
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pembelajaran Daring   

2.1.1 Pengertian  Pembelajaran Daring 

 Pembelajaran Daring (dalam jaringan) merupakan belajar secara online 

melalui media-media yang di tentukan. Siswa dan Guru tetap bisa berdiskusi, 

begitupun dengan teman-teman kelompoknya. Media yang digunakan dapat 

bermacam-macam, yang biasa digunakan biasanya whatsaap, zoom, google class, 

google meet. Pembelajaran daring memang membutuhkan tanggung jawab, 

kemandirian dan ketekunan pribadi, karena tidak ada yang mengontrol selain dirinya 

sendiri. Mereka harus mendownload dan membaca materi, menjawab soal serta 

mensubmit tugas secara mandiri. Kapabilitas  pembelajaran online akan memberikan 

kinerja mahasiswa yang lebih bagus di banding dengan pembelajaran konvensional, 

karena selain berpengetahuan mereka juga pahaman tentang teknologi (Ha-kiman, 

2020). Pembelajaran daring memang memberikan media pembelajaran yang variatif 

seperti media video pembelajaran yang terhubung ke youtube, media video 

conference, media jurnal ilmiah atau topik yang tersistem secara digital. Tetapi 

kemajuan teknologi pembelajaran harus didukung dengan sarana dan prasarana yang 

memadai, seperti meratanya jaringan internet ke sekolah-sekolah yang ada di 

pedesaan.  

Pembelajaran daring adalah  pembelajaran yang memanfaatkan teknologi atau 

jaringan internet dalam proses pembelajaran. Perkembangan teknologi secara cepat 



telah membawa peradaban ini menuju ke revolusi industri 4.0. saat ini kita berada di 

zaman dimana teknologi dan internet mendukung berbagai kehidupan. Wabah covid-

19 mendadak menyerang kita dan semua siswa yang tadinya tawar- menawar dengan 

pemanfaatan teknologi dipaksa untuk menggunakannya. Perubahan drastis ini 

tentunya tidak mudah diterima bagi sebagian pihak namun untuk saat ini hanya 

teknologi dengan pembelajaran dari rumahlah yang mampu menjadi jembatan untuk 

tetap berlangsungnya transfer ilmu (Nur Millati Aska Sekha Apriliana, 2020: 15) 

Wabah covid-19 semakin menyebar di indonesia tidak luput dari itu wabah 

tersebut. Sekolah-sekolah mau suka atau tidak suka harus beregerak, turut untuk 

mengatasi keadaan. Sekolah-sekolah mulai di kosongkan secara massal. Belajar dari 

Rumah menjadi sebuah kepastian untuk mmeutus rantai covid-19, dala situasi seperti 

ini semua unsur perlu beradaptasi dengan cepat. Teknoligi Informasi (IT) dan 

komunikasi tidak lagi gagap dengan pemanfaatan teknologi dalam poses belajar 

megajar.  

Pembelajaran Daring adalah pembelajaran yang dilakukan di rumah atau bisa 

di manapun dan kapanpun. Ketika timbul situasi yang darurat seperti ini WHO 

menyarankan untuk belajar dari rumah. Indonesia spontan menggunakan model 

pemelajaran ini karena sangat darurat dan belum diketahui sampai kapan akan terjadi 

pembelajaran daring seperti ini. Pembelajaran daring ataupembelajaran online 

menjadi satu-satunya model pembelajaran yang digunakan di indonesia. 

Maraknya penularan covid-19 membuat dunia menjadi resah termasuk 

indonesia. Social distancing diterapkan oleh pemerintah dalam rangka membatasi 

interaksi masyarakat dari keramaian dan terhindar dari virus. 



 

2.1.2 Jenis-jenis Pembelajaran Daring  

Stefan Hrastinski (2008) menyatakan pembelajaran daring dapat dibagi 

menjadi 2 jenis di antaranya: 

1) Synchrounus Learning  

Dengan pembelajaran daring jenis synchronous, pembelajran terlibat dalam 

pembelajaran daring dengan pengajar melalui streaming vide dan suara pada 

waktu yang bersamaan. Dalam hal ini pengajar sebelumnya telah menyepakati 

waktu pembelajaran. Pengajar dapat dengan langsung berinteraksi dengan 

para pembelajar dan menjawab pertanyaan pada saat pertanyaan di ajukan. 

2) Asynchronous (Collaborative) Learning 

 Pembelajar dapat berpartisipasi dalam pembelajaran daring pada 

waktu yang dapat ditentukan oleh mereka sendiri yang berarti pula bahwa 

pengajar tidak akan dapat atau keduanya dapat berfungsi sebagai operator 

dalam. (Nabila, 2020: 3). 

2.1.3 Model-model Pembelajaran Daring  

Model kaitannya dengan pembelajaran yang bisa disebut dengan model 

pembelajaran diartikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorgnisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajar dan 

para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivits pembelajar (Winaputr, 

2005).  



 Konsep model pembelajaran menurut Trianto (2010), menyebutkan 

bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pol yng digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kels atau pembelajaran tutorial. 

Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan 

(Jayul & Irwanto, 2020: 193).  

 Model pembelajaran yang digunakan di tengah merebahnya 

pandemi COVID-19 yakni ada 2 diantaranya: 

1. Model Pembelajaran Daring  

Daring merupakan singkatan dari “dalam jaringan” sebagai pengganti kata 

online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Daring 

adalah terejemahan dari istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan 

internet.Pembelajaran daring artinya adalah pembelajaran yng dilakukan secara 

online, menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial (Para. 2). 

 Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang menggunakan model 

interaktif berbasis internet dan Learning Manajemen System (LMS). Pembelajaran 

daring merupakan program penyelenggaraan kelas pembelajrn dalam jaringan untuk 

menjangkau kelompok target yang masif dan luas. Pembelajaran daring merupakan 

bagian dari pendidikan jarak jauh yang secara khusus menggabungkan teknologi 

elektornika  dan teknologi berbasis internet (Asmuni, 2020 :283). 

2. Model Pembelajaran Luring 

 Luring adalah kepanjangan dari “luar jaringan” sebagai pengganti kata 

offline. Kata “luring” lawan kata dari “daring”. Dengan demikian pembelajaran luring 

dapat diartikan sebagai bentuk pembelajaran yang sama sekali tidak dalam kondisi 



terhubung jaringan internet. Sistem pembelajaran luring artinya pembelajaran dengan 

memakai media, seperti televii dan radio. Jika siswa menulis artikel atau mengerjakan 

tugas di Microsoft Word dn tidak menyambungkannya dengan jaringan internet atau 

jika siswa melakukan ofline conference dengan bertemu secara langsung tanpa 

menggunakan internet maka kedua aktivitas tersebut adalah contoh aktivitas luring 

(para. 8). 

2.1.4 Manfaat Pembelajran Daring di Masa Pandemi COVID-19 

 Pelaksanaan pembelajaran daring diamasa pandemi, pastinya 

memberikan manfaat dan dampak yang dapat membantu proses pembelajaran. 

Berikut dijabarkan damapk positif dari pemberlakuan pembelajaran daring dari 

pemberlakuan pembelajaran daring selama masa pandemi baik dari perspektif 

pengajar maupun dari pembelajar serta kajian pustaka yang terkait.  

1. Terhindar dari virus corona  

2. Waktu dan temapat yang fleksibel. 

3. Efisiensi biaya 

4. Pembelajaran variatif, aktif, kreatif dan mandiri. 

5. Mendapatkan informasi lebih banyak. 

6. Mengoperasikan teknologi lebih baik. 

7. Hubungan dengan keluarga menjadi lebih dekat. 

8. Lebih menghargai waktu. 

9. Materi bisa dibaca kembali  

10.Paperles (penggunaan kertas pada pembelajaran secara daring telah digantikan  



11. Segala aktivitas terekam 

12. Pemerataan penyampaian materi. 

2.1.5 Tujuan Pembelajaran Dring  

 Setiap pembelajaran tentunya memiliki tujuan yang menjadi dasar 

dalam pemilihan model, metode, maupun media pembelajaran adalah seperangkat 

cara yang dilakukan guna pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 

mencapai tujuan tertentu dalam proses pembelajaran juga diartikan sebagai cara yang 

digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk 

kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

 Tujuan dari pembelajaran akan memberikan arah kemana 

pembelajaran ini akan dibawah dan untuk apa pembelajaran ini dilkasanakan. Dengan 

segala sisi positif dan negatif yang dimiliki oleh pembelajaran daring, pelaksanaan 

pembelajaran tetap harus berpedoman pada tujuan dari pembelajaran itu sendiri. 

Berikut akan diberikan beberapa metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

daring selama pandemi COVID-19.  

 Adapun masalah atau kendala yang mempengaruhi pembelajaran daring adalah  

1) Tidak adanya jaringan data/kuota. Tidak adanya data atau kuota menjadi kendala 

dalam proses pembelajaran daring. 

2) Kurangnya pemahaman Tentang IT. Perkembangan teknologi saat ini di rasa 

penting karena ilmu teknologi akan membantu proses belajar mengajar seseorang 

tanpa harus bertemu langsung secara tatap muka. Namun tidak semua masyarkat 

mengerti tentang teknologi karena sebagian orang tua siswa terutama yang berada 



di pedesaan tidak memiliki alat komunikasi seperti handphone. Hal ini menjadi 

kendala daring. 

3) Tidak adanya jaringan/signal  

Jarigan internet bis bersambung dari handphone atau alat komunikasi dikarenakan 

adanya sinyal, jika dalam keadaan tidak adanya sinyal maka akan mengakses 

sesuatu didalam internet (Ridwan, 2020:16), tidak boleh ada kata tidak siap dalam 

menghadapi situasi darurat seperti ini. Kreativitas dan komunikasi menjadi dua hal 

yang sangat penting dalam memastikan agar tujuan pembelajaran tercapai (Nur 

Millati Aska Sekha Apriliana, 2020: 15-17).  

2.2  Problematika Pembelajaran   

 2.2.1 Pengertian Problematika  

Dalam kamus besar bahasa indonesia istilah problematika atau 

problematika berasal dari bahasa inggris yaitu “problematic” yang artinya persoalan 

atau masalah. Sedangkan dalam kamus bahasa indonesia. Problem berarti hal yang 

belum dapat di pecahkan, yang menimbulkan permasalahan. Sedangakan masalah 

dalam bahasa inggris di sebut problem (Farid Maulana, 2020: 8). 

Problematika adalah persoalan yang belum terungkap sampai di adakan 

penyeledikan ilmiah dan metode yang terjadi dan menuntut adanya perubahan dan 

perbaikan, serta belum dapat di pecahkan. Problematika bermakna sesuatu yang 

masih menimbulkan maslaah, masih belum dapat terpecahkan permasalahan. 

Sedangkan masalah dapat diartikan sebagai ketidak sesuaian antara apa yang 

terlaksana. Dari pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa problematika merupakan 



maslah yang belum dapat di pecahkan sehingga diadakan penelitian ilmiah (Menurut 

Wijayanti 2017:21) 

Menurut Susiana (2017) Problem adalah masalah persoalan dalam 

pembelajaran yang dihadapi dan yang seringkali permasalahan tersebut menjadi 

hambatan untuk mencapai tujuan secara maksimal. Problematika tersebut terdiri dari 

berbagai aspek yan menjadi problem-problem dalam pembelajaran.  

2.2.2 Problematika Pembelajaran  

 Problematika pembelajaran adalah permasalahan yang menggangu, 

menghambat, atau mempersulit bahkan mengakibatkan kegagalan dalam mencapai 

tujuan pembelajran. 

Adanya faktor problematika pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. Faktor Pendekatan Pembelajaran  

Bermula dari problematika pembelajaran yang muncul di masyarakat ini 

adanya  masalah lingkungan sekitar, orang tua, dan pendiidkan. Tetapi 

selama ini pembelajaran hanya menekankan pada perilaku namun banyak 

siswa yang tidak bisa menghargai perbedaan. Oleh karena itu, peserta didik 

harus diperlakukan dengan hati-hati dan penuh kesabaran karena, peserta 

didik adalah insan yang identitasnya adalah manusia yang untuk diidk 

(Afifah, 2015:44).  

b. Perubahan Kurikulum  

Dalam dunia pendiidkan sering sekali terjadi perubahan kurikulum hal inilah 

yang menyebabkan sering mebuat bingug peserta didik. Contohnya jika 



siswa sudah mulai mengerti dengan kurikulum KTSP  dan secara cepat 

berkala akan diganti dengan kurikulum 2013. Kurikulum merupakan 

pegangan guru yang akan diajarkan kepada peserta diidk untuk arah 

pembelajaran. 

c. Faktor Kompetensi Guru  

Profesionalisme guru ini sangat menunjang keberhasilan siswa dalam belajar 

di sekolah jika seorang guru mempunyai kompetensi yang baik maka akan 

tercipta pula para peserta didik yang pemahamannya di sekolah dapat 

diterapkan di rumah. Selanjutnya jika seorang guru mempunyai 

profesionalisme dan pemahaman agama yang baik maka akan mudah sekali 

menjelaskan kepada siswa tentang materi keagamaan. Materi keagamaan 

sangatlah penting didalam pendidikan konvesional agar kelak menjadi bekal 

siswa terhadap perubahan teknologi. Sekolah konvesional juga membentuk 

kepribadian siswa menjadi lebih berakhlak mulia dan ahli ibadah (Afifah, 

2015). 

Problematika pembelajaran dapat ditelusuri dari jalannya proses dasar 

pembelajaran. Sebagai sebuah proses pembelajaran dihadapkan pada beragam 

permasalahan/problematika. Masalah interaksi belajar mengajar merupakan maslah 

yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor yang saling terkait satu sama lain. 

Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi proses dan hasil interaksi belajar 

mengajar terdapat dua faktor yang sangat menentukan yaitu faktor guru sebagai 

subjek pembelajaran dan pesrta didik sebagai objek pembelajaran. (Nur Millati Aska 

Sekha Apriliana, 2020: 13-15). 



Adanya faktor pendukung keberhasilan proses pembelajaran 

Faktor pendukung keberhasilan telah kita ketahui bahwa proses pembelarajan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor guru, faktorkurikulum, yang ingin dicapai, 

sarana prasarana, lingkungan dan siswa itu sendiri. Dari sekian banyak faktor ini, 

faktor guru mempunyai peranan yang lebih menentukan dari pada faktor yang lain, 

tanpa mengurangi faktor kondisi siswa yang dihadapi. Disamping perencanaan guru 

yang memadai untuk pelaksanaan pembelajaran, keberhasilan pembelajaran 

dipengaruhi oleh sikap guru dalam mengelola pembelajaran. keterampilan guru 

mengajukan pertanyaan, pengetahuan guru, dan keterampilannya dalam 

menggunakan media, dan masih banyak faktor pendukung lain yang dapat 

mendorong terjadinya proses belajar yang lebih baik.  

 Ada beberapa hal yang menjadi komponen pendukung keberhasilan 

proses pembelajaran sebagai berikut: 

1) Sikap guru dalam pembelajaran 

2) Sikap ilmiah dan pengembangannya 

3) Ketepatan bahasa 

4) Pengelolaan kelas 

Berdasarkan penjelasan diatas tarik kesimpulan bahwa faktor pendukung 

keberhasilannya suatu proses pembelajaran sangat banyak sekali diantaranya 

seperti yang tercantum di atas yaitu sikap guru dalam mengelola 

pembelajaran, pengetahuan guru, dan keterampilannya dalam menggunakan 

media serta dalam mengelola kondisi kelas (Andes Imron Pamuji, 2019:18-

19). 



2.3. Sejarah Kebudayaan Islam 

2.3.1. Pengertian Sejarah Kebudayaan Islam  

Secara etimologi Sejarah berasal dari bahasa arab “Syajara” yang berarti 

terjadi, atau “syajarah” yang berarti pohon, atau “syajarah al-nasab” yang berarti 

pohon silsilah. Dalam bahasa Lain dan Yunani, sejarah berasal dari kata  “historia” 

yang berarti orang pandai. Sedangakn menurut Zuhairini, dkk, kata sejarh dalam 

bahasa arab disebut trikh yang berarti ketentuan masa dan perhitungan tahun. Dengan 

demikian secara etimologis sejarah adalah catatan-catatan yang berhubungan 

dengankejadian masa lampau.  

Secara terminoligi, ada yang mengartikan sejarah sebagai keterangan 

yang terjadi dikalangan umat manusia pada masa yang telah lampau atau pada pada 

masa yang masih ada. 

Sejarah pendidikan islam adalah proses pewarisan dan pengembangan 

budaya umat manusia dibawah sinar bimbingan ajaran islam, yaitu bersumber dan 

berpedomankan ajaran islam dan terjabar dalam sunah rasul dan sebagaimana 

termsuk dalam Al-qur’an dan terjabar dalam sunnah rasul dan bermula sejak Nabi 

Muhammad SAW menyampaikan (membudayakan) ajaran tersebut kepada (kedalam 

budaya) umatnya. 

Sejarah kebudyaan islam yang terdapat di dalam kurikulum Madrasah 

Tsanawiyah adalah salah satu bagian mata pelajaran pendidikan agama islam yang di 

arahkan untuk menyipkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati 

Sejarah Kebudyan Islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupunya (way 



of life ) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman 

dan pembiasaan (Budi Prasetyo M, 2015: 56). 

Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam adalah salah satu mata 

pelajaran yang menelaah tentang asal usul, perkembangangan, peranan 

kebudyaan/peradaban islam dan para tokoh yang berprestasi dalam sejarah Islam di 

masa lampau, mulai dari perkembangan masyarakaat islam pada masa Nabu 

Muhammad SAW, Khulafaur Rasydin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyyah, 

Ayyubiyah, samapai perkembangan islam di indonesia. Mata pelajaran Sejarah 

Kebuadayaan islam merupakan perkembangan perjalanan hidup manusia muslim dari 

masa kemasa dalam usaha bersyari’ah dan berakhlak serta dalam mengembangkan 

system kehidupan yang di landasi oleh akidah (Muhaimin,  2005:1-3 ). 

Pembelajaran Sejarah Kebuadayaan islam (SKI) menekankan pada 

kemampuan mengmbil ibrah/ hikmah pelajaran sejarah islam, meneladani tokoh-

tokoh berprestasi dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, 

ekonomi, IPTEK, dan seni, dan lain-lain untuk mengembangakan kebudayaan dan 

peradaban islam pada masa kini dan masa yang akan datang(Eusi Sofi, 2016: 51). 

  2.3.2 Dasar Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam  

1. Dasar Religus Pembelajaran Sejarah Kebudayaan islam  

  Sejarah bisa di artikan sebagai kisah yang berarti mencari atau 

mengikuti jejak terdahulu sebagai pengajaran mendorong peserta didik untuk 

mengambil ibrah, nilai dan makna yang terdapat dalam sejarah serta menanamkan 



penghayatan dan kemauan yang kuat untuk berakhlak mulia berdasarkan pencermatan 

di atas fakta sejarah yang ada. Dalam hal ini terdapat dalam Q.S, Yusuf/12:111: 

ُوِلى اّْلَ ْلبَاِب َما َكا َن َحِد يثًا يُّْفتََر ى َولَِكْن تَْصِد ْيَق الِِذ يْ    بَْيَن  لَقَْد َكا َن فِْي قََصِصِهْم ِعْبَر ةٌ ِّلِ

َرْحَمةً لِِقَْو ِم يُّؤِمنُْونَ  يََدْيهِ  َوتَْفِصْيَل ُكِلِ َشْيٍء وَّ هَُدى وَّ  

Terjemahnya: 

 Sesunggunya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-

orang yang mempunyai akal. Al-Qur’an itu bukanlah cerita yang di buat-buat, 

akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan 

segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman (Al-

Qur’an Tajwid dan Terjemah, 2013: 248). 

 Dan Ayat di atas menegskan tentang kisah nabi  Yusuf as dan kisah-kisah 

para rasul lainnya yang disampaikannya bahwa demi Allah, sesunggunya pada kisah-

kisah mereka terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal dan ia 

yakin Al-Qura’an yang mengandung kisah-kisah merekaa bukanlah ceirta yang 

dibuat-buat yang sebagaimana dituduhkan oleh mereka yang tidak percaya, akan 

tetapi yang kitab itu membenarkan kitab- kitab suci dan peristiwa-peristiwa yang 

sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dalam bentuk prinsip-prinsip segala yang 

di butuhkan umat manusia yang menyangkut   kemaslahatan dunia dan akhirat 

mereka, dan disamping itu ia juga sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang 

beriman. 

 2.Dasar Yuridis Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam  

setelah lahirnya UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 menuntut kembali penyesuaian. 

Yakni pengembangan pada aspek life skill atau kecakapan hidup. Serta, peraturan 

pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentnag Standar Nasional Pendidikan pasal 6 yat 

(1) menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejujuran dan 



khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas komponen mata 

pelajaran, komponen muatan lokal dan komponen pengembangan diri(Peraturan 

Mentri Agama  RI 165; 2015:38). 

2.3.3 Fungsi  Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam  

Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam mempunyai fungsi yang dapat 

menjelaskan ketercapaian yang tercantum dalam kurikulum berbasis kompetensi yang 

di terapkan di madrasah. Fungsi dasar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

meliputi: 

1) Fungsi edukatif, sejarah nmenegaskan kepada peserta didik tentang keharusan 

menegakkan nilai, prinsip, sikap hidup yang luhur dan islami menjalankan 

kehidupan sehari-hari. 

2) Fungsi keilmuan, melalui sejarah peserta didik memperoleh pengetahuan yang 

memadai tentang masa lalu islam dan kebudayaanya. 

3) Fungsi transformasi Sejrah merupakan salah satu sumber yang sangat penting 

dalam merancang transformasi msyarkat. 

 

 

2.3.4. Tujuan  Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam 

 Mata pelajaran Sejrah Kebudyaan Islam di Madrasah Tsanawiyah memiliki 

tujuan sebagai berikut: 

1) Memberikan pengetahuan tentang Sejarah Agama Islam, kebudayaan islam 

pad masa Nabi Muhammd saw. Khulafaur Rasyidin samapai pada berdirinya 



Dinasti Ayyubiyah keppada peserta didik, agar ia memiliki konsep yang 

objektif dan sistematis dalam prespektif hitoris. 

2) Mengambil hikamah, nilai dan makna yang terdapat dalam sejarah  

3) Menanamkan penghayatan dan kemauan yang kuat untuk mengamalkan 

akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk. Berdasarkan cermatnya 

atas fakta sejarah yang ada.  

4) Membekali peserta didik untuk membentuk kepribadiannya berdasarkan tokoh-

tokoh teladan sehingga terbentuk kepribadian yang luhur. 

2.3.5. Masa Daulah Abbasiyah  

 Daulah Abbasiayah didirikan oleh keturunan Abbas paman Rasulullah, 

yaitu: Abddullah al-Suffah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah al-Abbas. Daulah 

Abbasiyah terbgi menjadi 4 periode. Selama dinasti ini berkuasa pola pemerintah 

yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan politik, sosial,dan kultur budaya yang 

terjadi pada masa-masa tersebut.  

 Pendidikan Islam Pada Masa Daulah Abbasiyah merupakan masa kejayaan 

Islam dalm berbagai bidang, khususnya bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada 

zaman ini umat Islam telah banyak melakukan kajian kritis tentang ilmu pengetahuan, 

sehingga ilmu pengetahuan baik aqli (rasioanl) ataupun yang naqli mengalami 

kemajuan dengan pesatnya. Secara garis besar perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintah Harusn Al-Rasyid. Hal 

ini dapat dilihat dari adanya gerakan penerjemahan buku dari berbagai bangsa dan 



bahasa. Sehingga dengan gerakan penerjemahan buku tersebut, lahirlah para tokoh 

islam sesuai dengan keahliannya. 

 Pendidikan memepunyai peran dalam tugas menyiapkan sumber daya 

manusia untuk membangun. Sedangkan di indonesia pendidikan Islam sering 

menghadapi problematika yang tidak ringan terutama masalah akhlak, sehingga di 

perlukan kesungguhan dan ketekunan serta tekad yang kut untuk mengatasinya secara 

bersama-sama. Dari pembahasan tentang sistem pendidikan Islam pada masa daulah 

Abbasiyah, maka dapat diambil pengertian bahwa dalam Islam tidak ada sistem 

pendidikan yang baku, melainkan hanya terdapat nilai-nilai moral dan etis ajaran 

islam. Hal inilah yang membedakan sekaligus sebagai ciri khas salah satu dari 

perbedaan sistem pendidikan islam masa daulah Abbasiyah  dan masa sekarang.  

Karena itulah perlunya kontekstualisasi sistem pendiidikan Islam pada masa daulah 

Abbasiyah, maka dapat diambil pengertian bahwa dalam Islam tidak ada sistem 

pendidikan yang baku, melainkan hanya terdapat nilai-nilai moral dan etis ajaran 

islam. Hal ini yang meyebabkan munculnya berbagai problematika yang dihadapi 

oleh pendidikan islam yang terkait dengan ilmu, amal dan akhlak umatnya.  

 Adapun kontekstualisasi sistem pendidikan islam masa daulah Abbasiyah 

pada masa kini anatara lain sebagai berikut:  

1) Kurikulum  

 Kurikulum pendidikan Islam pada masa Daulah Abbasiyah didominasi 

oleh ilmu-ilmu agama khususnya Al-Qur’an  sebagai fokus pengajarannya, begitu 

juga dengan masa sekarang, akan tetapi, sekarang ini setiap materi atau ilmu-ilmu 



agama itu saling terkait dan saling mendukung kelulusan siswa. Artinya setelah 

melalui proses perkembangan, kurikulum pendidikan Islam sekarang sesungguhnya 

lebih rinci dan lengkap dibandingkan dengan kurikulum pada masa daulah 

Abbasiyah. Akan tetapi ternyata dijumpai banyak kendala dalam penerapan 

kurikulum saat ini, diantaranya kurangnya profesionalisme dan kompetensi guru serta 

kurang maksimal dalam pelaksanaan kurikulum tersebut.  

2) Metode Pengajaran  

 Pada masa Abbasiyah, pengajaran yang diberikan kepada muridmurid 

dilakukan seorang demi seorang dan belum berkelas-kelas seperti sekarang. 

Sedangkan metode yang dipakai dalam pengajaranpun tidak hanya tiga metode, 

melainkan banyak. Antara lain : metode bermain peran, rekreasi, tanya jawab, diskusi 

dan lain-lain. 

3) Murid  

Kondisi siswa/murid pada masa Abbasiyah dan sekarang antara lain : 

a. Pada masa Abbasiyah, pelajar diberi kebebasan untuk belajar kepada siapa 

saja dan kapan saja ia menyelesaikan pelajarannya. Sedang pada masa 

sekarang, pelajar memang bebas belajar kepada siapa saja, tetapi tetap 

mengikuti aturan dan jenjang pendidikan yang ditempuhnya dengan guru 

yang ada dan sudah ditentukan oleh di lembaga pendidikan tersebut. Begitu 

juga dengan jangka waktu menyelesaikan pelajarannya sekarang dibatasi 

dengan waktu. Hal inilah yang menyebabkan seorang murid belum tentu 

mendapat pendidikan yang maksimal dari guru yang betul-betul kompeten 



atau mampu di bidangnya. Karena murid tidak bisa memilih guru, dan 

waktu belajarnya dibatasi, sehingga penyerapan ilmunya tidak matang. 

b. Kualitas suatu pendidikan bergantung kepada guru, bukan kepada lembaga 

atau Teacher oriented, bukan institution oriented. Kalau sekarang adalah 

institution oriented. Karena suatu lembaga yang baik, pastilah akan 

didukung oleh manajemen, kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana 

pendidikan yang baik pula. 

c. Pada masa sekarang tidak ada sistem rihlah ilmiyah.  

4) Institusi Pendidikan  

 Institusi pendidikan yang ada pada masa daulah Abbasiyah masih berupa 

kelompok-kelompok yang bertempat dimana saja untuk bisa belajar, sedangkan 

institusi pendidikan masa sekarang sudah berupa suatu bangunan tempat 

berlangsungnya suatu proses belajar mengajar yang disebut madrasah, pondok 

pesantren, majlis taklim, majlis dakwah, dan perpustakaan.   

5) Konsep Pendidikan Islam  

 Konsep pendidikan yang ditemukan pada masa daulah Abbasiyah 

khususnya pada masa kekhalifahan Al-Ma’mun, yaitu konsep dasar pendidikan 

multicultural yaitu semua orang bebas berekspresi, terbuka, toleransi dan kesetaraan 

dalam mencari ilmu, menerjemahkan, beribadah, bekerja, dan melakukan segala 

kegiatan yang bermanfaat. Pada masa sekarangpun sama (Sri Wahyuniningsih, 2014: 

110-122). 



2.4. Pandemi COVID-19  

 2.4.1. Pengertian Pandemi COVID-19 

Pada tanggal 31 Desember 2019, sekelompok orang di Tiongkok 

mengalami penyakit pernafasan akut yang kemudian di konfirmasi sebagai corona 

virus pada tanggal 7 januari 2020, wabah ini sangat cepat menular dari manusia lain 

(Al-Mandhari et al, 2020), corona virus (n COV) merupakan keluarga besar virus 

yang menyebabkan penyakit dari gejala ringan hingga berat. Coronavirus Disiease 

(COVID-19)termasuk dalam virus  jenis baru yang belum pernah di temukan 

sebelumnya pada manusia. Virus corona termasuk kedalam zoonosis (ditularkan 

antara hewan dan manusia) (Kementrian Kesehatan Repoblik Indonesia, 2020). 

COVID-19 sudah menjadi masalah kesehatan global yang menyebabkan infeksi 

saluran pernafasan parah pada manusia. Manusia kemanusia diperkirakan waktu 

inkubasi antara 2-10 hari. (Nureza Fauziyah, 2020: 3) 

Menurut sebayang (2020:1) badan kesehatan atau WHO (world health 

organisation) semenjak januari 2020 telah menyatakan bahwa dunia masuk kedalam 

darurat global terkait virus ini yang disebabkan oleh penyebaran coronavirus disese 

(COVI-19), termasuk indonesia dimana berdampak besar pada berbagai sektorsalah 

satunya dalam bidang pendidikan. fenomena yang luar biasa terjadi di muka bumi 

pada abad ke 21, yang skalanya mungkin dapat disamakan dengan perang dunia II, 

karena pada skala besar pertandingan-pertandingan olahraga Inernasional contohnya 

hampir seluruhnya di tunda bahkan di batalkan. Kondisi ini pernah terjadi hanya pada 

saat terjadi perang dunia saja, tidak pernah ada situasi lainnya yang dapat 

membatalkan acara-acara tersebut.  



Menurut Aida (2020:1) terhitung mulai tanggal 19 Maret 2020 sebanyak 

214.894 orang terinfeksi virus corona, 8,732 orang meninggal dunia dan pasien yang 

telah sembuh sebanyak 83,313 orang. Di indonesia sendiri pemerintah telah 

mengeluarkan status darurat bencana. Dengan adanya status darurat bencana pandemi 

Covid-19 di berlakukan social distencing dan physical distancing  dengan cara tetap 

di rumah dan tidak keluar rumah tanpa ada kepentingan yang mendesak (Lailatul 

Faizah, 2020: 53). 

2.4.2. Dampak Pandemi COVID-19 

Akibat dari pandemi COVID-19, menyebab diterapkannya berbagai 

kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di indonesia. 

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah di indonesia salah satunya dengan 

menerapkan himbauan kepada masyarakat, agar melakukan physical distancing yaitu 

himbauan untuk menjaga jarak diantara masyarkat, menjauhi aktivitas dlam segala 

bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan yang 

melibatkan banyak orang.  

Pemerintah menerapkan kebijakan yaitu work from home (WFH) kebijakan 

ini merupakan upaya yang diterapkan kepada masyarakat agar dapat menyelesaikan 

segala pekerjaan di rumah. Pendidikan di indonesia pun menjadi salah satu bidang 

yang terdampak akibat adanya pandemi COVID-19 tersebut. Dengan adanya 

pembatasan interaksi, kementrian pendidikan di indonesia juga mengeluarkan 

kebijakan yaitu dengan meliburkan sekolah dan mengganti proses kegiatan belajar 

mengajar (KBM) dengan menggunakan sistem dalam jaringan (daring). Dengan 

menggunakan sistem pembelajaran secara daring, terkadang muncul berbagai maslah 



yang dihadapi oleh siswa dan guru, seperti materi pelajaran yang belum selesai 

disampaikan oleh guru mengganti dengan tugas lainnya. Hal tersebut menjadi 

keluhan bagi siswa karena tugas yang diberikan  oleh guru lebih banyak.  

 Permasalahan lain dari adanya sistem pembelajaran secara online 

adalah akses informasi yang terkendala oleh sinyal yang menyebabkan lambatnya 

dalam mengakses informasi. Siswa terkadang tertinggal dengan informasi akibat dari 

sinyal kurang memadai. Akibatnya mereka terlambat dalam mengumpulkan suatu 

tugas yang diberikan kepada siswa, membuat ruang penyimpanan gadgetsemakin 

terbatas. Penerapan pembelajaraan online  juga membuat pendidik berpikir kembali, 

mengenai model dan metode pembelajaran yang akan digunakan, kemudian harus 

mengubh model pembelajaran tersebut. Dibalik masalah dan keluhan tersebut, 

ternyata juga dapat berbagai hikmah bagi pendidikan di indonesia. Diantaranya siswa 

mapun guru dapat menguasai teknologi untuk menujang pembelajaran secara online. 

Di era disrupsi teknologi yang semakin canggih, guru atau siswa dituntut agar 

memiliki kemmapuan dalam bidang teknologi pembelajaran. Penguasaan siswa 

maupun guru terhdp teknologi pembelajaran yang sangat bervariasi, menjadi 

tantangan tersendiri bagi mereka. Dengan adanya kebijakan Work From Home 

(WFH), maka mampu memaksa dan memepercepat mereka untuk menguasai 

teknologi pembelajaran secara digital sebagai suatu kebutuhn bagi mereka. Tuntutan 

kebutuhan tersebut, membuat mereka dapat mengetahui media online yang dapat 

menunjang sebagai pengganti pembelajaran di kelas secara lagsung, tanpa 

mengurangi kualits materi pembelajaran dan target pencapaian dalam pembelajaran. 



Berbagai media pembelajaran jarak jauh pun dicoba dan di gunakan (Matdio. Siahan, 

2019: 2-3).  

2.5 Kajian Relevan  

2.5.1.Nur Milati Aska Sekha Apriliana (2020) melakukan penelitian berjudul 

“Problematika Pembelajaran Daring Pada Siswa Kelas IV Mi Bustanul Mubtadin 

Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang” penelitian ini menunjukan pada proses 

pembelajaran daring guru di Mi Bustanul Mubtadin Kecamatan Suruh Kabupaten 

Semarang tahun pelajaran 2019/2020 sudah berjalan dengan baik karena guru 

memberikan tugas dan materi dengan memanfaatkan media android, dengan 

menggunakan grup kelas , pada proses pembelajaran daring guru mengalami 

masalah atau kendala pertama, masalah berkaitan dengan kompetensi guru, kedua, 

masalah perbedaan tingkat pemahaman peserta didik, ketiga, permasalahan orang 

tua yang tidak memiliki android, keempat kurangnya kerjasama orang tua dan 

siswa, kelima keterbatasan sarana dan prasarana.  

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang 

akan dilakukan. Persamaannya terletak pada pembahasan tentang problematika 

pembelajaran daring.  

Sedangkan perbedaannya yaitu terlihat sangat jelas bahawa penelitian 

terdahulu membahas tentang  problematika pembelajaran daring pada siswa kelas IV 

MI Bustanul Mubtadin, dan  membahas problematika pembelaajran daring secara 

umum, sedangkan penelitiaan sekaranng membahas tentang  problematika 

pembelajaran daring pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). 



2.5.2. Farah Shabrina (2020), melakukan penelitian yang berjudul, “Pembelajaran 

Daring Deengan Menggunakan Metode Information Search Mata Pelajaran Al-Islam 

di SMP Muhmmadiyah 2 Surakarta Pada Kondisi COVID-19”. Hasil penelitian ini 

adalah Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang menggunakan media internet 

tanpa adanya batasan ruang dan waktu dalam menjalankan proses pembelajaran. 

Pembelajaran daring adalah solusi untuk mengatasi problematika pendidikan akibat 

pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Penelitian ini menjelaskan Pembelajaran 

Daring Dengan Menggunakan Metode Information Search Mata Pelajaran Al-Islam 

di SMP Muhmmadiyah 2 Surakarta Pada Kondisi COVID-19 dan bagaimana evaluasi 

dengan menggunakan Metode Information Search Mata Pelajaran Al-Islam di SMP 

Muhmmadiyah 2 Surakarta Pada Kondisi COVID-19. 

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang 

akan dilakukan. Persamaannya terletak pada pembahasan tentang problematika 

pembelajaran daring pada masa COVID-19.  

Sedangkan perbedaannya yaitu terlihat sangat jelas bahawa penelitian 

terdahulu membahas tentang  Problematika Pendidikan Pembelajaran Daring Dengan 

Menggunakan Metode  Search Mata Pelajaran Al-Islam di SMP Muhmmadiyah 2 

Surakarta Pada Kondisi COVID-19. Sedangakan penelitian sekarang membahas 

tentang Problematika Pembelajaran Daring Pada Mata Pelajaran Sejarah kebudayan 

Isalm Pada masa Pandemi COVID-19.  

2.5.3 Ivah Nur Fitriyani (2020), melakukan penelitian yang berjudul, “Model 

Pembelajaran Online Google Classroom Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti di SMP 4 Ambarawa Tahun Ajaran 2020/20201”.hasil 



penelitian ini adalah pelaksanaannya yaitu dengan melakukan koordinasi dengan guru 

untuk pembelajaran online, dan bekerjasama dengan bapak ibu guru wali kelas untuk 

mendata siswa yang sudah terhbung dengan pembelajaran dan siswa yang belum bisa 

terhubuung, serta berusaha mencari solusi untuk menghadapi kendala itu. Faktor 

pendukung dan cara mengoptimalkan dari pembelajaran online menggunakan google 

classroomin yaitu tersedianya sarana prasarana di sekolah yaitu dengan pemasangan 

koneksi internet di setiap ruang kelas. Faktor penghambat yaitu kendala yang 

dihadapi para orang tua adalah adanya penambahan biaya pembelian kuota internet. 

Solusi untuk mengatasi penghambat pembelajaran online yaitu dengan pemanfaatan 

sarana dan prasarana dengan optimal dapat menunjang efektifitas pembelajaran 

online. Dengan pemberin modul pembelajaran untuk materi yang belum 

tersampaikan, dan untuk sementara bagi siswa yang belum bisa terhubung agar 

datang ke sekolah untuk mengambil tugas.  

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang 

akan dilakukan. Persamaannya terletak pada pembahasan tentang pembelajaran 

daring. 

Sedangkan perbedaannya yaitu terlihat sangat jelas bahawa penelitian terdahulu 

membahas tentang  Model Pembelajaran Online (Daring) Menggunakan Media 

pemeblejaran Google Calssroom Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti di SMP Ambarawa. Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang 

Problematika Pembelajaran Daring Pada Mata Pelajaran Sejarah kebudayan Isalm 

Pada masa Pandemi COVID-19. 


