
 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Hambatan Belajar 

2.1.1 Pengertian Hambatan Belajar 

Pada saat pelaksanaan aktivitas belajar mengajar pasti ada kalanya 

siswa mengalami kendala dalam proses penerimaannya. Kendala tersebut 

ditimbulkan oleh adanya hambatan baik yang berasal dari luar maupun dari 

dalam yang menyebabkan terhambatnya tujuan belajar. Hal itu merupakan 

rangkaian hambatan yang melayani seseorang dalam belajar. Menurut 

Rochman Natawijaya (2006) hambatan belajar adalah suatu peristiwa yang 

ikut menyebabkan sutau keadaan yang menghambat dalam 

mengaplikasikannya pada saat proses pembelajaran berlangsung (Sutriyanto, 

2009, h.7). 

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa hambatan belajar adalah 

suatu hal yang bersifat negatif yang dapat menghambat atau menghalangi 

proses pembelajaran yang dilakukan oleh setiap orang (guru dan siswa) dalam 

mencapai tujuan belajar. Hambatan belajar pada dasarnya suatu gejala yang 

tampak ke dalam berbagai jenis manifestasi tingkah laku. Menurut Yani 

(2012) gejala hambatan itu dimanifestasikan secara langsung dalam berbagai 

bentuk tingkah laku (Suyedi & Idrus, 2019, h. 123). 

2.1.2 Faktor Penghambat dalam Belajar 

Belajar merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan terjadi terus-

menerus. Belajar sangat penting, namun dalam kenyataannya sering muncul 

permasalahan atau hambatan dalam belajar. Faktor-faktor yang 
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mempengaruhi belajar siswa secara global dapat dibedakan menjadi tiga 

macam, diantaranya:  

1. Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam jasmani dan 

rohani individu yang dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor 

internal itu meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis. 

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar jasmani dan 

rohani individu yang dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor 

eksternal ini digolongkan menjadi faktor lingkungan sosial, non-sosial 

dan faktor pendekatan belajar (Muhibbin, 2012, h. 145). 

3. Faktor pendekatan 

Faktor pendekatan belajar siswa yang terdiri atas strategi dan metode 

yang digunakan untuk melakukan kegiatan pembelajaran. 

Sedangkan menurut Djaali, “Di dalam proses belajar, banyak faktor 

yang mempengaruhinya, antara lain motivasi, sikap, minat, kebiasaan belajar 

dan konsep diri” (Djaali, 2011, h. 101). Dari penjelasan di atas, dapat 

diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi proses aktivitas belajar 

terdiri dari, Faktor Internal, Faktor Eksternal dan Faktor Pendekatan Belajar. 

2.2 Aktivitas Belajar 

2.2.1 Pengertian Aktivitas Belajar 

Belajar merupakan suatu aktivitas mental maupun psikis yang 

berlangsung dalam interaksi aktif yang dilakukan pada saat pembelajaran 

dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam 
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pengetahuan, pemahaman keterampilan dan nilai sikap yang bersifat 

permanen (Purwanto, 2013, h. 39). Pengertian lain, Oemar Malik (2005: 36) 

mengatakan bahwa, belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan 

bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi 

lebih luas daripada itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu 

penguasaan hasil latihan, melainkan perubahan kelakukan. Belajar merupakan 

suatu proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan (Syaiful dan 

Aswan, 2002, h. 11). 

Sebagaimana Allah Swt menegaskan di dalam QS. Taha 16: 44, 

sebagai berikut: 

 

 

Terjemahnya: 

“Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah 

lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut” (Al-Qur’an Terjemah 

Kementrian Agama RI, 2013, h. 213). 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa belajar bukan hanya sekedar upaya 

untuk mengetahui sesuatu, tetapi belajar merupakan proses pengetahuan yang 

mengarah pada perubahan tingkah laku. Selain itu seorang guru dituntut 

untuk berbicara lemah lembut kepada siswa, sehingga apa yang disampaikan 

mudah diingat dan dapat mengarah kepada perubahan tingkah laku (Ahmat 

Yunus, 2020, h. 10). Aktivitas dalam kegiatan belajar merupakan hal yang 

sangat penting karena tanpa aktivitas belajar itu tidak mungkin berlangsung 

dengan baik (Merry Handani, 2018, h. 5). 

Dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar merupakan segala kegiatan 

yang dilakukan dalam proses interaksi (dosen dan mahasiswa) dalam rangka 
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mencapai tujuan belajar. Aktivitas belajar akan menjadikan pembelajaran 

yang efektif, karena aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat 

penting dalam interaksi belajar mengajar (Sardiman, 2006, h. 96). 

2.2.2 Ciri-Ciri Aktivitas Belajar 

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa, belajar adalah perubahan 

tingkah laku sebagai akibat dari adanya pengalaman. Oleh karena itu, ada 

sejumlah ciri belajar yang dapat dibedakan dengan kegiatan-kegiatan lain 

selain belajar. Pertama, belajar dibedakan dengan kematangan. Kedua, belajar 

dibedakan dengan perubahan kondisi fisik dan mental. Ketiga, hasil belajar 

bersifat relatif menetap. 

Menurut  Surya menjelaskan bahwa ada 8 (delapan) ciri-ciri aktivitas 

yang termasuk dalam belajar, sebagai berikut: 

1) Perubahan yang didasari dan disengaja (Intensional), yaitu belajar 

merupakan perubahan tingkah laku yang disadari atau disengaja oleh 

individu tersebut. Individu tersebut memahami bahwa telah 

meningkatkan pengetahuan atau keterampilan dari hasil belajar. 

2) Perubahan yang berkesinambungan, yaitu memiliki arti bahwa perubahan 

yang terjadi pada individu merupakan perubahan lanjutan dari 

keterampilan, pengetahuan yang telah dia miliki sebelumnya. 

3) Perubahan yang fungsional, yaitu hasil dari perubahan yang 

dimanfaatkan untuk kepentingan masa sekarang atau yang akan datang. 

Misalnya seorang mahasiswa fakultas Tarbiyah belajar tentang mata 

kuliah teori pembelajaran, suatu saat materi tersebut akan bermanfaat 

untuk keperluannya menjadi guru. 
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4) Perubahan yang bersifat positif, belajar adalah kejadian perubahan pada 

diri individu, perubahan tersebut  harus bersifat positif atau kearah yang 

lurus. Jika sebaliknya maka itu bukan belajar. 

5) Perubahan bersifat aktif, hal ini berarti bahwa perubahan yang terjadi 

pada individu akibat belajar dari kegiatan aktif individu tersebut untuk 

mendapatkan hasil dari perubahan tersebut. 

6) Perubahan yang bersifat permanen, yaitu individu yang mengalami 

perubahan tingkah laku yang sifatnya permanen (bertahan lama). 

7) Perubahan yang terarah atau bertujuan, seseorang dikatan belajar jika ia 

sadar, termasuk dikatakan sadar jika ia punya tujuan. Jadi belajar harus 

terarah untuk meraih tujuan. 

8) Perubahan perilaku secara total, adalah bahwa hasil dari belajar 

mempengaruhi perubahan secara keseluruhan individu. Tidak hanya 

pengetahun yang berubah, tetapi juga keterampilan dan sikapnya 

(Rusman, 2015, h. 13-16). 

2.2.3 Jenis-Jenis Aktivitas Belajar 

Menurut Paul B. Diedrich ada beberapa aktivitas belajar siswa dibagi 

menjadi 8 jenis, sebagai berikut: 

1) Visual activities, yaitu seperti membaca, melihat dan memperhatikan 

sebuah obyek pada sebuah gambar, demonstrasi, percobaan, dan 

sebagainya. 

2) Oral activities, yaitu menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran 

dan pendapat, melakukan interview, diskusi atau wawancara, dan 

sebagainya. 
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3) Listening activities, yaitu memperhatikan sebuah uraian, percakapan, 

diskusi, musik maupun pidato. 

4) Writing activities, yaitu seperti menulis cerita, karangan, merumuskan 

laporan, tes, angket, menyalin, dan sebagainya. 

5) Drawing activities, yaitu seperti menggambar, membuat grafik, peta 

diagram, membuat pola, dan sebagainya. 

6) Motor activities, yaitu dengan melakukan sebuah percobaan, membuat 

sebuah konstruksi, model, mereparasi, bermain, berkebun, dan 

sebagainya. 

7) Mental activities, yaitu menanggap, mengingat, membahas ataupun 

memecahkan sebuah soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan, dan sebagainya. 

8) Emotional activities, yaitu seperti menaruh minat, merasa bosan, merasa 

gembira, berani, merasa tenang, merasa gugup, dan sebagainya 

(Sardiman, 2006, h. 101). 

Kombinasi dan penggunaan dari variasi jenis aktivitas belajar di atas 

akan sangat membantu baik dosen maupun mahasiswa dalam proses 

pembelajaran sehingga memudahkan dalam pencapaian kompetensi dan 

tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Penggolongan aktivitas tersebut 

menunjukkan bahwa aktivitas belajar mahasiswa sangat kompleks. Aktivitas 

belajar dapat diciptakan dengan melaksanakan pembelajaran yang 

menyenangkan dengan menyajikan variasi model pembelajaran yang lebih 

memicu kegiatan mahasiswa. Dengan demikian mahasiswa akan lebih aktif 

dalam kegiatan pembelajaran (Syaiful, 2018, h. 35). 
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2.2.4 Manfaat Aktiviatas Belajar 

Penggunaan asas aktivitas dalam proses pembelajaran memiliki 

manfaat tertentu, antara lain: (1) siswa mencari pengalaman sendiri dan 

langsung mengalami sendiri, (2) berbuat sendiri akan mengembangkan 

seluruh aspek pribadi siswa, (3) memupuk kerja sama yang harmonis di 

kalangan para siswa yang pada gilirannya dapat memperlancar kerja 

kelompok, (4) siswa belajar dan bekerja berdasarkan minat dan kemampuan 

sendiri, sehingga sangat bermanfaat dalam rangka pelayanan perbedaan 

individual, (5) memupuk disiplin belajar dan suasana belajar yang demokratis 

dan kekeluargaan, musyawarah dan mufakat (Hamalik, 2015, h. 91). 

2.2.5 Aspek Menumbuhkan Aktivitas Belajar 

Terdapat 9 aspek untuk menumbuhkan aktivitas siswa dalam kegiatan 

pembelajaran yaitu: (1) memberikan motivasi pada siswa untuk aktif dalam 

kegiatan pembelajaran, (2) memberikan penjelasan pada siswa mengenai 

tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran, (3) meningatkan kompetensi 

prasyarat, (4) memberikan topik atau permasalahan sebagai stimulus siswa 

untuk berpikir terkait dengan materi yang akan dipelajari, (5) memberikan 

petunjuk kepada siswa cara mempelajarinya, (6) memunculkan aktivitas dan 

partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran, (7) memberikan umpan balik 

(feed back), (8) memantau pengetahuan siswa dengan memberikan tes, (9) 

menyimpulkan setiap materi yang disampaikan di akhir pelajaran (Martinis 

Yamin, 2007, h. 84). 

Beberapa cara di atas dapat dilakukan untuk menumbuhkan aktivitas 

belajar mahasiswa. Tentunya, dalam hal ini dosen menjadi pendorong bagi 
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mahasiswa dalam belajar. Dosen mampu melaksanakan perannya terhadap 

mahasiswa dalam aktivitas belajar, membimbing, mengarahkan bahkan 

memberikan tes untuk mengukur seberapa besar kemampuan mahasiswa 

dalam proses pembelajaran. 

2.3 Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam 

2.3.1 Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta 

didik dalam mengenal, meyakini, memahami, menghayati, mengamalkan 

hingga mengimani agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengarahan atau 

latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam 

hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk 

mewujudkan kesatuan nasional (Kurikulum PAI, 2002, h. 3). 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 

pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara” (UU RI Sistem Pendidikan Nasional No. 20, 2003 

h. 1). 

 

Jadi apabila disandingkan dengan agama Islam, maka pendidikan 

agama Islam merupakan usaha sadar, yakni suatu kegiatan bimbingan, 

pengajaran dan/ atau latihan yang dilakukan secara berencana dan sadar atas 

tujuan yang hendak dicapai (Muhaimin, 2012, h. 76). 

GBPP SMU dalam Hawi (2014) pendidikan agama Islam adalah 

usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, 
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menghayati, dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, 

pengarahan atau latihan dengan memerhatikan tuntutan untuk menghormati 

agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam 

masyarakat untuk mewujudkan kesatuan nasional.  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam adalah upaya 

sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, 

memahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia 

dalam mengamalkan ajaran Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Qur’an 

dan Al-Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta 

penggunaan pengalaman (Majid, 2014, h. 11). 

2.3.2 Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam  

Mahasiswa Program Studi (Prodi) Pendidikan Agama Islam (PAI) 

adalah mahasiswa yang mengambil jurusan pendidikan yang berbasis 

keagamaan dan memahami hukum serta aturan yang berlaku dalam sudut 

pandang agama Islam. Mahasiswa yang mengambil jurusan PAI akan 

mempelajari berbagai hal dalam hidup berdasarkan Al-Qur’an dan hadis.  

Mahasiswa yang mengambil jurusan Ilmu Agama Islam pada umumnya akan 

menempuh pendidikan kurang lebih selama 4 tahun atau 8 semester untuk 

meraih gelar Sarjana Pendidikan setelah menuntaskan studi nanti ( 

Ada beberapa mata kuliah yang ditawarkan pada program studi 

Pendidikan Agama Islam (PAI) diantaranya: (1) ilmu pendidikan, (2) sejarah 

pendidikan Islam, (3) metode pendidikan Islam, (4) psikologi pendidikan, (5) 

materi pendidikan Islam, (6) pengembangan kurikulum, (7) statistik, (8) 

sistem evaluasi pendidikan, (9) masa’il fiqhiyah, (10) strategi belajar 
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mengajar, (11) media pengajaran, (12) filsafat pendidikan Islam, (13) 

qira’atul kutub, (14) ilmu hadis dan tafsir, dan mata kuliah lainnya. 

2.4 Pandemi COVID-19 

2.4.1 Pengertian Pandemi COVID-19 

Dalam Wikipedia (2020) pandemi COVID-19 adalah peristiwa 

menyebarnya penyakit Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di seluruh 

dunia. Penyakit ini disebabkan oleh Coronavirus jenis baru yang diberi nama 

SARS-CoV-2. Menurut World Health Organization (WHO) infeksi 

Coronavirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan 

menimbulkan gejala uatama berupa gangguan pernapasan. Wabah COVID-19 

pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada 

tangggal 01 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemik oleh WHO 

pada tanggal 11 Maret 2020 (Para. 1). 

Dengan ditetapkannya status global pandemic tersebut pada tanggal 

30 Januari 2020 WHO sekaligus mengonfirmasi bahwa COVID-19 

merupakan darurat internasional  karena menimbulkan resiko tinggi terutama 

bagi negara-negara dengan sistem pelayanan kesehatan yang rentan (Sohrabi 

C, 2020). Sejak saat itu kasus wabah COVID- 19 ini terus meningkat dan 

menyebar keberbagai wilayah di Indonesia. 

2.4.2 Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pendidikan 

Menurut Ibrahim (2020) adanya wabah penyakit COVID-19 yang 

menyerang Indonesia ini memberikan dampak diberbagai sektor, mulai dari 

kesehatan, ekonomi, hingga pendidikan. Hingga pada sekitar awal Bulan 

April pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam  Peraturan 
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Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, yang memberikan 

pembatasan dalam kegiatan keagamaan, sekolah, tempat kerja, tempat atau 

fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, moda transportasi, serta kegiatan 

lainnya yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan dengan 

beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh wilayah-wilayah yang 

mengajukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) (Permenkes RI, no. 

9, 2020). 

Bentuk pelaksanaan PSBB dalam ranah pendidikan sesuai Permenkes 

RI. no. 9 Tahun 2020, yaitu dengan mengganti proses pembelajaran dari 

sekolah/ perguruan tinggi kerumah masing-masing dengan sistem jarak jauh 

dan menggunakan media yang paling efektif. Pelaksanaan kebijakan tersebut 

dikenal oleh masyarakat umum dengan sebutan Study From Home (SFH), 

dimana kegiatan pembelajaran dilakukan dengan sistem jarak jauh. 

Adanya kebijakan Study From Home (SFH) tersebut memberikan 

tantangan baru bagi seluruh lembaga pendidikan. Tantangan tersebut ialah 

sebab lembaga-lembaga belum pernah memiliki pengalaman menghadapi 

keadaan semacam ini sebelumnya. Kegiatan pembelajaran yang biasanya 

dilaksanakan di perguruan tinggi yang dilakukan antara dosen dengan 

mahasiswa secara langsung, kini harus dilakukan secara jarak jauh melalui 

sistem Online. Dalam pelaksanaan Study From Home (SFH) di tengah wabah 

COVID-19 ini tentu menuntut adanya kerja sama baik antara seluruh 
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stakeholders yang terdiri dari pemerintah, orangtua, dosen, dan Universitas 

(Syah, 2020, h. 399-400). 

Akibat pandemik COVID-19, seluruh jenjang pendidikan dari sekolah 

dasar sampai di perguruan tinggi semuanya memperoleh dampak negatif, para 

pelajar baik siswa dan mahasiswa “dipaksa” belajar dari rumah karena 

pembelajaran tatap muka ditiadakan demi untuk mencegah penyebaran 

COVID-19. Padahal tidak pelajar terbiasa belajar melalui Online. Apalagi 

guru dan dosen masih banyak belum mahir mengajar dengan menggunakan 

teknologi internet atau media sosial. 

2.5 Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi COVID-19 

2.5.1 Pengertian Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi COVID-19 

Menurut Bilfaqih & Qomarudin (2015) “Pembelajaran Daring 

merupakan program penyelenggaraan kelas pembelajaran dalam jaringan 

yang dilakukan untuk menjangkau kelompok target yang masif dan luas” (h. 

1). Pembelajaran dalam jaringan ialah pembelajaran yang dilakukan dengan 

menggunakan media internet (Laelasari, dkk, 2016, h. 8). Pembelajaran 

Daring merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap 

muka secara langsung, tetapi menggunakan platform yang dapat membantu 

proses belajar mengajar yang dilakukan dengan sistem jarak jauh. Tujuan dari 

adanya pembelajaran daring ialah memberikan layanan pembelajaran bermutu 

dalam jaringan yang bersifat masif dan terbuka untuk menjangkau peminat 

ruang belajar agar lebih banyak dan lebih luas (Sofyana & Abdul, 2019, h. 

82). 
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Ada beberapa aplikasi yang dapat membantu kegiatan belajar 

mengajar, misalnya whatsaap, zoom, google meeting, google classroom, e-

learning, web blog, edmodo dan lain-lain. Melansir laman resmi 

Kemendikbud RI, ada 12 platform atau aplikasi yang bisa diakses pelajar 

untuk belajar di rumah diantaranya (1) rumah belajar, (2) meja kita, (3) 

Icando.(4) Indonesiax, (5) Google For Education, (6) kelas pintar, (7) 

Microsoft Office 365, (8) Quipper School, (9) ruang guru, (10) sekolahmu, 

(11) Zenius, (12) Cisco Webex (Handariani, 2020, h. 498). 

Teknologi dapat dimanfaatkan dalam kegiatan proses belajar 

mengajar, yang dapat dikatakan merupakan pergantian dari cara konvensional 

menjadi ke modern. Internet telah dipadukan menjadi sebuah alat yang 

digunakan untuk melengkapi aktivitas pembelajaran (Martins, 2015, h. 35). 

Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membawa 

perubahan dan kemajuan diberbagai sektor terutama pada bidang pendidikan. 

Peranan dari teknologi informasi dan komunikasi pada bidang pendidikan 

sangat penting dan mampu memberikan kemudahan kepada dosen dan 

mahasiswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran daring  ini dapat 

diselenggarakan dengan cara masif dan dengan mahasiswa yang tidak 

terbatas. Selain itu penggunaan pembelajaran daring dapat diakses kapanpun 

dan dimana pun sehingga tidak adanya batasan waktu dalam penggunaan 

materi pembelajaran. Proses belajar dan mengajar dengan bantuan teknologi 

diharapkan dapat menghasilkan prestasi yang meningkat, karena tidak hanya 

penguasaan materi melainkan juga menguasai teknologi. 
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Menurut Syarifudin (2020), pembelajaran daring dapat dijadikan 

solusi pembelajaran jarak jauh ketika terjadi bencana alam. Seperti yang 

terjadi ketika pemerintah menetapkan kebijakan social distancing. Social 

distancing diterapkan oleh pemerintah dalam rangka membatasi interaksi 

manusia dan menghindarkan masyarakat dari kerumunan agar terhindar dari 

penyebaran virus COVID-19. Kebijakan ini menjadikan kegiatan belajar 

mengajar dalam konteks tatap muka dihentikan sementara. Pemerintah 

mengganti pembelajaran dengan system pembelajaran daring melalui aplikasi 

yang sudah ada. Dengan adanya kebijakan ini menjadikan pembelajaran 

daring yang sebelumnya masih tidak maksimal diterapkan menjadi satu-

satunya pilihan bentuk pembelajaran (Sudarsana & Lestari, 2020, h. 5). 

2.5.2 Model-Model Pembelajaran Pada Masa Pandemi COVID-19 

Model pembelajaran menurut Trianto (2010), menyebutkan bahwa 

model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran adalah suatu 

perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial. Model 

pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan 

(Jayul & Irwanto, 2020, h. 193). 

Model pembelajaran yang digunakan ditengah merebaknya pandemi 

COVID-19 yakni ada 2 diantaranya: 

1. Model Pembelajaran Daring 

Daring merupakan singkatan dari “dalam jaringan” sebagai pengganti 

kata online yang sering dikaitkan dengan teknologi internet. Pembelajaran 
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daring artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online, 

menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Segala bentuk 

kegiatan pembelajaran daring didistribusikan secara online, mulai dari materi 

belajar, komunikasi serta tes belajar semua dilakukan secara online. Sistem 

pembelajaran melalui daring ini dibantu dengan beberapa aplikasi, seperti 

Google Classroom, Google Meet, Zoom dan lain-lain. 

Pembelajaran daring yaitu program penyelenggaraan kelas belajar 

untuk menjangkau kelompok yang massif dan luas melalui jaringan internet 

(Kuntarto, 2017,h. 101). Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang 

memanfaatkan teknologi multimedia, video, kelas virtual, teks online 

animasi, pesan suara, email, telepon konferensi, dan video streaming online. 

Pembelajaran daring dapat dilakukan secara massif dengan jumlah peserta 

yang tidak terbatas, biasa dilakukan secara gratis maupun berbayar (Bilfaqih 

& Qomarudin, 2015, h. 94). 

Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran daring merupakan 

kegiatan wajib yang dilaksanakan dosen pada era digitalisasi saat ini. 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dapat 

dilaksanakan dalam berbagai bentuk sesuai dengan fungsinya dalam 

pendidikan (Yudhi & Amalia, 2018, h. 75). 

2. Model Pembelajaran Luring 

Istilah luring adalah kepanjangan dari “luar jaringan” sebagai 

penggganti kata offline. Pembelajaran luring dapat diartikan sebagai bentuk 

pembelajaran yang sama sekali tidak dalam kondisi terhubung jaringan 

internet maupun internet. Sistem pembelajaran luring artinya pembelajaran 



 

26 
 

dengan memakai media, seperti televisi dan radio. Jika siswa menulis artikel 

atau mengerjakan tugas di Mocrosoft Word dan tidak menyambungkannya 

dengan jaringan internet atau jika siswa melakukan offline conference dengan 

bertemu secara langsung tanpa mengunakan  internet maka kedua aktivitas 

tersebut adalah contoh aktivitas luring (Yudhi & Amalia, 2018, h. 8). 

2.5.3 Jenis-Jenis Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi COVID-19 

Stefan Hrastinski (2008) menyatakan pembelajaran daring dapat 

dibagi menjadi 2 jenis diantaranya: 

1. Synchronous Learning 

Dengan pembelajaran daring jenis synchronous, pembelajar terlibat 

dalam pembelajaran daring dengan pengajar melalui streaming video dan 

suara pada waktu yang bersamaan. Dalam halini pengajar sebelumnya telah 

menyepakati waktu pembelajaran. Pengajar dapat dengan langsung 

berinteraksi dengan para pembelajar dan menjawab pertanyaan pada saat 

pertanyaan diajukan. 

2. Asynchronous (Collaborative) 

Pembelajar dapat berpartisipasi dalam pembelajaran daring pada 

waktu yang dapat ditentukan oleh mereka sendiri yang berarti pula bahwa 

pengajar tidak akan dapat menanggapi langsung pertanyaan yang muncul. 

Dalam hal ini fleksibilitas waktu sangat terlihat jelas (Nabila, 2020, h. 3). 

2.5.4 Manfaat Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi COVID-19 

Pelaksanaan pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19, 

pastinya memberikan manfaat dan dapat membantu proses pembelajaran. 

Berikut beberapa manfaat dari pembelajaran daring sebagai beikut: 
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1. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan dengan memanfaatkan 

multimedia secara efektif dalam pembelajaran. 

2. Meningkatkan keterjangkauan pendidikan dan pelatihan yang bermutu 

melalui penyelenggaraan pembelajaran dalam jaringan. 

3. Menekan biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang 

bermutu melalui pemanfaatan sumber daya bersama (Bilfaqih dan 

Qomarudin, 2105, h. 4). 

Menurut Bates dan Wulf (1997: 15), mengatakan ada 9 manfaat 

pembelajaran daring diantaranya: (1) terhindar dari virus COVID-19, (2) 

waktu dan tempat yang fleksibel, (3) efesiensi biaya, (4) mendapatkan 

informasi lebih banyak, (5) mengoperasikan teknologi lebih baik, (6) 

meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara siswa dengan guru atau 

instruksi (enchance interactivity), (7) memungkinkan terjadinya pembelajaran 

dari mana dan kapan saja (time and place flexibility), (8) menjangkau siswa 

dalam cakupan yang luas (potential to reach a global audience), (9) 

mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran (easy 

updating of content as well as archivable capabilities) (Mustofa, dkk, 2019,h. 

29). 

Dapat diketahui bahwa manfaat dari proses pembelajaran daring 

diantaranya yaitu adanya kemajuan dalam bidang teknologi yang mampu 

meningkatkan mutu pendidikan serta mampu meningkatkan proses 

pembelajaran dengan meningkatkan interaksi, mempermudah proses 

pembelajaran karena dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun selain itu 
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mudahnya mengakses materi pembelajaran dan mampu menjangkau 

mahasiswa dengan cakupan yang luas. 

2.5.5 Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Daring Pada Masa 

Pandemi COVID-19 

Di tengah merebaknya pandemi COVID-19 belakangan ini, 

menerapkan pembelajaran daring untuk melindungi siswa dari penyebaran 

virus COVID-19, juga demi terus berjalannya proses perkuliahan di kampus. 

Tentunya model pembelajaran daring ini memiliki kelebihan dan kekurangan. 

1. Kelebihan pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 diantaranya: 

(1) menghemat waktu proses belajar mengajar, (2) mengurangi biaya 

perjalanan, (3) menghemat biaya pendidikan secara keseluruhan 

(infrastruktur, peralatan, buku-buku), (4) menjangkau wilayah geografis 

yang lebih luas, (5) melatih pembelajar lebih mandiri dalam 

mendapatkan ilmu pengetahuan (Hendri, 2014, h. 24). 

2. Adapun kekurangan pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 

menurut Munir dalam Sari (2015) diantaranya: (1) pembelajaran daring 

membuat siswa dan guru terpisah secara fisik, demikian juga antara siswa 

satu dengan lainnya, yang mengakibatkan tidak adanya interaksi secara 

langsung antara pengajar dan siswa. Rendahnya interaksi ini 

dikhawatirkan bisa menghambat pembentukan sikap, nilai (value), moral, 

atau sosial dalam proses pembelajaran sehingga tidak dapat diaplikasikan 

dalam kehidupan sehari-hari, (2) teknologi merupakan bagian penting 

dari pendidikan, namun jika lebih terfokus pada aspek teknologinya dan 

bukan pada aspek pendidikannya maka ada kecenderungan lebih 
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memperhatikan aspek teknis atau aspek bisnis/ komersial dan 

mengabaikan aspek pendidikan untuk mengubah kemampuan akademik, 

perilaku, sikap, sosial atau keterampilan siswa, (3) proses pembelajaran 

daring cenderung ke arah pelatihan dan pendidikan yang lebih 

menekankan aspek pengetahuan atau psikomotor dan kurang 

memperhatikan aspek afektif, (4) pengajar dituntut mengetahui dan 

menguasai strategi, metode atau teknik pembelajaran berbasis TIK. Jika 

tidak mampu menguasai, maka proses transfer ilmu pengetahuan atau 

informasi jadi terhambat dan bahkan bisa menggagalkan proses 

pembelajaran, (5) proses pembelajaran melalui daring menggunakan 

layanan internet yang menuntut siswa untuk belajar mandiri tanpa 

menggantungkan diri pada pengajar. Jika siswa tidak mampu belajar 

mandiri dan motivasi belajarnya rendah, maka ia akan sulit mencapai 

tujuan pembelajaran (Sari, 2015, h. 28). 

Dari penjelasan di atas maka kelebihan dan kekurangan dari 

pembelajaran daring yaitu mempermudah proses pembelajaran, pembelajaran 

dapat dilakukan dimana saja, mudahnya mengakses materi, melatih 

pembelajar lebih mandiri,  serta pengumpulan tugas secara online. Tetapi ada 

juga kekurangan dari pembelajaran daring yaitu tidak adanya pengawasan 

karena pembelajaran dilaksanakan secara face to face, jika mahasiswa tidak 

mampu belajar mandiri dan motivasi belajarnya rendah, maka ia akan sulit 

mencapai tujuan pembelajaran serta kurangnya pemahaman terhadap materi, 

serta pengumpulan tugas yang tidak terjadwalkan. 
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2.6 Kajian Relevan 

Berdasarkan hasil penulusuran, peneliti belum menemukan penelitian 

yang sama persis dengan peneliitian penulis. Adapun beberapa penelitian yang 

relevan antara lain: 

2.6.1 Farid Maulana (2020) melakukan penelitian berjudul “Problematika 

Penggunaan Google Classroom Sebagai Sarana Pembelajaran Akibat 

Pandemi Covid-19 Terhadap Motivasi Belajar IPA di SMP Negeri 4 

Salatiga Tahun Pelajaran 2019/ 2020”. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa problematika yang dialami oleh duru dan dosen 

meliputi problematika bersifat internal dan eksternal. 

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang 

akan dilakukan yaitu terletak pada penggunaan Google Classroom 

sebagai salah satu media internet yang digunakan selama 

pembelajaran jarak jauh serta faktor pendorong dan faktor 

penghambat aktivitas belajar mahasiswa yang di pengaruhi besar oleh 

faktor internal dan eksternal. Sedangkan perbedaannya yaitu pada 

penelitian yang akan dilakukan lebih banyak mengkaji tentang apa 

saja hambatan yang terjadi selama pandemi COVID-19 lebih luas 

mengkaji tentang apa saja media, metode dan aplikasi yang digunakan 

oleh dosen maupun mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam 

angkatan 2018 semester VI dalam aktivitas pembelajaran di masa 

pandemi COVID-19. 

2.6.2 Innaka Putri Islami Amar’s (2020) melakukan penelitian berjudul 

“Analisis Kendala Dan Alternatif Pembalajaran Biologi Pada Masa 
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Pandemi COVID-19 Di SMA Swasta Yapim Taruna Dolok Masihul”. 

Hasil penelitian ini menunjukan beberapa kendala yang dialami oleh 

guru dan siswa yaitu guru sulit mengetahui tingkat pemahaman siswa, 

guru sulit menemukan model pembelajaran yang tepat, guru kurang 

mengerti penggunaan teknologi, siswa sulit belajar secara mandiri, 

tidak ada diskusi kelompok, fasilitas kurang mendukung, tugas 

semakin menumpuk, wilayah tempat tinggal yang kurang mendukung.  

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang 

akan dilakukan yaitu terletak pada tujuan penelitian salah satunya 

yaitu untuk mengetahui kendala dalam melakukan aktivitas 

pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Sedangkan perbedannya 

terletak pada jenis dan metode penelitian serta tempat penelitian. 

2.6.3 Septiana Dewi Rahmawati (2009) melakukan penelitian berjudul 

“Kendala Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh Melalui Internet Pada 

Mahasiswa PJJ S1 PGSD Universitas Negeri Semarang”. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa Kesiapan dosen dan mahasiswa 

dalam memahami pembelajaran jarak jauh berbasis internet ini harus 

dimiliki agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan kondusif. 

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan yaitu terletak pada kendala dalam melaksanakan kegiatan 

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) melalui internet. Sedangkan 

perbedaannya yaitu pada penelitian yang akan dilakukan proses 

perkuliahan atau kegiatan belajar sepenuhnya dilaksanakan secara 

daring dan dari rumah masing-masing sehingga mengakibatkan 
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banyaknya hambatan yang dihadapi bagi mahasiswa terhadap aktivitas 

belajar mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam angkatan  2018 

semester VI di masa pandemi COVID-19. 

Tabel 2.6.1 Kajian Relevan 

NO Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1.  Problematika Penggunaan 

Google Classroom Sebagai 

Sarana Pembelajaran Akibat 

Pandemi Covid-19 Terhadap 

Motivasi Belajar IPA di 

SMP Negeri 4 Salatiga 

Tahun Pelajaran 2019/ 2020 

(Farid Maulana, 2020). 

Sama-sama 

membahas faktor 

pendukung dan 

faktor penghambat  

dalam aktivitas 

pembelajaran daring 

di masa pandemi 

COVID-19. 

Lebih menekankan 

hambatan aktivitas 

belajar dan lebih 

mengkaji 

penggunaan metode, 

media dan aplikasi 

dalam pembelajaran 

daring di masa 

pandemi COVID-

19. 

2. Analisis Kendala Dan 

Alternatif Pembalajaran 

Biologi Pada Masa Pandemi 

COVID-19 Di SMA Swasta 

Yapim Taruna Dolok 

Masihul (Innaka Putri 

Islami Amar’s 2020). 

 

Sama-sama 

bertujuan untuk 

mengetahui kendala 

dalam melakukan 

aktivitas 

pembelajaran di 

masa pandemi 

COVID-19. 

Lebih menekankan 

pada jenis dan 

metode penelitian 

serta tempat 

penelitian. 

3. Kendala Pelaksanaan 

Pembelajaran Jarak Jauh 

Melalui Internet Pada 

Mahasiswa PJJ S1 PGSD 

Universitas Negeri Semarang 

(Septiana Dewi Rahmawati 

2009). 

Sama-sama 

mengkaji kendala 

dalam melaksanakan 

kegiatan 

Pembelajaran Jarak 

Jauh (PJJ) melalui 

internet. 

Menekankan pada 

aktivitas belajar 

sepenuhnya 

dilaksanakan secara 

daring yang 

dilaksanakan dari 

rumah masing-

masing mahasiswa 

Prodi Pendidikan 

Agama Islam 

angkatan  2018 

semester VI di masa 

pandemi COVID-

19. 
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2.7 Kerangka Pikir Penelitian 

Proses pelaksaan aktivitas pembelajaran saat ini telah berubah dari 

konvensional (tatap muka secara langsung) menjadi pembelajaran daring, hal ini 

terjadi karena adanya penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia khususnya 

pada sistem pendidikan. Sebagaimana menurut Ibrahim (2020) bahwa adanya 

wabah penyakit COVID-19 yang menyerang di Indonesia ini memberikan dampak 

diberbagai sektor, mulai dari kesehatan, ekonomi hingga pendidikan (Ibrahim, 

2020, h. 15).  

Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan melalui jaringan 

internet (Online). Pembelajaran pada pelaksanaannya membutuhkan dukungan 

fasilitas dan media berupa perangkat-perangkat Mobile seperti telpon pintar 

(Gadget), Tablet dan Laptop yang dapat digunakan untuk mengakses informasi 

dimana saja dan kapan saja (Gikas & Grant 2013). 

Hambatan merupakan suatu keadaan atau peristiwa yang dapat menjadi 

penghambat dalam proses pelaksanaan serta tujuan akhir dari aktivitas belajar. 

Sebagaimana menurut Rochman Natawijaya (2006) hambatan belajar adalah suatu 

peristiwa yang ikut menyebabkan suatu keadaan yang menghambat dalam 

mengaplikasikannya pada saat proses pembelajaran berlangsung (Sutriyanto, 

2009, h. 7). 

Dalam pelaksanaan aktivitas belajar daring mahasiswa Prodi Pendidikan 

Agama Islam di masa pandemi COVID-19 ditemukan berbagai macam hambatan. 

Hal ini dapat kita lihat dari hasil penelitian dan implikasinya terhadap pelaksanaan 

aktivitas belajar daring mahasiswa di masa pandemi COVID-19, sebagai salah 

faktor penyebab hambatan mahasiswa selama proses pelaksanaan pembelajaran 
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daring salah satunya adalah akses jaringan internet yang tidak merata di berbagai 

wilayah mahasiswa khususnya bagi mahasiswa yang tempat tinggalnya jauh dari 

jangkauan jaringan internet.  

Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka yang telah diuraikan, dapat 

disimpulkan bahwa hambatan aktivitas belajar daring mahasiswa pada masa 

pandemi COVID-19 dapat disebabkan oleh beberapa faktor internal dan faktor 

eksternal. Untuk dapat mengetahui hambatan-hambatan aktivitas belajar daring 

yang dihadapi oleh mahasiswa prodi Pendidikan Agama Islam pada masa 

pandemi COVID-19 di IAIN Kendari, peneliti akan menggunakan alat atau 

instrument wawancara, observasi dan dokumentasi untuk meneliti hambatan 

aktivitas belajar daring mahasiswa serta upaya/ alternatif pemecahannya. 

Berdasarkan pemaparan di atas maka kerangka pikir dalam penelitian ini  

adalah sebagai berikut: 

Bagan 2.7.1 Kerangka Pikir Penelitian 
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