepada Makhluk, Meliputi: 

1) Akhlak Terhadap Guru 

a) 

Sopan dalam tutur kata 

dan perbuatan 

 

√ 

 

- 

- tidak menggunakan Bahasa 

seperti bergaul dengan teman 

- mengucap salam dan 

bersalam ketika bertemu 

guru 

b) Tidak membantah guru √ - - mentaati perintah guru 

c) Memperhatikan pada 

saat guru berbicara 

maupun dalam kegiatan 

belajar mengajar 

 

√ 

 

- 
- mendengarkan ketika guru 

berbicara 

- tidak ramai sendiri ketika 

KBM berlangsung 

2) Akhlak Terhadap Teman 

a) Tidak bermusuhan 

dengan sesama teman 

√ - - tidak ada pertengkaran 

antar siswa 

b) 
Menjalin hubungan 

kekeluargaan baik 

dalam satu kelas 

maupun satu sekolahan 

 

√ 

 

- 

- tidak ada siswa yang 

dikucilkan 

- tidak ada semacam 

kelompok yang saling 

bermusuhan 

3) Akhlak Terhadap Diri Sendiri 
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a) 
Berpenampilan rapi 

dan bersih 

 

√ 

 

- 

- baju dimasukkan ke celana 

- seragam bersih dan rapi 

(disetrika) 

b) 
Bertutur kata dengan 

baik 

 

√ 

 

- 

- siswa tidak menggunakan 

Bahasa yang kotor dalam 

berbicara 

     

c. Akhlak Terhadap Lingkungan 

1) Madrasah sangat √ - - terdapat tata tertib sekolah 

 

mendukung kebersihan 

lingkungan sekolah 

  tentang menjaga lingkungan 

- tempat sampah di setiap 

kelas 

- terdapat petugas kebersihan 

2) Guru memberikan 

contoh akan akhlak 

terhadap lingkungan 

 

√ 

 

- 
- guru membuang sampah 

pada tempatnya 

3) 
Siswa membuang 

sampah pada tempatnya 

 

√ 

 

- 

- lingkungan kelas selalu 

bersih sebelum petugas 

kebersihan membersihkannya 

4) 

Siswa menjaga sarana 

dan prasarana serta 

fasilitas sekolah 

 

 

√ 

 

 

- 

- fasilitas sekolahan terjaga 

dengan baik seperti bangku 

papan tulis dll. 

- Dinding-dinding di 

sekolahan tidak terdapat 

coretan 

 

 

LEMBAR OBSERVASI 

 

Materi  : Pendidikan Agam Islam 

Hari/Tanggal : 

Pukul  : 

 

Petunjuk: 

A. Isilah kolom skor sesuai pedoman penskoran berikut: 

1. Skor 4 : terlaksana dengan sangat baik; 

2. Skor 3 : terlaksana dengan baik; 

3. Skor 2 : terlaksana dengan cukup baik; 

4. Skor 1 : terlaksana dengankurang baik. 
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B. Isilah salah satu kolom skor dengan nilai yang sesuai! 

 

Indikator Deskriptor Skor Kegiatan 

 

 

 

Perhatian 

Siswa 

Siswa memperhatikan penjelasan guru 

dan menulis yang relevan 

4  

Siswa memperhatikan penjelasan guru 

tapi tidak menulis yang relevan 

3  

Siswa tidak memperhatikan penjelasan 

guru 

tapi menulis yang relevan 

2  

Siswa tidak memperhatikan penjelasan 

guru 

dan tidak menulis yang relevan 

1  

 

 

 

 

Diskusi 

Kelompok 

Siswa ikut aktif dalam mengikuti diskusi 

dengan kelompoknya dan memberikan 

masukan yang mengarah pada jawaban. 

4  

Siswa merespon dalam diskusi dengan 

kelompoknya tapi kurang memberi 

masukan yang mengarah pada jawaban. 

3  

Siswa kurang merespon dalam diskusi 

dengan kelompoknya dan memberi 

masukan yang 

mengarah pada jawaban. 

2  

Siswa tidak merespon kelompoknya dan 

tidak 

1  

memberi masukan yang mengarah pada 

jawaban. 

  

 

Pengerjaan 

Tugas 

Tugas dikerjakan dan jawaban benar 

semua. 

4  

Tugas dikerjakan dan jawaban sebagian 

salah. 

3  

Tugas dikerjakan dan jawaban asal-

asalan. 

2  

Tugas tidak dikerjakan. 1  

 

 

Bertanya 

Siswa bertanya sesuai dengan materi dan 

tingkat kesulitan tinggi. 

4  

Siswa bertanya sesuai dengan materi dan 

tingkat kesulitan sedang. 

3  

Siswa bertanya tidak sesuai dengan 

materi. 

2  

Siswa tidak pernah bertanya. 1  

 

 

 

 

Mempresentasikan pendapatnya dengan 

baik, 

dapat menjawab pertanyaan kelompok 

lain secara memuaskan dan tepat waktu. 

4  
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Presentasi 

Mempresentasikan pendapatnya dengan 

baik, dapat menjawab pertanyaan 

kelompok lain 

tetapi tidak memuaskan dan tepat waktu. 

3  

Mempresentasikan pendapatnya dengan 

kurang baik, dapat menjawab pertanyaan 

kelompok lain secara memuaskan tetapi 

tidak 

tepat waktu. 

2  

Mempresentasikan pendapatnya dengan 

buruk dan tidak dapat menjawab 

pertanyaan yang diajukan kelompok lain 

dan tidak tepat waktu. 

1  

 

Presentase Nilai Rata-rata = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟 × 100% 

Taraf Keberhasilan yang ditetapkan yaitu: 

a) 86% ≤ NR ≤ 100% : Sangat Baik 

b) 71% ≤ NR ≤ 85% : Baik 

c) 55% ≤ NR ≤ 70% : Cukup Baik 

d) 0% ≤ NR < 55% : Cukup 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Hari/Tanggal :  

Tempat :  

Responden  :  

 

DIALOG: 

No. Aktivitas 

1 

Pertanyaan : Berapakan besarnya nilai KKM mata pelajaran 

Agama Islam yang ditentukan oleh sekolah? 

Jawaban : KKM mata pelajaran Agama Islam sebesar 7,00. 

2 

Pertanyaan : Apakan siswa memenuhi batas nilai KKM yang 

ditentukan oleh sekolah? 

Jawaban : Sebagian besar siswa sudah memenuhi batas nilai 

KKM yang ditentukan oleh sekolah 

3 

Pertanyaan : Apakah yang Bapak/Ibu lakukan jika siswa tidak 

memenuhi standar KKM sekolah? 

Jawaban : Jika siswa tidak memenuhi standar KKM sekolah 

maka diadakan remedial sampai nilai siswa 

mencapai KKM yang ditentukan 

4 

Pertanyaan : Apakah sekolah memiliki laboratorium Pendidikan 

Agama Islam ? Bagaimana fungsi laboratorium 

tersebut? 

Jawaban : Iya, sekolah memiliki laboratorium. Laboratorium 

sering digunakan untuk ruang pembelajaran; 

5 

Pertanyaan : Metode pembelajaran apa yang sering Bapak/Ibu 

gunakan? 

Jawaban : Metode yang sering digunakan yaitu metode tanya 
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jawab karena sesuai dengan karakter dan kondisi 

siswa, metode demonstrasi tetapi jika menggunakan 

metode ini kondisi siswa ramai dan metode 

praktikum tetapi saat praktikum kondisi siswa juga 

ramai dan tidak kondusif. 

6 

Pertanyaan : Bagaimana kondisi siswa saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung? 

Jawaban : Saat pembelajaran siswa memperhatikan/ 

mengikuti tetapi masih kurang aktif bertanya. 

7 

Pertanyaan : Apakah siswa memiliki ketertarikan lebih ketika 

Bapak/Ibu menyajikan materi pembeajaran dengan 

menggunakan media? 

Jawaban : Iya, siswa merasa lebih tertarik mengikuti pelajaran 

jika guru menggunakan media 

8 

Pertanyaan : Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Bapak/Ibu 

dalam menyampaikan materi pembelajaran? 

Jawaban : Kenala – kendala yang saya hadapi antara lain: 

1) Siswa kurang mempersiapkan diri sebelum 

mengikuti pembelajaran; 

2) Referensi / buku pegangan guru masih kurang; 

3) Perlu variasi media 

9 

Pertanyaan : Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam melalui sarana atau media 

Smart School Lampung Berjaya? 

Jawaban : Siswa mampu menerapkan pelajaran Pendidikan 

Agama Islam secara praktis 

10 

Pertanyaan : Pendidikan karakter apa yang ingin Bapak/Ibu 

sisipkan dalam pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam melalui sarana atau media Smart School 

Lampung Berjaya? 
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Jawaban : Baik guru maupun peserta didik menjadi lebih aktif 

dan mampu mengikuti perkembangan teknologi 

informasi mutakhir. 
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