
 

9 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pembelajaran Daring Pada Masa Covid-19 

2.1.1 Pengertian Pembelajaran 

Belajar merupakan aktifitas yang dilakukan secara berkesinambungan dalam 

kehidupan manusia, sehingga menghasilkan perubahan-perubahan perilaku yang 

meliputi pengetahuan, pemahaman, sikap, serta nilai dalam diri seseorang. 

Perubahan itu terjadi akibat proses interaksi aktif yang dilakukan individu dengan 

lingkungannya dan dilakukan secara sadar, sungguh-sungguh, terencana, terarah 

sehingga ada perilaku baru yang dimiliki oleh seseorang yang relatif permanen 

dalam dirinya. (Putra, 2020). 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu 

lingkungan belajar. 

Pembelajaran pada pokoknya merupakan tahapan-tahapan kegiatan guru dan 

siswa dalam menyelenggarakan program pembelajaran, yaitu rencana kegiatan 

yang menjabarkan kemampuan dasar dan teori pokok yang secara rinci memuat 

alokasi waktu, indikator pencapaian hasil belajar, dan langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran untuk setiap materi pokok mata pelajaran. 

Pembelajaran merupakan usaha pendidik untuk mewujudkan terjadinya proses 

pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran, dan pembentukan sikap dan 

kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses 
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yang memfasilitasi peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Sehingga dengan 

demikian untuk dapat menghasilkan proses pembelajaran yang efektif 

sebagaimana yang diharapkan, maka pendidik perlu memahami teori-teori belajar 

yang dapat menjadi landasan pelaksanaan pembelajaran (Hanafy, 2014, h. 68-75). 

Pembelajaran “sebagai upaya untuk membelajarkan peserta didik”. Sedangkan 

Gagne dalam Atwi Suparman mengatakan bahwa sistem instruksional adalah 

suatu peristiwa yang mempengaruhi peserta didik sehingga terjadi proses belajar. 

Secara implisit, pengertian tersebut menyatakan bahwa dalam pembelajaran 

terdapat kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai 

hasil pembelajaran yang diinginkan. Peristiwa pembelajaran dimaksud digerakkan 

oleh pendidik, dan peserta didik itu sendiri dengan menggunakan berbagai sumber 

belajar yang direncanakan secara sistematik. 

Reigeluth, mengklasifikasi tiga variabel penting dalam pengertian 

pembelajaran, yaitu: 1) Variabel Kondisi Pembelajaran, 2) Variabel Metode 

Pembelajaran, dan 3) Variabel Hasil Pembelajaran. Variabel kondisi sangat 

mempengaruhi efek metode dalam meningkatkan hasil pembelajaran, variabel 

metode merupakan cara-cara yang berbeda untuk mencapai hasil pembelajaran 

yang berbeda dibawah kondisi berbeda, serta variabel hasil merupakan semua efek 

yang dapat dijadikan sebagai indikator tentang nilai dari penggunaan metode 

pengajaran dibawah kondisi yang berbeda. (Putra, 2020). 

Pembelajaran yang efektif adalah suatu pembelajaran yang memungkinkan 

peserta didik untuk belajar keterampilan yang spesifik, ilmu pengetahuan dan 

sikap peserta didik senang. Pembelajaran yang efektif memudahkan peserta didik 
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untuk belajar sesuatu yang bermanfaat, seperti: fakta, keterampilan, nilai, konsep, 

cara hidup serasi dengan sesama atau sesuatu hasil belajar yang diinginkan. 

Menurut Sutikno sebagaimana dikutip oleh Bambang Warsita, menurutnya 

pembelajaran yang efektif adalah suatu pembelajaran yang memungkinkan peserta 

didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan dan dapat tercapai tujuan 

pembelajaran sesuai dengan harapan (Nasution, 2016, h. 123-127). 

Perencanaan yang matang yang dapat menimbulkan banyak inisiatif dan daya 

kreatif guru waktu mengajar, meningkatkan interaksi belajar mengajar antara guru 

dan murid. 

Komponen perencanaan pembelajaran meliputi:  

a. Penentuan tujuan mengajar 

b. Pemilihan materi siswa dengan waktu 

c. Strategi Optimum 

d. Alat dan sumber 

e. Kegiatan belajar siswa 

f. Evaluasi (Asmadawati, 2014, h. 31-35). 

Pembelajaran merupakan proses yang sangat panjang dilalui oleh setiap 

manusia, salah satunya yaitu pembelajaran yang hampir semua orang lalui yaitu 

pembelajaran yang mereka dapatkan di sekolah, pembelajaran tatap muka di 

sekolah merupakan pembelajaran yang sangat banyak mempunyai kelebihan serta 

kelemahan. Kelebihan pembelajaran tatap muka, juga diikuti oleh berbagai 

kelemahan (Husamah, 2015), dibalik kelebihan, secara umum metode 

pembelajaran tatap muka ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti: 
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a) Membuat kekakuan dalam pembelajaran, karena anak dipaksa untuk 

belajar dengan cara pengajar; 

b) Pembelajaran tatap muka yang dilakukan secara klasikal sering kali 

tidak dapat mengakomodasi gaya belajar peserta didik yang bervariasi. 

Pembelajaran yang monoton membuat semakin menurunnya inisiatif dan 

kreativitas peserta didik dalam pembelajaran (Dian, 2020, h. 41-45). 

Pembelajaran adalah proses interaksi antara guru dan siswa dalam proses 

transfer ilmu, pembelajaran merupakan proses perubahan tingkah laku pada siswa 

yang belajar, dimana perubahan itu didapatkannya karena ada usaha dalam proses 

guru dalam mendidik siswa. 

Al-Qur’an juga menjelaskan bagaimana pentingnya menjalin hubungan 

interaksi antar sesama manusia. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. Al-Hujarat/49:13: 

                       
 

Artimya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 

paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara 

kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”  

2.1.2 Masa Pandemi Covid-19 

Pada tanggal 31 Desember 2019, sekelompok orang di Tiongkok mengalami 

penyakit pernafasan akut yang kemudian dikonfirmasi sebagai coronavirus pada 

tanggal 7 Januari 2020, wabah ini sangat cepat menular dari manusia ke manusia 
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lain. Coronavirus (nCov) merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan 

penyakit dari gejala ringan hingga berat. Coronavirus Disease (Covid-19) sudah 

menjadi masalah kesehatan global yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan 

parah pada manusia. Manusia ke manusia diperkirakan waktu inkubasi antara 2-10 

hari.  

Di Indonesia wabah ini baru di ketahui pada pertengahan bulan Februari 2020, 

pemerintah langsung memberikan langkah agar masyarakat Indonesia melakukan 

social distancing, pemberlakuan pembelajaran daring, membatasi pertemuan 

dengan orang banyak, membatasi transportasi umum. Social distancing dilakukan 

untuk mengendalikan penyebaran penyakit. Karena tidak diperbolehkan 

berkumpul dengan banyak orang, hal ini berdampak pada bidang pendidikan di 

Indonesia, maka langkah yang dapat diambil oleh pemerintah adalah melakukan 

pembelajaran daring. Hal ini juga berdampak pada kecerdasan emosional siswa 

karena siswa mengalami kecemasan akibat wabah ini. Menurut Goleman 

kecerdasan emosional merupakan kemampuan seseorang untuk memotivasi diri 

dan bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan suasana hati, dan menjaga agar 

tidak stress yang menyebabkan lumpuhnya kemampuan berfikir, berempati dan 

berdoa (Susilo, 2020, h. 45-63). 

Jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia terus bertambah dan secara 

serentak viral hastag #DiRumahAja di berbagai sosial media seperti Twitter, 

Facebook, Instagram, WhatsApp dan lainnya sebagai gerakan masyarakat 

menyambut dan mendukung kebijakan pemerintah Republik Indonesia. 

Merebaknya Covid-19 di Indonesia berdampak pada beberapa sektor seperti 
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ekonomi, pariwisata, sampai sektor pendidikan, yang meyebabkan sekolah, 

madrasah, dan perguruan tinggi diberlakukan pembelajaran jarak jauh dalam 

jaringan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Syahputra, 

2020, h. 59-61). 

Masa pandemi merupakan masa dimana pandemi wabah penyakit terjadi 

secara luas di seluruh dunia. Dengan kata lain wabah penyakit yang menjadi 

masalah bersama bagi seluruh manusia yang ada di dunia. 

Coronavirus yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam genus 

betacoronavirus. Hasil analisis filogenetik menunjukkan bahwa virus ini masuk 

dalam subgenus yang sama dengan coronavirus yang menyebabkan wabah Severe 

Acute Respiratory Illness (SARS) pada 2002-2004 silam, yaitu Sarbecovirus. Atas 

dasar ini, International Committee on Taxonomy of Viruses mengajukan nama 

SARS-CoV-2 (Susilo, 2020, h. 45-50). 

Coronavirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus, kumpulan virus 

yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. 

Salah satu dampak pandemi corona virus ialah terhadap pendidikan di seluruh 

dunia, yang mengarah kepada penutupan luas sekolah, madrasah, universitas, dan 

pondok pesantren (Setiawan, 2020, h. 29-30). 

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 
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mengeluarkan kebijakan yaitu dengan meliburkan sekolah dan mengganti proses 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan menggunakan sistem dalam jaringan 

(daring).  

Penerapan pembelajaran online juga membuat pendidik berpikir kembali, 

mengenai model dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang awalnya 

seorang guru sudah mempersiapkan model pembelajaran yang akan digunakan, 

kemudian harus mengubah model pembelajaran tersebut (Siahaan, 2019, h. 1-5). 

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 (Aji, 2020, h. 396-400). 

Namun saat ini pemerintah sudah merubah kebijakan dari Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi kondisi NEW NORMAL dengan protokoler 

yang ketat berdasarkan kebijakan social distancing yang menjadi dasar 

pelaksanaan belajar dari rumah dengan pemanfaatan teknologi sebagai media 

pembelajaran yang secara tiba-tiba, tidak heran membuat tenagah pendidik dan 

peserta didik kaget termasuk orang tua. (Siahaan, 2019, h. 1-5). 

Dampak dari pandemi covid-19 sangatlah besar. Indonesia menjadi 

terpuruk akan menyebarnya covid-19 ini secara cepat dan dengan waktu yang 

singkat di seluruh pelosok negeri.Efek dari menyebarnya covid-19 yang terjadi 

sangat dirasakan oleh masyarakat begitupun pemerintah, dampak yang sangat 

dirasakan oleh masyarakat diubahnya sistem bekerja dan pembelajaran yang 

biasanya selalu dilaksanakan di instansi-instansi serta sekolah secara langsung dan 
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tatap muka mengalami perubahan dengan sistem work from home serta school 

from home yang merupakan kebijakan dari pemerintah guna memutus rantai 

covid-19 dengan sistem self distancing atau menjaga jarak. 

2.1.3 Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mengakibatkan semua 

siswa di jenjang sekolah dianjurkan untuk belajar di rumah sampai keadaan 

membaik (Badan Nasional Penaggulangan Bencana, 2020). 

Perangkat aplikasi pembelajaran dalam jaringan (daring) membutuhkan 

berbagai platform yang mudah, murah, dan memungkinkan untuk pencapaian 

tujuan pembelajaran. Guru melaksanakan pembelajaran kepada siswa secara 

virtual menggunakan aplikasi whatsapp pada smartphone. Kegiatan pembelajaran 

dimulai ketika guru memberikan tugas melalui whatsapp kemudian siswa 

mengumpulkan tugas dalam bentuk gambar/voice note/video. Pembelajaran 

melalui dalam jaringan (daring) hanya dapat dilakukan bagi siswa yang memiliki 

smartphone/laptop, namun tidak semua orang tua siswa mampu meng-operasikan 

smartphone dan tidak memiliki smartphone. 

Beberapa kelebihan pembelajaran daring dapat memperluas akses 

pendidikan untuk masyarakat umum karena struktur penjadwalan yang fleksibel 

(Laila, 2020, h. 216-220). 

Pendidikan anak dalam keluarga mencakup seluruh aspek dan melibatkan 

semua anggota keluarga, mulai dari bapak, ibu, dan anak-anak. Namun, yang 

lebih penting adalah pendidikan itu wajib diberikan oleh orang tua kepada anak-

anaknya (Syahputra, 2020, h. 59-61). 
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Pada dasarnya TIK bukan hanya komputer dan internetnya, TIK juga 

melingkupi media informasi seperti radio dan televisi serta media komunikasi 

seperti telepon maupun telepon seluler dengan SMS, MMS, Music Player, Video 

Player, Kamera Foto Digital, dan Kamera Video Digital-nya serta e-book Reader-

nya. Jadi banyak media alternatif yang dapat dipilih oleh pengajar untuk 

menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan berkesan. (Kusmana, 

2011, h. 36-50). 

Pembelajaran daring sangat identik dengan keterampilan kita dalam 

menggunakan dan memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi, pengenalan 

terhadap TIK merupakan modal utama dalam pembelajaran daring. Pembelajaran 

daring pada saat ini menggunakan media elektronik dan aplikasi yang sangat 

canggih salah satunya adalah proses pembelajaran daring yang menggunakan E-

Learning. 

E-Learning singakatan dari Elektronic Learning, merupakan cara baru dalam 

proses belajar mengajar yang menggunakan media elektronik khususnya internet 

sebagai sistem pembelajarannya. (Yuthsi, 2016, h. 1-5). 

Secara teoritis pada mulanya model pembelajaran itu terbagi tiga: (1) 

Pembelajaran murni tatap muka, (2) Pembelajaran Blanded Learning (tatap muka 

di iringi dengan e-Learning, (3) Pembelajaran e-Learning (Pembelajaran dengan 

total E-Learning. Pada masa Covid-19 Pembelajaran mutlak dilakukan dengan 

model ketiga yakni dengan total E-Learning) (Masruroh, 2020, h. 1-17). 

Selain menggunakan E-Learning pembelajaran daring saat ini sering 

menggunakan Google Classroom yang merupakan media pembelajaran elektronik 
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yang modelnya tidak jauh berbeda dengan e-learning. Penggunaan media 

pembelajaran daring bagi hasil belajar siswa mempunyai perbedaan-perbedaan 

baik itu menggunakan media e-learning maupun medi google classroom. 

Kaitan hasil belajar dengan penggunaan model pembelajaran daring dengan 

Google Classroom masih menjadi polemik dikalangan stakeholder dan 

masyarakat. Hal ini dikarenakan minimnya interaksi antara guru dan peserta didik 

merasa terbebani. (Kusmana, 2011, h. 36-50). 

Dahulu sebelum covid-19 berbagai metode inquiry dan penilaian autentik 

merupakan pilihan utama para pendidik. Namun ditengah pandemi pendidik 

melakukan usaha-usaha penyesuaian pelaksanaan pembelajaran. Salah satu 

metode alternatif yang mayoritas dan laku diterapkan pada masa pandemi adalah 

metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas merupakan usaha pendidik di 

masa pandemi untuk memberikan proses pembelajaran yang berkesinambungan 

pada peserta didik.  

Menurut Djamarah dan Zain, metode tugas dan resitasi adalah metode 

penyajian bahan dimana pendidik memberikan tugas tertentu agar peserta didik 

melakukan kegiatan belajar (Putra, 2020). 

Pembelajaran daring adalah metode pembelajaran dari rumah yang 

menggunakan akses internet, pembelajaran secara tatap muka antara guru dan 

siswa di sekolah berubah seketika menjadi pembelajaran jarak jauh yaitu 

pembelajaran antara guru dan siswa dari rumah masing-masing, hal ini disebabkan 

karena pandemi covid-19 yang mengharuskan kita selalu dalam rumah dan 

mengurangi interaksi di luar rumah bahkan di sekolah. Pembelajaran daring 
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adalah pendidikan yang diajarkan dari rumah, tanpa ruang kelas sekolah 

menggunakan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan antara guru 

dan siswa dan sumber daya yang diperlikan di dalamnya. 

2.2 Karakteristik Pembelajaran PAI 

2.2.1 Pembelajaran PAI 

Pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar 

dengan baik. Dalam konteks pendidikan, guru mengajar supaya peserta didik 

dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai suatu objek yang 

ditentukan (aspek kognitif), juga dapat mempengaruhi perubahan sikap (aspek 

afektif), serta keterampilan (aspek psikomotorik) seseorang serta peserta didik. 

Pembelajaran adalah proses mental dan emosional, serta berfikir dan merasakan. 

Seseorang pembelajar dikatakan melakukan pembelajaran apabila pikiran dan 

perasaannya aktif, dalam pembelajaran peserta didik ditekankan punya kesadaran, 

motivasi, dan kondisi yang dimungkinkan untuk terjadinya interaksi antara peserta 

didik terhadap sumber belajar pada suatu lingkungan. (Sumantri, 2015). 

Menurut Rifqi Amin beliau menjelaskan bahwa pendidikan agama Islam 

“usaha mengkaji ilmu secara terencana untuk membentuk peserta didik menjadi 

manusia yang beriman, serta dengan sadar dan tulus menerapkan nilai-nilai Islam 

dalam segala sektor kehidupan yang sedang atau akan ditempuhnya. Hal itu 

artinya, dalam segala lingkungan kehidupan peserta didik kelak mampu memilih 

dengan tegas terhadap adanya “dilema etika”. Yakni, antara kenyataan bisa 

berpeluang melakukan tindakan negatif untuk memuluskan keinginan (ego 
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pribadi) kemudian ditandingkan dengan landasan moral yang sesuai dengan cita-

cita Islam. 

Dikemukakan oleh Muhaimin, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu: 

a. Pendidikan agama Islam sebagai usaha sadar. 

b. Peserta didik yang hendak disiapkan untuk mencapai tujuan. 

c. Pendidik atay Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) yang melakukan 

kegiatan bimbingan. 

d. Kegiatan (pembelajaran) pendidikan agama Islam diarahkan untuk 

meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman 

ajaran agama Islam dari peserta didik, yang disamping untuk 

membentuk kesalehan sosial. 

Secara umum, pendidikan agama Islam bertujuan untuk meningkatkan 

keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang 

agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa 

kepada Allah Swt serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. (Muhaimin, 2011). 

Pendidikan Agama Islam pada prinsipnya memberikan pembelajaran yang 

menanamkan nilai-nilai spiritualitas pada peserta didik agar menjadi manusia 

yang berakhlak, beretika serta berbudaya sebagai bagian dari tujuan pendidikan 

nasional. (Ainiyah, 2013, h. 31-33). 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah proses interaktif yang 

berlangsung antara guru dan siswa untuk memperoleh pengetahuan dalam 
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meyakini, membantu, menghayati dan mengamalkan agama Islam dari pelajaran 

pendidikan agama Islam. 

2.2.2 Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam 

Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam identik dengan aspek-aspek 

pengajaran agama Islam. Pertama, teori-teori dan konsep-konsep yang diperlukan 

bagi perumusan desain pendidikan Islam dengan berbagai aspeknya: visi, misi, 

tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar dan sebagainya. Teori-teori dan 

konsep-konsep tersebut dibangun dari hasil kajian yang ilmiah dan mendalam 

terhadap sumber ajaran islam yang terdapat dalam Al-qur’an dan As-sunnah, serta 

dari berbagai disiplin ilmu yang relevan: sejarah, filsafat, psikologi, sosiologi, 

budaya, politik, hukum, etika, manajemen, teknologi canggih dan sebagainya. 

Kedua, teori dan konsep yang diperlukan untuk kepentingan praktik pendidikan, 

yaitu mempengaruhi peserta didik agar mengalami perubahan, peningkatan, dan 

kemajuan, baik dari segi wawasan, keterampilan, mental spiritual, sikap, pola 

pikir, dan kepribadiannya. Berbagai komponen keterampilan terapan yang 

diperlukan dalam praktik pendidikan, berupa praktik pedagogis, didaktik, dan 

metodik didasarkan pada teori-teori dan konsep-konsep yang terdapat dalam ilmu 

pendidikan agama islam (Nata, 2010). 

2.2.3 Pembelajaran PAI Daring di Masa Covid-19 

Ilmu pendidikan Islam adalah sebuah ilmu yang mengkaji tentang 

problematika pendidikan Islam dan menelaah pendidikan Islam dalam aktivitas. 

Pendidikan Islam dapat memberikan arah, pedoman, panduan pada 

perkembangan anak sesuai dengan tuntutan dan perintah kitab suci. Anak akan 
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memiliki arah dalam menentukan kehidupannya, agar mereka dapat menemukan 

jati diri serta selamat dalam kehidupan dunia dan pasca dunia. 

Menurut Majid dan Andayani, Pendidikan agama Islam adalah Usaha sadar 

yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk 

meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang ditentukan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Pendidikan agama Islam diselenggarakan agar anak 

generasi ke depan dapat memiliki kekuatan spiritual, akhlak dan pengetahuan 

yang teguh (Putra, 2020). 

Pembelajaran daring bisa dikatakan efektif dilihat dari 3 faktor yaitu, 

teknologi, karakter pengajar dan karakteristik siswa. 

Sedangkan karakteristik siswa Indonesia, selama ini siswa terbiasa belaajar 

secara tatap muka dengan guru dan dosen, berinteraksi bersama teman-teman, 

ditengah situasi social distancingini mereka harus belajar secara mandiri, 

kesulitan untuk berdiskusi secara langsung, dan masih banyak siswa yang tidak 

mengerti cara menggunakan teknologi untuk pembelajaran. (Fauziyah, 2020, h. 1-

7). 

Pembelajaran Pendidikan agama Islam dalam masa Pandemi Covid-19 

menerapkan pembelajaran daring dari rumah, impelementasi pembelajaran agama 

Islam dalam masa pandemi covid-19 yaitu dengan metode pemberian tugas dalam 

konteks pembelajaran dimasa pandemi covid-19 memiliki beberapa 

keunggulan.metode pemberian tugas lebih difokuskan pada pembelajaran bidang 

studi pendidikan agama Islam. Latihan-latihan penyelesain tugas merupakan salah 
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satu cara menyadarkan peserta didik untuk selalu menggunakan waktu luangnya 

dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang menunjang belajar (Putra, 2020). 

Pembelajaran daring di masa pandemi tergantung pada kedisiplinan semua 

pihak baik guru, siswa dan orangtua. Pembelajaran daring merupakan solusi yang 

efektif dalam pembelajaran dari rumah guna memutus mata rantai penyebaran 

covid-19, menjaga jarak juga menjadi pertimbangan dipilihnya pembelajaran 

tersebut. Pembelajaran daring di masa pandemi sangat dipengaruhi oleh kerjasama 

yang baik antara guru, siswa, orangtua siswa dan pihak sekolah menjadi faktor 

penentu agar pembelajaran daring lebih efektif. 

2.3 Penelitian Terdahulu 

1. Skripsi yang ditulis oleh Rika Dwi Indrawayanti Universitas Islam Negeri 

Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2021, dengan judul “Efektivitas 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis E-Learning Melalui Google 

Classroom Di Masa Pandemi Covid-19 Oleh Guru Di Sekolah Menengah 

Pertama Ahmad Dahlan Kota Jambi”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana efektivitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

berbasis E-Learning melalui google classroom di masa pandemi Covid-19 

oleh Guru Sekolah Menengah Pertama Ahmad Dahlan dan untuk mengetahui 

kendala guru Pendidikan Agama Islam dalam penggunaan media google 

classroom di Sekolah Menengah Pertama Ahmad Dahlan. Hasil dari 

penelitian ini berupa Efektivitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

berbasis E-Learning melalui Google Classroom yang digunakan oleh guru 

Pendidikan Agama Islam di SMP Ahmad Dahlan bisa dikatakan kurang 
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efektif, karena selain kurangnya pencapaian tujuan pembelajaran juga tidak 

ada pembelajaran yang lebih efektif selain pembelajaran tatap muka, 

ditambah lagi dengan kurang stabilnya koneksi internet dalam proses 

pengaplikasian google classroom. Akan tetapi penggunaan media google 

classroom ini cukup membantu terlaksananya proses pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam terlebih di masa pandemi Covid 19 yang 

mengharuskan sekolah melakukan pembelajaran dengan sistem daring (dalam 

jaringan). 

Persamaan dari kedua skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang 

Efektivitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara online atau daring 

(dalam jaringan)dan sama-sama diterapkan di SMP, sedangkan hal yang 

membedakan adalah subjek penelitian dan lokasi penelitiannya. 

2. Skripsi yang ditulis Ahmad Fahimi, Universitas Sunan Mulia Kudus, Jawa 

Tengah, 2020, dengan judul “Efektivitas Pembelajaran E-Learning Melalui 

Google Classroom Pada Madrasah Ibtidayyah Di Kabupaten Rembang”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas 

pembelajaran e-learning menggunakan platform Google Classroom yang 

diterapkan di beberapa Madrasah Ibtidaiyyah di kabupaten Rembang. Dan 

hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa google classroom dapat secara 

efektif digunakan sebagai pembelajaran e-learning di Madrasah Ibtidaiyyah 

selama masa pandemi covid-19. 

Persamaan dari kedua skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang 

efektivitas pembelajaran secara online atau pembelajaran daring (dalam 
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jaringan) selama masa pandemi covid-19, sedangkan perbedaannya adalah 

skripsi Ahmad diterapkan di Madrasah Ibtidaiyyah dan penelitian ini 

diterapkan di Sekolah Menengah Pertama. 

3. Skripsi yang ditulis Feris Lisatania, Institut Agama Islam Negeri Metro, 

Lampung Utara, 2020, dengan judul “Efektivitas Pembelajaran PAI Dengan 

Menggunakan Metode Tugas di SDN 01 Mulyorejo”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui efektivitas pembelajaran PAI dengan menggunakan metode 

tugas di SDN 01 Mulyorejo dan untuk mengetahui faktor pendukung dan 

penghambat efektivitas pembelajaran PAI dengan metode tugas di SDN 01 

Mulyorejo. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pembelajaran 

PAI dengan menggunakan metode tugas sudah cukup efektif, hal ini terlihat 

dari pembelajaran dengan menggunakan metode pemberian tugas memiliki 

dampak positif dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik yang ditandai 

dengan peningkatan ketuntasan belajar yang dicapai. 

Persamaan dari kedua skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang 

efektivitas pembelajaran, sedangkan perbedaannya adalah skripsi Feris 

diterapkan di SDN 01 Mulyorejoidan penelitian ini diterapkan di Sekolah 

Dasar Negeri. 

 

 

 

  


