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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pandemi Covid-19 atau dikenal juga corona telah menimbulkan 

banyak pengaruh dan perubahan signifikan di berbagai aspek yang 

menyelimuti kehidupan manusia, sehingga semua dituntut untuk merespon 

hal tersebut secara cepat, guna mendapat solusi atas perubahan yang 

terjadi.1 Munculnya pandemic Covid-19 memang berdampak besar 

terhadap semua sisi kehidupan umat manusia, termasuk dalam dunia 

pendidikan. Dunia Pendidikan sekolah menjadikan rumah sebagai lembaga 

pendidikan yang dapat menggantikan lembaga pendidikan formal. Hal ini 

dilakukan karena anjuran pemerintah, dan juga dengan alasan untuk 

memutus dan mencegah penyebaran virus Covid-19. 

Setelah covid-19 menjadi wabah (pandemi) di Indonesia pada awal 

bulan Maret 2020 sampai sekarang, pemerintah membuat berbagai 

kebijakan untuk menghadapi serta mengatasi pandemik Covid-19 seperti 

kebijakan: (1) berdiam diri di rumah (Stay at Home); (2) Pembatasan 

Sosial (Social Distancing); (3) Pembatasan Fisik (Physical Distancing); 

(4) Penggunaan Alat Pelindung Diri (Masker); (5) Menjaga Kebersihan 

Diri (Cuci Tangan); (6) Bekerja dan Belajar di rumah (Work/Study From 
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Home)2; (7) Menunda semua kegiatan yang mengumpulkan orang banyak; 

(8) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)3; hingga terakhir, (9) 

pemberlakuan kebijakan New Normal.4 

Secara umum, terdapat dua dampak bagi keberlangsungan 

pendidikan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Pertama adalah 

dampak jangka pendek. Dampak ini berupa beban psikologis yang harus 

ditanggung oleh guru, peserta didik, dan orang tua. Hal Ini menjadi 

tantangan bagi pendidik karena harus merumuskan ulang perangkat 

pembelajaran yang ada, baik dari strategi, metode, media, hingga evaluasi 

yang sesuai dengan pembelajaran daring dan dapat memenuhi tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan dengan baik. Bagi orang tua, yang 

biasa sibuk dengan pekerjaannya di luar rumah, harus mendampingi 

anaknya untuk melakukan proses pembelajaran daring menjadi tambahan 

beban tersendiri. Demikian juga dengan problem psikologis peserta didik 

yang terbiasa belajar bertatap muka langsung dengan para guru dan teman 

sekelas, namun sekarang harus terbiasa belajar daring secara mandiri 

melalui berbagai media yang belum begitu mereka fahami. Bagi guru, 

sebagai pemegang kunci utama keberhasilan dalam pembelajaran, belajar 

                                                                 
2
 Surat Edaran No. 57/2020 Tanggal 28 Mei 2020 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Kerja 

dari Rumah/Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga 4 Juni 2020.   
3
 PSBB merupakan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan 

Penanganan COVID-19. Kebijakan ini mebatasi kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah 

yang diduga terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran 

COVID-19. Imas Novita Juaningsih, dkk. Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan 

COVID-19 Terhadap Masyarakat Indonesia . (SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 6. 2020) h. 512   
4
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daring memiliki dampak yang lebih komplek. Perubahan sistem belajar 

yang sangat cepat memaksa mereka harus mampu menyiapkan perangkat 

pembelajaran dengan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan 

dan tujuan pembelajaran. Guru dituntut untuk berinovasi dan 

meningkatkan kemampuan mereka dalam penguasaan materi, metode, dan 

media pemmbelajaran agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah 

ditentukan.  

Kedua adalah dampak jangka panjang. Banyak kelompok 

masyarakat di Indonesia yang akan terkena imbas/ dampak jangka panjang 

dari pandemic ini. Dampak pendidikan dari sisi waktu jangka panjang 

adalah aspek keadilan dan peningkatan ketidaksetaraan antar kelompok 

masyarakat dan antar daerah di Indonesia. Ketidaksiapan pelaksanaan 

pembelajaran daring ini, jika tidak dapat diatasi dengan baik, dapat 

berakibat pada menurunnya kualitas pendidikan dan lulusan yang 

dihasilkan pada masa pandemic ini.  

Selain dua dampak di atas, pandemi Covid-19 memang 

memberikan dampak yang serius terhadap pola dan proses pembelajaran. 

Dahulu sebelum pandemic covid-19 pembelajaran dilakukan secara tatap 

muka di dalam ruangan, kini pembelajaran dilakukan secara dalam 

jaringan dengan ruangan atau tanpa ruangan sekalipun. Pembelajaran 

seperti ini memang pada awalnya tidaklah dikehendaki oleh siapapun, 

namun secara mau tidak mau, semua orang harus menyadari kondisi ini 

dan ikut melaksanakan pembelajaran yang demikian yakni dengan 
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pembelajaran online. Memang tidak mudah untuk beradaptasi, dibutuhkan 

beberapa waktu untuk dapat merubah kebiasaan yang selama ini telah 

diterapkan, agar dapat terampil dengan sistem dan pola pembelajaran yang 

baru. 

Berdasarkan wawancara dengan bapak Amir pada tanggal 17 

Februari 2021 sebagai guru Kepala Sekolah di SMP Birrul Walidain 

Muhammadiyah Sragen, beliau memaparkan bahwa pembelajaran daring 

masih menemui beberapa masalah atau kendala diantaranya jangakauan 

internet, pemantauan siswa kurang maksimal dan pencapaian tujuan 

pembelajaran kurang optimal. 

Perubahan sistem pembelajaran dari yang sebelumnya tatap muka 

menjadi daring, tentu berdampak pada hal lainnya, termasuk dalam hal ini 

strategi pembelajaran yang digunakan guru. Biasanya strategi 

pembelajaran selalu melibatkan fisik, pikiran secara individu, bahkan juga 

dapat dilakukan secara berkelompok. Tetapi strategi pembelajaran yang 

demikian tidak dapat lagi diterapkan, sebab situasi, kondisi, dan kebijakan 

yang ada memaksa strategi konvensional tidak dapat diterapkan. Pada 

masa pandemic covid-19 ini hamper tidak terlihat diterapkannya strategi 

yang demikian. 

Strategi pembelajaran yang baik tentu strategi yang mampu 

memfasilitasi dan memberikan ruang kepada peserta didik seluas-luasnya 

untuk mengembangkan seluruh kompetensi yang dimiliki, mulai dari 

kognitif, afektif, psikomotor peserta didik. namun tentu di tengah situasi 
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dan kondisi pandemi ini para pendidik harus terus berupaya untuk menjaga 

kualitas dan kompetensi siswa agar tidak menurun dan tetap terjaga 

pencapaian pembelajaran sebagaimana yang tertuang dalam silabus dan 

perencanan pembelajaran. Untuk itu strategi pembelajaran harus tetap 

menjadi perhatian serius bagi para pendidik, mengingat tidak ada jalan lain 

selain melaksanakan pembelajaran jarak jauh berbasis daring.  

Semenjak ditetapkan pemerintah bahwa pembelajaran 

dilaksanakan secara jarak jauh, SMP Birrul Walidain Muhammadiyah 

Sragen sebagai sekolah menengah pertama swasta di kota Sragen 

menyahuti kebijakan pemerintah tersebut dengan menerapkan 

pembelajaran secara totalitas dilaksanakan secara dalam jaringan. Efek 

dari pembelajaran daring tentu banyak alternatif strategi pembelajaran 

yang diterapkan oleh para guru untuk tetap melaksanakan tugas dan 

fungsinya sebagai pengajar. Strategi yang ditetapkan tentu diupayakan 

bagaimana siswa tetap merasakan pembelajarn yang sensasinya sama 

walupun strateginya berbeda. Ketepatan dalam penggunaan pendekatan, 

strategi pembelajaran, dan metode selama kegiatan pembelajaran daring 

berlangsung sangat menentukan terciptanya kondisi yang kondusif dan 

menyenangkan sehingga memberikan peluang bagi peserta didik 

memperoleh kemudahan untuk mempelajari bahan pengetahuan yang 

disajikan oleh guru. Melalui kondisi ini berbagai macam bentuk interaksi 

yang dibangun akan dapat memperlancar proses peserta didik untuk 

memperoleh pengalaman belajar (learning experiences) dalam rangka 
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menumbuhkembangkan kemampuannya (yaitu spiritual, mental: 

intelektual, emosional, sosial, dan fisik (indera).5 

Strategi pembelajaran daring dapat menjadi pilihan metode 

pembelajaran yang efektif untuk mengatasi permasalahan terkait dengan 

kegiatan belajar mengajar di tengah masa pandemic covid-19 ini. Metode 

pembelajaran daring ini memang harus dijalankan dengan dukungan 

fasilitas-fasilitas tertentu. Dan karena metode pembelajaran ini 

dilaksanakan secara jarak jauh dan secara daring, tentunya baik pendidik 

maupun peserta didik harus memanfaatkan gadget dan koneksi internet 

sebagai fasilitas pendukung utamanya. Strategi pembelajaran daring ini 

fokus pada kegiatan belajar yang sebenarnya tidak jauh beda dengan 

strategi pembelajaran tatap muka. Hanya saja kedua belah pihak, baik 

pihak pendidik maupun pihak peserta didik, bertatap muka secara online 

dengan menggunakan beberapa aplikasi tertentu seperti E-Learning, 

teams, Zoom meeting, Google Meet, Google drive bahkan aplikasi chat 

Whatsapp. 

Dampak dan permasalahan di atas terjadi pada semua mata 

pelajaran, termasuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang 

merupakan mata pelajaran utama yang banyak melibatkan pemahaman 

konsep dan praktik.  Keberhasilan dalam mencapai tujuan Pendidikan 

Agama Islam tersebut diantaranya disebabkan oleh kemampuan seorang 

guru dalam menyiapkan strategi pembelajaran yang sesuai. Kematangan 

                                                                 
5
 Lihat Milan Rianto. 2006. Bahan Ajar Pendekatan, Strategi, dan Metode 

Pembelajaran. Departemen Pendidikan Nasional. hlm. 80-84   

https://perfectinsider.com/belajar-daring/
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persiapan metode, model, media dan strategi pembejaran menjadi salah 

satu faktor utama yang dapat membantu meningkatkan hasil belajar. 

Dengan demikian, untuk mencapai tujuan pembelajaran PAI di masa 

pembelajaran daring ini, pemilihan strategi pembelajaran oleh guru perlu 

memperhatikan karakteristik dan kebutuhan siswa sesuai dengan materi 

yang terkait, serta sangat diperlukan adanya strategi pembelajaran yang 

disusun sistematis dan menarik sehingga dapat mencapai kompetensi yang 

diharapkan.6 

Strategi dalam pembelajaran daring PAI itulah yang kemudian 

akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini, namun fokusnya pada 

strategi pembelajaran PAI. analisis terhadap strategi pembelajaran tersebut 

dilakukan di SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen, atau dengan 

kata lain dalam penelitian ini akan melihat bagaimana strategi 

pembelajaran daring PAI dalam mengoptimalkan pembelajarannya di 

situasi dan kondisi merebaknya pandemi Covid-19.  

Penelitian semacam ini sebenarnya pernah dilakukan oleh Ahmad 

Jaelani dengan judul penelitian tentang Penggunaan Media Online Dalam 

Proses Kegiatan Belajar Mengajar Pai Dimasa Pandemi Covid-19, namun 

penelitian ini memfokuskan pembahasannya pada media online dalam 

pembelajaran. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Agama Islam 

merupakan Agama yang tidak jumud (statis) artinya Agama Islam ini 

                                                                 
6 Giyarsi, 2020, Strategi Alternatif Dalam Pembelajaran Daring Pendidikan Agama 

Islam Pada Masa Pandemi Covid 19 , GHAITSA: Islamic Education Journal Vol (1) Issue (3), 

hlm. 22 
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dinamis terlihat dari keterbukaannya dalam segala bidang yang 

memberikan kemaslahatan kepada umat. Agama Islam tidak menutup dan 

membatasi diri dengan pesatnya perkembangan zaman, agama Islam justru 

sangat fleksibel bahkan menganjurkan umatnya untuk hidup maju dan 

berkembang menjadi lebih baik ditengah-tengah era digital serta melek 

teknologi ini selama berlandaskan Iman dan Taqwa, termasuk pada situasi 

pandemi saat ini.7 

Bedanya dengan penelitian ini, keunikan dari penelitian ini terletak 

pada fokusnya yang disajikan lebih kepada strategi dalam pembelajaran 

daring PAI yang selama ini masih jarang untuk diteliti.  

Berdasarkan Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait masalah tentang 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada masa pandemi Covid-19 di 

SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen. Penelitian ini 

memfokuskan pada strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

disekolah tersebut.  

Adapun judul lengkap dari penelitian ini adalah “Startegi dalam 

Pembelajaran Daring Pendidikan Agama Islam Pada Masa Pandemi 

Covid-19 di SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen”. 

 

 

                                                                 
7
 Ahmad Jaelani, dkk, 2020, Penggunaan Media Online Dalam Proses Kegiatan Belajar 

Mengajar Pai Dimasa Pandemi Covid-19, Jurnal IKA: Ikatan Alumni Pgsd Unars – (E-ISSN: 

2656-4459 Vol. 8 No. 1, 2020), hlm. 22 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut, yaitu; 

1. Bagaimana kebijakan sekolah dalam pembelajaran daring Pendidikan 

Agama Islam Pada Masa Pandemi Covid-19 di SMP Birrul Walidain 

Muhammadiyah Sragen? 

2. Bagaimana strategi dalam pembelajaran daring Pendidikan Agama 

Islam Pada Masa Pandemi Covid-19 di SMP Birrul Walidain 

Muhammadiyah Sragen? 

3. Bagaiman kendala-kendala pembelajaran daring Pendidikan Agama 

Islam Pada Masa Pandemi Covid-19 di SMP Birrul Walidain 

Muhammadiyah Sragen? 

4. Bagaimana model strategi inovatif pembelajaran daring Pendidikan 

Agama Islam Pada Masa Pandemi Covid-19 di SMP Birrul Walidain 

Muhammadiyah Sragen? 

 

C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, secara rinci penelitian ini 

bertujuan untuk; 

a. Untuk mengetahui kebijakan sekolah dalam pembelajaran daring 

Pendidikan Agama Islam Pada Masa Pandemi Covid 19 di SMP 

Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen. 
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b. Untuk mengetahui strategi dalam pembelajaran daring Pendidikan 

Agama Islam Pada Masa Pandemi Covid-19 di SMP Birrul 

Walidain Muhammadiyah Sragen. 

c. Untuk mengetahui kendala-kendala pembelajaran daring 

Pendidikan Agama Islam Pada Masa Pandemi Covid-19 di SMP 

Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen. 

d. Untuk mengembangkan model strategi inovatif pembelajaran 

daring Pendidikan Agama Islam Pada Masa Pandemi Covid-19 di 

SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi, 

masyarakat, pendidik, pengelola Pendidikan, dan khususnya bagi 

penyelenggara Pendidikan di SMP Birrul Walidain Muhammadiyah 

Sragen. 

a. Manfaat Teoritis 

1) Menambah referensi baru tentang strategi dalam pembelajaran 

daring Pendidikan Agama Islam Pada Masa Pandemi Covid-19. 

2) Menambah khasanah keilmuan dan khasanah perpustakaan 

tentang startegi dalam pembelajaran daring Pendidikan Agama 

Islam Pada Masa Pandemi Covid-19. 

3) Memberikan dasar-dasar kepada peneliti selanjutnya tentang 

strategi pembelajaran daring Pendidikan Agama Islam Pada 

Masa Pandemi Covid-19. 
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b. Manfaat Praktis 

Secara umum penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan, 

pengalaman dan wawasan penulis tentang startegi pembelajaran 

daring Pendidikan Agama Islam Pada Masa Pandemi Covid-19. 

 

D. Telaah Pustaka  

Mengenai telaah pustaka maka penulis memberikan rujukan jurnal 

yang berkaitan dengan penelitian ini untuk dijadikan acuan. Untuk itu 

peneliti telah melakukan kajian pustaka terhadap berbagai literatur 

terdahulu yang mengkaji tentang pembelajaran PAI secara daring. Adapun 

penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian ini antara 

lain sebagai berikut: 

1. Muhammad Yusuf, 2020, Maslahah Jurnal Pengabdian Masyarakat 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, penelitian ini berjudul 

Implementasi Pendidikan Agama Islam di Masa Pandemi Covid-19. 

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengidentifikasi dan menjelaskan 

tentang kendala yang dialami murid, guru dan orang tua dalam 

kegiatan belajar mengajar online. Teknik yang di gunakan adalah 

penelitian dan wawancara, metode pengumpulan data yang dilakukan 

adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis teknis data 

menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman serta 

pengujian validitas data dengan metode triangulasi. Hasil penelitian ini 

menjelaskan adanya Virus Corona ini menunjukkan bahwa adanya 
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ketidakpastian terhadp sistem pendidikan saat ini di Indonesia maupun 

diluar Indonesia, baik dari tingkat sekolah sampai ke perguruan tinggi 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran online atau biasa disebut 

daring. Sementra itu dukungan dari infrastruktur digital yang baik, 

pemebelajaran online dapat mengalokasikan materi pembelajaran yang 

bermutu kepada murid-murid dari berbagai kawasan Indonesia tanpa 

harus bergantung pada adanya perguruan tinggi yang elit saja.8 

2. Riska Syahfitri, 2020, Al-Ulum Jurnal Pendidikan Islam, penelitian ini 

berjudul Implementasi E-Learning Pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam Dimasa Pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi dan mendapatkan informasi implementasi E-

learning dan kendala proses belajar mengajar secara online di rumah 

akibat dari adanya pandemic COVID-19. Penelitian ini menggunakan 

metode studi kasus eksplorasi dan pendekatan penelitiannya 

menggunakan metode studi kasus kualitatif yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi terkait kendala dan akibat yang dihasilkan dari 

pandemic COVID-19 terhadap kegiatan proses belajar mengajar 

dibeberapa sekolah di kota Medan. Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah, bahwa implementasi pembelajaran PAI di masa pandemi 

covid-19 ini belum berjalan dengan baik dan efektif. Proses 

pembelajaran daring membutuhkan banyak peningkatan terkait dengan 

metode, sarana dan prasarana, serta kesiapan orang tua dan peserta 

                                                                 
8
 Muhammad Yusuf, dkk, Implementasi Pendidikan Agama Islam di Masa Pandemi Covid-

19, Maslahah Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara – (Vol. 

1, No. 1, 2020), hlm. 47 
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didik. Salah satu rekomendasi kami dalam proses pembelajaran daring 

ini terkhusus pada pembelajaran PAI adalah guru tidak hanya sekedar 

memberikan materi ajar dan anak cukup mengerjakan soal yang guru 

berikan, namun ada baiknya jika guru atau pihak sekolah membuatkan 

semacam kurikulum sebagai acuan kegiatan harian anak selama 

dirumah dan orang tua berperan sebagai mentor bagi anak-anaknya. 

3. Yeni Yuliana, 2020, Jurnal Sosial & Budaya Syar’i FSH UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, penelitian ini berjudul Analisis Keefektivitasan 

Pemanfaatan E-Learning Sebagai Media Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam Pada Masa Pandemi Corona (Covid-19). Hasil penelitian 

ini menyimpulkan bahwa: Pertama; Kualitas pemanfaatan e-learning 

dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada masa 

pandemi Covid-19 yang meliputi pengetahuan umum tentang 

Keefektivitasan pemanfaatan e-learning sebagai media pembelajaran 

pada STMIK Prabumulih sudah cukup baik tetapi masih perlu 

ditingkatkan lagi sistem keamanan user dan password yang digunakan, 

guna untuk memberikan keamanan. Kedua; Aplikasi e-learning di 

STMIK Prabumulih ini mudah digunakan dan memiliki desain 

interface yang sederhana, sehingga para admin, dosen dan siswa yang 

memakai aplikasi e-learning ini tidak mengalami kesulitan dalam 

mengoperasikannya. Ketiga: Sistem e-learning adalah mutlak 

diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan Zaman dengan 
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dukungan Teknologi Informasi dimana semua menuju ke era digital, 

baik mekanisme maupun konten yang digunakan.9 

4. Ahmad Jaelani, 2020, Jurnal IKA: Ikatan Alumni Pgsd Unars, 

penelitian ini berjudul tentang Penggunaan Media Online Dalam 

Proses Kegiatan Belajar Mengajar Pai Dimasa Pandemi Covid-19. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data observasi online dan 

dokumenter, sedangkan teknik analisis datanya menggunakan analisis 

isi (content analysis). Hasil dari penelitian ini adalah Agama Islam 

merupakan Agama yang tidak jumud (statis) artinya Agama Islam ini 

dinamis terlihat dari keterbukaannya dalam segala bidang yang 

memberikan kemaslahatan kepada umat. Agama Islam tidak menutup 

dan membatasi diri dengan pesatnya perkembangan zaman, agama 

Islam justru sangat fleksibel bahkan menganjurkan umatnya untuk 

hidup maju dan berkembang menjadi lebih baik ditengah-tengah era 

digital serta melek teknologi ini selama berlandaskan Iman dan Taqwa, 

termasuk pada situasi pandemic saat ini.10 

5. Uun Almah, 2020, VICRATINA: Jurnal Pendidikan Islam, penelitian 

ini berjudul Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam Di Tengah Masa Pandemi Covid-19 Berbasis Social Distancing 

                                                                 
9 Yeni Yuliana, Analisis Keefektivitasan Pemanfaatan E-Learning Sebagai Media 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Masa Pandemi Corona (Covid -19), Jurnal Sosial & 

Budaya Syar’i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta – (ISSN: 2356-1459 Vol. 7 No. 10, 2020), 

hlm. 892 
10

 Ahmad Jaelani, dkk, 2020, Penggunaan Media Online Dalam Proses Kegiatan Belajar 

Mengajar Pai Dimasa Pandemi Covid-19, Jurnal IKA: Ikatan Alumni Pgsd Unars – (E-ISSN: 

2656-4459 Vol. 8 No. 1, 2020), hlm. 22 
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Di Smkn 5 Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan kebijakan sekolah terkait pemanfaatan teknologi 

pembelajaran PAI di tengah pandemi Covid-19 berbasis social 

distancing di SMKN 5 Malang, mendeskripsikan pemanfaatan 

teknologi pembelajaran PAI di tengah pandemi Covid-19 berbasis 

social distancing di SMKN 5 Malang, mendeskripsikan kendala dan 

solusi dari pemanfaatan teknologi pembelajaran PAI di tengah 

pandemi Covid-19 berbasis social distancing di SMKN 5 Malang, 

hasil dari pemanfaatan teknologi pembelajaran PAI di tengah pandemi 

Covid-19 berbasis social distancing di SMKN 5 Malang. Metode 

penelitian yang di gunakan adalah metode kualitatif dengan jenis studi 

kasus. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti menemukan 

bahwa hasil dari pemanfaatan teknologi pembelajaran PAI di tengah 

pandemi Covid-19 berbasis social distancing di SMKN 5 Malang 

bervariasi. Untuk jurusan yang teknologi (multimedia, teknik computer 

jaringan) secara kuantitas bisa dikatakan bagus, akan tetapi secara 

kualitas masih tabu. Dalam artian secara nilai yang diambil dari tugas 

dan ujian online hasilnya bagus, namun belum tentu siswa benar-benar 

memahami apa yang diajarkan karena guru tidak dapat memantau 

langsung saat siswa mengerjakan tugasnya, apakah jawaban itu benar-

benar miliknya atau saling menyontek antar teman, copy paste di 

google bahkan dibeitahu oleh orang sekitarnya.11 

                                                                 
11

 Uun Almah, dkk, Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di 
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6. George Orlov, 2021, Economics Letters, penelitian ini berjudul 

Learning during the COVID-19 pandemic: It is not who you teach, but 

how you teach. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa efek pandemi 

COVID-19 pada pembelajaran siswa. Karena penilaian yang sama dari 

penguasaan pengetahuan kursus diberikan di seluruh semester, kami 

dapat dengan jelas menyimpulkan dampak dari peralihan tak terduga 

ke pengajaran jarak jauh di Musim Semi 2020. Hasil dari penelitian ini 

adalah mereka optimis tentang hasil belajar siswa di masa depan 

meskipun mereka tetap dalam periode instruksi online yang substansial 

karena tiga alasan. Pertama, pengalaman mengajar online tampaknya 

penting, dan selama tahun 2020 banyak fakultas perguruan tinggi 

mengumpulkan beberapa pengalaman. Kedua, mereka berharap bahwa 

kelompok yang kurang beruntung akan semakin dirugikan selama 

pandemi, tetapi kami tidak menemukan bukti statistik mengenai 

kekhawatiran ini. Ketiga, kami telah menunjukkan bahwa mungkin 

untuk menggabungkan interaksi rekan seperti think-pair-share (Mazur, 

1997) atau kegiatan kelompok kecil (Kalaian et al., 2018) ke dalam 

kursus online yang sinkron, dan secara signifikan terkait dengan 

peningkatan belajar selama bagian semester yang diajarkan dari jarak 

jauh.12 

                                                                                                                                                                                  
Tengah Masa Pandemi Covid-19 Berbasis Social Distancing Di Smkn 5 Malang , VICRATINA: 

Jurnal Pendidikan Islam – (ISSN: 2087-0678X Vol. 5 No. 10, 2020), hlm. 141 
12

 George Orlov, dkk, Learning, during the COVID-19 pandemic: It is not who you teach, 

but how you teach., Economics Letters 202 (2021) 109812 , hlm. 4 
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7. Hemant Kumar Singh, 2021, Nurse Education, A survey of E-learning 

methods in nursing and medical education during COVID-19 

pandemic in India. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah 

metode pengajaran online layak, dapat diterima, dan efektif seperti 

pengajaran di kelas untuk mahasiswa kedokteran / keperawatan. 

Desain penelitian ini menggunakan Survei cross-sectional berbasis 

populasi di India sedangkan subyeknya adalah Mahasiswa sarjana 

perawat dan kedokteran (tahun I-IV). Hasil dari penelitian ini adalah 

untuk meningkatkan infrastruktur informasi dan komunikasi untuk 

meningkatkan kelayakan e learning untuk mahasiswa keperawatan / 

kedokteran di India. Harus ada pedoman (jumlah kelas / hari, lamanya 

setiap kelas, istirahat antar kelas, kurikulum, dll) untuk meningkatkan 

kapasitas retensi pada siswa dan mengurangi masalah kesehatan. 

Umpan balik berkelanjutan dari guru dan siswa akan diperlukan untuk 

membuat e-learning efektif. 13 

8. Lokanath Mishra, 2020, International Journal of Educational Research. 

Penelitian ini berjudul Online teaching-learning in higher education 

during lockdown period of COVID-19 pandemic. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk membahas pentingnya pembelajaran online 

dalam pendidikan di tengah pandemi COVID-19 dan bagaimana 

sumber daya yang ada dari lembaga pendidikan dapat secara efektif 

mengubah pendidikan formal menjadi pendidikan online dengan 

                                                                 
13 Hemant Kumar Singh, dkk, A survey of E-learning methods in nursing and medical 

education during COVID-19 pandemic in India, Nurse Education to day 99 (2021) 104798, hlm. 7 
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bantuan kelas virtual dan hal-hal penting lainnya. penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mempelajari 

persepsi guru dan siswa tentang mode belajar-mengajar online dan 

juga menyoroti proses implementasi mode belajar-mengajar online. 

Hasil dari penelitian ini adalah Terdapat beberapa kesulitan yang 

dirasakan dalam implementasi proses perubahan dalam sistem 

pendidikan yang muncul pasca krisis COVID-19; kesulitan ini terkait 

dengan perspektif baru pendidikan online dan kompleksitas 

teknologinya. Sebelum pandemi ini, pendidikan online dianggap 

sebagai pendidikan yang disediakan oleh universitas terbuka di India. 

Namun dalam waktu yang disebabkan COVID-19, pembelajaran 

online menjadi tantangan besar yang harus dihadapi, dan pemangku 

kepentingan tidak berpotensi menyesuaikan diri dengan perubahan 

pendidikan yang tiba-tiba karena mereka tidak kompeten secara 

teknologi untuk menghadapi situasi saat ini. Oleh karena itu, untuk 

keberhasilan implementasi perubahan pendidikan (dalam ini mengacu 

pada pergeseran dari metode belajar-mengajar tradisional ke metode 

belajar-mengajar online), implikasi perubahan perlu ditangani. 14 

9. Richard Allen Carter, 2020. Information and Learning Sciences. Judul 

penelitian ini adalah Self-regulated learning in online learning 

environments: strategies for remote learning. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan strategi framework self-

                                                                 
14

 Lokanath Mishra, dkk, Online teaching-learning in higher education during lockdown 

period of COVID-19 pandemic. International Journal of Educational Research Open 1 (2020) 

100012, hlm. 8 



19 
 

regulated learning (SRL) untuk pembelajaran siswa K-12 di 

lingkungan online untuk mendukung pembelajaran jarak jauh dengan 

perangkat online dan digital selama pandemi COVID-19. Pandemi 

COVID-19 telah membawa tantangan baru dalam proses belajar 

mengajar bagi guru, siswa, dan keluarga. Tantangan-tantangan ini 

bergema dalam ketegangan yang masih ada antara apa artinya 

mendukung pelajar dari sudut pandang afektif melalui pilihan dan 

kontrol dan apa artinya menyediakan struktur yang memadai dalam 

sebuah kursus. Desain instruksional selama pandemi dan setelahnya 

mungkin mempertimbangkan bagaimana mendukung pelajar K-12 

mengenai orientasi tujuan dan kebutuhan akan struktur. Lebih lanjut, 

penting untuk mempertimbangkan hak pilihan anak di samping 

keinginan dan kemampuan orang tua atau pembuat keputusan dewasa 

lainnya untuk pembelajaran anak. Keputusan penting yang berada di 

luar tangan peserta didik termasuk apakah pembelajaran online terjadi 

di sekolah virtual atau di sekolah umum yang dilengkapi untuk 

pembelajaran jarak jauh, apakah pembelajaran akan dilakukan pada 

kalender sekolah tradisional dan apakah pembelajaran online akan 

bergantian dengan pembelajaran tradisional. 15 

 

 
 

 
 

                                                                 
15

 Richard Allen Carter, dkk, Self-regulated learning in online learning environments: 

strategies for remote learning, Information and Learning Sciences Vol. 121 No. 5/6, 2020, hlm. 6 
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E. Kerangka Teoritik 

Teori yang digunakan untuk menganalisis data penelitian ini adalah 

tentang strategi pembelajaran dan pembelajaran daring. Untuk lebih 

memperjelas permasalahan terhadap judul penelitian maka perlu 

dijelaskan beberapa istilah yang perlu diketahui. 

1. Strategi Pembelajaran  

Istilah "strategi" mengandung pengertian pola umum kegiatan yang 

direncanakan untuk melaksanakan suatu kegiatan, yang didalamnya 

melibatkan banyak unsur yang harus diatur. Strategi dalam dunia 

pendidikan telah dikenal dengan “strategi pembelajaran". Terkait 

dengan kegiatan pembelajaran, istilah strategi mengandung arti pola 

umum yang ditetapkan oleh seorang guru dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan.16  Dick, Carey dan 

Carey mengatakan: "Instructional strategy is used generally to cover 

the various aspects of choosing a delivery system, sequencing and 

grouping clusters of content, describing learning components that will 

be included in the instruction, specifying how students will be grouped 

during instruction, establishing lesson structures, and selecting media 

for delivering instruction".17 Menurut Riding & Rayner menyatakan “a 

learning strategy as a set of one or more procedures that an individual 

acquires to facilitate the performance on a learning task .” Rumusan 

ini menjelaskan bahwa strategi pembelajaran merupakan kumpulan 

                                                                 
16

 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta. 

2006) hlm. 68   
17

 Sapuadi. Strategi Pembelajaran. (Medan: Harapan Cerdas. 2019) hlm. 1   
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satu atau lebih prosedur yang dibutuhkan oleh siswa untuk 

memfasilitasi kemampuan belajar siswa. Prosedur yang dimaksudkan 

adalah tahapan yang harus dilalui agar tujuan pembelajaran tercapai.18 

Dengan demikian strategi menunjukkan langkah-langkah kegiatan atau 

prosedur yang digunakan dalam menyajikan bahan ajar untuk 

mencapai tujuan, kompetensi, dan hasil belajar.19  

Pembelajaran daring atau pembelajaran online dapat dilakukan 

berbagai strategi, diantaranya adalah: 1) Strategi menggunakan 

pendekatan Heutagogy. Heutagogy adalah proses pembelajar yang 

secara pribadi memperoleh tingkat pembelajaran yang maju melalui 

penemuan diri dan kreativitas. Seorang pelajar dalam lingkungan 

heutagogy memiliki tanggung jawab untuk arah dan penerapan 

informasi, sementara guru (jika ada) menganggap peran sebagai mitra 

penuh dalam pembelajaran.20 2) Teknik pengajaran massal yang 

berorientasi pada mengajar untuk kelas besar atau kelompok besar dan 

biasanya menggunakan system pengajaran yang berpusat pada guru 

(teacher centred) maka diperlukan berbagai metode yang dapat dipilih. 

Teknik belajar secara massal dapat diterima oleh banyak pendengar 

(siswa) dengan kondisi dan mutu pendidikan sebaik yang didengar 

oleh siswa yang belajar secara individual maupun dalam kelompok 

                                                                 
18

 Imanuel Sairo Awang. Strategi Pembelajaran, Tinjauan Umum Bagi Pendidik . (Sintang: 

Penerbit STKIP Persada Khatulistiwa. 2017) hlm. 10   
19

 Milan Rianto. Bahan Ajar Pendekatan, Strategi, dan Metode Pembelajaran . 

(Departemen Pendidikan Nasional. 2006) hlm. 5   
20

 Disampaikan pada Forum Seminar Nasional, Lembaga Penelitian Pendidikan (LPP) 

Mandala, Tema Membangun Pendidikan yang Mandiri dan Berkualitas Pada Era Revolusi Industri 

4.0, 29 September 2018, Lombok, NTB, hlm. 13 
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kecil. Oleh karena itu, pengertian “massal” di sini tidak hanya dipakai 

dalam arti kuantitatif, tetapi lebih mempunyai arti kualitatif. Dengan 

kata lain, teknik pengajaran secara massal bukanlah suatu siaran 

pendidikan untuk seluruh siswa sekolah menengah atas di seluruh 

pelosok daerah, tetapi merupakan siaran yang disediakan untuk setiap 

siswa secara individual di tempat yang berbeda.21 

Istilah strategi pembelajaran meliputi berbagai aspek dalam 

memilih suatu sistem peluncuran, mengurutkan, dan mengelompokan 

isi pembelajaran, menjelaskan komponen-komponen belajar yang akan 

dimasukkan dalam pembelajaran, menentukan cara mengelompokan 

peserta didik selama pembelajaran, membuat struktur pelajaran, dan 

memilih media untuk meluncurkan pembelajaran.22 Artinya, bahwa 

strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-

keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. 

Dilihat dari strateginya, pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam 

dua bagian pula, yaitu: 1) exposition-discovery learning dan 2) group-

individual learning. Ditinjau dari cara penyajian dan cara 

pengolahannya, strategi pembelajaran dapat dibedakan antara strategi 

pembelajaran induktif dan strategi pembelajaran deduktif.23  

                                                                 
21

 Dwi Putri Agustin, Pemilihan Metode Belajar Yang Dapat Diterapkan Pada Teknik 

Pengajaran Massal di Tingkat Sekolah Menengah Atas, diakses dari 

http://kantongajaibputri.blogspot.com/2011/11/tugas -bahasa-indonesia-artikel.html, pada tanggal 

31 Maret 2021 pukul 14.00 
22

 Sapuadi. Strategi Pembelajaran. (Medan: Harapan Cerdas. 2019) hlm. 1   
23

 Sifa Siti Mukrimah. 53 Metode Belajar dan Pembelajaran Plus Aplikasinya. (Bandung: 

Bumi Siliwangi. 2014) hlm. 69-70   

http://kantongajaibputri.blogspot.com/2011/11/tugas-bahasa-indonesia-artikel.html
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Dalam proses pembelajaran daring ini, tidak semua jenis strategi 

pembelajaran dapat diterapkan dalam proses pembelajaran PAI. 

Beberapa strategi alternatif yang tepat untuk mencapai tujuan 

pembelajaran daring PAI anatara lain sebagai berikut: 1) Pembelajaran 

Discoveri/Inquiri Terbimbing, Salah satu model pembelajaran untuk 

mengembangkan aspek kognitif dan sosioemosi anak usia sekolah 

adalah model instruksional kognitif yang digagas Bruner yang dikenal 

dengan nama belajar penemuan (discovery learning). 2) Contextual 

Teaching Learning (CTL) adalah suatu strategi pembelajaran yang 

menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk 

menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi 

kehidupan nyata. 3) Problem Based Learning (PBL) adalah suatu 

kegiatan pembelajaran yang berpusat pada masalah. Istilah berpusat 

berarti menjadi tema, unit, atau isi sebagai fokus utama belajar. 4) 

Student Active Learning (SAL) berarti belajar siswa aktif. Charles C. 

Bonwell and James A. Eison menyatakan active learning defined as 

instructional activities Involving student in doing things and thinking 

about what they are doing. Dari pengertian ini kita dapat memahami 

bahwa keaktifan siswa dalam pembelajaran ditunjukkan oleh 

aktivitasnya melakukan suatu kegiatan belajar dan memikirkan setiap 

aktivitas yang dilakukannya. 24
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 Giyarsi, Strategi Alternatif Dalam Pembelajaran Daring Pendidikan Agama Islam Pada 
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2. Pendidikan Agama Islam (PAI)  

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu mata 

pelajaran di hampir semua jenjang pendidikan formal dari Sekolah 

Dasar sampai di Perguruan Tinggi. 

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam itu secara keseluruhannya 

terliput dalam lingkup Al-Qur’an dan Al-Ḥadiṡ, keimanan, akhlak, 

fiqh/ibadah, dan sejarah, sekaligus menggambarkan bahwa ruang 

lingkup Pendidikan Agama Islam mencangkup perwujudan keserasian, 

keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah Swt. 

diri sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya maupun 

lingkungannya.25 

Masing-masing mata pelajaran tersebut pada dasarnya saling 

terkait, isi mengisi dan melengkapi. Alqur'an-Hadis merupakan sumber 

utama ajaran Islam, dalam arti ia merupakan sumber akidah dan 

akhlak, syari’ah/ fiqh (ibadah, muamalah), sehingga kajiannya berada 

di setiap unsur tersebut. Aqidah atau keimanan merupakan akar atau 

pokok agama. Syariah/ fiqih (ibadah, muamalah) dan akhlak bertitik 

tolak dari akidah, yakni sebagai manifestasi dan konsekuensi dari 

aqidah (keimanan dan keyakinan hidup). Syari’ah/ fikih merupakan 

sistem norma (aturan) yang mengatur hubungan manusia dengan 

Allah, sesama manusia dan dengan makhluk lainnya. Akhlak 

merupakan aspek sikap hidup atau kepribadian hidup manusia, dalam 
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 Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Bandung: Remaja 

RosdaKarya, 2012), hlm. 13 
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arti bagaimana sistem norma yang mengatur hubungan manusia 

dengan Allah (ibadah dalam arti khas) dan hubungan manusia dengan 

manusia dan lainnya (muamalah) itu menjadi sikap hidup dan 

kepribadian hidup manusia dalam menjalankan sistem kehidupannya 

(politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kekeluargaan, kebudayaan/ seni, 

iptek, olahraga/ kesehatan, dan lain-lain) yang dilandasi oleh akidah 

yang kokoh. Sejarah Kebudayaan Islam merupakan perkembangan 

perjalanan hidup manusia muslim dari masa ke masa dalam usaha 

bersyariah (beribadah dan bermuamalah) dan berakhlak serta dalam 

mengembangkan sistem kehidupannya yang dilandasi oleh akidah. 

3. Pembelajaran Daring 

Menurut KBBI, daring adalah akronim “dalam jaringan” yang 

berarti segala sesuatu dilakukan secara online. Daring adalah sejenis 

komunikasi yang bisa dilakukan dengan ponsel, laptop, komputer, 

tablet, dan internet. Praktiknya, daring digunakan sebagai 

pembelajaran virtual, sebutan populernya adalah pembelajaran daring. 

Pembelajaran ini diperantarai dengan berbagai macam aplikasi. 

Aplikasi yang biasanya digunakan adalah Teams, Zoom, Google Meet, 

WhatsApp, Line, Skype, dan lain  

Pembelajaran daring atau yang dikenal dengan istilah E-learning 

merupakan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Menurut 

Thome dalam kuntarto pembelajaran daring merupakan pembelajaran 

yang dalam pelaksanaanyamemanfaatkan teknologi multimedia, kelas 
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virtual, video, teks online animasi, email, pesan suara, telepon 

konferensi, dan video steraming online.26 

Menurut balfaqih dalam pembelajaran daring siswa diberikan 

materi beruparekaman video atau slideshow, dengan tugas mingguan 

yang harus diselesaikan siswa dengan batas waktu yang telah 

ditentukan.27 Tujuan pembelajaran daring adalah memudahkan 

komunikasi penyampaian materi ajar dalam bidang pendidikan yang 

dilakukan jarak jauh. Tujuan pembelajaran daring umumnya 

diperuntukkan untuk metode ajar yang pembelajaran jarak jauh. 

Pembelajaran daring dilaksanaakan dalam berbagai bentuk 

pembelajaran yang pada dasarnya membutuhkan ketersediaan berbagai 

sumber belajar. Pola pembelajaran ini mencakup penyelenggaraan 

program pembelajaran melalui pendidikan tertulis atau korespondensi, 

bahan cetak (modul), radio, audio/ video, TV, berbantuan komputer, 

dan atau multi media melalui jaringan computer. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Paradigma Penelitian 

Paradigma penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian 

kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif berakar pada latar 

belakang ilmiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat 

                                                                 
26

 Kuntarto, E. (2017). Keefektifan Model Pembelajaran Daring dalam Perkuliahan Bahasa 

Indonsesia di Perguruan Tinggi. Indonesian Language Education and Literature, 3(1), 99-110. 

10.24235/ ileal. v3i1.1820. 2017. hlm.101 
27

 Bilfaqih, dkk (2015). Esensi Pengembangan Pembelajaran Daring , (Yogyakarta: 

Deepublish, 2015), hlm. 4 
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penelitian, memanfaatkan metode kualitatif analisis secara induktif, 

mengarahkan sasaran penelitian pada usaha menemukan teori lebih 

mementingkan proses dari pada hasil, memilih seperangkat kriteria 

untuk menulis keabsahan data, rancangan penelitian bersifat sementara 

dan hasil penelitian disepakati oleh subjek penelitian.28 

Pendapat lain menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati.29 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yang 

berjenis penelitian kualitatif yang dilakukan untuk memahami 

fenomena sosial dari pandangan sosial pelakunya. Penelitian ini adalah 

kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan 

mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.30 

Penelitian ini adalah kajian tentang strategi dalam pembelajaran 

daring Pendidikan Agama Islam dalam melaksanakan pembelajaran di 

masa pandemic covid-19. Penelitian ini diusahakan mendasar, 

mendalam serta berorientasikan pada proses sehingga menghasilkan 

kesimpulan yang signifikan.  
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 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2001), hlm. 4. 
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 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan , (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm, 36. 
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Dalam penelitian ini penulis menggambarkan dan menjelaskan 

tentang model pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada masa 

pandemic covid-19 di SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen. 

3. Pendekatan 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang menghasilakan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan 

individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak 

diperkenankan memisahkan suatu individu atau kelompok ke dalam 

suatu variabel maupun suatu hipotesis, tetapi perlu dipandang sebagai 

suatu keutuhan. Berdasarkan deskripsi di atas penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan metode kualitatif supaya diperoleh data secara 

alamiah (natural) dan menyeluruh sesuai dengan data yang diperoleh 

dari lapangan dan bukan merupakan hasil manipulasi maupun rekayasa 

karena tidak ada variabel atau unsur yang mengontrol.31 

Peneliti juga menggunakan penelitian jenis studi kasus. Menurut 

Samiaji Sarosa dalam bukunya Penelitian Kualitatif Dasar-dasar 

menyatakan bahwa studi kasus merupakan suatu metodologi penelitian 

yang menggunakan bukti empiris (bukan hasil esperimen 
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laboratorium) untuk membutikan apakah suatu teori dapat 

diimplemtasikan pada suatu kondisi atau tidak. 

Adapun Pendekatan ini dimaksud untuk mendeskripsikan strategi 

pembelajaran daring dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

yang digunakan pada masa pandemi covid-19 di SMP Birrul 

Waliadain Muhammadiyah Pendekatan penelitian merupakan 

merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana 

desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. 

Lawrence (2013: hlm. 23) terdapat tahapan dalam proses penelitian 

kualitatif sebagai berikut:  

Gambar 1.1 

Proses Penelitian Kualitatif 
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Merujuk pada pendapat di atas, bahwa dalam penelitian kualitatif 

ini peneliti mengungkapkan tentang strategi dalam pembelajaran 

daring Pendidikan Agama Islam di SMP Birrul walidain 

Muhammadiyah Sragen. Peneliti bertindak sebagai instrument 

penelitian, mengumpulkan, mendeskripsikan, menganalisis data yang 

diperoleh di lapangan mengenai perencanaan, proses pelaksanaan, 

evaluasi, penanaman nilai karakter yang timbul, sehingga hasil tersebut 

dapat di tuangkan ke dalam peneltian. Hal ini disesuaikan dengan 

langkah-langkah penelitian kualitatif. 

4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat 

diperoleh.32 Selanjutnya dalam penelitian ini penulis menggunakan dua 

sumber data yaitu; yakni sumber data primer dan sumber data 

sekunder. Sumber data primer, maksudnya ialah sumber data utama, 

yang diperoleh langsung dari responden utama peneliti. Responden 

utama dalam penelitian ini ialah kepala sekolah, waka kurikulum dan 

guru PAI di SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen Mapel 

Pendidikan Agama Islam. Sedangkan sumber data sekunder berarti 

sumber data pendukung, yang diperoleh dari semua yang berkaitang 

dengan responden utama, seperti aturan kebijakan, RPP silabus, dan 

sebagainnya yang medukung penelitian. 
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5. Obyek dan Subyek Penelitian 

Obyek penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian 

tentang strategi dalam pembelajaran daring Pendidikan Agama Islam 

selama pandemic covid 19. Adapun lokasi penelitian ini adalah SMP 

Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen yang beralamat di Jl. Tuntang 

No. 5 Cantel Wetan Sragen Tengah Sragen. Alasan memilih lembaga 

tersebut sebagai penelitian ini karena SMP Birrul Walidain 

Muhammadiyah Sragen termasuk sekolah yang berbasis komputerisasi 

pembelajaran untuk anak. Uniknya lagi setiap anak wajib mempunyai 

laptop untuk percepatan sekaligus inovasi pembelajaran terutama UTS 

dan UAS Online. Selain itu dunia Robotika sudah menjamur di dunia 

SMP Birrul Walidain Muhammadiyah dengan berbagai juara nasional 

dan internasional. 

Dengan demikian peneliti ingin mengetahui bagaimana starategi 

guru dalam pembelajaran daring selama pandemic covid 19. 

Bagaimana pula model strategi inovatif pembelajaran daring 

Pendidikan Agama Islam Pada Masa Pandemi Covid-19 di SMP Birrul 

Walidain Muhammadiyah Sragen. Sehingga tercipta pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam yang efektif pada masa pandemic covid 19. 

Sedangkan Subjek penelitian ini adalah pihak yang berkompeten 

dalam bidangnya diantaranya kepala sekolah, waka kurikulum, guru 

PAI, dan siswa yang akan digali informasinya untuk kepentingan 

penelitian. 
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6. Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan Peneliti sebagai berikut; 

1) Observasi 

Observasi (pengamatan) adalah kegiatan mempelajari suatu 

gejala dan peristiwa melalui upaya mengamati dan mencatat data 

atau informasi secara sitematis.33 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, 

penelitian bekenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-

gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.34 

Observasi ini dilaksanakan untuk memperoleh data tentang 

kegiatan guru dalam mengajar menggunakan strategi dalam 

pembelajaran daring dan partisipasi/keterlibatan siswa ketika 

proses pembelajaran berlangsung. 

2) Metode Interview (Wawancara) 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit/ kecil. Teknik 

pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri 

sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan 
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dan atau keyakinan pribadi. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa 

anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan 

metode interview adalah sebagai berikut: 

a) Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu 

tentang dirinya sendiri. 

b) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti 

adalah benar dan dapat dipercaya. 

c) Bahwa interprestasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa 

yang dimaksudkan oleh peneliti.35 

Wawancara dilakukan terhadap kepala sekolah, guru PAI dan 

siswa dengan cara bertanya secara langsung kepada responden 

bagaimana pendapat mereka tentang strategi dalam proses 

pembelajran daring. Wawancara ini dilakukan berdasarkan 

pedoman wawancara yang telah disusun 

3) Metode Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (Life Histories), 

biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, 

misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang 
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berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, 

patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap 

dari kenggunaan metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif.36 

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dipergunakan untuk 

menggali berbagai data, peristiwa dan kebijakan yang 

terdokumentasikan dan sesuai dengan tujuan penelitian. 

Berdasarkan jenis-jenis dokumentasi tersebut secara umum dapat 

di bedakan menjadi dua, yakni dokumen yang sifatnya internal dan 

eksternal. 

7. Validasi Data 

Validitas data adalah serangkaian bentuk ketepatan atas derajat 

dalam variabel penelitian yang menghubungkan antara proses 

penelitian pada obyek penelitian dengan data-data yang dilaporkan 

oleh seorang peneliti 

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti menyimpulkan 

menggunakan data teknik dalam pengumpulan data untuk menjamin 

keabsahan data, yaitu: Triangulation Member Check 

Triangulasi teknik pemerikasaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik 

triangulasi yang paling banyak digunakan ialah melalui sumber 
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lainnya. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda melalui metode kualitatif.37 

Member Check yaitu proses pengecekan data yang diperoleh 

peneliti kepada pemberi data. Teknik dilakukan peneliti dengan 

menunjukkan dan mengkonfirmasi kembali data-data yang telah 

diperoleh sebelumnya kepada informan yang sama. 

Member check dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan 

data selesai, atau setelah mendapat temuan, atau kesimpulan. Caranya 

dapat dilakukan secara individual, dengan cara peneliti datang ke 

pemberi data. Secara ringkas, tujuan member check adalah agar 

informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan 

sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.38 Oleh 

karena itu, peneliti menggunakan member check kepada narasumber 

penelitian di akhir kegiatan penelitian dengan fokus yang diteliti 

mengenai strategi dalam pembelajaran daring Pendidikan Agama 

Islam pada masa pandemic covid 19 di SMP Birrul Walidain 

Muhammadiyah Sragen. 

8. Analisis Data 

Data atau informasi yang paling penting untuk dikumpulkan dan 

dikaji dalam penelitian yang diproses berupa data kualitatif. Informasi 
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tersebut akan digali dari beragam sumber data yang akan dimanfaatkan 

dalam penelitian ini meliputi:  

1) Informan atau nara sumber, yang terdiri dari kepala sekolah, guru, 

karyawan, siswa, orang tua siswa dan komite sekolah serta 

stakeholder yang ada.  

2) Tempat dan peristiwa/ aktivitas terdiri dari kegiatan pelaksanaan 

kegiatan warga sekolah.  

3) Arsip dan dokumen resmi prestasi-prestasi akademik dan non 

akademik serta pendukung lainnya. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data 

dalam periode tertentu. pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan 

analisis jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang di wawancarai 

setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan 

melanjutkan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap 

kredibel. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukana secara interaktif dan berlangsung 

terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas 

dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi atau 

penarikan kesimpulan39. Langkah pertama setelah pengumpulan data 

selesai dilakukan reduksi data yaitu mengolongkan, mengarahkan dan 

membuang data yang tidak perlu serta pengorganisasian sehingga data 
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terpilah-pilah. Kedua, data yang telah di reduksi akan disajikan dalam 

bentuk narasi dan gambar. Ketiga, penarikan kesimpulan dari data yang 

telah di sajikan tahap kedua.  

 
 
 

Gambar 1.2 
Langkah analisis data40  

                                                                 
40

 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung, alfa beta 2017), hlm.143 

Bagan 1 Analisis Data kualitatif Menurut Miles dan Huberman 

Sumber : Prof. Dr. Sugiyono, 2005 

REDUKSI 

DATA KESIMPULA

N/ 
VERIVIKASI 

PENYAJIA
N DATA 

KOLEKSI 

DATA 



38 
 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan tesis ini terbagi menjadi lima bab, dengan 

rincian sebagai berikut; 

Pada halaman depan penelitian ini ada beberapa rangkaian dalam 

penyusunan diantaranya berisi tentang; halaman judul, halaman nota 

pembimbing, halaman pengesahan motto, persembahan, kata pengantar 

daftar isi dan tabel.  

Bab I Pendahuluan, di dalam bab ini memuat latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, 

kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II Landasan teori tentang strategi dalam pembelajaran daring 

Pendidikan Agama Islam pada masa pandemic covid-19. Pembahasan 

pada bab ini ada lima bahasan. Pertama mengenai strategi pembelajaran 

yang mencakup pengertian strategi pembelajaran, komponen strategi 

pembelajaran, pertimbangan dalam memilih strategi pembelajaran, dan 

faktor yang harus diperhatikan dalam penerapan e-learning sebagai 

strategi pembelajaran. Kedua strategi pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam. Yang ketiga mengenai pembelajaran daring yang mencakup 

Pengertian Pembelajaran Daring, Jenis-jenis pembelajaran daring, Media 

Pembelajaran daring, Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat 

Pembelajaran daring dan Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran dalam 

Jaringan. Keempat mengenai strategi alternatif dalam pembelajaran daring 
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PAI yang meliputi; pembelajaran discoveri/ inquiri terbimbing, contextual 

teaching learning, problem based learning dan student active learning 

Bab III Paparan Data dan Temuan Penelitian meliputi: profil SMP 

Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen meliputi sejarah singkat, visi dan 

misi sekolah. Bagian kedua adalah Kebijakan sekolah dalam pembelajaran 

daring. ketiga adalah strategi pembelajaran daring di SMP Birrul Walidain 

Muhammadiyah Sragen. Bagian keempat adalah kendala-kendala 

pembelajaran daring di SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen. Dan 

bagian kelima adalah strategi inovatif pembelajaran daring pada masa 

pandemic covid-19 di SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen. 

Bab IV Analisis Data. Pembahasan pada bab ini meliputi analisis 

tentang yang pertama Analisis Kebijakan sekolah dalam pembelajaran 

daring. Kedua, strategi pembelajaran daring di SMP Birrul Walidain 

Muhammadiyah Sragen. Ketiga, analisis strategi pembelajaran daring di 

SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen. Keempat analisis kendala-

kendala pembelajaran daring di SMP Birrul Walidain Muhammadiyah 

Sragen. Dan yang terakhir adalah analisis tentang strategi inovatif 

pembelajaran daring pada masa pandemic covid-19 di SMP Birrul 

Walidain Muhammadiyah Sragen 

Bab V Penutup. Dalam bab ini akan di bahas tentang kesimpulan 

dan saran-saran. 

Sedangkan pada bagian akhir penulisan tesis ini ada daftar pustaka 

dan daftar riwayat hidup dan lampiran- lampiran. 


