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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu proses pembinaan dan pelatihan 

seorang manusia sebagai peserta didik. Pembinaan ini diarahkan kepada 

pola pikir, olah rasa, dan olah jiwa seseorang. Dengan pembinaan melalui 

pola pikir, maka manusia akan terbina dalam hal kecerdasan 

intelegensinya. Dengan pembinaan melalui olah rasa, maka manusia akan 

terbina dalam kecerdasan emosinya. Dan dengan pembinaan olah jiwa 

yakni melalui spiritual, maka manusia akan menjadi makhluk yang 

senantiasa beriman dan bertawa kepada Allah SWT.
2
  

Pemerintah memberlakukan kurikulum 2013 dalam pendidikan 

Indonesia, dengan harapan mampu melahirkan pesertan didik yang tidak 

hanya cerdas melainkan juga mampu berfikir kritis, bersikap baik, dan 

kreatif. Jika dilihat secara substansi kurikulum 2013 bukanlah merupakan 

kurikulum yang baru, tetapi lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai 

kurikulum penyempurnaan dari kurikulum 2006 atau yang dikenal 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
3
 Kurikulum 2013 

berorientasi untuk menjadikan peserta didik memiliki peningkatan dan 
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keseimbangan dalam kompetensi pengetahuan (knowledge), sikap 

(attitude), dan keterampilan (skill).
4
 

Di dalam QS. Luqman (31:13) menunjukkan bahwa pentingnya 

pendidikan agama bagi anak-anak agar kelak mmenjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam 

QS. Lukman (31:13): 

                                                                                                                           

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, 

di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah 

benar-benar kezaliman yang besar”.
5
 

Pendidikan Agama Islam merupakan proses pendidikan yang 

dilakukan untuk membimbing tingkah laku seseorang, baik itu individu 

maupun sosial untuk mengarahkan kepada potensi, baik itu potensi dasar 

atau fitrah maupun potensi ajar yang sesuai dengan fitrahnya melalui 

proses intelektual dan spiritual yang berlandaskan nilai-nilai Islam untuk 

mencapai kebahagian hidup di dunia dan di akhirat.
6
 Pendidikan Agama 

Islam sendiri bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, 

penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang Agama Islam, 

sehingga dapat menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa 
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kepada Allah SWT serta memiliki akhlak yang mulia di dalam kehidupan 

pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7
 

Pada tahun 2020 dimana sekolah memasuki tahun ajaran semester 

genap, dimana sekolah sedang gencar-gencarnya menyelesaikan kegiatan 

belajar mengajar untuk mencapai target diakhir semesternya termasuk 

persiapan UN untuk kelas IX. Namun, proses tersebut terganggu 

dikarenakan adanya wabah virus COVID-19 yang menjangkit Indonesia, 

virus ini merebak di Indonesia mulai awal Maret 2020. Menyikapi hal 

tersebut pemerintah menerapkan social distancing (pembatasan sosial) 

yakni melarang orang untuk mengunjungi tempat yang ramai sebagai 

upaya pencegahan peyebaran virus. Selain social distancing pemerintah 

juga menerapkan physical distancing (pembatasan fisik) yakni dimana 

orang diminta untuk berjaga jarak antara oran lain minimal 1 meter. 

Kemudian pemerintah juga mengeluarkan keputusan work from home 

(bekerja dari rumah) yakni semua diminta untuk melakukan pekerjaan dari 

rumah. Dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah guna untuk 

memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 berimbas pada dunia 

pendidikan, dimana Kemendikbud menerapkan study from home (belajar 

dari rumah). Karena dikhawatirkan jika masih melakukan pembelajaran 

tatap muka akan mengancam para generasi bangsa terjangkit virus 

COVID-19. Karena hal ini pula menyebabkan pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMP Negeri 1 Jumapolo harus dilakukan secara daring.  
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Sistem pembelajaran konvensional yang dilakukan oleh guru 

perlahan tergantikan oleh aplikasi pembelajaran selama masa 

pembelajaran jarak jauh. Aplikasi pembelajaran ini berupaya untuk tetap 

dapat memberi ruang kepada guru untuk berinteraksi dengan peserta 

didiknya tanpa harus bertemu langsung. Guru, siswa, serta orang tua siswa 

pun dipaksa agar mampu beradaptasi dengan metode pembelajaran selama 

pandemi ini. Karena memang pembelajaran jarak jauh dirasa menjadi 

pilihan tepat yang dilakukan selama pandemi belum hilang dari Indonesia. 

Walaupun harus seperti ini, namun tuntutan dalam proses pembelajaran 

masih harus tetap terlaksana dan tercapai sebagaimana mestinya. 

Problematika yang terdapat dalam proses pembelajaran pendidikan 

Agama Islam ini bisa ditimbulkan dari pengajar, peserta didik, dan 

orangtua peserta didik. Untuk dari pengajar sendiri meliputi lokasi rumah 

guru ada yang belum memiliki akses internet baik, media pembelajaran 

yang monoton, kesulitan memantau anak ketika pembelajaran 

berlangsung, kesulitan dalam penilaian anak. Dari siswa meliputi 

kejenuhan dalam belajar, turunnya motivasi belajar siswa, kurangnya 

fasilitas belajar di rumah, kurangnya keahlian siswa dalam media 

pembelajaran online, kemudian jaringan internet. Untuk yang dari 

orangtua mayoritas kurang sabar dalam mendampingi anaknya ketika 

pembelajaran jarak juah, adanya orangtua yang memiliki pengetahuan 

kurang akan kesulitan menjelaskan jika ada pertanyaan dari anaknya, 

alasan pekerjaan membuat orangtua tidak bias mendampingi anaknya. Jika 
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permasalahan ini dibiarkan maka akan berdampak buruk bagi peserta 

didik. SMP Negeri 1 Jumapolo merupakan sekolah unggulan, karena 

prestasinya yang cukup baik ditingkat kabupaten Karanganyar. Maka dari 

itu saya memilih sekolah ini untuk melihat bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran jarak jauh ini tetap membuat SMP Negeri 1 Jumapolo 

menjadi sekolah unggulan seperti sebelum pandemi.  

Berdasarkan uraian di atas, makapeneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai problematika pelaksanaan pembelajaran 

jarak jauh selama masa pandemi ini dengan judul “Problematika 

Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam Kelas VII di SMP Negeri 1 Jumapolo 

Karanganyar Tahun Pelajaran 2020/2021” 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti, maka ada 

beberapa pokok pemasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam kelas VII di SMP Negeri 1 Jumapolo? 

2. Apa problematika dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VII di SMP Negeri 1 

Jumapolo? 
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3. Bagaimana solusi dalam menyelesaikan problematika pelaksanaan 

pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

kelas VII di SMP Negeri 1 Jumapolo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VII di SMP Negeri 1 

Jumapolo. 

2. Untuk mengidentifikasi problematika yang muncul selama 

pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam kelas VII di SMP Negeri 1 Jumapolo. 

3. Untuk mengidentifikasi solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan 

problematika dalam pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam kelas VII di SMP Negeri 1 Jumapolo. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi pikiran peneliti ke dalam khasanah keilmuan. 

Kontribusi ini berkaitan dengan problematika pelaksanaan 

pembelajaran jarak jauh melalui pada mata pelajaran Pendidikan 
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Agama Islam, sehingga dapat diketahui solusi guru Pendidikan 

Agama Islam dalam menyelesaikan problematika tersebut.  

2. Secara Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi 

manfaat kepada: 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan kepala sekolah sebagai: 

1) Bahan referensi untuk memajukan kualitas pendidikan dan 

bahan evaluasi pada saat pandemi ini. 

2) Bahan masukan bagi kepala sekolah untuk lebih 

meningkatkan kualitas pendidikan oleh pengajar. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan guru Pendidikan Agama Islam dalam upaya 

meningkatkan kualitas pendidikan dan mengembangkan 

kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh sesuai 

dengan kompetensi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

c. Bagi Peserta Didik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan 

semangat dan memotivasi peserta didik untuk meningkatkan 

prestasi belajar dalm proses pembelajaran daring ini. Serta peserta 

didik dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ia miliki, 
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sehingga dapat menjadi acuan dalam mengembangkan potensi, 

minat, dan bakat. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, 

penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana berusaha 

mengungkapkan atau mendesripsikan fakta yang terjadi di lapangan 

melalui data-data yang diperoleh ketika penelitian.  

Menurut istilah penelitian kualitatif adalah metodologi yang 

mengungkap keadaan sosial tertentu dengan menggambarkan realitas 

secara tepat, dibingkai oleh kata-kata bukan dengan angka tergantung 

pada bermacam-macam informasi yang relevan. Seperti yang 

ditunjukkan oleh Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah 

teknik eksplorasi yang menghasilkan informasi berbeda sebagai kata-

kata yang disusun atau diungkapkan dari individu dan praktik yang 

dapat dikenali yang dikoordinasikan di yayasan dan orang-orang 

secara komprehensif.8 

Dalam kasus ini, peneliti akan langsung terjun ke lapangan yaitu 

di lembaga pendidikan SMP Negeri 1 Jumapolo, kemudian melakukan 

penelitian mengenai problematika pelaksanaan pembelajaran jarak 
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jauh pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VII. Dimana 

dalam proses pelaksanaannya sendiri yang perlu diteliti adalah tujuan 

dari pembelajaran jarak jauh, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, 

dan evaluasi dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Kemudian 

problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran itu 

sendiri. Sehingga peneliti memperoleh data yang diperlukan untuk 

melakukan analisis terhadap tinjauan teori dan permasalahan dalam 

penelitian ini dapat terjawab. 

2. Pendekatan Penelitian 

Tinjauan ini menggunakan pendekatan fenomenologis, dimana 

pendekatan fenomenologis merupakan kebiasaan eksplorasi subyektif 

yang dibangun dalam cara berpikir, ilmu otak, dan menyoroti 

pengalaman eksistensi manusia (ilmu sosial). Pendekatan 

fenomenologis memanfaatkan pengalaman pendidikan sebagai alat 

untuk lebih mudah memahami latar sosial-sosial, politik atau rekaman 

di mana pengalaman itu terjadi, eksplorasi ini akan melihat dari atas ke 

bawah masalah fokus konstruksi mendasar dari suatu objek studi.
9
 

3. Tehnik Penentuan Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di suatu lembaga pendidikan SMP 

Negeri 1 Jumapolo, yang di dalamnya menyangkut beberapa subjek 

yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembelajaran jarak 

jauh pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VII. Subjek 
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yang pertama yaitu kepala sekolah yang memiliki peran memberikan 

arahan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengembangan 

pendidikan serta pengajaran di sekolah. Kedua, yaitu Wakil Kurikulum 

di SMP Negeri 1 Jumapolo memiliki tugas mengkoordinasikan 

kegiatan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Ketiga, yaitu guru  

Pendidikan Agama Islam kelas VII sebagai pelaksana kegiatan 

pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

kelas VII. Yang terakhir adalah siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Jumapolo sebagai objek latihan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematik yang 

muncul pada objek penelitian. Ada dua observasi, khususnya 

observasi langsung dan observasi tidak langsung. Observasi 

langsung dilakukan terhadap objek di tempat atau berlangsungnya 

peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang 

diselidikinya. Sedangkan observasi tidak langsung dilakukan tidak 

pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki.
10

  

Dalam penelitian ini peneliti akan melakakukan observasi 

secara langsung yaitu dengan terlibat langsung di lapangan untuk 

mengetahui problematika pelaksanaan pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam kelas VII di SMP Negeri 1 Jumapolo. 
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b. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung 

melalui percakapan atau tanya jawab yang dilakukan dengan 

pertemuan antara dua orang untuk saling bertukar informasi. 

Dengan melalui wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal 

secara lebih mendalam tentang partisipan dalam menafsirkan 

situasi dan fenomena yang terjadi, yang mana data-data tersebut di 

dapat ditemukan melalui kegiatan observasi.
11

 

Untuk melengkapi data-data yang belum ditemukan dalam 

kegiatan observasi, maka yang pertama peneliti melakukan 

wawancara dengan kepala sekolah SMP Negeri 1 Jumapolo 

sebagai seseorang yang memiliki wewenang dalam memimpin dan 

menbuat rancangan pembelajaran di SMP Negeri 1 Jumapolo. 

Kedua wawancara dengan Wakil Kurikulum yang memiliki tugas 

untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. 

Ketiga wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam kelas VII 

mengenai problematika yang dihadapai dalam pelaksanaan 

pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam. Keempat wawancara dengan peserta didik. 

c. Dokumentasi  
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Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data 

dengan mencari data mengenai hal-hal  yang berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, dan 

sebagainya.
12

 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

problematika pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pada pelajaran 

Pendidikan Agama Islam, data tersebut berupa RPP pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam kelas VII, prota dan promes tahun 

pelajaran 2020/2021, data tentang keadaan guru, jumlah siswa, 

kondisi sekolah SMP Negeri 1 Jumapolo, dan data lainnya yang 

mendukung dalam proses penelitian. 

5. Metode Analisis Data 

Jenis analisis data yang digunakan yaitu analisis isi (Content 

Analysis). Analisis isi  merupakan langkah untuk mencari dan menata 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke 

dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan 

dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain.
13

 Pemilihan analisis isi dalam 

penelitian ini karena analisis isi dianggap tepat dalam menggali 
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problematika yang muncul ketika pelaksanaan pembelajaran jarak jauh 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Jumapolo. 

Miles dan Huberman menjelaskan ada tiga metode analisi data 

kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau 

kesimpulan.
14

 

a. Reduksi Data 

Reduksi data dapat diartikan sebagai jalan memilih, 

memusatkan perhatian pada perbaikan, mengabstraksi, dan 

mengubah informasi  yang muncul dari catatan kecil di lapangan. 

Reduksi adalah jenis penyelidikan yang mengasah, menyortir, 

mengoordinasikan, membuang yang berlebihan dan menyatukan 

informasi sehingga tujuan terakhir dapat ditarik dan dikonfirmasi. 

Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan dengan cara 

membuat ringkasan, memberi tanda-tanda penting, membagi ke 

dalam tema yang berkaitan, dan membuat memo mengenai 

bagaimana tujuan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pelaksanaan 

pembelajaran jarak jauh di SMP Negeri 1 Jumapolo pada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VII. 

b. Penyajian Data 

Dalam penyajian data Miles dan Huberman membatasi 

"penyajian" sebagai kumpulan data terorganisir yang 

memungkinkan untuk mencapai kesimpulan dan membuat 
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langkah-langkah yang telah dikurangi dan dijelaskan tergantung 

pada pengumpulan masalah yang diperiksa, dengan 

mempertimbangkan tujuan yang akan ditarik. 

Penyajian data dalam penelitian ini menggunakan uraian 

singkat yang menjelaskan problematika pelaksanaan 

pembelajaran jarak jauh di SMP Negeri 1 Jumapolo, semua 

dirancang secara sistematis sehingga peneliti dapat memberikan 

kesimpulan terhadap apa yang terjadi. 

c. Verifikasi atau Kesimpulan 

Verifikasi atau kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

adalah penemuan-penemuan baru yang belum pernah ada. 

Penemuan-penemuan dalam eksplorasi subjektif dapat disebut 

sebagai penggambaran sebuah artikel yang pada akhirnya masih 

samar atau kacau. Akhir dapat ditarik dengan melihat kesesuaian 

pernyataan subjek pemeriksaan dengan ide-ide dasar hipotesis 

yang digunakan. 

6. Uji Keabsahan Data 

Untuk mendapatkan penyajian data yang akurat, maka 

dibutuhkan pemeriksaan sumber data.
15

 Dalam penelitian ini, 

keabsahan data dapat diperiksa dengan menggunakan teknik 

triangulasi. 
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 Salim dan Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Citapustaka Media, 

2016), hlm 165 



15 

 

 
 

Triangulasi adalah suatu teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang ada di luar data untuk keperluan 

pengecekan atau dijadikan sebagai data pembanding dari data yang 

didapatkan.
16

 Pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan 

teknik triangulasi dapat dilakukan dengan cara berikut:  

a. Membandingkan data hasil pengamatan atau observasi dengan data 

hasil wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 

c. Membandingkan data hasil wawancara dengan isi dokumen yang 

berkaitan. 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif dengan triangulasi 

akan lebih meningkatkan kekuatan data dibandingkan menggunakan suatu 

pendekatan. Menurut Patton terdapat empat macam triangulasi dalam 

penelitian anatara lain ; 

a. Triangulasi sumber, yakni pemeriksaan sumber yang memanfaatkan 

jenis sumber data yang berbeda-beda untuk menggali data yang sejenis. 

b. Triangulasi metode, yakni pemeriksaan yang lebih menekankan pada 

penggunaan metode pengumpulan data yang berbeda dan mengarah 

kepada sumber data yang sama untuk menguji kesesuaian informasinya. 
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 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 

hlm 331 
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c. Triangulasi peneliti, yakni hasil penelitian terkait bagian tertentu atau 

keseluruhan dapat diuji validitasnya dari beberapa peneliti yang lain. 

d. Triangulasi teori, yakni pemeriksaan data dengan memakai perspekstik 

lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan.
17

 

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan membandingkan hasil observasi, dan dokumentasi dengan 

sumber data yang diperoleh dari kegiatan wawancara. Dalam artinya 

hasil wawancara dikaitkan dengan kegiatan observasi dan hasil 

dokumentasi menjadi penguat keabsahan data yang didapatkan. 
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