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ABSTRAK 

Implementasi Pembelajaran Daring Goggle Classroom Pada 

Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits Peserta Didik Kelas VIII DI MTS 

Negeri 1 Bandar Lampung 

 

Oleh 

Vina Hidayanti 
Latar belakang penelitian ini adalah Problematika yang dihadapi 

oleh sebagian besar masyarakat indoensia, yakni di berlakukannya sistem 

pembelajaran secara daring, tentu ini merupakan hal yang baru untuk 
sistem pendidikan di indonesia. Belum lagi dalam pelaksanaannya yang 

hampir membuat baik dari pihak sekolah, guru, sisiwa maupun orangtua 
memiliki masalahnya masing – masing dalam pembelajaran daring ini. 
Kendalanya yaitu kesulitan sinyal, fasilitas gadget siswa yang tidak sama, 

masih banyak siswa yang handphonenya belum mendukung belajar 
daring, keterbatasan kuota internet dan materi setiap pelajaran 
disampaikan guru kurang dapat dipahami siswa. Dengan keadaan diatas 

tergerak di dalam diri peneliti untuk melakukan penelitian terkait hal ini, 
sehingga dalam hal ini peneliti membuat penelitian yang berjudul 

Implementasi Pembelajaran Daring Aplikasi Goggle Classroom Pada 
Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits Peserta Didik Kelas VIII Di MTS 
Negeri 1 Bandar Lampung  

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui implementasi 
pembelajaran daring pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di MTS 
Negeri 1 Bandar Lampung melalui aplikasi Google Classroom. Penelitian 

ini menggunakan  jenis penelitian kualitatif. Subjek pada penelitian ini 
adalah siswa Kelas VIII MTS Negeri 1 Bandar Lampung. 

Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa: Konstruksi 

perencanaan seperti seorang guru menyiapkan sebuah RPP, download 
aplikasi google classroom. Pelaksanaan pembelajaran seperti sebelum 

kegiatan pembelajaran inti dimulai seorang guru melakukan kegiatan 
kabar dan absensi di media pembelajaran, kegiatan  inti seorang guru 
mengirimkan file pdf sebagai resuman materi, penggunaan strategi seperti 

membaca, penggunaan alokasi waktu pembelajaran daring. Evaluasi 
seorang guru mengirimkan sebuah file penugasan untuk dikerjakan oleh  
peserta didik untuk mengetahui kemampuan dari hasil belajar yang 

dilakasanakan, dalam pengerjaan kegiatan evaluasi ini seorang guru 
memberikan sebuah batas waktu dalam pengerjaan soal yang diberikan 

kepada peserta didik, apabila batas waktu habis maka peserta didik tidak 
bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh seorang guru pada media 
google classroom.   

  Kata Kunci: Pembelajaran Daring, Aplikasi Goggle Classroom, 

Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits,    MTS Negeri 1 

Bandar Lampung  
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MOTTO 

 

ۡصرَ ٱوَ  ١ََََۡلع  نَ ٱإ نَّ ٢َََل ف يَُخۡسٍرََۡۡل نس َٰ ينَ ٱإ َّلَّ لُوْاََلَّذ  م  ع  ُنوْاَو  ام  تَ ٱء  ل ح َٰ َلصََّٰ

ۡوْاَبَ  اص  و  ت  قَ ٱو  ۡوْاَبَ َۡلح  اص  و  ت  ۡبرَ ٱو  َ[٣-١]سورةَالـعصر,٣ََلصَّ
 

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. 

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan  

nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan  

nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.1 

(Q.S Al-Asr ayar 1-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1
 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya,  

(Bandung: PT. Sygma Exameddia Arkanleema, 1987), hal. 601 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan 

untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk 

menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun 

judul skripsi yang dimaksudkan adalah Implementasi Pembelajaran 

Daring Aplikasi Goggle Classroom Pada Mata Pelajaran Al-Qur’an 

Hadits Peserta Didik Kelas VIII Di MTS Negeri 1 Bandar Lampung. 

Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul 

skripsi yaitu sebagai berikut  

1. Implementasi 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), 

Implementasi adalah: “Pelaksanaan atau penerapan. Secara 

umum implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari 

sebuah rencana yang disusun secara matang, cermat dan 

terperinci. Pengertian-pengetian ini memperlihatkan bahwa atau 

implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau 

mekanisme suatu sistem. Implementasi merupakan suatu kegiatan 

yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh 

berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan 

kegiatan.
1
  

Berdasarkan pendapat diatas untuk dapat dipahami yang 

dimana pendidik yang akan pelaksanaan sebuah pembelajaran 

terhadap peserta didik dalam bidang yang telah ditentukkan, 

pendidik juga harus baik dalam bentuk pengetahuan, 

keterampilan, maupun nilai dan sikap agar pelaksanaan yang 

akan digunakan sangat baik. 

2. Pembelajaran Daring  

Secara sederhana pembelajaran dapat diartikan aktifitas 

dalam menyampaikan informasi dari pengajar kepada pelajar. 

Pembelajaran merupakan suatu system yang bertujuan untuk 

membantu peserta didik yang berisi serangkaian peristiwa yang 

diracang disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan 

                                                             
1 Syarifuddin dkk, Tenaga pendidik Profesional dan Implementasi 

Kurikulum. (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal.  1 



 

 
2 

mendukung terjadinya proses belajar mengajar peserta didik yang 

internal. Alat yang digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan 

materi pembelajaran yang akan diajarkan dan sesuia dengan 

karakteristik peserta didik dan dipandang sangat efektif dalam 

menyampaikan informasi, sehingga siswa dapat memahami 

materi yang baik. Pembelajaran merupakan penetu keberhasilan 

dalam pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi 

dua arah, mengajar dilakukan oleh pendidik sedangkan belajar 

oleh peserta didik.
2
 

Berdasarkan pendapat di atas yang dapat dipahami jadi 

pembelajaran online atau daring yang dimaksud adalah sistem 

pembelajaran yang memanfaatkan media internet dalam proses 

pembelajaran dan yang membuat pendidik harus menguasai 

media pembelajaran online untuk melangsunggkan kegiatan 

pembelajaran dan diharapkan mampu berkreasi dalam proses 

pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara 

maksimal yang merupakan membutuhkan bantuan seperti 

handphone, laptop, dan komputer. 

3. Aplikasi Google Classroom 

Google Classroom merupakan sebuah apikasi yang 

memungkinkan terjadinya ruang kelas di dunia maya, melalui 

aplikasi ini peserta didik dan pendidik dapat berkomunakasi 

layaknya didalam kelas. Pendidik juga dapat memberikan materi, 

tugas, pertanyaan, absensi serta dapat berdiskusi secara langsung 

didalamnya. Peserta didik juga dapat mempelajari materi yang 

diberikan pada pendidik kapanpun dan dimanapun, serta dapat 

mengirimkan tugas yang diberikan tanpa tatap muka secara 

langsung dapat di koreksi oleh pendidik dalam satu tempat. 

Pembelajaran pun tetap dapat berjalan lancar meskipun tanpa 

bertatap muka.
3
 

Berdasarkan pendapat diatas yang dapat dipahami yaitu 

dengan adanya google classroom untuk mempermudah pendidik 

                                                             
2 Ni Nyoman Parwati dkk, Belajar dan Pembelajaran, ( Depok : PT Raja 

Grafindo Persada, 2018). hal. 108   
3 I. Ketut Sudarsana et al., “ The use of Goggle Classroom in the Learning 

Process,” In Journal Of Physics: Conference Series, 2019, 

https://doi.org/10.1088/1742-656/1175/1/012165, hal. 54 

https://doi.org/10.1088/1742-656/1175/1/012165
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dan peserta didik dalam melaksankan pembelajaran daring ini 

apalagi dalam ada nya Covid-19 ini pendidik dan peserta didik 

harus belajar dari rumah saja dan pendidik akan mengirimkan 

tugas dan materi digoggle classroom ini agar peserta didik tetap 

melakukan pembelajaran daring menggunakan media 

pembelajaran yaitu goggle classroom,  

4. Pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits 

Mata pelajaran al-qur‟an hadits merupakan salah satu 

mata pelajaran yang diajarkan di MTS yang merupakan bagian 

dari pendidikan agama Islam yang bertujuan untuk menanamkan 

rasa gemar membaca dan menanamkan rasa kecintaan terhadap 

al-qur‟an. Pembelajaran al-qur‟an hadits di MI dimaksudkan 

agar peserta didik juga mampu memahami dan mengamalkan 

hadits-hadits pilihan.
4
 

Berdasarkan pendapat di atas dapat di pahami yaitu pada 

mata pelajaran Al-Qur’an Hadits memiliki kontribusi dalam 

memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempelajari 

mata pelajaran Al-Qur’an Hadits ini dan juga mencoba 

menerapkan nilai-nilat yang terkandung dari Al-Qur’an dan 

Hadits pilihan sebagai sumber utama ajaran islam dan sekaligus 

menjadi pegangan dan pedoman hidup bagi seorang muslim 

dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Peserta Didik 

   Abuddin Natta berpendapat bahwa seorang peserta didik dapat 

dicirikan sebagai orang yang memerlukan pengetahuan atau ilmu, 

bimbingan, dan pengarahan. Dalam pandangan islam, hakikat 

ilmu berasal dari Allah. Sedangkan proses memperolehnya 

dilakukan dengan belajar kepada guru.
5
 

Sedangkan pendapat diatas yang dapat dipahami yaitu semua 

tidak terlepad dari keterlibatan oleh pendidik, karena seorang  

pendidik harus memahami dan memberikan pemahaman tentang 

dimensi-dimensi itu sendiri misalnya membimbing peserta didik 

                                                             
4 Departemen Agama RI, GBPP Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits, ( Jakarta: 

2004), hal.  54 
5 Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2016) , hal. 132  



 

 
4 

agar peserta didik dalam pembelajaran sangat baik sehingga 

peserta didik semangat untuk belajar. 

 

6. MTSN 1 Bandar Lampung 

MTS Negeri 1 Bandar Lampung adalah salah satu MTS 

Negeri yang ada di Bandar Lampung yang berada di dalam 

naungan kementrian agama Repbulik Indonesia, Mts Negeri 

Bandar Lampung beralamatkan di Jl. KH. Ahmad Dahlan No.28, 

Pahoman Bandar Lampung, dan disinilah penulis mengadakan 

sebuah penelitian.  

Adapun maksud dari judul yaitu “ Implementasi Pembelajaran 

Daring Aplikasi Goggle Classroom Pada Mata Pelajaran Al-Qur’an 

Hadits Peserta Didik Kelas VIII Di MTS Negeri 1 Bandar Lampung” 

di dalam penelitian ini suatu penelitian yang mendeskripsikan tentang 

Pembelajaran Daring Aplikasi Google Classroom di MTS Negeri 1 

Bandar Lampung. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan atau education ialah berupa suatu perbuatan serta 

proses untuk memperoleh pengetahuan.
6
 Pendidikan merupakan usaha 

secara sengaja dari orang dewasa untuk mempengaruhi pseserta didik 

menuju kedewasaan yang selalu diartikan mampu menimbulkan sikap 

tanggung jawab moral dari segala perbuatannya, yang dimaksud 

orangdewasa ialah kedua orang tua dari peserta didik tersebut orang 

tua yang atas dasar tugas. Atas dasar kewajiban orang tua mempunyai 

kedudukan serta kewajiban untuk mendidik misalnya pendidik yang 

berada disekolah.
7
 Dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spritiual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadiaan, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

                                                             
6 Bisri Mustofa, Psikologi Pendidikan, ( Yogyakarta: Parama Ilmu, 2015), 

hal. 7. 
7 Ibid, hal. 8. 
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diperlukan dirinya masyarakat bangsa dan Negara.
8
 Pendidikan 

merupakan suatu bagian yang terpenting bagi kehidupan manusia. 

Demi mengaktualkann potensi yang dimiliki dalam rangka 

menjalankan tugas mereka sebagai khalifah di bumi, sekolah dasar 

merupakan tempat dimana peserta didik menjalani pendidikan awal 

atau dasar untuk pengembangan potensi yang ada pada diri mereka 

sejak dini yang nantinya akan mengarahkan kegiatan belajar peserta 

didik untuk memperoleh segala pengetahuan dan keterampilan baru.
9
 

Badan Standar Nasional Pendidikan pada 2006 mengembangkan 

standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, serta 

pada 2007 diterbitkan menjadi Permendiknas RI Nomor 41 Tahun 

2007. Adapun Visi pendidikan nasional yakni terwujudnya sistem 

pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat serta berwibawa untuk 

memberdayakan seluruh warga Negara Indonesia berkembang 

menjadi manusia yangt berkualitas sehingga mampu dan proaktif 

menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
10

 Di dalam Al 

Qur’an dijelaskan bahwa manusia di didik agar dapat menggunakan 

alat indra penglihatan, pendengaran dan yang lainnya yaitu tercantum 

dalam surat An-nahl ayat 78 yang berbunyi: 

 

ََشٌََّۡلَلَُٱوََ ََتۡعلَُموَن َََل ِتُكۡم َأَُمَهَٰ َُبُطوِن ۢن َمِّ ََ َ أَۡخَرَجُكم َكَُكُم ََوَجَعَ  رََٱوَََكَسۡمعََٱو ا َۡۡلَۡبَصَٰ

 [٨٧]سورََاكنح ,٨٧َكََعلَُكۡمََتۡشُكُروَنَََدََََ ِۡۡلَفَۡٱوََ

 
Artinya: Dan Allah Mengeluarkan Kamu Dari Perut Ibumu Dalam 

Keadaan Tidak Mengetahui Sesuatupun, Dan Dia Memberi 

Kamu Pendengaran, Penglihatan Dan Hati, Agar Kamu 

Bersyukur. (Q.S. An-Nahl : 78).
 11

 

                                                             
8 H. Ramayulis, Dasar-Dasar Kependidikan Suatu Pengantar Ilmu 

Pendidikan, (Jakarta: Kalam Mulia,2015), hal 16 
9 Nureva, Aulia Gustina Citra, Kontribusii Interaksi Gurudan Siswa Dalam 

Pembelajran Menggunakan Alat Peraga Mini Zoo Mata Pelajaran IPA Terhadap 
Hasil Belajar Siswa MI, Terampil, (Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar 

Volume 5 Nomor 1 Juni 2018 p-ISSN 2355-1925 e-ISSN 2580-8915), hal.106 
10 Rusman, Model- Model Pembelajaran (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2016), hal. 3 
11 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya,  

(Bandung: PT. Sygma Exameddia Arkanleema, 1987), hal. 267 
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Ayat tersebut menunjukan bahwasanya setiap manusia akan 

membutuhkan suatu pendidikan, sebab pada hakikatnya manusia di 

lahirkan yakni masih dalam kondisi yang fitrah ( suci ), tidak 

mengetahui apapun, serta tanpa ilmupengetahuan sedikitpun. Namun, 

Allah SWT mengaruniai manusia dengan sebuah sarana ataupun 

potensi agar bisa mendapatkan ilmu baik melalui indera penglihtan, 

pendengaran maupun perasaan. 

Biasanya kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan 

berinteraksi langsung antara pendidik dan peserta didik, namun sejak 

terjadi pandemi COVID-19 pembelajaran dilakukan secara Daring. 

Berdasarkan surat edaran dari Menteri Pendidikan dan kebudayaan 

nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tertanggal 17 maret 2020 tentang 

pembelajaran secara Daring dan bekerja dari rumah dalam rangka 

pencegahan Penyebaran Corona Virus Desease (Covid-19) 

(Kemendikbud, 2020). Pembelajaran daring adalah sistem 

pembelajaran dalam jaringan, menggunakan metode pembelajaran 

jarak jauh. Umumnya kegiatan pembelajaran dilakukan secara 

langsung didalam suatu ruang kelas dimana pendidik dan peserta didik 

berinteraksi secara langsung. Namun sejak terjadi pandemic COVID-

19 pembelajaran dilakukan dilakukan secara daring. Kemendikbud 

menjelaskan bahwa berdasarkan surat edaran dari Mentri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tanggal 17 Maret 

2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah 

untuk mencegah penyebaran Corona Virus Desease (COVID-19) 

(kemendikbud, 2020). Pembelajaran daring adalah sistem 

pembelajaran dalam jaringan, menggunakan metode jarak jauh.
12

 

Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang 

menggunakan jaringan internet dengan aksesbilitas, konektivitas, 

fleksibelitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis 

interaksi. Dalam pembelajaran daring mampu mempertemukan 

peserta didik dengan pendidik melalui bantuan dari internet. Pada 

pelaksanaannya pembelajaran daring memerlukan dukungan dari 

perangkat mobile seperti smartphone, laptop, komputer maupun tablet 

                                                             
12 Ruci Pawicara, Maharani Conilie, “Analisis Pembelajaran Daring 

Terhadap Kejenuhan Belajar Mahapeserta didik Tadris Biologi IAIN Jember Di 
Tengah Pandemi COVID-19”, Jurnal Penidikan Biologi, Vol. 1, No. 1, (2020), hal. 

35. 
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yang dapat di gunakan untuk mengakses informasi kapan saja dan 

dimana saja.
13

 Pembelajaran daring menuntut pendidik untuk dapat 

menyampaikan materi yang dapat menarik hasil belajar dari peserta 

didik. Sebab penyampaian materi yang tidak menarik dapat membuat 

peserta didik tidak tertarik dan berminat pada pembelajaran sehingga 

peserta didik merasa tidak nyaman dan pembelajaran tidak 

sepenuhnya bisa di tangkap oleh peserta didik. 

Yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa aktivitas 

pembelajaran tetap berlangsung meskipun dalam kondisi pandemi. 

Pembelajaran secara daring atau online telah menjadi tuntutan di 

dunia pendidikan sejak satu tahun terkahir ini. Hal ini tentu saja 

diiringin dengan kemauan perkembangan informasi dan teknologi 

yang sangat pesat dan signifikan. Pembelajaran online dimasa 

pandemi ini memiliki beberapa potensi seperti kebermaknaan belajar, 

kemudahan mengakses dan meningkatkan hasil belajar.
14

 Artinya 

meskipun pembelajaran dilaksanakan berada pada masa pandemi dan 

dilakukan tidak secara langsung, hal ini tidak menjadi alasan bagi 

peserta didik untuk mengurangi semangat belajar. Bahkan peserta 

didik memiliki kemudahan dalam mengakses materi yang diberikan 

karena hal ini sudah didukung dengan kemajuan perkembangan 

teknologi informasi. Pembelajaran daring atau online merupakan 

sebuah pembelajaran yang dilakukan dalam jarak jauh melalui media 

berupa internet dan alat penujang lainnya seperti telephone seluler dan 

komputer. Pembelajaran daring sangat berbeda dengan pembelajaran 

seperti biasa. Pembelajaran online juga menjadi tantangan baru bagi 

pendidik yang membuat mereka harus menguasai media pembelajaran 

online untuk melangsungkan kegiatan pembelajaran dan diharapkan 

mampu berkreasi dalam proses pembelajaran pembelajaran dapat 

dicapai secara maksimal.
15

  

                                                             
13 Ali Sadikin dan Afreni Hamidah, “ Pembelajaran Daring di Tengah 

Wabah Covid-19”, Biodik : Jurnal llmiah Biologi, Volume 6 Nomor 02 (2020),  hal. 

216. 
14 Najila Indah Nurani, Din Azwar Uswatun, “Analisis Proses Pembelajaran 

Matematika Berbasis Daring Menggunakan Aplikasi Google Classroom Pada Masa 

Pandemi COVID-19”. Jurnal PGSD vol.6 no.1 (Januari – juni 2020), hal. 2 
15 Hilna Putria, Luthfi Hamdani Maula, “Analisis Proses Pembelajaran 

Dalam Jaringan (DARING) Masa Pandemi COVID-19 Pada Guru Sekolah Dasar”. 

(Jurnal Basiedu Vol. 4 No.4 (Juni 2020), hal.863. 
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Pembelajaran jarak jauh secara interaktif dengan 

memanfaatkan beberapa media yang menarik dapat membangkitkan, 

serta memicu semangat belajar peserta didik. Adapun media yang 

digunakan yaitu seperti media visual dengan gambar-gambar, video, 

sound, dan internet. Kemudahan untuk menperoleh berbagai sumber 

dapat diperoleh dengan memanfaatkan media internet. Goggle 

classroom merupakan sistem e-learning layanan berbasis internet yang 

disediakan oleh google. Pendidik dapat memanfaatkan service ini 

sebagai media untuk membagi dan mengumpulkan tugas secara 

paperless.  

Pemakai service ini ialah seseorang yang telah memiliki akun 

pribadi di google. Langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu 

pendidik membuat akun pada google, setelah itu pendidik dapat 

memberikan kode kelas nya pada peserta didik untuk masuk kedalam 

kelas daring secara mandiri ataupun guru yang mendaftarkannya. 

Pendidik dapat mengupload file atau dokumen lainnya untuk setiap 

pertemuan sesuai dengan jadwal mengajar peserta didik sendiri. 

Pengajar dapat membuat forum diskusi yang saling ditanggapi oleh 

forum yang telah terdaftar. Fitur lain yaitu pendidik dapat mengupload 

berbagai tugas yang dapat dikerjakan oleh peserta didik dengan 

tenggang waktu yang ditentukkan pendidik.
16

 

Pada umumnya lembaga pendidikan seperti sekolah ataupun 

madrasah memanfaatkan media dalam pembelajaran masih belum 

maksimal. Di era globalisasi sekarang ini sistem google classroom 

menjadi suatu kebutuhan yang mendasar bagi guru dalam melakukan 

pembelajaran jarak jauh atau daring. Pembelajaran yang semula masih 

secara konveksional dengan tatap muka saat ini guru dapat 

memanfaatkan media daring sebagai media pembelajaran jarak jauh. 

Pembelajaran mata pelajaran Al-Qur’an Hadits yang masih banyak 

dilakukan dengan cara tatap muka saat ini bergeser dengan adanya 

media google classroom, media pembelajaran alternatif bagi pendidik 

untuk tetap terlaksanakan pembelajaran jarak jauh.  

Media yang digunakan oleh pendidik di MTs Negeri 1 Bandar 

Lampung adalah Google Classroom oogle Kelas) merupakan media 

                                                             
16 Siti Qomariah, dkk, Implementasi Pemanfaatan Goggle Classroom Untuk 

Pembelajaran Di Era Revolusi 4.0, ( Jurnal Sindimas,2019), hal. 54 
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pembelajaran online yang memungkinkan guru dan murid untuk 

saling terhubung secara online dari mana pun dan kapan pun. Google 

Classroom menjadi jembatan para guru dalam membuat tugas, 

membagikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Google 

Classroom dapat merampingkan proses belajar mengajar antara guru 

dan murid melalui internet. Tetapi ada juga pendidik yang 

menggunakan media lain seperti Zoom, E-Learning, dan Google Meet 

untuk melakukan pembelajaran. Tetapi Ibu Asimalah selaku Pendidik 

Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits menggunakan media pembelajaran 

Google Classroom.  

Adapun Permasalahan-permasalahan dalam penggunaan 

google classroom disekolah pada mula nya peserta didik tidak tahu 

cara menggunakan google classroom, dan juga dalam setiap 

sekolah/rumah dalam koneksi internet di daerah masing-masing 

peserta didik yang terkadang masih byar-pet sehingga update 

informasi yang diberikan pendidik didalam ruang kelas google 

classroom terlambat masuk atau bahkan tidak masuk sama sekali. Dan 

ini harus diperhatikan bagi pendidik dan peserta didik agar 

pembelajaran daring ini tetap lancar.  Masalah akademis dalam 

pembelajaran daring peserta didik menunda-nunda dalam 

mengumpulkan tugas-tugasnya, dan peserta didik juga merasa bosen 

dalam pembelajaran daring ini karena belajar nya hanya melalui 

google classroom dan juga mata pelajaran Al-Qur’an ini susah 

dipelajari apalagi peserta didik dalam menghafal agak begitu kurang. 

Didalam pembelajaran Sl-Qur’an hadist yaitu bagian dari 

pendidikan agama islam yang diberikan untuk memahami serta 

mengamalkan Al-Qur’an sehingga mampu membaca dengan fasih, 

menerjemahkan, menyimpulkan isi kandungan, menyalin dan 

menghafal ayat-ayat terpilih untuk bekal melanjutkan pendidikan ke 

jenjang berikutnya.
17

 Mempelajari al-qur‟an hadits ini bertujuan untuk 

menanamkan rasa gemar membaca dan menanamkan rasa kecintaan 

terhadap al-qur’an. Pembelajaran Al-Qur’an hadits di MTS 

dimaksudkan agar peserta didik juga mampu memahami dan 

mengamalkan hadits-hadits pilihan yang nantinya menjadi bekal ke 

                                                             
17 Ar-Rasikh, “Pembelajaran Al-Qur‟an Hadits Di Madrasah Ibtidaiyah: 

Studi Multisitus Pada MIN Model Sesela dan Madrasah Ibtidaiyah At Tahzib”. Jurnal 

Penelitian Keislaman, Vol.15 No. 1 (Februari 2019). hal. 15 
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jenjang yang lebih tinggi. Pembelajaran al-qur‟an hadits di Madrasah 

Ibtidaiyah menekankan pada proses kegiatan belajar yang berorientasi 

pada kemampuan membaca, menulis, menghafal serta mengartikan.
18

 

Setelah peserta didik peserta didik dapat melakukannya, selanjutnya 

harus belajar memahami isi kandungan yang dipelajarinya agar bisa 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
19

 Selain itu juga, 

pelaksanaan pembelajaran al-qur‟an hadits dalam kurikulum 2013 

yang berbasis karakter dan kompetensi seharusnya dilaksanakan 

sesuai dengan. 

Untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang dicapai sehingga 

proses pembelajaran tetap berjalan meskipun menggunakan 

pendekatan pembelajaran jarak jauh dan tanpa tatap muka. Dengan 

demikian pendidik dan peserta didik tetap mengerjakan tugasnya 

masing-masing di rumah, dan tujuan pembelajaran tetap tercapai. Al-

Ghazali menempatkan Al-Qur’an Hadits sebagai ilmu yang harus 

diajarkan kepada anak.
20

 Berdasarkan pernyataan tersebut, yang 

menjadi titik perhatian dalam mengajarkan ilmu pengetahuan kepada 

peserta didik adalah ilmu pengetahuan dari dalam kandungan kitab 

suci Al-Qur’an sendiri, karena ilmu yang diajarkan oleh Al-Qur’an 

dapat bermanfaat untuk kehidupan manusia di dunia dan akhirat. 

Selain itu juga mampu memberikan ketenangan jiwa dan 

memperindah akhlak serta mendekatkan diri kepada allah SWT. Hal 

ini sejalan pendapat Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa pengajaran 

tentang Al-qur‟an adalah sendi pendidikan dalam semua rencana 

pelajaran sekolah di berbagai Negara Islam, karena pengajaran Al-

Qur’an adalah syair-syair agama islam yang akan membewa kepada 

semain kokohnya iman seseorang.
21

 Melalui kebijakan pembelajaran 

online dimaksudkan untuk memastikan bahwa aktivitas pembelajaran 

                                                             
18 Hijratul Khair, Imaniah Elfa Rachman, “Pembelajaran Al-Quran Hadits Di 

MIN 4 Tanah Laut Kecamatan Batu Ampar”. Jurnal Darris Pendidikan Madrasah 

Ibtidaiyah Vol.1 No. 1 (April 2018), hal. 29. 
19 Muhamad Afif Amrullah, “Analisis Perubahan MorfologisPembentukan 

Ta’rib dan Pembelajaran”.Jurnal Tadris Keguruan dan Ilmu Tarbiyah, Vol. 2 No. 2 

(Januari 2017), hal.88 
20 Muzayyin Arifin, Filsafah Pendidikan Islam, (nJakarta: Bumi Aksara, 

2015), hal.81 
21 Khoiron Rosyadi, Pendidikan Proterik, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 

2016), hal. 264 
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tetap berlangsung meskipun dalam kondisi pandemi.
22

 Hal ini 

dimaksudkan bahwa pembelajaran online dimasa pandemi diharapkan 

mampu mencapai tujuan pembelajaran tanpa mengurangi ekstensi dari 

tujuan pembelajaran tersebut. Melalui kebijakan pembelajaran online. 

Pembelajaran daring lebih menenkankan pada ketelitian dan 

kejelian peserta didik dalam menerima dan mengolah informasi yang 

disajikan secara online. Pembelajaran al-qur’an hadits di MTS Negeri 

1 Bandar Lampung menekanan pada proses kegiatan belajar yang 

berorientasi pada kemmapuan paling pertama atau dasar yang harus 

dimiliki oleh seorang muslim. Kemampuan yang harus dimiliki dalam 

pembelajaran berupa membaca, menulis, menghafal serta 

mengartikan. Setelah peserta didik dapat melakukannya, selanjutnya 

yang harus dilaukan adalah memahami isi kandungan yang 

dipelajarinya. Al-Qur’an memuat berbagai macam ilmu baik yang 

berhubungan dengan pendidikan maupun hukum. Dalam hal ini ilmu 

pengetahuan mengenai Al-Qur’an hadits bisa diperoleh suatu generasi 

yang akan datang dan didapat melalui pendidikan. MTS NEGERI 1 

Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah yang telah 

menerapkan pembelajaran secara online atau daring dimasa pandemi. 

Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian analisis 

pembelajaran online dimasa pandemi pada mata pelajaran Qur’an 

hadits kelas VIII di MIS NEGERI 1 Bandar Lampung. 

Dalam suatu pembelajaran perlu digunakan sebuah metode 

yang digunakan. Pendidik harus kreatif dalam menggunakan metode 

pembelajaran agar dapat meningkatkan semangat peserta didik dalam 

belajar. Terlebih pembelajaran sekarang ini adalah pembelajaran 

secara daring, potensi peserta didik merasa mudah bosan sangatlah 

besar. Metode yang digunakan pendidik mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadits di MTS Negeri 1 Bandar Lampung masih menggunakan 

metode lama yaitu metode ceramah dan Tanya jawab, metode ini 

sumber utamanya adalah guru dan peran peserta didik sangatlah 

kurang sehingga siswa tidak begitu aktif apalagi kreatif. 

Dalam proses pembelajaran, pasti ada kendala-kendala yang 

dialami peserta didik maupun pendidik. Apalagi pembelajaran daring 

                                                             
22 Ita Ainun Jariyah, Esti Tyastiri, “Proses dan Kendala Pembelajaran 

Biologi Di Masa Pandemi COVID-19; Analiss Respon Mahasiswa”.(  Jurnal 

Penelitian dan Kajian Ilmu Pendidikan, Vol. 4 No. 2 Juli 2020), hal.184 
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yang dilakukan di MTS Negeri 1 Bandar Lampung sekarang ini 

adalah pembelajaran secara daring. Kelancaran pembelajaran daring 

sangat tergantung dengan sinyal yang ada disekitar saat mengakses 

internet. Maka dari itu ketika sinyal mengalami kendala maka 

pembelajaran juga tentu akan terhambat sehingga pembelajaran tidak 

berjalan dengan lancar. Selain itu, peserta didik tidak semuanya 

memiliki Hp karena ada orang tuanya tidak semua memiliki uang 

tetapi orang tua bakal  meminjamkan Hpnya untuk pembelajaran yang 

akan dilakukan setiap pembelajaran dimulai dan peserta didik pun 

meminjam Hp kepada orang tuanya umtuk melihat tugas-tugas yang 

diberikan oleh gurunya, Oleh karena itu kendala dari peserta didik 

dalam melakukan pembelajaran daring. Adapun kendala-kendala bagi 

pendidik dalam pembelajaran daring adalah susah dalam memantau 

peserta didik dalam pembelajaran dilakukan, dan sulit mengetahui 

peserta didik saat ini, dan adapun kendala-kendala lainnya dalam 

pembelajaran daring menjadi kurang efektif. Pembelajaran menjadi 

monoton dan kurang menyenangkan karena kurangnya inovasi pada 

proses pembelajaran dikarena peserta didik maupun orang tua 

pendidik kurang melek teknologi sehingga tidak paham cara 

mengakses dan penggunaan platform-platform yang menunjang proses 

pembelajaran. Kendala-kendala yang dialami dari sekolah pada masa 

pandemi ini ruangan menjadi kosong, sekolah menjadi sepi.  

MTs Negeri 1 Bandar Lampung adalah sekolah Negeri yang 

basicnya adalah sekolah islam. Bertempat di Jalan KH. Dahlan No.28 

Pahoman Bandar Lampung. Sekolah MTs Negeri 1 Bandar Lampung 

ini telah berdiri sejak lama, namun baru diresmikan pada tahun 2015 

silam. MTs Negeri 1 Bandar Lampung terdapat tiga kelas yaitu kelas 

VII berjumlah 181 siswa, kelas VIII berjumlah 284 siswa, kelas IX 

berjumlah 255 siswa dan keseluruhan siswa di MTs Negeri 1 Bandar 

Lampung adalah 909 siswa. Kurikulum yang digunakan adalah 

kurikulum 2013. Dimana dalam kurikulum 2013 ini memiliki empat 

aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek 

sikap dan perilaku.
23

 Dalam kurikulum 2013 ini siswa dituntut lebih 

aktif dalam pembelajaran dibandingkan guru yang harus banyak 

                                                             
23 Kurikulum 2013, https://id.mwikipedia.org/wiki/kurikulum-2013. Tgl. 

09/04/2021. Pkl.8.25 
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menjelaskan. Siswa dituntut untuk lebih kreatif dan lebih banyak aktif 

dalam memberikan argument-argumennya untuk kemudian guru yang 

meluruskan jika ada kesalahan. 

Mts Negeri 1 Bandar Lampung menjadikan Al-Qur’an Hadits 

sebagai salah satu mata pelajaran. Al-Qur’an Hadits di MTs Negeri 1 

Bandar Lampung menjadi salah satu pelajaran inti atau wajib dan 

bukan pelajaran mulok. Sehingga dalam pembelajaran Al-Qur’an 

Hadits ini pendidik harus serius dalam memberikan pelajaran sehingga 

siswa bisa memahami pelajaran dengan dan bisa mendapatkan nilai 

yang baik. Dalam pembelajaran daring ini pendidik dituntut untuk 

menggunakan media yang manarik dalam pembelajarannya. Hal itu 

karena dalam pembelajaran daring akan sangat mudah membuat siswa 

bosan apabila pembelajaran kurang menarik. Untuk itu media 

pembelajaran sangat dibutuhkan dalam pembelajaran daring ini. 

Sistem pembelajaran konvensional yang dilaksanakan oleh 

sebagian dari guru perlahan akan tergantikan oleh berbagai aplikasi 

pembelajaran secara daring yang dapat memberi ruang interaksi 

langsung antara guru dengan peserta didik tanpa harus bertemu 

langsung. Guru dan peserta didik bahkan orang tua dipaksa adaptasi 

secara cepat dengan metode ini. Memang ditengah situasi pandemic 

ini pembelajaran daring dirasa solusi yang paling tepat umtuk 

dilakukan. Meski sekolah liburkan, akan tetapi tuntunan dalam proses 

pembelajaran masih dapat terlaksanakan dan tercapai. Namun 

minimnya pengetahuan teknologi guru, peserta didik dan orang tua 

menjadi permasalahan pengaplikasikan pembelajaran daring ini. 

Peneliti melakukan wawancara sebelum dilakukannya 

penelitian memperkuat data awal yang didapat. Wawancara ditujukan 

kepada guru Al-Qur’an Hadits dan beberapa peserta didik kelas VIII 

MTS Negeri 1 Bandar Lampung, diadakannya wawancara karena 

peneliti ingin mendapatkan data awal mengenai implementasi 

pembelajaran daring pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits Kelas VIII 

Di MTS Negeri 1 Bandar Lampung tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran Al-

Qur’an Hadits yaitu ibu Asimalah, pembelajaran Al-Qur’an Hadits 

dilaksanakan dengan sistem daring dengan membagikan materi ke 

Google Classroom, materi inilah yang menjadikan sumber yang paling 

efektif yang dibuat pandemi berlangsung. Penulis juga melakukan 
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wawancara dengan beberapa peserta didik salah satunya dengan 

gading peserta didik kelas VIII yang menyatakan bahwa dia senang 

belajar daring karena belajarnya cukup dari rumah saja dan bisa 

mamahami materi pembelajaran yang dikirimkan oleh ibu Asimalah. 
24

 

Berdasarkan Hasil PraSurvey ke sekolah MTS Negeri 1 

Bandar Lampung yang beralamat Jln. K.H Ahmad Dahlan No 28  

Pahoman Bandar Lampung, Pada Tanggal 20 Oktober 2021. 

Sehubungan dengan kondisi suasana Covid-19, sekolah ini merupakan 

salah satu MTS Negeri 1 Bandar Lampung yang memanfaatkan 

google classroom dalam banyak pembelajaran, salah satunya yaitu 

pada pembelajaran Al-Qur’an Hadits, dan juga peserta didik dalam 

pembelajaran Al-Qur’an Hadits ini susah dapat dipelajari  karena 

materi nya agak sulit dan juga peserta didik dalam menghafal begitu 

kurang. 

Setelah melakukan prasurvei peneliti menemukan kendala 

dalam KBM daring yaitu yaitu kesulitan sinyal, fasilitas gadget siswa 

yang tidak sama, masih banyak siswa yang handphonenya belum 

mendukung belajar daring, keterbatasan kuota internet dan materi 

setiap pelajaran disampaikan guru kurang dapat dipahami siswa. 

Dalam proses pembelajaran dalam jaringan (daring) saat 

pandemi corona ini apa saja masalah yang dihadapi oleh pendidik 

maupun peserta didik dalam mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di Mts 

Negeri 1 Bandar Lampung sehingga berpengaruh dalam proses 

pembelajaran secara daring. Oleh karena itu, berdasarkan paparan 

latar belakang masalah diatas penulis akan melakukan penelitian dan 

memilih judul, ”Implementasi Pembelajaran Daring Google 

Classroom Pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits Kelas VIII di Mts 

Negeri 1 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2020/2021”. 

  

                                                             
24Hasil wawancara dengan Ibu Asimalah Selaku Guru Mata Pelajaran Al-

Qur’an Hadits Di Mts Negeri 1 Bandar Lampung Pada Tanggal 20 Oktober 2021. 

. 
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C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis terlebih 

memfokuskan pada “Implementasi pembelajaran daring google 

classroom pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits Peserta Didik 

Kelas VIII Di MTS Negeri 1 Bandar Lampung.”.  

2. Sub Fokus Penelitian 

a. Perencanaan pembelajaran daring google classroom pada 

mata pelajaran Al-Qur’an Hadits Peserta Didik Kelas VIII 

Di MTS Negeri 1 Bandar Lampung. 

b. Pelaksanaan pembelajaran daring google classroom pada 

mata pelajaran Al-Qur’an Hadits Peserta Didik Kelas VIII 

Di MTS Negeri 1 Bandar Lampung. 

c. Evaluasi pembelajaran daring google classroom pada mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits Peserta Didik Kelas VIII Di 

MTS Negeri 1 Bandar Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu 

Bagaimana implementasi pembelajaran daring  pada mata pelajaran 

Al-Qur’an Hadits Peserta Didik Kelas VIII di Mts Negeri 1 Bandar 

Lampung melalui aplikasi Google Classroom?  

 

E. Tujuan Penelitian  

    Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui 

implementasi pembelajaran daring pada mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadits di Mts Negeri 1 Bandar Lampung melalui aplikasi Google 

Classroom. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan terutama yang berkaitan dengan proses 

pembelajaran Al-Qur’an Hadits secara daring. Selain itu, tulisan 

ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk para peneliti dalam 

studi penelitian yang sama. 

2. Secara praktis 
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Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait : 

a. Bagi peneliti sebagai pengetahuan tentang pelaksanaan 

pembelajaran online dimasa pandemi dalam 

pembelajaran Al-Qur’an hadits.  Penelitian ini diharapkan 

dapat berguna menambah wawasan pengetahuan dan 

bahan referensi khususnya terkait dengan perilaku 

konsumsi.  

b. Bagi pendidik kegunaan bagi pendidik mata pelajaran 

adalah agar mendapat pengalaman langsung tentang 

pelaksanaan pembelajaran online dimasa pandemi dalam 

pembelajaran Al-Qur’an hadits sekaligus sebagai contoh 

yang dapat dilaksanakan di lapangan.  

c. Bagi sekolah dengan mengetahui hasil penelitian ini, 

hendaknya pihak sekolah memiliki sikap proaktif 

terhadap setiap usaha pendidik, mendukung dan memberi 

kesempatan kepada guru untuk senantiasa meningkatkan 

kualitas pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik 

 

G. Kajian Penelitian Yang Terdahulu 

Dari penelusuran terdahulu telah dilakukan penelitian yang 

terdapat kesamaan dengan skripsi ini, diantaranya: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ruci Pawicara, mahasiswa 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  Jurusan Pendidikan 

Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 

2021. Dengan judul skripsi “Analisis Pembelajaran Daring 

Terhadap Kejenuhan Belajar Mahasiswa Tadris 10 Biologi IAIN 

Jember Di Tengah Pandemi”. Penelelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pembelajaran daring terhadap kejenuhan belajar 

mahasiswa tadris Biologi IAIN Jember ditengah pandemic 

COVID-19.
 25

   Terdapat perbedaan yang spesifik antara tema 

penulis dengan skripsi diatas, pada penelitian yang ditulis oleh 

Ruci Pawicara ia lebih menganalisis pembelajaran daring 

terhadap kejenuhan belajar mahasiswa tadris Biologi IAIN 

                                                             
25 Ruci Pawicara, Skripsi: Analisis Pembelajaran Daring Terhadap 

Kejenuhan Belajar Mahasiswa Tadris 10 Biologi IAIN Jember Di Tengah Pandemi”. 

(Jember:  IAIN Jember, 2015), hal. 35 
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Jember ditengah pandemic COVID-19, sedangkan pada 

penelitian penulis menjurus pada Implementasi Pembelajaran 

Daring Aplikasi Goggle Classroom Pada Mata Pelajaran Al-

Qur’an Hadits Peserta Didik Kelas VIII Di MTS Negeri 1 

Bandar Lampung.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ita Ainun Juriyah, mahasiswa 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  Jurusan Pendidikan 

Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 

2021. Dengan judul skripsi “Implementasi Pembelajaran Daring 

Pada Mata Pelajaran PAI”. Penelelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis proses dan kendala pembelajaran PAI dimasa 

pandemic COVID-19 berdasarkan respon mahasiawa.
26

   

Terdapat perbedaan yang spesifik antara tema penulis dengan 

skripsi diatas, pada penelitian yang ditulis oleh Ita Ainun Juriyah 

ia lebih menganalisis proses dan kendala pembelajaran PAI 

dimasa pandemic COVID-19 berdasarkan respon mahasiawa, 

sedangkan pada penelitian penulis menjurus pada Implementasi 

Pembelajaran Daring Aplikasi Goggle Classroom Pada Mata 

Pelajaran Al-Qur’an Hadits Peserta Didik Kelas VIII Di MTS 

Negeri 1 Bandar Lampung.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hilna Putria, mahasiswa Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  Jurusan Pendidikan Agama Islam, 

Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2021. Dengan 

judul skripsi “Analisis Pembelajaran Dalama Jaringan 

(DARING) Masa Pandemi COVID-19 Pada Guru Sekolah 

Dasar”. Penelelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses 

pembelajaran dalam jaringan (daring). 
27

   Terdapat perbedaan 

yang spesifik antara tema penulis dengan skripsi diatas, pada 

penelitian yang ditulis oleh Hilna Putria ia lebih menganalisis 

proses pembelajaran dalam jaringan (daring), sedangkan pada 

penelitian penulis menjurus pada Implementasi Pembelajaran 

                                                             
26 Ita Ainun Juriyah, Skripsi: “Implementasi pembelajaran daring terhadap 

hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits”. ( Surabaya: UIN 

Sunan Ampel Surabaya, 2019), hal.184 
27 Hilna Putria, Luthfi Hamdani Maula, “Analisis Proses Pembelajaran 

Dalam Jaringan (DARING) Masa Pandemi COVID-19 Pada Guru Sekolah Dasar”. 

(Jurnal Basiedu Vol. 4 No.4 (Juni 2020), hal.863. 
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Daring Aplikasi Goggle Classroom Pada Mata Pelajaran Al-

Qur’an Hadits Peserta Didik Kelas VIII Di MTS Negeri 1 

Bandar Lampung.  

4. Penelitian yang dilakukan oleh Najila Indah Nuraini, mahasiswa 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  Jurusan Pendidikan 

Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 

2021. Dengan judul skripsi “Analisis Proses Pembelajaran 

Matematika Berbasis DARING Menggunakan Aplikasi Google 

Classroom Pada Masa Pandemi COVID19”. Penelelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan analsiis proses pembelajaran 

matematika berbasis daring menggunakan aplikasi google 

classroom di kelas IV B SD Aisiyah Kota Sukabumi.
 28

 Terdapat 

perbedaan yang spesifik antara tema penulis dengan skripsi 

diatas, pada penelitian yang ditulis oleh Najila Indah Nuraini ia 

lebih mendeskripsikan analsiis proses pembelajaran matematika 

berbasis daring menggunakan aplikasi google classroom di kelas 

IV B SD Aisiyah Kota Sukabumi, sedangkan pada penelitian 

penulis menjurus pada Implementasi Pembelajaran Daring 

Aplikasi Goggle Classroom Pada Mata Pelajaran Al-Qur’an 

Hadits Peserta Didik Kelas VIII Di MTS Negeri 1 Bandar 

Lampung.  

 
H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

a.  Jenis Penelitian  

Jenis penelitian dengan judul “ Implementasi 

Pembelajaran Daring  Google Classroom Pada Mata Pelajatan 

Al-Qur’an Hadits Peserta Didik Kelas VIII Di MTS 1 Negeri 

Bandar Lampung merupakan penelitian kualitatif 

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis 

atau uraian dari orang dan perilaku diamati.” Qualitative 

Research ( QR ) this to meaning, conceps, definition, 

                                                             
28 Najila Indah Nurani, Din Azwar Uswatun, “Analisis Proses Pembelajaran 

Matematika Berbasis Daring Menggunakan Aplikasi Google Classroom Pada Masa 
Pandemi COVID-19”. ( Jurnal PGSD vol.6 no.1 Januari – juni 2020), hal.  2. 

 



 

 
19 

characteristic, symbols, and descriptions of things” 

maksudnya adalah penelitian kualitatif mengacu pada suatu 

maksud atau arti, konseo-konsep, definisi, karakteristik, 

symbol-simbol, dan deskriptif dari berbagai hal. 

        Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka 

dapat disimpulkan penelitian kualitatif meruapakan suatu 

prosedur penelitian yang menekankan pada kualitas atau mutu 

suatu penelitian, yang mengacu pada teori, konsep, definisi, 

karakteristik maupun symbol-simbol. Penelitian tersebut 

dilakukan berdasarkan pengamatan seseorang terhadap 

lingkungan social sehingga menghasilkan deskriptif. Adapun 

tujuan dari penelitian kualitatif adalah sebagai berikut: 

1) Mencari informasi yang factual dengan melihat gejala 

yang ada 

2) Mengidentifikasi masalah-masalah untuk mendapatkan 

justifikasi keadaan dan praktik-praktik yang sedang 

berlangsung. 

3) Membuat komparasi dan evaluasi. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu jenis penelitian 

yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan 

sejernih tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti.
29

 

 

2. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah subjek yang dituju untuk 

atau diharapkan informasinya mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. Adapun yang menjadi subjek 

penelitian ini adalah pendidik dan peserta didik di Mts Negeri 1 

Bandar Lampung. Yang bertujuan untuk mendapatkan data 

tentang implementasi yang dihadapi selama melakukan 

pembelajaran Al-Qur’an Hadits secara daring melalui aplikasi 

google classroom. 

 

 

                                                             
29  Suharsimi Arikunto, Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, ( 

Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hal. 208 
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3. Lokasi dan Objek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2021 

sampai dengan selesai. Lokasi penelitian berada di Mts Negeri 1 

Bandar Lampung. Dengan pokok pikiran bahwa sekolah tersebut 

lokasinya strategis bagi peneliti dan sangat efektif untuk 

melakukan eksploitasi data. Adapun objek penelitian ini adalah 

peserta didik dan pendidik mata pelajaran Al-Qur’an Hadits yang 

berjumlah 1 orang dan peserta didik sebanyak 31 peserta didik 

kelas VIII dari tiga kelas sebagai responden. 

 

4. Sumber Data  

Data yang terkumpul dalam penelitian ini bersumber dari 

data fakta dan sesuai dengan fokus penelitian tentang 

Implementasi pembelajaran daring Google Classroom pada mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits  Peserta Didik kelas VIII di Mts 

Negeri 1 Bandar Lampung. 

Data bersumber dari siswa dan guru Al-Qur’an Hadits 

kelas VIII berupa data primer dan data sekunder. Sumber primer 

adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data dan sumber sumber sekunder yaitu sumber 

sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul 

data. Adapun sumber data yang diambil yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang berlangsung 

memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber 

sekunder merupakan sumber tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data. Adapun data primer yang 

dibutuhkan berupa data peserta didik Mts Negeri 1 Bandar 

Lampung. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis 

secara tidak langsung dari sumber penelitian. Adapun data 

sekunder yang dibutuhkan berupa dokumen, data siswa, 

foto/gambar, dan lain-lain. Data ini digunakan untuk 

memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang 

diperoleh dari siswa dan guru Al-Qur’an Hadits melalui 

wawancara tentang Implementasi pembelajaran daring 
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Google Classroom  pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits 

Peserta Didi kelas VIII di Mts Negeri 1 Bandar Lampung. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Metode Wawancara  

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic 

tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data apabila peneliti ingin melakulan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan 

juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya 

sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri 

pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau 

setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan 

pribadi.
30

 Ada beberapa macam-macam wawancara terbagi 

menjadi 3 bagian yaitu: 

1) Wawancara bebas    

Adalah proses wawancara dimana interview tidak 

disengaja mengarah Tanya Jawab pada Pokok persoalan 

pada fokus penelitian. 

2) Wawancara terpimpin 

Adalah Wawancara yang menggunakan panduan dari 

pokok-pokok permasalahan. 

3) Wawancara bebas terpimpin 

Adalah  kombinasi antara wawancara bebas dan 

wawancara terpimpin, jadi dalam wawancara hanya 

dapat membuat pokok-pokok masalah yang diteliti 

selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung 

mengikuti situasi pewawancara apabila menyimpang 

dari persoalan yang dibahas.
31

  

Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara  

bebas terpimpin, yaitu peneliti mempersiapkan kerangka 

                                                             
30 Sugiyono, Metode Penelitian, Pendekatan Kuantitatif, dan R&D, ( 

Bandung: Alfabeta 2016), hal. 317 
31 Hamid Darmadi, Dimensi-dimensi Metode Penelitian Pendidikan dan 

Sosial, ( Bandung: Alfabeta 2012), hal. 286 
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pertanyaan atau membawa pokok permasalahan yang 

ditanyakan dan responden diberikan kebebasan untuk 

menjawab. Adapun wawancara ini ditunjukkan kepada 

Peserta Didik Pendidik MTS Negeri 1 Bandar Lampung 

Pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits Kelas VIII yang dapat 

memberikan informasi tentang data yang dibutuhkan oleh 

peneliti tentang pembelajaran daring melalui aplikasi Goggle 

Classroom pada peserta didik di MTS Negeri 1 Bandar 

Lampung dan wawancara ini juga ditunjukkan kepada 

peserta didik, yang mana untuk mendapatkan data 

implementasi pembelajaran daring menggunakan google 

classroom pada mata pelajaran Al-Quran hadits di MTS 

Negeri 1 Bandar Lampung. 

 

b. Metode Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data 

mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan 

teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau 

wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan 

orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga 

obyek-obyek alam yang lain.  

Menurut Sutrisno Hadi menggemukakan bahwa, 

observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan 

psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-

proses pengamatan dan ingatan.
32

 

Teknik pengumpulan data dengan observasi 

digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku 

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden 

yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses 

pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapaat dibedakan 

menjadi participant observation ( observasi berperan serta) 

dan non participant observation, selanjutnya dari segi 

instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat 

                                                             
32 Sugiyono, Metode Penelitian, Pendekatan Kuantitatif, dan R&D, ( 

Bandung: Alfabeta 2016), hal. 203 
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dibedakan menjadi observasi struktur, tidak berstruktur, 

terus terang dan bersamar. Ada beberapa macam-macam 

observasi yaitu: 

1) Observasi Berperanserta ( Participant observation) 

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan 

kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau 

yang digunakan sebagai sumber data penelitian. 

Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut 

melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan 

ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi 

partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih 

lengkap, tajam, dan smapai mengetahui pada makna 

dari setiap perilaku yang tampak. Dalam suatu 

perusahaan atau lembaga pendidikan misalnya, 

peneliti dapat berperan sebagai guru, ia dapat 

mengamati bagaimana perilaku guru dan murid dalam 

pembelajaran, bagaimana semangat belajar murid, 

bagaimana hubungan satu guru dengan guru lain, 

hubungan karyawan dengan pengawas dan pimpinan, 

keluhan dalam melaksanakan pekerjaan dan lain-lain.  

2) Observasi Nonpartisipan 

Kalau dalam observasi partisipan peneliti 

terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang 

sedang diamati, maka dalam observasi nonpartisipan 

peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat 

independen. Misalnya dalam suatu Tempat 

Pemungutan Suara ( TPS), peneliti dapat mengamati 

bagaimana perilaku masyarakat dalam hal 

menggunakan hak pilihnya, dalam interaksi dengan 

panitia dan pemilih yang lain. Peneliti mencatat, 

menganalisis dan selanjutnya dapat membuat 

kesimpulan tentang perilaku masyarakat dalam 

pemilihan umum. Pengumpulan data dengan 

observasi nonpartisipan ini tidak akan mendapatkan 

data yang mendalam, dan tidak sampai pada tingkat 

makna.  
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3) Observasi Terus Terang atau Tersamar 

Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan 

pengumpulan data menyatakan terus terang kepada 

sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. 

Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal awal 

sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam 

suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau 

tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindar 

kalau suatu data yang dicari merupakan data yang 

masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan 

dengan terus terang, maka peneliti tidak akan 

diijinkan untuk melakukan observasi.
 33

 

Dalam hal ini peneliti menggunakan Observasi 

Nonpartisipan, yaitu peneliti hanya pengamati saja dan juga 

peneliti harus mencatat dan menganalisi perilaku peserta 

didik dalam pembelajaran. 

 

c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang 

bersumber dari dokumentasi atau catatan peristiwa-peristiwa 

yang telah terjadi. Didalam melaksanakan metode 

dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis 

seperti buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, peraturan-

peraturan, catatan harian dan lain-lain 

Adapun data-data yang dihimpun melalui metode 

dokumentasi dalam penelitian ini yaitu sejarah singkat 

berdirinya MTS Negeri 1 Bandar Lampung, daftar siswa, 

daftar pegawai, sarana-prasarana, visi misi sekolah, dan 

dokumen-dokumen lainnya yang berkenaan dengan 

penelitian ini. 

Jadi metode dokumentasi adalah suatu cara 

pengambilan atau pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan suatu bukti-bukti tertulis, cetak gambar, dan 

sebagainnya. 

 

                                                             
33 Ibid, hal. 310 
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6. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian yang paling penting 

dalam sebuah penelitian. Menurut Patton dalam Lexy J. 

Moeloeng analisis data adalah mengatur urutan data, 

mengorganisaskannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu 

memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan 

pola uraian, dan mencari hubungan antara dimensi-dimensi 

uraian.
34

 

Menurut Sugiono mengemukkan bahwa analisis data 

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang 

penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.
35

 

Berdasarkan dari 3 pendapat diatas dapat di pahami yaitu 

metode dalam memproses data menjadi informasi, kita perlu 

menganalisis data agar data tersebut mudah di pahami. Analisis 

data juga diperlukan agar kita mendapatkan solusi atas 

permasalahan penelitian yang ditengah dikerjakan. Dalam 

analisis data terdapat beberapa alur kegiatan yang terjadi secara 

bersamaan, yaitu:  

a. Reduksi Data  

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting, 

dicari tema dan polanya dan  membuang hal yang tidak 

perlu. Mengumpulkan data dan menerangkan data dan 

memfokuskan pada hal-hal yang menghubungkan dengan 

wilayah penelitian dan menghapus data yang tidak berpola, 

baik dari observasi, interview, dan dokumentasi.
36

 

                                                             
34  Wahyu Nugroho, Pengaruh Layanan Mediasi Terhadap Perilaku Bullying 

Pada Siswa Kelas IX SMP Negeri 2 Gondangrejo Tahun Pelajaran 2015-2016, ( 

Jurnal Medi Kons Vol. 5 No. 2 Oktober 2019), hal. 106 
35 Sugiyono, Metode Penelitian, Pendekatan Kuantitatif, dan R&D, ( 

Bandung: Alfabeta 2016), Op,Cit, hal. 244 
36 Ibid, hal. 338 
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Berdasarkan definisi di atas yang dapat di pahami 

yaitu data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup 

banyak untuk itu maka perlu dicatat teliti dan dirinci. Seperti 

dikemukakan, makin lama peneliti ke lapangan, maka 

jumlah data akan banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu 

perlu segera dilakukan analis data melalui redaksi data. 

b. Penyajian Data  

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya 

adalah mendisplay data. Penyajian data adalah sekumpulan 

informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk 

menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan,yang 

disajikan antara lain dalam bentuk teks naratif, matriks, 

jaringan dan bagan. Dengan mendisplay data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut.
37

 

Berdasarkan definisi di atas yang dapat di pahami 

yaitu penyajian data dalam parakteknya tidak semudah 

ilustrasi yang diberikan, karena adanya fenomena social 

bersifat kompleks, dan dinamis, sehingga apa yang 

ditemukan pada saat memasuki lapangan dan setelah 

berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami 

perkembangan data. Maka untuk peneliti sendiri harus selalu 

menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki 

lapangan. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari 

atau memahami makna atau arti, ketentuan, pola-pola, 

penjelasan, atau sebab akibat. Penarikan kesimpulan 

sebenarnya hanyalah sebagian dari suatu kegiatan 

konfigurasi yang utuh. Dalam menarik akhir kesimpulan, 

penulis menggunakan metode berfikir induktif adalah 

berangkat dari fakta-fakta yang khusus peristiwa-peristiwa 

yang kongkrit kemudian fakta-fakta dan peristiwa yang 

                                                             
37 Ibid, hal. 341 
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khusus itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat 

umum.
38

 

Berdasarkan definisi diatas yang dapat di pahami yaitu 

kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, 

dan akan berubah bila tidak ditemukkan bukti-bukti yang kuat 

yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang di kemukakan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan 

yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

 

I. Sistematis Penulisan 

    Direncanakan penulisan laporan penelitian (skripsi) 

nantinya terdiri dari Bagian Awal, Bagian Inti, dan Bagian Akhir. 

Bagian Awal merupakan halaman-halaman formalitas yang terdiri dari 

sampul, halam judul, halaman nota dinas, halaman pengesahan, 

halaman pernyataan keaslian, halaman moto, halaman persembahan, 

halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan abstrak skripsi. 

Bab I Pendahuluan berisi pendahuluan yang mencakup 

Penegasan Judul, Alasan Memilih Judul, Latar Belakang Masalah, 

Fokus Penelitian dan Sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu 

Yang Relevan, Metode Penelitian, Tempat Penelitian, Sumber Data, 

Jenis Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Analisis Data dan 

Sistematika Pembahasan. 

Bab II Tinjauan pustaka, yang berisikan tentang beasiswa 

bidikmisi, mahasiswa dan Pendidikan agama islam 

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, bab ini berfungsi untuk 

menjelaskan tentang Gambaran Umum Objek Penelitian dan Juga 

Menjelaskan Tentang Penyajian Fakta dan Data Penelitian. 

Bab IV Analisis Penelitian, pada bab ini terdapat Analisis 

Data Penelitian dan Temuan Penelitian. 

                                                             
38 Lexy J, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung: PT 

Rosdakarya 2018), hal. 43 
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Bab V Penutup, pada bab ini berfungsi untuk 

mempermudah para pembaca untuk mengambil intisari skripsi ini 

yaitu berisikan tentang simpulan dan rekomendasi.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Implementasi 

1. Pengertian Implementasi  

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata 

implementasi sendiri berasal dari kata “to implement” yang 

berarti mengimplementasikan. Implementasi adalah pelaksanaan 

atau penerapan. Kata pelaksanaan sendiri secara harfiah adalah 

berasal dari kata laksana yang berarti laku atau perbuatan, 

mendapat awalan per dan berakhiran an terhadap laksana menjadi 

rancangan. 

Sedangkan pengertian umum implementasi adalah suatu 

tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara 

cermat dan rinci (matang). Tak hanya sekedar aktivitas, 

implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta 

dilaksanakan dengan serius serta mengacu pada norma-norma 

tertentu guna mencapai tujuan kegiatan. 
1
 

Secara sederhana implementasi bisa diartikan sebagai 

pelaksanaan atau penerapan. Menurut beberapa ahli Syarifuddin 

Nurdin dan Basyaruddin Usman, implementasi sebagai evaluasi. 

Pengertian-pengetian ini memperlihatkan bahwa ata 

implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau 

mekanisme suatu sistem. Implementasi merupakan suatu kegiatan 

yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh 

berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan 

kegiatan.
2
 

Pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang 

dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah : “Konsep 

implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. 

Dalam kamus besar Webster, to implement 

(mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying 

out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to 

                                                             
1 Syarifuddin dkk, Tenaga pendidik Profesional dan Implementasi 

Kurikulum. (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal. 12 
2 Suharsono, Dasar-dasar Kebijakan Publik, ( Yogyakarta: PT Ombak), hal 
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give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat 

terhadap sesuatu), Webster dalam Wahab. Implementasi 

kebijakan menurut M. Ramesh dalam Suharno “implementasi 

kebijakan (policy implementation), yaitu proses untuk 

melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil”. Proses 

implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan 

tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian 

output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan 

seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.      

Pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata 

implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, 

atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme 

mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, 

tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara 

sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk 

mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak 

berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya yaitu 

kurikulum. Esensinya implementasi adalah suatu proses, suatu 

aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide/gagasan, program 

atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk kurikulum 

desain (tertulis) agar dilaksanakan sesuai dengan desain tersebut. 

B. Pembelajaran Daring 

1. Pengertian Pembelajaran Daring  

Secara sederhana pembelajaran dapat diartikan aktifitas 

dalam menyampaikan informasi dari pengajar kepada pelajar. 

Pembelajaran merupakan suatu system yang bertujuan untuk 

mrmbantu peserta didik yang berisi serangkaian peristiwa yang 

diracang disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan 

mendukung terjadinya proses belajar mengajar peserta didik yang 

internal.
3
 Alat yang digunakan dalam  pembelajaran sesuai 

dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan dan sesuia 

dengan karakteristik peserta didik dan dipandang sangat efektif 

dalam menyampaikan informasi, sehingga siswa dapat 

memahami materi yang baik. Pembelajaran merupakan penetu 

                                                             
3 Ni Nyoman Parwati dkk, Belajar dan Pembelajaran, (Depok : PT Raja 

Grafindo Persada, 2018). hal. 108  
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keberhasilan dalam pendidikan. Pembelajaran merupakan proses 

komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pendidik 

sedangkan belajar oleh peserta didik.
4
 Menurut Azhar, dalam 

buku Albert Efendi Pohan, Konsep pembelajaran Daring Berbasis 

Pendekatan Ilmiah menyatakan bahwa pembelajaran adalah 

segala sesutau yang dapat membawa informasi dan pengetahuan 

dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dan peserta 

didik. 

Pembelajaran daring dapat dikenal masyarakat dan 

akademik dengan istilah pembelajaran online ( online learning). 

Pembelajaran ini sering disebut pembelajaran terbuka karena 

sifatnya yang fleksibel.
5
 Pembelajaran daring merupakan  

pembelajaran yang memanfaatkan teknologi multimedia, video, 

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

konferensi, dan video streaming online. Pembelajaran dapat 

dilaksanakan secara masif dengan jumlah peserta yang tidak 

terbatas bisa dilakukan gratis maupun terbayar. 
6
 Pembelajaran 

daring merupakan sistem pembelajaran dengan tidak bertatap 

muka secara muka, tetapi menggunakan platform yang dapat 

membantu dalam proses belajar mengajar yang dilakukan meski 

dengan jarak jauh.
7
  

Istilah lain yang sangat umum diketahui adalah 

pembelajaran jarak jauh (learning distance). Pembelajaran daring 

merupakan pembelajaran yang berlangsung di dalam jaringan 

dimana pengajar dan yang diajar tidak bertatap muka secara 

langsung. Menurut Isman pembelajarn daring adalah 

pemanfaatan jaringan internet dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran dalam jaringan bukan hal yang baru diterapkan di 

                                                             
4 Albert Efendi Pohan, Konsep Pembelajaran Daring Berbasis Pendekatan 

ilmiah, (Grobogan : CV Sarnu Untung,  2020), hal. 1-2. 
5 Tian Belawati, Pembelajaran Online, (Tangerang : Universitas Terbuka, 

2019), hal. 7 
6 Achmad Jayul, Edi Irwanto, “Model Pembelajaran Daring Sebagai 

Alternatif Proses Kegiatan Belajar Pendidikan Jasmani di Tengah Pandemi Covid-

19” Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi, Volume 6, Nomor 2 (2020), hal. 191 
7 Oktavia Ika Handarini, “ Pembelajaran Daring Sebagai Upaya study Form 

Home (SFH) Selama Pandemi Covid 19”, Jurnal Pendidikan Administrasi 

Perkantoran (JPAP), Volume 8 Nomor 3 (2020), hal. 498. 



 

 

32 

dalam pendidikan saat ini. Konsep pembelajaraan ini sudah ada 

sejak mulai bermuculaan berbagai jargoan berawalan e, seperti e-

book, e-learning, e-laboratory, e-education, e-library, e-payment, 

dan lainnya. Namun pada pelaksanaannya, tidak semua instansi 

menggunakan aplikasi tersebut dalam proses pembelajaran. 

Bahkan jumlah instansi menggunakan aplikasi tersebut dalam 

proses pembelajaran. Bahkan jumlah institusi yang menggunakan 

atau menerapkan aplikasi tersebut untuk pembelajaran daring di 

Indonesia bahkan diseluruh dunia dimulai pada 2020. Kondisi ini 

dipicu oleh permasalahan global berupa penularan wabah Virus 

Corona 2019. Antara efektif dan terpaksa menjadi hakikat dari 

konsep pembelajaran daring ini.
8
 Google classroom termasuk 

dalam e-learning, karena Google classroom sistem pembelajaran 

elektronik yang diterapkan dalam bidang Pendidikan berupa situs 

web yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja guna 

mempermudah proses belajar. 

Pengembangan e-learning tidak semata-mata hanya 

menyajikan materi pelajaran secara online saja, namun harus 

komunikatif dan menarik. Materi pembelajaran di desain seolah 

peserta didik belajar di hadapan pengajar melalui layar komputer 

yang dihubungkan melalui jaringan internet. Untuk dapat 

menghasilkan e-learning yang menarik dan diminati dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran, ada tiga syarat hal yang 

wajib dipenuhi dalam merancang e learning, yaitu: 

a. Sederhana  

Sistem yang sederhana akan memudahkan peserta 

didik dalam memanfaatkan teknologi dan menu yang ada, 

dengan kemudahan pada panel yang disediakan, waktu 

belajar peserta akan lebih efisien.  

b. Personal  

Pendidik dapat berinteraksi dengan baik dengan 

peserta didik, seperti layaknya berkomunikasi di depan 

kelas. Dengan pendekatan dan interaksi yang lebih 

personal, peserta didik diperhatikan kemajuanya, serta 

dibantu segala persoalan yang dihadapi.  

                                                             
8 Ibid,hal. 2. 
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c. Cepat  

Layanan yang ditunjang dengan kecepatan, respon 

yang cepat terhadap keluhan dan kebutuhan peserta didik, 

sehingga perbaikan pembelajaran dapat dilakukan secepat 

mungkin oleh pendidik. Secara ringkas e learning perlu 

diciptakan seolah-olah peserta didik belajar secara 

konvensional, hanya saja dipindahkan kedalam sistem 

digital melalui internet.
9
 

Banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan 

pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dengan e-learning. 

E-learning memiliki kelebihan dalam kecepatan akses dan 

fleksibilitas waktu dalam pembelajaran. Manfaat e-learning 

dapat dilihat dari dua sisi yaitu, sebagai berikut:
10

 

a. Manfaat bagi pendidik  

1) Mengembangkan pembelajaran yang inovatif.  

2) Membuat pelajaran lebih menyenangkan.  

3) Kemudahan mengajar yang lebih fleksibel karena bisa 

kapan dan dimana saja.  

4) Efisiensi waktu, tempat dan biaya. 

5) Lebih mudah mengontrol waktu belajar peserta didik.  

6) Dapat berkomunikasi dengan peserta didik meski 

tidak berada di tempat yang sama. 

b. Manfaat bagi peserta didik  

1) Multisumber belajar karena bisa mengakses banyak 

sumber belajar dari internet.  

2)  Peran peserta didik lebih aktif karena pembelajaran 

berpusat pada peserta didik.  

3) Lebih efektif efisien dari segi waktu.  

4) Dapat dengan mudah berkomunikasi dengan pendidik 

kapan dan dimana saja.  

5) Melatih kemandirian peserta didik dalam belajar 

                                                             
9 Ananda Hadi Elyas, “Penggunaan Model Pembelajaran E-Learning Dalam 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran” Jurnal Warta, Vol 1 No 1, (2018), hal.7 
10 Eva Hariyati, Richardus Eko Indrajit, “Kelas Maya: Membangun 

Ekosistem E-Learning Di Rumah Belajar”, (Yogjakarta, CV Andi Offset, 2020), hal. 
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Beberapa manfaat lain yang bisa dinikmati dari proses 

pembelajaran dengan e learning, diataranya:  

a. Fleksibilitas  

Jika pembelajaran konvensional di kelas mengharuskan 

peserta didik untuk hadir di kelas pada jam-jam tertentu 

(seringkali jam ini bentrok dengan kegiatan rutin siswa), 

maka e-learning memberikan fleksibilitas dalam memilih 

waktu dan tempat untuk mengakses pelajaran. Peserta 

didik tidak perlu mengadakan perjalanan menuju tempat 

pelajaran disampaikan, e-learning bisa diakses dari mana 

saja yang memiliki akses ke Internet. Anda bisa 

memanfaatkan waktu untuk mengakses e-learning.  

b. Independent Learning  

Memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk 

memegang kendali atas kesuksesan belajar masing-

masing, artinya pembelajar diberi kebebasan untuk 

menentukan kapan akan mulai, kapan akan 

menyelesaikan, dan bagian mana dalam materi tertentu 

yang ingin dipelajarinya terlebih dulu. Ia bisa mulai dari 

topik-topik ataupun halaman yang menarik minatnya 

terlebih dulu, ataupun bisa melewati saja bagian yang ia 

anggap sudah ia kuasai. Jika ia mengalami kesulitan untuk 

memahami suatu bagian, ia bisa mengulang-ulang lagi 

sampai ia merasa mampu memahami.
11

 

 

2. Karakteristik Pembelajaran Daring 

Pembelajaran daring memiliki karakteristik yang utama sebagai 

berikut: 

a. Daring 

Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang 

diselenggarakan melaluli jejaring web. Setiap pelajaran 

menyediakan materi terbentuk rekaman video/slideshow 

dengan tugas-tugas mingguan yang harus dikerjakan dengan 

batas waktu pengerjaan yang telah ditentukkan dan beragam 

sistem penilaian. Yang dimana peserta didik belajarnya 

                                                             
11 Ibid, hal.15 
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secara online melalui zoom/ goggle meet untuk melakukan 

pembelajaran. Sedangkan untuk tugas yang dikasih oleh 

guru, guru akan mengirimkan melalui goggle classroom dan 

kalau udah selasai mengerjakan peserta didik akan mengirim 

kembali melalui goggle classroom. 

b. Masif  

Pembelajaran daring dengan jumlah partisipan tanpa 

batas yang diselenggarakan melalui jejaring web. Maksud dari 

masif adalah jumlah peserta didik tidak terbatas dalam 

pembelajaran daring inj dan semua peserta didik dapat 

mengikuti pembelajaran daring ini yang bisa menggunakan 

aplikasi melihat peserta didik yang lainnya. 

c. Terbuka  

Sistem pembelajaran daring bersifat terbuka dalam 

artian terbuka aksesnya bagi kalangan pendidikan, kalangan 

industri, kalangan usaha dan khalayak umum. Dengan 

sifatnya yang terbuka maka tidak ada syarat pendaftaran 

khusus bagi pesertanya. 

Kedua karakteristik yang terakhir sifatnya tergantung 

pada desain, pengembangan dan penyelenggaraan pembelajaran 

daring dapat membatasi jumlah partisipan serta memasang tariff 

bagi peserta kelas pembelajaran. 

 

3. Prinsip Pembelajaran Daring 

Prinsip pembelajaran daring adalah terselenggaranya 

yang bermakna, yaitu proses pembelajaran yang berorientasi pada 

intreaksi dan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran bukan terpaku 

pada pemberian tugas-tugas belajar kepada siswa. Tenaga 

pengajar dan yang diajar harus tersambung dalam proses 

pembelajaran daring. Menurut Munawar di dalam Padjar dkk 

perancangan sistem pembelajaran daring harus mengacu pada 3 

prinsip yang harus dipenuhi yaitu: ( 1 ) sistem pembelajaran 

harus sederhana sehingga mudah untuk dipelajari. ( 2 ) sistem 

pembelajaran dibuat personal sehingga pemakai sistem tidak 

saling tergantung. ( 3 ) sistem harus cepat dalam prosess 
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pencarian materi atau menjawab soal dari hasil perancangan 

sistem yang dikembangkan. 
12

 

Berdasarkan definisi dapat dipahami yaitu  dalam adanya 

prinsip dalam pembelajaran daring mencakup upaya yang 

ditempuh pembelajaran untuk mewujudkan sistem pendidikan 

sepanjang hayat, dengan prinsip-prinsip kebebasan, kemandirian, 

keluwesan, keterkinian, kesesuaian, mobilitas, dan efisien.  

      

4. Dasar Hukum Pembelajaran Daring 

Pembelajaran daring di Indonesia diselenggarakan 

dengan aturan dan sistem yang berpusat pada peraturan yang 

diterapkan oleh pemerintah. Untuk mengajar pembelajaran daring 

pemerintah merumuskan dasar-dasar hukum penyelenggarakan 

pembelajaraan dalam jaringan (daring) di masa Pandemi Corona 

Virus 2019. Adapun dasar hukkum dimaksud adalah: 

a. Keppres no.11 tahun 2020, tentang Penetapan Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat Covid 19. 

b. No.12 tahun 2020, tentang Penetapan Bencana Nonalam 

Penyebaran Corona Virus 2019 Sebagai Bencana Sosial. 

c. Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 9.A tahun 2020, 

tentang penetapan status Keadaan Tertentu Darurat 

Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di 

Indonesia. 

d. SE Mendikbud No. 3 tahun 2020, tentang Pencegahan 

Covid-19 pada satuan pendidikan.
13

 

Berdasarkan pendapat  dapat dipahami yaitu dengan 

adanya dasar hukum diatas menjelaskan bahwa embelajaran 

daring merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara 

daring dan melalui penggunaan berbagai media komunikasi agar 

pencegahan dari Covid 19 tetapi pembelajaran tetap akan 

dilaksanakan. 

  

 

 

                                                             
12 Albert Efendi Pohan, Op.Cit, hal. 7 
13 Ibid, hal. 47 
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C. Google Classroom 

1. Pengertian Google Classroom 

Google Classroom ialah salah satu bagian dari google. 

Google Classroom merupakan sebuah aplikasi yang telah dirilis 

pada tanggal 12 Agustus 2014, namun menggunakannya pada 

pertengahan tahun 2015. “Google Classroom adalah layanan 

berbasis internet yang disediakan oleh Google sebagai sebuah 

sistem e-Learning. Service ini didesain untuk membantu pengajar 

membuat dan membagaikan tugas kepada pelajar secara 

paperless”.
14

 Menurut Herman yang dikutip dalam Hammi 

Google Classroom adalah sebuah aplikasi yang bisa menciptakan 

kelas didalam dunia maya. Selain itu, google classroom dapat 

menjadi sarana pendistribusian tugas-tugas dan menilai tugas-

tugas yang dikumpulkan oleh peserta didik. 

Sedangkan menurut Mohammadi yang dikutip dari 

Ningsi mengatakan bahwa goggle classroom merupakan sebuah 

media pembelajaran gratis yang meliputi email, ruang 

penyimpanan dan dokumen. Goggle Classroom didesain guna 

memudahkan guru dalam mengelola kelas, menghemat waktu, 

serta meningkatkan komunikasi dengan peserta didik. Sehingga 

dengan adanya goggle classroom dapat memudahkan peserta 

didik dan guru untuk terhubung didalam maupun diluar kelas.
15

 

Berdasarkan menurut dari 3 pendapat di atas dapat di 

pahami yaitu goggle classroom sistem pembelajaran e-learning 

yang dapat diakses secara gratis di internet. Goggle classroom 

ialah suatu aplikasi yang diciptakan oleh goggle yang 

memungkinkan terlaksananya ruang kelas dalam dunia maya 

aplikasi ini juga berfungsi menjadi sarana di kumpulkannya 

tugas-tugas peserta didik secara online dan juga pembelajaran 

goggle classroom ini jembatan sebagai pembelajaran daring yan 

akan dilakukan dalam masa pandemic ini.    

                                                             
14 Danim Haqien Aqiila Afiifadiyah Rahman, “ Pemanfaatan Zoom Meeting 

Untuk Proses Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19”, (Susunan Artikel 5, 

Nol. 1 2020), hal. 52 
15 Muhammad Hanif, “ Ngumpulin Tugas Tanpa Pakai Kertas, Ini Dia 5 

Manfaat Goggle Classroom Sebagai Media E-Learning”, Https:// Dafunda.com/, 

2020, hal. 43 
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2. Manfaat Google Classroom  

Menurut Muhammad Hanif mengemukkan bahwa 

Google Classroom adalah serangkaian alat produktivitas gratis 

dari goggle meliputi Gmail, Drive, dan Docs yang bersedia untuk 

pengguna Google Apps for Education. Google Classroom 

dirancang untuk membantu guru atau pengajar membuat dan 

mengumpulkan tugas tanpa menggunakan kertas. Termasuk fitur 

untuk menghemat waktu guru seperti kemampuan untuk 

membuat salinan Google Docs secara otomatis bagi setiap 

siswa.
16

 Google Classroom juga dapat membuat folder Drive 

untuk setiap tugas dan setiap siswa agar semuanya tetap beratur. 

Beberapa manfaat yang bisa didapatkan disaat google classroom 

diantara lain: 

a. Proses setting yang cepat dan nyaman 

b. Hemat waktu. 

c. Dapat meningkatkan kerjasama dan komunikasi 

d. Penyimpanan data yang terpusat. 

 

3. Langkah-langkah Menggunakan Google Classroom 

Google memberikan kemudahan dalam mengakses 

Google Classroom melalui URL google classroom.com atau 

instal dari aplikasi google classroom melalui perangkat Android 

melalui google play store, IOS Iphone dan Ipad melalui dengan 

App Store.
17

 Anda dapat mengakses Google Classroom bisa 

menggunakan Laptop, computer, dan Handphone melalui yang 

dibuka menggunakan Web Browser. Langkahnya sebagai berikut:  

a. Membuka tampilan google dengan melewati laman Google 

Chrome, kemudian membuka tautan google classroom 

b. Kedua, perhatikan terlebih dahulu pendidik dan peserta 

didik apakah telah memiliki akun google apps for 

Education. Saat keduanya tidak mempunyai akun tersebut, 

maka keduanya tidak bisa mengaplikasikan google 

classroom. Jika telah mengunjungi situs 

                                                             
16 Ibid, hal. 46 
17 Masria Siregar, “ Skripsi Implementasi Google Classroom Dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Disekolah Menengah Atas Negeri 7 Kota 

Jambi” , ( Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), hal. 11 
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googleclasroom.com dan sign in. pendidik dapat mengklik 

tulisan guru supaya dapat membuat kelas serta peserta 

didik, mengklik tulisan peserta didik lalu bergabung pada 

kelas yang telah dibuat oleh pendidik dengan memakai 

kode yang guru telah berikan. 

c. Peserta didik dapat bergabung kedalam kelas online 

dengan cara masu melalui kode kelas yang telah diberikan 

oleh pendidik atau dapat dimasukan oleh pendidik secara 

mandiri. Setiap peserta didik diminta untuk mengaktifkan 

emailnya saat nanti guru melakukan pembelajaran melalui 

google classroom. 

d. Melalui laman tugas atau diskusi, guru dapat 

menyampaikan tugasnya pada google classroom. Pekerjaan 

tugas-tugas secara mandiri ataupun kelompok nantinya 

akan tersampaikan secara langsung dan tersimpan pada 

google drive. 

e. Melalui google classroom guru dapat memberikan 

tugasnya secara mandiri ke kelompok atau individu. Selain 

itu pendidik dapat menyampaikan informasi mengenai 

pelajaran yang pendidik punya melalui kelas online nya. 

f. Untuk materi yang belum dipelajari atau dikuasai oleh 

siswa dapat ditanyakan kepada pendidik melalui kelas 

online yang berlangsung. 

 

4. Kelebihan dan Kekurangan Google Classroom 

Menurut Mustaniroh yang dikutip dalam Jurnal 

Semantik, mengemukakan bahwa ada beberapa kelebihan yang 

dapat di google classroom, diantarannya yaitu: 

a. Membawa pendidik dalam menyampaikan berita pada 

laman google classroom atau memberikan tes online. 

b. Peserta didik dapat mengirimkan tugas secara cepat dengan 

satu klik tanpa bantuan kertas. 

c. Pendidik bisa menggunakan ruang diskusi, yang nantinya 

siswa dapat saling memberikan komentar dan 

mengeluarkan pendapatnya. 
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d. Pendidik dan peserta didik dapat bertemu dalam ruang 

google classroom yang sama saat pendidik 

menginstruksikan kepada siswa untuk online secara 

bersamaan sesuai dengan waktu yang telah pendidik 

tetapkan.
18

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat di pahami bahwa 

kelebihan dari google classroom sangat penting untuk peserta 

didik maupun pendidik, karena pembelajaran tetap berjalan 

melalui aplikasi google classroom dan juga google classroom 

ini membantu peserta didik untuk melihat materi dan tugas-

tugas yang telah diberikan oleh pendidik, dan juga pendidik 

setiap pembelajaran dilakukan akan memngirimkan materi ke 

google classroom ini. 

Menurut Abd Rozak yang dikutip dalam jurnal 

Arabiyat mengemukakan bahwa ada beberapa kekurangan 

yang didapat dari google classroom, diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Buruknya jaringan wifi di sekolah 

lambat atau buruknya jaringan wifi menjadikan 

pembelajaran melalui aplikasi google classroom menjadi 

terhambat, serta terganggunya proses pembelajaran. 

b. Hilangnya satu hilang seribu 

Saat peserta didik belum melakukan log out akun 

google classroom ketika selesai menggunakan aplikasi ini 

maka akan menjadikan hal yang fatal. Untuk 

mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti 

hilangnya file dokumen atau tugas-tugas, maka semua 

yang telah tersimpan dalam goggle drive harus dijaga 

dengan benar. Karena ketika psesrta didik lali file yang 

telah tersimpan menjadi hilang.
19

 

 

                                                             
18 Lilis Amalia Rosdiana, dkk, Meningkatkan Kedisplinan Melalui Google 

Classroom Dalam Mata Kuliah Bahasa Indonesia, ( Semantik: Vol. 9, No. 1 2020), 
hal. 47 

19 Abd Rozak Askin Muharam Albantani, dkk, Desain Perkuliahan Bahasa 

Arab Melalui Google Classroom,  (Arabiyat: Vol 5 Nol, 2018), hal. 40 
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Berdasarkan  uraian ruang lingkup diatas dapat di 

pahami yaitu dalam kekurangan google classroom lebih 

berhati-hati saat menggunakan google classroom karena 

apabila peserta didik tidak berhati-hati maka hilang semua 

data tugas dari pendidik, dan juga cari internet yang memadai 

agar pembelajaran daring akan berjalan dengan lancar.  

 

D. Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits 

1. Pengertian Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits 

Mata pelajaran Al-Qur’an Hadits merupakan bagian dari 

mata pelajaran pendidikan agama islam yang dikhususkan untuk 

memberikan pendidikan dalam rangka pemahaman dan 

penguasaan tentang Al-Qur’an dan Hadits, dapat mengamalkan 

isi kandungannya serta mampu menghafalkannya. Berdasarkan 

pengertian yang di rumuskan oleh GBPP Mata Pelajaran Al-

Qur’an Hadits adalah: 

Mata pelajaran Al-Qur’an Hadits adalah bagian dari mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam yang memberikan pendidikan 

untuk memahami dan mengamalkan Al-Qur’an sehingga mampu 

membaca dengan fasih, menerjemahkan, menyimpulkan isi 

kandungan, menyalin dan menghafal ayat-ayat terpilih serta 

memahami dan mengamalkan hadits-hadits pilihan sebagai 

pendalaman dan perluasan bahan kajian dari pelajaran Qur’an 

Hadits Madrasah Ibtidaiyah dan sebagai bekal untuk mengikuti 

jenjang pendidikan selanjutnya.
20

 

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa mata 

pelajaran Qur’an Hadits sangat penting untuk memberikan 

pemahaman dan bimbingan agar mengamalkan Al-Qur’an 

sehingga mampu membaca dengan fasih, menerjemahkan, 

menyimpulkan isi kandungan menghafal ayat-ayat serta 

memahami dan mengamalkan hadits-hadits sebagai pendalaman 

dan perluasan bahan kajian dari pelajaran Qur’an Hadits. 

 

 

                                                             
20 Departemen Agama RI, GBPP Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits, ( Jakarta: 

2004), hal. 4 
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2. Tujuan Pembelajaran Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits 

Tujuan pembelajaran Al-Qur’an Hadits dapat dilihat dari 

fungsi Al-Qur’an iti diturunkan oleh Allah SWT yaitu sebagai 

pedoman hidup umat islam, sehingga umat Islam tidak akan 

dapat memahami Al-Qur’an Hadits jika tidak mempelajari nya. 

Tujuan dari mempelajari Qur’an Hadits bahwa, “ mata pelajaran 

Qur’an Hadits bertujuan agar peserta didik memahami, meyakini 

dan mengamalkan isi kandungan ajaran Al-Qur’an dan Hadits 

serta untuk membacanya dengan fasih dan benar.
21

 

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa mata pelajaran 

Qur’an Hadits harus benar-benar dikuasai oleh siswa agar mereka 

bener-bener memahami isi kandungan ayat-ayat Al-Qur’an, 

bertambah keyakinan nya terhadap ajaran dan kebenaran yang 

difirmankan Allah SWT di dalam Al-Qur’an serta siswa dapat 

membaca dengan fasih ayat-ayat Al-Qur’an demikian juga 

dengan Hadits Rasulullah dimana siswa harus mampu meyakini 

dan mengamalkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. 

 

3. Karakteristik Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits  

Karakteristik bidang studi merupakan aspek yang dapat 

memberikan landasan-landasan yang berguna dalam 

mendiskripsikan startegi pembelajaran. Karakteristik bidang studi 

Al-Qur’an Hadits antara lain: 

a. Menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan 

bener 

b. Memahami makna secara tekstual dan kontekstual 

c. Mengamalkannya kandungannya dalam kehidupan sehari-

hari. 

Secara umum ruang lingkup pembelajaran Al-Qur’an Hadits 

antara lain: 

a. Pengertian Al-Qur’an menurut para Ahli 

b. Pengertian Hadis, sunnah, khabar, atsar dan hadits qudsi 

c. Bukti keotentikan Al-Qur’an ditinjau dari segi keunikan 

redaksinya, kemukjizatnya, dan sejarahnya. 

                                                             
21 Ibid, hal.  2 
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Isi pokok ajaran Al-Qur’an dan pemahaman kandungan 

ayat-ayat yang terkait dengan isi pokok ajaran Al-Qur’an. 

b. Fungsi Al-Qur’an dalam kehidupan. 

a. Fungsi Hadits terhadap Al-Qur’an 

c. Pengenalan kitab-kitab yang berhubungan dengan cara-

cara mencari surat dan ayat dalam Al-Qur’an 

a. Pembagian Hadits dari segi kuantitas dan kualitasnya.
22

 

Berdasarkan ruang lingkup diatas dapat dipahami bahwa 

dengan adanya ruang lingkup sangat  penting bagi pendidik dan 

peserta didik karena menetukkan pelajaran-pelajaran apa saja 

yamg akan dipelajari di MTS ini walau bagi peserta didik pasti di 

bilang susah tapi pasti peserta didik mampu mempelajari dengan 

sungguh-sungguh apalagi mata pelajaran Al-Qur’an Hadits 

menanamkan rasa cinta nya kepada Al-Qur’an dan juga peserta 

didik akan membaca Al-Qur’an menjadi fasih, jika peserta didik 

tidak mempelajari Al-Qur’an Hadits maka peserta didik tidak 

tahu bagaimana cara membaca Al-Qur’an dengan baik 

 

4. Ruang Lingkup Al-Qur’an Hadits 

Sedangkan secara terminology Al-Quran adalah firman 

atau wahyu yang berasal dari Allah SWT kepada Nabi 

Muhammad SAW dengan perantara melalui malaikat jibril 

sebagai pedoman serta petunjuk seluruh umat manusia semua 

masa, bangsa, dan lokasi. Al-Quran adalah kitab Allah SWT yang 

terakhir setelah kitab taurat, zabur, dan injil yang melalui para 

rasul. Sebagai esensinya Al-Quran sebagai pedoman hidup 

muslim memuat tata aturan yang berupa perintah dan larangan.  

Firman Allah SWT.  

َسو آءََٱَُتواََْوَءا ََفُكلُوُهََكنِّ و ا ََنۡفس  ۡنُه َمِّ ٖء ًۡ ََش ََعن َكَُكۡم َِطۡبَن ََفإِن
َِنۡحلَة ۚٗ ِتِهَن َصُدَقَٰ

 [ٗ]سورََاكنسو اء,َٗو اََ َ و اََمِرٌََٓ َ َهنٌَِٓ
Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu 

yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan 

                                                             
22 Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi 

Lulusan Dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Di Madrasah, ( 

Bidang Mapenda Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, 2008), hal. 11 
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dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari 

pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-

laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah 

kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-

Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya 

Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. ( Q.S An-

Nisa ayat  4).
23

 

Al Quran menjadi sumber hukum dan ajaran Islam. 

Menjadi rahmat, hidayah dan syifa (obat) bagi seluruh manusia. 

Hukum hukum di dalam AlQuran selalu sesuai dengan 

kepentingan dan kebutuhan manusia dalam kancah kehidupan. 

Allah SWT menyebut Al-Quran dengan sebutan yang banyak 

sekali, yang menunjukkan, keagungan, keberkahan, pengaruhnya, 

dan universalitasnya serta menunjukkan bahwa ia adalah penulis 

bagi kitab kitab terdahulu sebelumnya.  

ََإِنََ َذا ََۡكقُۡرَءانََٱَهَٰ ٌَُبشُِّر ََو َأَۡقَوُم ًَ َِه َكِلَِتً ۡهِدي ۡعَملُوَنََكَِذٌنََٱَۡكُمۡؤِمِنٌنََٱٌَ ٌَ

تَِٱ ِلَحَٰ اََكَصَٰ اََكِبٌر  َ[٩]سورََاإلسراء,٩َأََنَكَُهۡمَأَۡجر 

Artinya: Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada 

(jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira 

kepada orang-orang Mu´min yang mengerjakan amal 

saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. (Q.S Al-

Isra ayat 9).
 24

 

Al-Quran menyatakan keistimewaan hukum hukum Al-

Quran dengan menunjukkan fungsinya sekaligus manfaat bagi 

manusia yang beriman, yang menurut ayat di atas ada dua macam:  

a. Bahwa hukum Al-Quran menjadi petunjuk yang lurus bagi 

orang orang mukmin yang mempedominya, karena dating 

dari Allah SWT Yang Mahakuasa, Penguasa alam dan 

Yang Mahakuat.  

b. Bahwa hukum Al-Quran menjadi kabar gembira bagi 

orang mukmin, yang beramal shalih melaksanakan 

                                                             
23 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya,  

(Bandung: PT. Sygma Exameddia Arkanleema, 1987), hal. 77 
24 Ibid, hal. 282 
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ketentuan ketentuan yang terdapat di dalamnya dan 

menjauhkan diri dari hal-hal yang terlarang,  dengan 

pahala yang berlimpah, sebagai imbalan dari ketaatan dan 

kepatuhan kepada hukum.  

Sedangkan ruang lingkup materi pelajaran Al-Qur’an 

Hadits di Madrasah Tsanawiyah adalah sebagai berikut: 

a. Membaca dan menulis yang merupakan unsur penerapan 

ilmu tajwid. 

b. Menerjemahkan makna tafsiran yang merupakan 

pemahaman, interprestasi ayat dan Hadits dalam 

memperkaya khazanah intelektual 

c. Menerapkan isi kandungan ayat atau Hadits yang 

merupakan unsur pengalaman nyata dalam kehidupan 

sehari-hari.
25

 

Berdasarkan ruang lingkup materi pelajaran Al-Qur’an 

Hadits Madrasah Tsanawiyah kelas VIII, sebagaimana dipetakan 

dalam silabus meliputi: 

a. Al-Quran adalah Wahyu Allah 

Dalam materi ini siswa diharapkan dapat 

menjelaskan pengertian al-Qur’an menurut para ahli, 

menjelaskan nama-nama al-Qur’an, menunjukkan perilaku 

orang yang berpegang teguh kepada al-Qur’an. 

Sebagaimana Allah SWT berfirman: 

َََوأَنَزۡكَنو آَ َك ٌۡ بََٱإِكَ ََۡكَحقَِّٱبََِۡكِكَتَٰ َِمَن ِه ٌۡ َد ٌَ َ َن ٌۡ ََب َكَِّمو ا و ا ق  بَِٱُمَصدِّ َۡكِكَتَٰ

َفََ ِهِۖ ٌۡ ََعلَ ِمًنو ا ٌۡ ََۡحُكمٱَوُمَه َأَنَزَ  َِبَمو آ َنُهم ٌۡ ََعَمو اََّلَلَُِۖٱَب َأَۡهَوآَءُهۡم ََتَتِبۡع َوََل

َ َِمَن َٱَجو آَءَك
َجَََۡكَحقِّۚٗ َِشۡرعََكُِكّ ٖ َِمنُكۡم ََةَ َعۡلَنو ا ََشو آَء ََوكَۡو و اۚٗ َّلَلَُٱَوِمۡنَهو اج 

َفََ ُكۡمِۖ ََءاَتىَٰ َِفًََمو آ ۡبلَُوُكۡم ٌَ ِكنَكِّ ََوكََٰ  َ ِحَد ََوَٰ َأَُمة  ِتَۚٗٱَۡسَتِبقُواَْٱكََجَعلَُكۡم َرَٰ ٌۡ َۡكَخ

ُئُكمَِبَمو اَُكنُتۡمَِفٌِهََتۡخَتلِفُوَنََّللََِٱإِكَىَ ٌَُنبِّ و اََف ]سور٧ََََٗمۡرِجُعُكۡمََجِمٌع 

َ[٧ٗاكمو ائدَ,
Artinya: Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran 

dengan membawa kebenaran, membenarkan apa 

                                                             
25 Mapenda Depag Kabupaten Tangerang, Peraturan Menteri Agama 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Standar Isi Pendidikan Agama 

Islam dan Bahasa Arab di Madrasah, ( Jakarta: Laksana Mandirin Putra, 2014), 

hal.68 
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yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang 

diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap 

kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara 

mereka menurut apa yang Allah turunkan dan 

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka 

dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang 

kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, 

Kami berikan aturan dan jalan yang terang. 

Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu 

dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah 

hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya 

kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat 

kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu 

semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa 

yang telah kamu perselisihkan itu. (Q.S Al-Maidah 

ayat 48).
 26 

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa seputar 

turunnya Al-Qur’an sebagai pembawa kebenaran. Dalam 

ayat tersebut juga dijelaskan perintah untuk memutus 

perkara hingga berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayat-ayat 

di dalamnya diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah 

kemadinah sewaktu melakukan haji terakhir, Haji Wada. 

 

b. Membaca Al-Quran dengan tepat 

Menjelaskan Pengertian Mad 'Iwaḍ, Mad Layyin 

Dan Mad 'Ariḍ Lissukun, Menjelaskan Ciri-Ciri Hukum 

Bacaan Mad 'Iwaḍ, Mad Layyin Dan Mad 'Ariḍ Lissukun, 

Mendeskripsikan Cara Membaca Mad 'Iwaḍ, Mad Layyin 

Dan Mad 'Ariḍ Lissukun, Menyimpulkan Cara Membaca 

Mad 'Iwaḍ, Mad Layyin Dan Mad 'Ariḍ Lissukun, 

Mengidentifikasi Hukum Bacaan Mad 'Iwaḍ, Mad Layyin 

Dan Mad 'Ariḍ Lissukun Dalam Al-Qur'an Surah Pendek 

Pilihan, Mempraktikkan Hukum Bacaan Mad 'Iwaḍ, Mad 

                                                             
26 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya,  

(Bandung: PT. Sygma Exameddia Arkanleema, 1987), hal. 106 
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Layyin Dan Mad 'Ariḍ Lissukun Dalam Al-Qur'an Surah 

Pendek Pilihan. Sebagaimana Allah SWT berfirkan: 

َبََكَِذٌنََٱَإِنََ ۡتلُوَنَِكَتَٰ َََٱَوأََقو اُموْاََّللََِٱٌَ اََكَصلَوَٰ ُهۡمَِسّر  َوأَنَفقُوْاَِمَمو اََرَزۡقَنَٰ

ََكنََتُبوَرَ  َ َر ۡرُجوَنَِتَجَٰ ٌَ َ ة  ٌَ ُهم٩َََٕۡوَعََلِن ٌَ ٌَُوفِّ نََكِ ِزٌَدُهمَمِّ ٌَ أُُجوَرُهۡمََو

َََٖٓغفُوٞرََشُكوٞرََۥإَِنهََُۦََٓۚٗفۡضلِهَِ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca 

kitab Allah dan mendirikan shalat dan 

menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami 

anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam 

dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan 

perniagaan yang tidak akan merugi. Agar Allah 

menyempurnakan kepada mereka pahala mereka 

dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Mensyukuri. (Q.S Al-Fatir ayat 29 dan 30).
27

 

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt. 

Menceritakan tentang hamba-hambaNya yang beriman, 

yaitu orang-orang yang membaca kitab-Nya dan beriman 

kepadanya serta mengamalkan isi yang terkandung di 

dalamnya, antara lain mendirikan shalat dan menginfakkan 

sebagian dari apa yang diberikan oleh Allah kepada 

mereka di waktu-waktu yang telah ditetapkan, baik malam 

ataupun siang hari, baik sembunyi-sembunyi ataupun 

terang-terangan. 

c. Infak dan sedekah 

Infaq artinya mengeluarkan dan membelanjakan 

harta untuk donasi atau kebutuhan yang bersifat konsumtif. 

Sedangkan sedekah adalah membelanjakan harta atau 

mengeluarkan dana dengan tujuan mendekatkan diri 

kepada Allah, yaitu maksudnya adalah ibadah atau amal 

shalih. Allah SWT berfirkan: 

                                                             
27 Ibid, hal. 434 
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تَُٱ۞إَِنَمو اَ ِكٌنَِٱِكۡلُفَقَرٓاِءَوَََكَصَدَقَٰ ِملٌِنََٱوَََۡكَمَسَٰ َهو اَوَََۡكَعَٰ ٌۡ َۡكُمَؤَكَفةَِٱَعَل

َ ََوفًِ َقو ابَِٱقُلُوُبُهۡم ِرِمٌنََٱوَََكرِّ ََۡكَغَٰ ََسِبٌِ  َكَسِبٌِ َِۖٱَۡبنَِٱوَََّللََِٱَوفًِ

َنَ َمِّ ٠َََٓعلٌٌِمََحِكٌٞمََّلَلَُٱوَََّلَلَِهٱَفِرٌَضة 
Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk 

orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-

pengurus zakat, para mu´allaf yang dibujuk 

hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-

orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan 

untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, 

sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, 

dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana. (Q.S At-Taubah ayat 60).
 28

 

    Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa zakat 

itu sebagai kewajiban dari Allah bagi setiap muslim 

yang mampu. Allah Maha Mengetahui apa saja yang 

terkait dengan kemaslahatan hamba-hambaNya, 

karena itu sudah sepatutnya kaum Mukmin mentaati-

Nya. 

 

d. Kuatkan Iman Dengan Berbagi  

Meteri ini mengajarkan manusia untuk menjalani 

hidup dengan berbagi. Dengan cara Menjauhi Gaya Hidup 

Materialistis, Hedonis, dan Konsumtif. Allah SWT 

berfirkan: 

َََوَمو آَ ََفإَِن نََنۡذٖر ََنَذۡرُتمَمِّ َأَۡو نََنَفَقٍة َمِّ ۡعلَُمهََُّلَلََٱأَنَفۡقُتم َِمۡنََۥهٌََ لِِمٌَن
َٰ
َكِلَظ َوَمو ا

تَِٱتُۡبُدوْاََإِن٨َٕٓأَنَصو اٍرَ ََوإِنَُتۡخفُوَهو اََوُتۡؤُتوَهو اََكَصَدَقَٰ ًَِۖ َۡكفَُقَرٓاءََٱَفنِِعَمو اَِه

ََعنكَُ ٌَُكفُِّر ََو َكَُكۡمۚٗ ٞر ٌۡ ََخ ٌََِّفُهَو ََس ن َمِّ َوَََ ََم ََّلَلَُٱو اتُِكۡمه ََخبٌِٞر ََتۡعَملُوَن ٨َٕٔبَِمو ا

َ[٨ٕٔ-٨ٕٓ]سورََاكبقرَ,

 
Artinya: Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang 

kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah 

mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim 

tidak ada seorang penolongpun baginya. Jika 

kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu 

                                                             
28 Ibid, hal. 187 
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adalah baik sekali. Dan jika kamu 

menyembunyikannya dan kamu berikan kepada 

orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu 

lebih baik bagimu. Dan Allah akan 

menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-

kesalahanmu ;dan Allah mengetahui apa yang 

kamu kerjakan.(Q.S Al-Baqarah  ayat 270 dan 

271).
 29

 

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa Allah 

Swt. Mengetahui bahwa Dia mengetahui segala 

sesuatu yang dikerjakan oleh orang-orang yang 

beramal untung dalam bentuk infak dan nazarnya. 

Pengertian ini menunjukkan yang menunjukkan 

bahwa Allah pasti membalas hal tersebut dengan 

balasan yang berlimpah kepada mereka yang beramal. 

Makna yang terkandung menunjukkan bahwa 

menyembunyikan sedekah ( yakni melakukannya) 

dengan sembunyi-sembunyi) lebih utama daripada 

kerja kerasnya, 

 karena hal itu lebih jauh dari riya ( pamer ) 

Terkecuali jika menuntut seseorang untuk sedekahnya 

karena ada mslahat yang lebih penting, misalnya agar 

tindakannya diikuti oleh orang lain,bila dilihat dari 

sudut ini cara demikian lebih utama. 

  

                                                             
29 Ibid, hal. 46 
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