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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran adalah proses yang sengaja dirancang untuk menciptakan 

terjadinya aktivitas belajar dalam individu (Pribadi, 2009). sedangkan menurut 

Depdiknas “Dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sidiknas Pasal 1 Ayat 20, 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar.” 

Rasulullah SAW bersabda : 

 يَا فَعَلَيِْه بِاْلِعلِْم، َوَمْن أََراَد اآلِخَرهَ فَعَلَيِْه بِاْلِعْلِم، َوَمْن أََراَدهَُما فَعَلَيِْه بِالِعلْمِ َمْن أََراَد الدُّنْ 

 

Artinya : “ Barangsiapa hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia 

menguasai ilmu. Barangsiapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai 

ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat), 

hendaklah ia menguasai ilmu. “ (HR. Ahmad)  

Pembelajaran efektif adalah proses pembelajaran yang mampu memberikan 

pengetahuan atau informasi baru bagi siswa, pembelajaran dikatakan efektif 

apabila pembelajaran tersebut bisa atau mampu memberikan ilmu pengetahuan 

dan informasi baru bagi siswa. Proses pembelajaran di sekolah merupakan alat 

kebijakan publik terbaik sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan skill. Selain 

itu banyak siswa menganggap bahwa sekolah adalah kegiatan yang sangat 

menyenangkan, mereka bisa berinteraksi satu sama lain. Sekolah dapat 
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meningkatkan keterampilan sosial dan kesadaran kelas sosial siswa. Sekolah 

secara keseluruhan adalah media interaksi antar siswa dan guru untuk 

meningkatkan kemampuan integensi, skill dan rasa kasih sayang diantara mereka. 

Tetapi sekarang kegiatan yang bernama sekolah berhenti dengan tiba-tiba karena 

gangguan Covid-19. 

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa Covid-19 

adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019, Coronavirus merupakan 

keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada 

manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu 

biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome 

(MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/Severe Acute Respiratory Syndrome 

(SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar 

biasa muncul di Wuhan Cina pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe 

Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan 

penyakit Coronavirus Disease-19 (COVID-19). 

Karena Pandemi Covid-19 yang sangat berbahaya ini pemerintah mengambil 

langkah untuk meminimalisir kontak antara sesama dengan menerapkan Social 

Distancing atau jaga jarak, sementara itu dampak yang sangat besar dialami oleh 

dunia Pendidikan. Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan 

kepribadia manusia baik dibagian rohani atau dibagian jasmani ada juga para 

beberapa orang ahli mengartikan pendidikan itu adalah suatu proses pengubahan 

sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan 

melalui pengajaran dan latihan. 
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Pendidikan yang kita dapat pada umumnya kebanyakan di Sekolah, karena 

adanya Covid-19 maka yang tadinya proses pembelajaran di Sekolah dipindahkan 

dengan Proses pembelajaran dari rumah. Ini adalah kebijakan Pemerintah untuk 

memutus mata rantai Covid-19. Mau tidak mau, siap tidak siap semua sekolah 

yang berada di Indonesia harus mengikuti aturan dari Pemerintah. 

Sekolah dari rumah bagi guru, siswa dan orang tua siswa sangatlah asing 

karena pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah telah menjadi kebiasaan, tidak 

bisa dipungkiri bagi guru, siswa dan orang tua untuk menerapkan sekolah dari 

rumah pastilah masih jauh dari kata siap, bukan hanya bagi mereka tetapi bagi 

lembaga sekolahpun belum bisa dikatakan siap.  

Banyak sekolah yang belum siap untuk menerapkan proses pembelajaran dari 

rumah, faktor fasilitas menjadi hal utama. Fasilitas di sekolah-sekolah yang belum 

berkembang sangatlah rendah, sedikit fasilitas yang memadai mana lagi 

profesionalitas dari tiap-tiap guru di sekolah berbeda-beda. Sekolah dari rumah 

menuntut guru untuk bisa lebih kreatif dalam mengajar karena tidak adanya 

pertemuan tatap muka maka pembelajaran yang efektifpun sulit untuk 

dilaksanakan, sehingga profesionalitas guru disini diperlukan. Pandainya guru 

dalam menggunakan media digital untuk mengajar sangat dituntut, begitupun 

dengan siswa siswi. 

Berdasarkan wawancara pada tanggal 17 Juli 2021 yang telah dilakukan oleh 

peneliti dari salah satu Guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 

Kendari, Ibu Sunerti S.Ag menyatakan bahwa proses belajar mengajar di SMPN 1 

Kendari dilaksanakan secara daring atau online, pembelajaran dalam jaringan 
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diterapkan SMPN 1 Kendari semenjak dikeluarkannya perintah pembelajaran 

jarak jauh dari rumah agar meminimalkan penyebaran covid-19 dari pemerintah 

sampai saat ini, SMPN 1 Kendari belum pernah melaksanakan pembelajaran 

secara tatap muka sejak pandemi covid-19 pada tahun 2019 sampai sekarang 

ditahun 2021. Sementara diperkampungan ada sekolah yang melaksanakan 

pembelajaran secara tatap muka, salah satunya adalah SDN 1 Nario Indah dimana 

tempat peneliti pernah melaksanakan Pengenalan Lapangan Persekolahan. SDN 1 

Nario Indah pada bulan Februari telah melaksanakan pembelajaran tatap muka 

namun tidak semua kelas hadir untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, 

sistemnya di atur secara acak dari hari senin sampai dengan jumat akan dihadiri 

pembelajaran tatap muka oleh beberapa kelas saja sisanya akan tetap 

melaksanakan pembelajaran dari rumah dengan sistem online. 

Menurut salah satu guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 

Kendari Ibu Sunerti S.Ag, pembelajaran daring yang dilaksanakan dirumah 

mempunyai beberapa kekurangan terlebih dalam mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam butuh penjelasan secara jelas mengenai Surah-surah dalam Al-

Qur’an sehingga keefektifan pembelajaran secara tatap muka dan pembelajaran 

sangat dirasakan perbedaannya. 

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di SMPN 1 Kendari dan 

memusatkan perhatian pada pembelajaran PAI di masa pandemi covid-19. SMPN 

1 Kendari merupakan salah satu sekolah yang menghadapi Pandemi Covid-19 

yangbisa dikategorikanberstatus siap, dari segi fasilitas dan profesionalitas guru 
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telah terpenuhi sehingga peneliti ingin mengungkap bagaimana pembelajaran PAI 

pada masa pandemi covid-19 di SMPN 1 Kendari tersebut. 

Dari fenomena-fenomena diatas peneliti mengangkat judul Pembelajaran 

Pendidikn Agama Islam Di Masa Pandemi Covid-19 (Di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 1 Kendari). 

1.2 Fokus Penelitian 

Fokus dari penelitian ini adalah proses belajar mengajar atau pembelajaran 

PAI secara daring (dalam jaringan) pada masa pandemi Covid-19 di SMP Negeri 

1 Kendari. 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan fokus masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka 

yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : 

1.3.1 Bagaimana proses pembelajarandalam jaringan (daring) mata 

pelajaran PAI selama masa pandemi Covid-19? 

1.3.2 Apa saja hambatan yang dialami siswa dalam proses pembelajaran 

PAI daring selama masa pandemi Covid-19? 

1.3.3 Bagaimana kerjasama orangtua dan guru melakukan pembinaan di 

masa pandemi Covid-19 dalam membimbing pembelajaran PAI 

daring siswa dari rumah? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1.4.1 Untuk mengetahui proses pembelajaran dalam jaringan (daring) mata 

pelajaran PAI selama masa pandemi Covid-19. 
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1.4.2 Untuk mengetahui hambatan yang dialami siswa dalam proses 

pembelajaran PAI daring pada masa pandemi Covid-19. 

1.4.3 Untuk mengetahui kerjasama guru dan orangtua dalam pembinaan 

pembelajaran PAI daring siswa dari rumah selama masa pandemi 

Covid-19. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat teoritis 

5.1.1 Bagi Peneliti 

Sebagai acuan untuk memperluas pemikiran dan pengalaman penulis dalam 

bidang pendidikan dan dapat menambah pengetahuan penulis tentang  

pembelajaran PAI di masa Pandemi Covid-19. 

5.1.2 Bagi Pendidik 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu literatur untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan. 

5.1.3 Peserta Didik 

Penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

menjadi lebih efektif, menemukan pengetahuan dan mengembangkan 

wawasan siswa. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

5.2.1 Bagi Masyarakat 

Memberikan pengetahuan bagi masyarakat agar dapat memahami dan 

menelaah pentingnya pemahaman mengenai pembelajaran di masa Pandemi 

5.2.2 Bagi Pihak Pemerintahan 
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Memperluas dan mempererat hubungan dan kerjasama guru/pendidik 

dengan orang tua dalam membimbing anak selama masa Pandemi. 

1.6 Definisi Operasional 

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman antara penulis dengan 

pembaca maka penulis mengemukakan pengertian dalam judul tersebut. 

1. Pembelajaran dalam jaringan adalah pembelajaran yang dilaksanakan 

secara online yang menekankan pada cara belajar mandiri (self study). 

Belajar mandiri diorganisasikan secara sistematis dalam menyajikan 

materi pembelajaran, pemberian bimbingan kepada pembelajar, dan 

pengawasan untuk keberhasilan belajar pembelajar. Pembelajaran daring 

adalah ketika proses pembelajaran tidak terjadinya kontak dalam bentuk 

tatap muka langsung antara pengajar dan pembelajar, komunikasi 

berlangsung dua arah yang dijembatani dengan media seperti komputer, 

televisi, radio, telepon, internet, video dan sebagainya.  

2. Pandemi Covid-19 merupakan krisis kesehatan yang pertama dan terutama 

di dunia. Hal ini berimbas pada penutupan sekolah, perguruan tinggi dan 

universitas dibeberapa negara. Salah satu sektor yang terdampak oleh 

pandemi virus corona adalah sektor pendidikan, puluhan negara menutup 

sekolah dikarenakan wabah covid 19. Dampak virus corona padamulanya 

sangat berpengaruh pada sektor perekonomian, tetapi juga saat ini 

dirasakan oleh dunia pendidikan. Kebijakan yang diambil oleh negara 

termasuk Indonesia harus meliburkan sekolah untuk sementara. 

Dibeberapa lembaga pendidikan megharuskan mencari alternatif dalam 
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proses pembelajaran. Seperti halnya yang terjadi di Indonesia mulai dari 

jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi atau universitas mengambil 

alternatif pembelajaran jarak jauh secara online. 

3. Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan yang berdasarkan dengan 

ajaran Islam atau tuntunan Agama Islam dalam membina dan membentuk 

pribadi muslim yang bertaqwa kepada Allah, cinta kasih dan sayang 

terhadap orang tua dan sesamanya dan juga kepada tanah airnya yang telah 

diberikan oleh Allah. 

 

 

  


