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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan 

kepadamu,”Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka 

lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan 

apabila dikatakan,”Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah 

akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti 

apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Mujadalah:11).
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Yasmina (Bandung: Sygma Exagrafika, 

2007), 543 



 

 v 

PERSEMBAHAN 

Alhamdulillah kupanjatkan kepada Allah S.W.T, atas segala rahmat dan 

kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala 

kekurangan. Karena telah menghadirkan orang-orang berarti disekeliling saya. 

Dimana selalu memberi semangat dan doa sehingga skripsi saya ini dapat 

diselesaikan dengan baik.  

Untuk karya ini ku persembahkan kepada: 

1. Ayahanda tercinta Moh.Nurkholil dan Ibunda tercinta Siti Fahyumi yang 

senantiasa membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis agar menjadi 

orang yang lebih baik dalam setiap langkahnya. Apa yang penulis dapat belum 

mampu membayar semua jasa, perjuangan, dan kasih sayang kalian. 

Terimakasih untuk semua support dan semangat ibu dan ayah sehingga 

penulis bisa sampai tahap ini.  

2. Untuk kakakku tercinta Noramita Yuli Andira dan Nurfa Vera Yunita 

terimakasih sudah selalu mendukung apapun yang penulis lakukan yang 

terpenting adalah yang terbaik untuk penulis. Dan tak lupa untuk keponakan 

tercinta Kanaya Azkiya Prasaja selalu memberikan dukungannya untuk tante.  

3. Untuk sahabat-sahabatku Ferdi, Ulil, Lia seperjuangan PAI angkatan 2017, 

terutama kelas A1 yang selalu menemani dan memberikan semangat dari awal 

sampai akhir perkuliahan.  

 

 

 

 

  



 

 vi 

KATA PENGANTAR 

 

        

Segala puji syukur kehadirat Allah S.W.T, karena atas segala rahmat dan 

hidayah-Nya serta nikmat Islam yang telah diberikan oleh Allah S.W.T sehingga 

peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Pembelajaran 

Daring Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri Singojuruh Banyuwangi” ini dapat terselesaikan dengan lancar. 

Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kehadirat Nabi Muhammad S.A.W 

beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai 

Islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia di penjuru 

dunia. 

Dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan, bantuan 

dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan 

baik. Oleh karena itu, peneliti menyadari dan menyampaikan terimakasih 

sedalam-dalamnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE,MM.,selaku Rektor UIN KHAS 

Jember yang telah memberikan fasilitas yang memadai selama penulis 

menuntut ilmu di UIN KHAS Jember. 

2. Ibu Dr. Hj. Mukni’ah, M.Pd.I., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan UIN KHAS Jember yang telah membimbing dalam proses 

perkuliahan. 

3. Bapak Rifan Humaidi, M.Pd.I selaku Ketua Jurusan Program Studi 

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN 

KHAS Jember yang telah memberikan kemudahan dan dukungan dalam 

proses perkuliahan. 

4. Ibu Dr. Hj. Fathiyaturrahmah, M.Ag., selaku Koordinator Program Studi 

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN 

KHAS Jember yang telah memberikan kemudahan dan dukungan dalam 

proses perkuliahan. 



 

 vii 

5. Bapak Dr. Zainuddin Al-Haj Zaini, Lc.,M.Pd.I selaku dosen pembimbing 

skripsi yang telah sabar, ikhlas, dan telaten dalam meluangkan waktu, 

tenaga, demi membimbing dan memotivasi penulis agar dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

6. Sahabat-sahabatku seperjuangan PAI angkatan 2017, terutama kelas A1 

yang telah memberi semangat dan motivasi untuk terselesaikannya skripsi 

ini.  

7. Bapak Dr. Roni Subhan S.Pd.,M.Pd selaku Kepala Perpustakaan UIN 

KHAS Jember, beserta karyawan yang telah memberikan pelayanan dalam 

hal fasilitas refrensi bagi penulis.  

Akhir kata, peneliti harapkan semoga Allah S.W.T melimpahkan 

rahmat dan hidayah-Nya atas kebaikan bapak/ibu serta rekan-rekan 

sekalian dan hasil penelitian ini dapat berguna khususnya bagi peneliti dan 

bagi masyarakat umumnya. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih 

banyak kekurangan. Oleh karena itu, sekiranya kritik dan saran yang 

membangun dari segenap pihak sangat peneliti harapkan.  

 

 

        Jember, 23 Juni 2022 

 

 

       Nur Afni Oktavia Safitri 

       NIM. T20171028 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 viii 

ABSTRAK 
Nur Afni Oktavia Safitri, 2022: Penerapan Pembelajaran Daring Dalam Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 

Singojuruh Banyuwangi 
 

Kata Kunci : Pembelajaran Daring, Pendidikan Agama Islam 

 

Pembelajaran daring merupakan suatu gagasan  pendidikan yang masih 

melibatkan beberapa unsur teknologi dalam pembelajarannya. Pembelajaran ini 

juga menggunakan  sistem jaringan internet dimana pendidik bisa dengan mudah 

memunculkan berbagai interaksi pembelajaran. Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri Singojuruh Banyuwangi merupakan salah satu lembaga dibawah naungan 

PP. Ihya’ Ulumuddin yang menerapkan sistem boarding school berbasis pondok 

pesantren. Setelah dilakukan pengamatan, ditemukan bahwa Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri Singojuruh Banyuwangi dalam penerapannya melaksanakan 

pembelajaran daring mata pelajaran pendidikan agama Islam menggunakan 

aplikasi moodle, whatsapp dan zoom.   

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penerapan pembelajaran daring 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMKN Singojuruh Banyuwangi? 

2)Apa saja aplikasi pendukung pembelajaran daring mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMKN Singojuruh Banyuwangi? 3)Bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan aplikasi 

Moodle di SMKN Singojuruh Banyuwangi? 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk mendiskripsikan penerapan 

daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMKN Singojuruh 

Banyuwangi, 2)Untuk mendeskripsikan aplikasi pendukung program 

pembelajaran daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMKN 

Singojuruh Banyuwangi, 3)Untuk mendiskripsikan pelaksanaan pembelajaran 

daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan aplikasi Moodle di SMKN 

Singojuruh Banyuwangi.  

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah kualitatif dengan jenis 

penelitian deskriptif. Subjek penelitian kepala sekolah, waka kurikulum, waka 

sarpras, dua guru pendidikan agama Islam, dan siswa-siswi kelas XI TKR 1. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan pada 

penelitian yaitu menggunakan kondensasi data, penyajian data dan kesimpulan. 

Pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi 

teknik. 

Hasil temuan penelitian ini yaitu: 1) Penerapan pembelajaran daring 

dilakukan melalui sistem belajar mengajar secara online menggunakan jaringan 

internet dan salah satu aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi moodle, Pendidikan 

Agama islam mengajarkan kepada siswa tentang nilai-nilai sosial, ibadah, moral, 

dan ketauhidan. 2) Pelaksanaan pembelajaran daring guru menerapkan sistem 

disiplin siswa agar siswa disiplin waktu dalam memahami materi pembelajaran 

berupa link video youtube sehingga siswa tidak akan merasakan kejenuhan. 3) 

Evaluasi pembelajaran daring menggunakan sistem mengerjakan soal-soal latihan 

berupa kuis soal yang dikirimkan oleh guru melalui aplikasi moodle. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri  Singojuruh Banyuwangi berdiri 

sejak tahun 2005. Berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Singojuruh 

Banyuwangi tidak bisa lepas dari perjuangan para tokoh dan pengasuh Pondok 

Pesantren Ihya’ Ulumuddin Singojuruh Banyuwangi. Di sekolah ini pada 

beberapa tahun silam telah dilaksanakan pembelajaran daring agar proses 

belajar mengajar tetap dilaksanakan meskipun tanpa adanya tatap muka secara 

langsung oleh guru dan siswa, dikarenakan siswa harus melaksanakan 

program PKL atau bisa disebut dengan Program Kerja Lapangan di luar 

wilayah sekolah. 

Pembelajaran daring  dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam 

menggunakan aplikasi moodle ini adalah salah satu pembelajaran yang 

menjadi pembeda karena Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Singojuruh 

Banyuwangi ini bersistem boarding school atau dibawah naungan pondok 

pesantren. Pembelajaran daring mata pelajaran pendidikan agama Islam ini 

diajar oleh Pendidik yang kompeten, aktif serta terampil supaya pembelajaran 

dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang di inginkan.  

Menurut Waka. Sarana Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 

Singojuruh Banyuwangi yaitu Bapak Moh. Haris, ST., MT. bahwa aplikasi ini 

digunakan karena kurangnya minat belajar dari siswa sehingga yang awalnya 

pembelajaran daring menggunakan aplikasi google form diganti menjadi 



 

 

2 

aplikasi moodle. Di dalam aplikasi ini guru dapat menggunakan fitur-fitur 

yang sudah di siapkan di dalam aplikasi moodle sehingga dapat menumbuhkan 

minat belajar siswa. 
1
  

Adapun keunikan dari penelitian ini yaitu siswa dapat mempelajari 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan mudah karena adanya 

beberapa fitur unik di dalam aplikasi moodle ini seperti kuis, adanya 

pengiriman video gambar oleh guru kepada siswa agar siswa juga mudah 

memahami materi yang telah disampaikan oleh guru, serta file-file materi 

yang harus dipelajari oleh siswanya. Siswa juga dapat menanyakan secara 

langsung kepada gurunya beberapa materi yang kurang dipahami oleh 

beberapa siswa melalui forum chatting yang ada di aplikasi moodle.  

 Pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan siswa. Pembelajaran 

merupakan inti dari proses pendidikan di sekolah, di dalamnya terjadi 

interaksi antara berbagai komponen pengajaran, komponen itu berupa: Guru, 

materi dan siswa. Interaksi tiga komponen tersebut melibatkan sarana dan 

prasarana, seperti metode, media dan penataan lingkungan belajar, sehingga 

terciptalah situasi yang memungkinkan agar tercapainya tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Proses pembelajaran meliputi: Interaksi guru dan 

siswa, materi yang tercantum dalam kurikulum, metode pembelajaran, dan 

media pembelajaran. 
2
 

Pembelajaran daring merupakan suatu gagasan  pendidikan yang masih 

melibatkan beberapa unsur teknologi dalam pembelajarannya. Pembelajaran 

                                                           
1
Moh. Haris, ST.,MT. diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 4 Februari 2022 

2 Zulaichah Ahmad, Perencanaan Pembelajaran PAI (Jember: Madania Center Press, 2008), 9. 
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ini juga menggunakan  sistem jaringan internet dimana pendidik bisa dengan 

mudah memunculkan berbagai interaksi pembelajaran. Pada saat proses 

belajar mengajar, pendidik dan peserta didik membutuhkan beberapa alat 

elektronik seperti smartphone atau telepon  android, laptop, dan computer 

yang bisa digunakan agar proses belajar mengajar dapat dilaksanakan.  

Pembelajaran daring juga dapat diartikan sebagai aktivitas yang 

dilakukan guru dan peserta didik melalui media internet. 
3
 Sebagaimana dapat 

dijabarkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS Pasal 31 

Ayat 3 menyatakan bahwa: Suatu pendidikan dengan sistem belajar mengajar 

yang berjarak jauh dimana dalam pendidikan tersebut mencakup berbagai 

macam program pendidikan bersifat tertulis, radio, dan juga video yang 

berbasis jaringan komputer.
4
 

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 

tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 12 ayat 2 menyatakan 

bahwa: Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

dilakukan oleh pendidik dengan memberikan keteladanan, 

pendampingan, dan fasilitasi.
5
 

  

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah upaya membuat 

peserta didik dapat belajar, butuh belajar, terdorong untuk mau belajar, dan 

tertarik untuk terus menerus mempelajari Pendidikan Agama Islam, baik itu 

untuk kepentingan bagaimana cara beragama yang benar maupun mempelajari 

Islam sebagai pengetahuan.  

                                                           
3 R. Gilang K. Pelaksanaan Pembelajaran Daring di Era-COVID-19 ( Jawa Tengah: Lutfi Gilang, 

2020), 19, 

https://www.google.co.id/books/edition/Pelaksanaan_Pembelajaran_Daring_di_Era_C/dxoeEA

AAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pembelajaran+daring+2020&printsec=frontcover. 
4 Sekretariat Negara RI, UU. No  20 Th 2003 Tentang Sisdiknas &  Peraturan-Pemerintahan RI 

Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bandung: Citra Umbara,2017),48 
5 Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang  Standar Nasional Pendidikan. 

https://www.google.co.id/books/edition/Pelaksanaan_Pembelajaran_Daring_di_Era_C/dxoeEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pembelajaran+daring+2020&printsec=frontcover
https://www.google.co.id/books/edition/Pelaksanaan_Pembelajaran_Daring_di_Era_C/dxoeEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pembelajaran+daring+2020&printsec=frontcover
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Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) 

adalah salah  satu  nama dalam  sebuah  program aplikasi dimana dalam 

aplikasi tersebut dapat mengubah proses belajar  mengajar  ke dalam bentuk 

website. Aplikasi ini juga bisa memungkinkan  peseta didik untuk dapat 

masuk ke dalam ruang  kelas yang bersifat digital, sehingga peseta didik dapat 

mengakses beberapa materi pelajaran. 
6
 

Moodle juga merupakan salah  satu perangkat lunak yang dapat 

dimodifikasi sehingga dapat dengan  mudah dimasukkan berbagai unsur 

multimedia seperti berupa gambar animasi bergerak, audio suara, atapun bisa 

berbentuk vidio yang nantinya akan dikirimkan oleh pendidik dalam bentuk 

link,sehingga peseta didik dapat dengan  mudah  mengakses vidio 

pembelajaran yang harus dipelajari. Aplikasi Moodle juga merupakan aplikasi 

yang diberikan secara gratis sebagai perangkat lunak yang berbasis open 

source, artinya meski perangkat tersebut masih memiliki hak cipta, moodle 

tetap memberikan kebabasan bagi penggunanya untuk memodifikasi sesuai 

dengan yang di inginkan. Dengan memanfaatkan fasilitas yang terdapat pada 

aplikasi ini, guru dapat membuat suatu gagasan yang dapat menarik minat 

siswanya, dimasa pandemic COVID-19 ini, sehingga siswa dapat terlibat aktif 

dalam proses belajar mengajar.
7
 

                                                           
6 Carol Natasia dan Durinta Puspasari. “Pemanfaatan Media E-Learning Moodle Untuk 

Menunjang Pembelajaran Mahasiswa di Fakultas Manajemen dan Bisnis Universitas 

Ciputra”,Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran  no. 1( 2020):171. 
7 Syamsul Rizal dan Birrul Walidain, “Pembuatan Media Pembelajaran E-Learning Berbasis 

Moodle Pada Matakuliah PengantarAplikasi Komputer, Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA. no. 2 

(Februari 2019):182 



 

 

5 

Berdasarkan  penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwasanya proses 

belajar dan mengajar akan ditemukan beberapa dalil dari Al-Qur’an, sehingga 

peserta didik akan mengetahui betapa pentingnya proses belajar dan mengajar 

dapat terus dilaksanakan. Adapun perintah melaksanakan pembelajaran 

dikemukakan dalam Q.S. Al-Mujadalah ayat 11, yang berbunyi:  

                     

                       

                

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan 

kepadamu,”Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka 

lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. 

Dan apabila dikatakan,”Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya 

Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman 

diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan 

Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-

Mujadalah:11).
8
 

Data yang dikumpulkan melalui wawancara,observasi, dan dokumentasi. 

Pengumpulan data biasanya menghasilkan catatan tertulis yang sangat banyak, 

transkip wawancara yang diketik, atau vidio bisa juga audio tentang 

percakapan yang berisi penggalan data yang jamak nantinya dapat dipilah-pilah 

dan dianalisis. Proses ini dilaksanakan dengan tujuan membuat kode dan 

mengkategorisasikan data.  

Alasan peneliti memilih judul ini yaitu di masa pandemi seperti ini sangat 

dibutuhkan guru PAI yang bisa mengaplikasikan beberapa aplikasi agar siswa 

                                                           
8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Yasmina (Bandung: Sygma Exagrafika, 

2007), 543 
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tidak mudah bosan ketika melaksanakan proses belajar mengajar dengan 

gurunya. Guru menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa dengan cara 

mengirimkan file berisikan materi-materi pembelajaran dan vidio berupa link 

youtube atau bisa juga mengirimkan beberapa tugas berbentuk kuis soal.  

Dari keunikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah 

permasalahan yang berhubungan dengan latar belakang diatas dengan judul: 

“Penerapan Program Pembelajaran Daring Pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 

Singojuruh Banyuwangi” 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitian dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan pembelajaran daring mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMKN Singojuruh Banyuwangi? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran daring mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dengan aplikasi moodle di SMKN Singojuruh Banyuwangi? 

3. Bagaimana evaluasi pembelajaran daring mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dengan aplikasi moodle di SMKN Singojuruh Banyuwangi?  
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian  merupakan suatu gambaran peneliti guna mencapai 

tempat yang akan dituju. Didalam tujuan penelitian ini, akan menjawab 

persoalan atau permasalahan yang ada di dalam fokus penelitian.
9
 

1. Untuk mendiskripsikan penerapan daring mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMK Negeri Singojuruh Banyuwangi 

2. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan pembelajaran daring mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dengan aplikasi moodle di SMKN Singojuruh 

Banyuwangi 

3. Untuk mendeskripsikan evaluasi pembelajaran daring mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dengan aplikasi moodle di SMKN Singojuruh 

Banyuwangi 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini beisi tentang kontribusi selanjutnya yang akan 

dilaksanakan oleh peneliti setelah melaksanakan penelitian. Kontribusi itu 

sendiri bisa berupa teori dan praktis. Adapun penjelasan  tentang kegunaan 

teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:  

1. Kegunaan teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan  mampu untuk lebih berkontribusi 

lagi dalam menyampaikan sumber pengetahuan yang ada di sekolah, serta 

lebih mengembangkan bagaimana mengaplikasikan aplikasi moodle ini 

kepada guru pengajar materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

                                                           
9 Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad 

Siddiq Jember (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 92-93 
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2. Kegunaan praktis 

a. Bagi peneliti itu sendiri, dapat berguna untuk menambah wawasan 

serta gagasan ide bagaimana mengaplikasikan aplikasi moodle pada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang akan disampaikan  

kepada siswanya, serta memberikan pengetahuan lebih untuk peneliti 

selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian yang sama. 

a. Bagi institusi, hasil penelitian di harapkan dapat memberikan 

kontribusi nyata bagi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dan 

penelitian ini berguna sebagai sumber tambahan dalam memperoleh 

informasi bagi calon peneliti lain yang akan melakukan penelitian pada 

kajian yang sama. 

b. Bagi lembaga, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi serta meningkatkan 

pengetahuan dan pengalaman dalam upaya meningkatkan kualitas 

keterampilan dalam suatu pelajaran. 

c. Bagi guru, penelitian ini dapat memotivasi guru untuk lebih 

meningkatkan sistem pembelajaran Daring dengan aplikasi moodle 

terutama pelajaran PAI. 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah ini berisi tentang penjelasan yang akan dijadikan titik 

fokus oleh peneliti di dalam suatu judul penelitian. Tujuan dari definisi istilah 

ini agar lebih menjelaskan secara terperinci bagaimana kalimat yang tertera di 
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dalam suatu penelitian.
10

 Adapun beberapa definisi istilah yang perlu 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Pembelajaran dalam jaringan (Daring) 

Proses belajar dan mengajar yang dilaksanakan secara online dengan 

menggunakan aplikasi berbentuk jejaring sosial yang diselenggarakan 

karena adanya jejaring web dengan sebuah gagasan namun juga 

melibatkan unsur teknologi dengan jaringan internet. di setiap mata 

pelajarannya, pendidik menyiapkan materi berupa video, bisa juga 

menggunakan slide show, file materi ,rekaman dan tugas mingguan yang 

harus dikerjakan oleh peseta didik biasanya dikirim dalam  bentuk file atau 

dokumen yang harus dikerjakan dengan batas waktu pengerjaan yang telah 

ditentukan oleh pendidik.   

2. Pendidikan Agama Islam (PAI)  

Salah satu materi belajar yang disampaikan oleh pendidik kepada 

peseta didik untuk lebih memahami, mengimani, serta selalu 

mengamalkan sikap bertakwa kepada Allah S.WT. Materi Pendidikan 

Agama Islam  ini juga mengajarkan berbagai macam materi ajaran Islam 

lainnya, sepeti contoh materi fiqih yang berisi tentang hukum-hukum 

Islam, SKI yang berisi tentang Sejarah perkembangan Islam, dan lain 

sebagainya. Semua materi ini bersumber utama dari Al-Qur’an dan Hadist. 

Generasi tua juga dapat mengajarkan beberapa pengamalan untuk 

                                                           
10 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiyah  (Jember: IAIN Jember Pers,2019),93 
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bertakwa kepada Allah S.W.T untuk disampaikan pada generasi muda 

melalui pengajaran, pelatihan, serta bimbingannya.  

3. Aplikasi Moodle  

Dalam aplikasi ini dapat merubah model penyampaian materi 

pembelajaran  ke dalam situs web. Aplikasi ini mengajarkan kepada 

peserta didik untuk bisa masuk ke dalam ruang kelas digital, sehingga 

peserta didik dapat mengakses materi belajar berupa kuis, dan juga jurnal 

yang bersifat elektronik. Di dalam aplikasi ini juga terdapat konsep 

penyampaian materi belajar yang disampaikan oleh pendidik dengan 

memanfaatkan teknologi informasi, yang biasa kita sebut sebagai 

pembelajaran e-learning. Serta dapat menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan.  

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Singojuruh Banyuwangi 

menerapkan sistem pembelajaran daring dalam mata pelajaran pendidikan 

agama Islam. Pembelajaran ini dilaksanakan secara online dengan 

menggunakan aplikasi moodle berbentuk jejaring sosial yang 

diselenggarakan karena adanya jejaring web. Pendidikan Agama Islam 

bertujuan agar siswa lebih memahami, mengimani, serta selalu 

mengamalkan sikap bertakwa kepada Allah S.W.T.  

F. Sistematika Pembahasan 

Dalam sistematika pembahasan ini berfungsi untuk memudahkan dan 

memberikan  pemahaman kepada peneliti ketika sedang menyusun rangka 

sebuah penelitian, yang selanjutnya peneliti akan menguraikan beberapa bab 
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dalam penelitiannya. Adapun sistematika pembahasan dalam suatu penelitian 

yaitu: 

Bab satu berisi tentang pendahuluan, dimana dalam bab ini terdapat 

dasar-dasar penelitian yang biasanya terdiri dari latar belakang, fokus 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan 

sistematika pembahasan itu sendiri. 

Bab kedua ini berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Di 

dalam penelitian terdahulu biasanya peneliti membahas seputar tentang 

penelitian yang dilakukan oleh orang lain namun serupa dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti. Dan di dalam kajian teori biasanya 

berisikan tentang teori yang akan dijadikan landasan dasar dalam melakukan 

sebuah penelitian sehingga dapat sesuai dengan isi dari fokus penelitian.  

Bab ketiga berisi tentang bagian bab yang menjelaskan adanya metode 

penelitian, yang di dalamnya terdapat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi 

tempat penelitian, subyek yang akan dicantumkan di dalam sebuah penelitian, 

bagaimana teknik yang baik dalam mengumpulkan sebuah data, menganalisis 

sebuah data dalam penelitian, keabsahan data, serta bagaimana tahap-tahap 

yang harus dilakukan oleh peneliti ketika sedang melaksanakan penelitian.  

Bab ke empat berisi tentang penyajian data dan dapat menganalisis 

beberapa data yang berisi gambar dalam suatu obyek penelitian, menyajikan 

data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dan menganalisisnya, serta 

menemukan beberapa pembahasan temuan.  
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Bab kelima merupakan bab terakhir membahas tentang bagian penutup 

yang berisikan inti dari suatu simpulan juga saran-saran peneliti untuk subyek 

yang diteliti. 

Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran 

yang berisikan matrik penelitian, pedoman bagaimana membuat dan menganalisis 

penelitian dengan baik dan benar, jurnal penelitian, dokumentasi, pernyataan 

keaslian dari tempat yang dijadikan penelitian oleh peneliti, surat izin penelitian 

dari peneliti untuk disampaikan kepada subyek yang akan diteliti, surat keterangan 

telah selesai penelitian, dan biodata peneliti yang dicantumkan dalam suatu 

penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini memaparkan berbagai hasil penelitian dari peneliti terdahulu 

dengan penelitian yang hendak dilaksanakan, sehingga peneliti yang akan 

melaksanakan penelitian bisa juga membuat ringkasannya, baik itu penelitian 

yang sifatnya sudah dipublikasikan seperti skripsi, tesis, disertasi dan lain 

sebagainya. 

Adapun penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilaksanakan 

adalah sebagai berikut : 

1. Skripsi oleh Afika Nuriesa Eloka, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah 

pada tahun 2021 yang berjudul “Implementasi Pembelajaran Daring 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Kelas VIII SMP Negeri 41 

Kota Padang Tahun Pelajaran 2021/2022”.  

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat kualitatif 

deskriptif. Peneliti dalam mengumpulkan datanya menggunakan cara 

pengamatan atau bisa disebut dengan mengamati, mewawancarai secara 

mendalam subyek yang akan di wawancarai, serta mengumpulkan 

dokumentasi. Fokus penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana implementasi 

pembelajaran daring Pendidikan Agama Islam dan budi pekerti di kelas 

VIII SMPN 41 Kota Padang? 2) Apa kelebihan dan kekurangan yang 

terdapat pada pelaksanaan pembelajaran daring Pendidikan Agama Islam 
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dan budi pekerti di kelas VIII SMPN 41 Kota padang ? Perbedaan dari 

penelitian ini adalah penelitian terdahulu berfokus pada kelebihan dan 

kekurangan yang terdapat pada pelaksanaan pembelajaran daring di 

SMPN 41 Kota padang. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada  

pelaksanaan proses belajar mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam  menggunakan aplikasi Moodle. Adapun persamaannya yaitu sama-

sama membahas tentang program pembelajaran daring Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dengan aplikasi moodle dan keduanya sama-

sama menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan 

bahwasanya implementasi pembelajaran daring Pendidikan Agama Islam 

dan budi pekerti di kelas VIII SMPN 41 Padang guru menggunakan 

aplikasi whatsapp dan google meet .
11

  

2. Skripsi oleh Indra Baskoro Gemilang, mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad 

Siddiq jember pada tahun 2021 yang berjudul “Pelaksanaan 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Secara Daring di SMP Negeri 2 

Banyuwangi”. 

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat kualitatif. 

Fokus penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana merencanakan pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam secara daring di SMP Negeri 2 Banyuwangi? 2) 

Bagaimana  melaksanakan proses belajar mengajar mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam secara online di SMP Negeri 2 Banyuwangi? 

3)Bagaimana evaluasi proses belajar mengajar dalam mata pelajaran 

                                                           
11 Afika Nuriesa Eloka, “Implementasi Pembelajaran Daring Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti di Kelas VIII SMP Negeri 41 Kota Padang Tahun Pelajaran 2021/2022” (Skripsi, UIN 

Syarif Hidayatullah, 2021),63 
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Pendidikan Agama Islam secara daring di SMP Negeri 2 Banyuwangi?. 

Perbedaan dari penelitian ini adalah Rpenelitian terdahulu berfokus pada 

cara mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

secara daring. Sedangkan penelitian ini berfokus pada  pelaksanaan 

pembelajaran secara online pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

dengan aplikasi Moodle. Adapun persamaannya yaitu penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang pelaksanaan proses 

belajar mengajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam secara 

daring dan keduanya sama-sama menggunakan metode kualitatif. Hasil 

dari penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan pembelajaran PAI secara 

daring di SMPN 2 Banyuwangi yang dilakukan guru PAI dalam 

penyampaian materi yaitu menggunakan aplikasi Google 

classroom,Google from, Zoom dan Youtube.
12

  

3. Skripsi oleh Khoirul Nikmah,  mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq 

jember pada tahun 2021 yang berjudul  “Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam Dalam Jaringan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 

Jember”. 

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat kualitatif 

dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik peneliti dalam mengumpulkan 

sebuah data menggunakan teknik observasi partisipan, wawancara, dan 

documenter. Adapun fokus dari penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana strategi 

serta metode belajar dan  mengajar pada mata pelajaran Pendidikan 

                                                           
12 Indra Baskoro Gemilang, “Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Secara Daring di 

SMP Negeri 2 Banyuwangi” (Skripsi, Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq 

jember,2021). 85 
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Agama Islam dengan sistem belajar online atau biasa disebut dengan 

pembelajaran daring di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 jember? 

2)Bagaimana media pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam 

jaringan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 jember? 3)Bagaimana 

penilaian pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam jaringan di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 jember?. Perbedaan dari penelitian 

ini adalah penelitian terdahulu berfokus pada strategi dan metode 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam jaringan. Sedangkan 

penelitian ini berfokus pada  pelaksanaan pembelajaran daring mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan aplikasi moodle. Adapun 

persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan 

pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam secara daring dan 

keduanya sama-sama menggunakan metode kualitatif. Hasil dari 

penelitian ini  menunjukkan media yang digunakan dalam proses belajar 

dan mengajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

menengah Pertama Negeri 3 Jember adalah whatsapp group, google meet, 

zoom, google classroom, google form dan email.
13

   

4. Skripsi oleh Ahmad Rofi’udin, mahasiswa UIN Kiai Haji  Achmad Siddiq 

jember 2021 yang berjudul “Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Melalui Sistem Daring Pada Masa Pandemi COVID-19 di SMP 09 

Ma’arif NU Ambulu Jember”.  

                                                           
13 Khoirul Nikmah, “Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Jaringan di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 3 Jember” (Skripsi, Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq 

jember, 2021),43 
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Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif kualitatif. 

Fokus penelitian ini yaitu: Bagaimana pelaksanaan dan evaluasi 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam melalui sistem daring pada masa 

Pandemi COVID-19 di SMP 09 Ma’arif NU Ambulu Jember. Perbedaan 

dari penelitian ini adalah penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam melalui sistem daring pada masa 

pandemic COVID-19 sesuai dengan RPP yang dibuat menggunakan 

whatsapp group. Sedangkan penelitian ini berfokus pada  pelaksanaan 

pembelajaran daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

menggunakan applikasi moodle. Adapun persamaannya yaitu sama-sama 

membahas tentang program pembelajaran daring Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan keduanya sama-sama menggunakan metode 

kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan pada  pelaksanaan 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam melalui sistem daring pada masa 

pandemic COVID-19 di SMP 09 ma’arif NU Ambulu tahun pelajaran 

2020-2021 sesuai dengan RPP yang dibuat, menggunakan whatsApp 

Group dengan metode pemberian tugas.
14

  

5. Skripsi oleh Nur Hikmah,  mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq 

jember 2021yang berjudul “Implementasi Pembelajaran Daring Pada 

mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 2 Senduro Lumajang”.  

                                                           
14 Ahmad Rofi’udin, “Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Melalui Sistem Daring Pada Masa 

Pandemi COVID-19 di SMP 09 Ma’arif NU Ambulu Jember” (Skripsi, Universitas Islam 

Negeri KH Achmad Siddiq jember,2021),45-46 
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Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat kualitatif 

dengan jenis penelitian metode survey dan menggunakan teknik 

mengumpulkan data oleh peneliti, diantaranya yaitu: Teknik Observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Fokus dari penelitian ini yaitu: 1) 

Bagaimana perencanaan pembelajaran daring pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 2 Senduro Lumajang? 2)Bagaimana pelaksanaan pembelajaran 

daring pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Senduro Lumajang? 3) Bagaimana 

evaluasi pembelajaran daring pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Senduro 

Lumajang? Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian terdahulu 

berfokus pada pelaksanaan pembelajaran daring mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam menggunakan aplikasi whatsapp. Sedangkan 

penelitian ini berfokus pada  pelaksanaan pembelajaran daring mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam menggunakan aplikasi moodle. 

Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang program 

pembelajaran daring Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. Hasil dari 

penelitian menunjukkan dalam  pelaksanaan pembelajaran daring pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 2 Senduro Lumajang dalam pelaksanaannya 

menggunakan aplikasi whatsapp.
15

 

                                                           
15 Nur Hikmah, “Implementasi Pembelajaran Daring Pada mata Pelajaran Pendidikan Agama 
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Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Peneliti Terdahulu dengan Penelitian Sekarang 

 

No. Nama 

Peneliti,Tahun dan 

Judul Penelitian 

Persamaan Perbedaan Hasil  

1 2 3 4 5 

1.  Afika Nuriesa 

Eloka,2021 

“Implementasi 

Pembelajaran Daring 

Pendidikan Agama 

Islam dan Budi 

Pekerti di Kelas VIII 

SMP Negeri 41 Kota 

Padang Tahun 

Pelajaran 

2021/2022” 

Sama-sama 

membahas 

tentang program 

pembelajaran 

online mata 

pelajaran  

Pendidikan 

Agama Islam 

dan keduanya 

menggunakan  

metode 

kualitatif 

 

Penelitian 

terdahulu 

pelaksanaan 

pembelajaran e-

learning dengan 

aplikasi whatsapp 

dan google meet 

Sedangkan 

penelitian ini 

berfokus pada  

pelaksanaan 

pembelajaran 

daring mata 

pelajaran 

Pendidikan 

Agama Islam 

dengan aplikasi 

Moodle 

Pembelajaran 

melalui e-

learning di 

SMAN 1 Teladan 

Yogyakarta 

dilaksanakan 

dengan 

menggunakan 

modul-modul 

yang ada di dalam 

aplikai moodle 

1.8 seperti modul 

bacaan, modul 

penugasan, modul 

kuis, modul 

forum dan modul 

chat 

2.  Indra Baskoro 

Gemilang, 2021 

“Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Pendidikan Agama 

Islam Secara Daring 

di SMP Negeri 2 

Banyuwangi” 

Sama-sama 

membahas 

tentang 

pelaksanaan 

pembelajaran 

secara daring 

dalam mata 

pelajaran 

Pendidikan 

Agama Islam 

dan keduanya 

sama-sama 

menggunakan 

metode 

kualitatif 

Penelitian 

terdahulu 

berfokus pada 

cara 

mendeskripsikan 

pelaksanaan 

pembelajaran 

Pendidikan 

Agama Islam 

secara daring. 

Sedangkan 

penelitian ini 

berfokus pada  

pelaksanaan 

pembelajaran 

daring mata 

pelajaran 

Pendidikan 

Pelaksanaan 

pembelajaran 

Pendidikan 

Agama Islam 

secara daring di 

SMPN 2 

Banyuwangi yang 

dilakukan guru 

Pendidikan 

Agama Islam 

dalam 

penyampaian 

materi yaitu 

menggunakan 

aplikasi Google 

classroom,Google 

from, Zoom dan 

Youtube. 

                                                                                                                                                                
Islam dan Budi Pekerti di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Senduro Lumajang”(Skripsi, 

Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq jember, 2021),37 
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Agama Islam 

dengan aplikasi 

Moodle 

3.  Khoirul Nikmah, 

2021, “Pendidikan 

Agama Islam Dalam 

Jaringan di Sekolah 

Menengah Pertama 

Negeri 3 Jember” 

Sama-sama 

membahas 

tentang 

pelaksanaan 

pembelajaran 

secara daring 

dalam mata 

pelajaran 

Pendidikan 

Agama Islam 

dan keduanya 

sama-sama 

menggunakan 

metode 

kualitatif 

Penelitian 

terdahulu 

berfokus pada 

strategi dan 

metode 

pembelajaran 

Pendidikan 

Agama Islam 

dalam jaringan. 

Sedangkan 

penelitian ini 

berfokus pada  

pelaksanaan 

pembelajaran 

daring mata 

pelajaran 

Pendidikan 

Agama Islam 

dengan aplikasi 

moodle 

Media yang 

digunakan dalam 

pembelajaran 

Pendidikan 

Agama Islam di 

Sekolah 

menengah 

Pertama Negeri 3 

Jember adalah 

whatapp group, 

google meet, 

zoom, google 

classroom, google 

form dan email  

4.  Ahmad Rofi’udin 

2021, “Pembelajaran 

Pendidikan Agama 

Islam Melalui 

Sistem Daring Pada 

Masa Pandemi 

COVID-19 di SMP 

09 Ma’arif NU 

Ambulu Jember” 

Sama-sama 

membahas 

tentang program 

pembelajaran 

daring Mata 

Pelajaran 

Pendidikan 

Agama Islam 

dan keduanya 

sama-sama 

menggunakan 

metode 

kualitatif 

Penelitian 

terdahulu 

berfokus pada 

pelaksanaan 

pembelajaran 

Pendidikan 

Agama Islam 

melalui sistem 

daring pada masa 

pandemic 

COVID-19 sesuai 

dengan RPP yang 

dibuat 

menggunakan 

whatsapp group. 

Sedangkan 

penelitian ini 

berfokus pada  

pelaksanaan 

pembelajaran 

daring mata 

pelajaran 

Pendidikan 

pelaksanaan 

pembelajaran 

Pendidikan 

Agama Islam 

melalui sistem 

daring pada masa 

pandemic 

COVID-19 di 

SMP 09 ma’arif 

NU Ambulu 

tahun pelajaran 

2020-2021 sesuai 

dengan RPP yang 

dibuat, 

menggunakan 

whatsApp Group 

dengan metode 

pemberian tugas 



 

 

21 

Agama Islam 

menggunakan 

applikasi moodle 

5.  Nur Hikmah 2021, 

“Implementasi 

Pembelajaran Daring 

Pada mata Pelajaran 

Pendidikan Agama 

Islam dan Budi 

Pekerti di Sekolah 

Menengah Pertama 

Negeri 2 Senduro 

Lumajang” 

 

Sama-sama 

membahas 

tentang program 

pembelajaran 

daring Mata 

Pelajaran 

Pendidikan 

Agama Islam 

dan keduanya 

sama-sama 

menggunakan 

metode 

kualitatif 

Penelitian 

terdahulu 

berfokus pada 

pelaksanaan 

pembelajaran 

daring mata 

pelajaran 

Pendidikan 

Agama Islam 

menggunakan 

aplikasi 

whatsapp. 

Sedangkan 

penelitian ini 

berfokus pada  

pelaksanaan 

pembelajaran 

daring mata 

pelajaran 

Pendidikan 

Agama Islam 

menggunakan 

aplikasi moodle 

Pelaksanaan 

pembelajaran 

daring pada mata 

pelajaran 

Pendidikan 

Agama Islam dan 

Budi Pekerti di 

Sekolah 

Menengah 

Pertama Negeri 2 

Senduro 

Lumajang dalam 

pelaksanaannya 

menggunakan 

aplikasi whatsapp 

 

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat kualitatif 

deskriptif. Peneliti dalam mengumpulkan datanya menggunakan cara 

pengamatan atau bisa disebut dengan mengamati, mewawancarai, serta 

mengumpulkan dokumentasi. Penelitian ini lebih fokus pada pelaksanaan 

pembelajaran daring dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan 

aplikasi moodle. Sedangkan dalam penelitian terdahulu menggunakan aplikasi 

google form, google classroom, dan zoom.  
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B. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Daring 

a. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara siswa 

dengan gurunya yang mengambil sumber belajar dari masing-masing 

lingkungan sekitar. Pembelajaran juga merupakan bentuk suatu 

bantuan yang disampaikan  oleh guru kepada siswanya supaya mereka 

bisa belajar dengan baik. Proses pembelajaran dialami oleh manusia 

yaitu sepanjang hayatnya dapat berlaku dimanapun dan kapanpun.
16

 

 Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pembelajaran 

merupakan suatu proses interaksi belajar mengajar yang terjalin antara 

guru dengan siswanya sehingga dapat mengambil sumber belajar atau 

atau sumber materi dari lingkungan sekitarnya. Seorang pendidik atau 

pengajar harus bisa memiliki beberapa keahlian dalam mengajar sesuai 

dengan tingkat kemampuan siswa yang diajarnya, mata pelajaran yang 

akan diajarkan, serta ketentuan lainnya. Selain itu, guru seharusnya 

menguasai beberapa sumber belajar dan media pembelajaran yang 

akan digunakan untuk mengajar agar dapat tercapai suatu proses 

belajar mengajar yang di inginkan.  

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya proses belajar mengajar 

yang dilakukan oleh guru dengan siswa merupakan suatu usaha yang 

dilakukan oleh guru untuk merubah tingkah laku siswa supaya mau 

                                                           
16 Muhammad Misbahul Munir, Strategi Pembelajaran Online (Surabaya:CV. Global Aksara 

Pres,2021), 8, https://www.google.co.id/books/edition/STRATEGI_PEMBELAJARAN_ 

ONLINE/LsZNEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=belajar+daring&printsec=frontcover 

https://www.google.co.id/books/edition/STRATEGI_PEMBELAJARAN_%20ONLINE/LsZNEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=belajar+daring&printsec=frontcover
https://www.google.co.id/books/edition/STRATEGI_PEMBELAJARAN_%20ONLINE/LsZNEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=belajar+daring&printsec=frontcover
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belajar, dalam artian pada perubahan tersebut dapat diketahui 

kemampuan baru dari siswa dikarenakan adanya usaha dari siswa itu 

sendiri. 

 Metode pembelajaran merupakan suatu cara yang dilakukan oleh 

guru agar terjalin suatu hubungan erat antara guru dengan siswanya 

saat berlangsung proses belajar mengajar. Metode yang digunakan 

haruslah bervariasi, guna menjauhkan siswa dari rasa kejenuhan. 

Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan 

metode pembelajaran, diantaranya yaitu: 

1) Siswa atau Peserta Didik 

Siswa memiliki potensi belajar yang berbeda. Biasanya 

perbedaan siswa terletak pada pola pikirnya, imajinasinya, serta 

hasil karyanya. Akibat dari hal tersebut maka perlu adanya 

pemilihan pada proses belajar mengajar, supaya bisa memberikan 

kebebasan kepada siswa untuk lebih berkreasi lagi sehingga 

dengan itu siswa dapat mengembangkan kreativitas belajarnya.   

Adapun kebutuhan peserta didik seperti kebutuhan intelektual, 

sosial, fisik, emosional, psikologis serta moral. Untuk itu, 

diperlukan adanya suatu pemahaman dari guru untuk mengetahui 

berbagai macam model karakteristik siswa melalui strategi 

belajarnya atau juga bisa melalui metode belajar yang akan 
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disampaikan kepada siswa tersebut secara tepat. Oleh karena itu 

dibutuhkan adanya pemilihan suatu metode pembelajaran.
17

  

Dalam melaksanakan suatu metode pembelajaran, guru harus 

menyesuaikan tingkatan dari jenjang pendidikan siswa. Di dalam 

ruang kelas guru akan dipertemukan dengan beberapa macam 

siswa namun berlatar belakang berbeda. Dari status sosial mereka 

juga berbeda-beda. Sedangkan dari segi intelektual siswa, masih 

terdapat perbedaan yang signifikan yaitu perbedaan yang 

ditunjukkan dari cepat atau lambatnya tanggapan siswa terhadap 

rangsangan yang diberikan ketika proses belajar mengajar sedang 

berlangsung.   

Dari aspek psikologisnya peserta didik terdiri dari berbagai 

macam karakteristik misalnya adanya peserta didik yang memiliki 

sifat pendiam, ada juga peserta didik yang memiliki sifat saling 

terbuka kepada gurunya, dan lain sebagainya. Dari perbedaan 

tersebut dapat mempengarhui beberapa aspek dalam hal memilih 

dan menentukan metode belajar mana yang sebaiknya akan guru 

gunakan untuk disampaikan kepada peserta didiknya sehingga 

dapat menciptakan lingkungan belajar yang kreatif namun dalam 

kurun waktu yang relative lama demi tercapainya tujuan 

pembelajaran yang di inginkan . 
18

   

 

                                                           
17 Nora Agustina,Perkembangan Peserta Didik (Sleman:CV Budi Utama,2018),10-11. 
18 Ike Nilawati Rohaenah, Cara Efektif Penerapan Metode dan Model Pembelajaran 

(Bojonegoro:Penerbit KBM Indonesia,2020),10. 
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2) Tujuan Pembelajaran  

Setiap pelaksanaan pembelajaran tentu memiliki tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. Pembelajaran bertujuan agar 

peserta didik dapat pengalaman belajar serta perubahan tingkah 

laku yang bersifat positif. Kalimat tersebut dapat dimaknai 

bahwasanya pembelajaran yang berhasil bukan hanya akan 

menambah pengetahuan peserta didik tetapi juga akan berpengaruh 

terhadap perilaku peserta didik dan cara pandang peserta didik 

terhadap realitas kehidupan.  

Tujuan utama dari proses belajar mengajar antar guru dengan 

siswa yaitu agar siswa mau belajar.Tugas seorang perancang sistem 

adalah memberikan prosedur agar siswa belajar secara efisien dan 

efektif. Dengan proses mendesain sistem pembelajaran perancang 

memberikan rancangan untuk memberi kemudahan dalam upaya 

mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 
19

 

3) Fasilitas Belajar Mengajar 

Fasilitas belajar mengajar oleh guru dengan siswa berfungsi 

untuk memudahkan proses belajar mengajar agar dapat memenuhi 

kebutuhan pembelajaran yang telah dirumuskan. Bagi beberapa 

sekolah yang sudah memiliki fasilitas lengkap, tidak aka nada 

kendala, namun bagi beberapa sekolah yang masih belum memiliki 

                                                           
19 Regina Ade Darman, Belajar dan Pembelajaran (Padang: Guepedia,2020),20. 
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fasilitas yang lengkap akan jadi kendala yang berarti bagi sekolah 

itu sendiri.  

Namun kendala tersebut hendaknya tidak dijadikan suatu 

halangan bagi guru yang mengajar, justru kendala tersebut 

seharusnya dijadikan tantangan terbaru untuk pengajar agar lebih 

bersemangat guna mencapai tujuan dari pembelajaran. Ketika 

dalam kondiri tersebut hendaknya guru tetap mampu 

menyelenggarakan proses belajar mengajar yang dapat menarik 

minat siswa, menyenangkan proses belajar mengajar dengan siswa, 

serta mampu mencapai tujuan dari pembelajaran yang di inginkan.  

Keadaan tersebut hendaknya tidak menjadi suatu halangan bagi 

para guru. Dalam merancang suatu pembelajaran hendaknya guru 

tetap mampu menjangkau tujuan pembelajaran. Ketika dalam 

kondisi tersebut hendaknya guru yang bersemangat untuk mengajar 

tetap mampu menyelenggarakan pembelajaran yang menarik, 

menyenangkan dan mampu mencapai tujuan pembelajaran yang di 

inginkan. 

Fasilitas merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi 

pemilihan dalam menentukan suatu metode pembelajaran. Fasilitas 

adalah kelengkapan yang dapat menunjang belajar siswa di 

sekolah. Lengkap tidaknya fasilitas belajar di sekolah akan 

mempengaruhi pemilihan metode mengajar.   
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4) Alokasi Waktu Pembelajaran 

Rancangan belajar yang baik adalah penggunaan alokasi waktu 

yang dihiitung secara rinci, agar pembelajaran dapat berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan, sehingga tidak ada waktu terbuang tanpa 

arti. Kegiatan pembelajaran ketika salam pembukaan, inti, dan 

salam penutup di susun secara sistematis. Dalam kegiatan inti, 

membutuhkan bagian waktu yang paling lama dibandingkan 

dengan kegiatan salam pebuka dan salam penutup.  

5) Guru 

Guru merupakan salah satu pendidik atau yang memberikan 

pembelajaran kepada siswa ketika berada di lingkungan sekolah. 

Guru juga memiliki tanggung jawab penuh kepada siswa untuk 

mengajarkan pembelajaran yang baik dan mendidik siswa agar 

menjadi manusia yang lebih baik lagi. Guru memiliki kewajiban 

memberikan contoh yang baik kepada siswa agar bias ditiru serta 

mencerminkan hal-hal yang baik kepada masyarakat sekitarnya. 

Seorang pendidik dituntut untuk menjadi sosok manusia yang 

sempurna seperti tidak pernah melakukan suatu kesalahan apapun 

terhadap lingkungan sekitarnya, meskipun seharusnya kodratnya 

manusia itu tidak akan luput dari kesalahan apapun.
20

 

Latar belakang yang di ampu oleh pendidik dapat 

mempengaruhi kemampuan pendidik dalam mengajar. Dengan 

                                                           
20 Siti Maemunawati, Peran Guru, Orang Tua, Metode dan Media Pembelajaran:Strategi KBM di 

Masa Pandemi Covid-19 (Banten: 3M Media Karya Serang, 2020),4 
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adanya kendala dari pendidik yaitu kurang menguasai terhadap 

berbagai jenis metode pembelajaran yang akan disampaikan 

kepada peserta didik. Dalam hal seperti itu apalagi pendidik juga 

belum mempunyai pengalaman mengajar yang memadai. Ada juga 

pendidik yang sudah tepat dalam hal memilih tempat mengajar 

namun memiliki kendala akan dangkalnya penguasaan atas metode 

yang di inginkan.    

Oleh karena itu, dalam menyampaikan suatu pembelajaran 

kepada peserta didik, pendidik harusnya memiliki metode khusus 

dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik 

agar dapat diterima dan mampu ditangkap oleh peserta didik. 

Apalagi di era sekarang zaman sudah mulai berkembang dengan 

adanya sistem belajar menggunakan media teknologi. Pendidik 

harusnya bisa membuka wawasan baru kepada peserta didik agar 

mereka mau belajar dengan semangat. Dalam proses belajar 

mengajar secara online ini guru harusnya sangat detail dalam 

menjelaskan materinya kepada peserta didik agar mereka dapat 

dengan mudah mengerti serta memahami tentang materi yang telah 

disampaikan oleh guru.    

b. Pembelajaran Daring  

Pembelajaran daring sangat dikenal dikalangan masyarakat dan 

akademik dengan istilah pembelajaran online (online learning). Istilah 

yang sangat umum diketahui adalah pembelajaran jarak jauh (learning 
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distance). Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang 

berlangsung di dalam jaringan dimana pengajar dan yang diajar tidak 

bertatap muka secara langsung. Pembelajaran daring dapat dilakukan 

darimana dan kapan saja tergantung pada ketersediaan alat pendukung 

yang digunakan. Jadi kata kuncinya: ilmu dan alat. Guru dan peserta 

didik harus memiliki keduanya. Jika tidak, maka tidak akan pernah ada 

pembelajaran interaktif yang sesuai dengan konsep tujuan.
21

  

Tujuan dari adanya pembelajaran daring yaitu agar guru dapat 

memberikan  layanan pembelajaran yang bermutu di dalam  ruang 

kelas digital seperti dalam jaringan yang sifatnya masih terbuka untuk 

beberapa siswa lain agar berminat dalam menjalankan  kegiatan belajar 

di ruang belajar lebih banyak serta lebih luas . Pembelajaran daring 

tidak bisa terlaksana sebagaimana mestinya dikarenakan adanya 

beberapa permasalahan dari guru dan siswanya. Permasalahan yang 

dialami oleh guru adalah kemampuan menggunakan teknologi dalam 

pembelajaran daring. Tidak semua guru dapat menguasai berbagai 

macam media. Permasalahan yang dialami oleh siswa terdiri dari 

masalah finansial dan juga psikologis.  

Adapun manfaat dari pembelajaran daring adalah pendidik 

dapat membangun komunikasi dan berdiskusi tentang berbagai macam 

pengetahuan  dengan peserta didiknya, peserta didik dapat 

berkomunikasi dan berdiskusi mengenai pembelajaran yang telah 

                                                           
21 Albert Efendi Pohan, Konsep Pembelajaran Daring Berbasis Pendekatan Ilmiah,(Jawa Tengah: 

CV Sarnu Untung,2020),2-3 
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disampaikan oleh pendidik dengan peserta didik lainnya, pembelajaran 

daring ini merupakan srana pembelajaran yang tepat untuk 

mengerjakan beberapa tugas sekolah berupa kuis pertanyaan yang 

diberikan oleh pendidik, pendidik juga dapat dengan mudah 

mengirimkan berbagai macam gambar dan video sehingga peserta 

didik dapat dengan mudah memahami materi yang telah dijelaskan 

oleh pendidik, serta memudahkan pendidik dalam  membuat beberapa 

soal pertanyaan seperti kuis dimana saja dan kapan saja tanpa batas 

waktu yang ditentukan.  

Dalam pembelajaran daring guru tidak dibatasi oleh aturan 

dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran online yang 

akan digunakan. Namun guru harus mengacu pada prinsip 

pembelajaran daring, artinya media yang digunakan oleh guru dapat 

digunakan oleh siswa sehingga komunikasi dalam pembelajaran dapat 

dilakukan dengan baik. Pada pembelajaran daring terdapat kelebihan 

dan kekurangannya, diantaranya yaitu: 

1) Kelebihan Pembelajaran Daring 

Metode dan proses pembelajaran daring sangat kuat. Dimana 

kelebihan ini dapat menyelamatkan guru dan peserta didik dari 

masa-masa sulit selama kegiatan belajar dan mengajar. Guru dapat 

memberikan kombinasi di dalam pembelajaran daring ini seperti 

audio, video, untuk menjelaskan kepada peserta didik pada saat 

proses pembelajaran.  



 

 

31 

Berikut merupakan kelebihan dari pembelajaran daring yaitu:  

a) Lebih praktis dan santai 

b) Lebih fleksibel bisa digunakan dimanapun dan kapanpun 

c) Menghemat waktu dan dapat dilakukan kapan saja 

d) Lebih praktis dan memudahkan guru dalam pengambilan nilai 

e) Siswa bisa dipantau dan didampingi orangtua masing-masing
22

 

2) Kekurangan pembelajaran daring 

Pembelajaran daring memiliki kelemahan tertentu yaitu 

kurangnya komunikasi antar guru dengan peserta didik secara 

langsung. Peserta didik dapat mengalami sedikit kesalahan teknis 

yang dapat memperlambat kegiatan belajar mengajar. Kebiasaan 

peserta didik yang tidak serius pada bagian waktu tertentu seperti 

di siang hari dapat menyebabkan beberapa masalah sehingga siswa 

tidak dapat fokus terhadap pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru.  

Pembelajaran daring juga harus melibatkan bagaimana cara 

penyampaian materi kepada peserta didik menggunakan media. 

Pembelajaran daring membutuhkan jaringan internet, maka bahan 

ajar yang digunakan lalu dikemas dalam suatu format digital dan 

diunggah pada situs pembelajaran daring. Penggunaan media 

pembelajaran daring yang dilakukan oleh guru dapat memberikan 

banyak manfaat dijaman serba digital ini. Penggunaan media 

                                                           
22 Farid Ahmadi, Desain Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran Daring di Era Revolusi Industri 

4.0 dan Society 5.0 (Semarang:Qahar Publisher,2021), 13-14 
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pembelajaran daring juga tidak hanya fokus pada media 

pembelajaran yang klasik tetapi juga media pembelajaran yang 

modern. Hal itu akan membantu peserta didik dalam memahami 

dan menerima materi pembelajaran yang diberikan. 
23

    

Penggunaan media online dalam pembelajaran merupakan 

salah satu solusi untuk pembelajaran jarak jauh atau bisa disebut 

dengan pembelajaran daring. Para siswa bisa belajar sampai 

kapanpun dan dimanapun dengan materi yang telah disediakan 

oleh guru. dari banyaknya suatu penelitian, siswa belajar 

menggunakan laptop atau smartphone. Perkembangan dari 

teknologi komunikasi itu sendiri sangatlah canggih, sehingga 

beberapa informasi penting dapat berpindah secara cepat dengan 

adanya media komunikasi baru yaitu biasa disebut dengan media 

online atau internet. media online ini didirikan di Amerika Serikat 

pada tahun 1969.  Media online ini dapat diartikan sebagai suatu 

jaringan luas yang berada di dalam perangkat komputer dengan 

perizinan resmi sehingga dapat membuat saling berkomunikasi 

antara manusia satu dengan yang lainnya guna membagikan 

beberapa file lainnya. Internet dapat mengkoneksikan antara satu 

komputer dengan komputer lainnya.  

                                                           
23 Murbangun Nuswowati, Keterampilan Mengajar Offline dan Online Dalam Pembelajaran 

Mikro (Banyumas: 2021), 178, 
https://www.google.co.id/books/edition/KETERAMPILAN_MENGAJAR_OFFLINE_ONLIN

E_DAL/z2xEEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=media+online+dalam+suatu+pembelajaran&p

g=PA178&printsec=frontcover 

 

https://www.google.co.id/books/edition/KETERAMPILAN_MENGAJAR_OFFLINE_ONLINE_DAL/z2xEEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=media+online+dalam+suatu+pembelajaran&pg=PA178&printsec=frontcover
https://www.google.co.id/books/edition/KETERAMPILAN_MENGAJAR_OFFLINE_ONLINE_DAL/z2xEEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=media+online+dalam+suatu+pembelajaran&pg=PA178&printsec=frontcover
https://www.google.co.id/books/edition/KETERAMPILAN_MENGAJAR_OFFLINE_ONLINE_DAL/z2xEEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=media+online+dalam+suatu+pembelajaran&pg=PA178&printsec=frontcover
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Adapun kelebihan dari media online yaitu : 

a) Pembaca dapat menggunakan link  

b)  Pembaca dapat memperbarui berita secara langsung 

c) Informasi di internet sangatlah luas 

d) Tersedianya penambahan suara, video, dan konten online agar 

bisa di share kepada pengguna lain 

e) Dapat menyimpan arsip online dari zaman ke zaman.  

Dalam menggunakan media online yang tergolong baru ini 

seperti computer dan jaringan  internet mulai banyak yang telah 

mengaplikasikannya yaitu kalangan yang tergolong masih muda 

seperti anak-anak dan juga kalangan yang sudah tua atau dewasa. 

Dampaknya adalah orang-orang lebih banyak menghabiskan waktu 

komunikasi dengan orang lain menggunakan ruang obrolan (chat 

room) seperti WhatsApp dan permainan di dunia maya seperti 

game online. Beberapa media online yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran online yaitu:  

a) Aplikasi Moodle (Modular Object Oriented Dynamic 

Learning Environment) 

Moodle adalah paket software yang diprodukasi untuk 

kegiatan belajar mengajar berbasis internet dan website. 

Moodle digunakan secara bebas dalam kegiatan belajar 

mengajar sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas 
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kinerja pengajar dan pemahaman siswa terhadap materi 

pembelajaran yang diberikan oleh pengajar.
24

  

Istilah moodle singkatan Modular Object Oriented 

Dinamic Learning Environment merupakan tempat belajar 

mengajar yang dilaksanakan dengan penuh semangat oleh guru 

dan siswa dengan  menerapkan berbagai macam model 

pembelajaran yang berorentiasi kepada beberapa object atau 

lingkungan pendidikan menggunakan sistem web yang 

dikembangkan dengan berbagai konsep. Moodle bisa di 

download secara gratis dari website yang ada di internet.  

Moodle juga merupakan salah  satu  software komputer 

yang berfungsi untuk membangun sebuah web e-learning yang 

memiliki fitur-fitur yang diperlukan oleh pendidik dan peserta 

didik dalam melaksanakan pembelajaran berbasis web. Bagian 

ini memperkenalkan kepada administrator tentang prosedur 

membangun web e-learning dengan moodle, yaitu: memasang 

moodle pada server,mengatur bahasa, mengatur fitur keamanan 

dan fitur tambahan, mengatur tampilan, pembuatan akun, dan 

memberikan peran operator bagi pengguna terdaftar. 
25

 

 

 

                                                           
24 Raditya Muhammad, Memanfaatkan Learning Management SystemBerbasis Moodle Untuk 

Pembelajaran Daring di Sekolah (Sidoarjo:Uwais Inspirasi Indonesia,2021), 7 

25 Hamdan Husein Batubara, Pembelajaran Berbasis WEB dengan Moodle Versi. 

3.4,(Yogyakarta:CV Budi Utama, 2018),75 
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Kelebihan aplikasi moodle yaitu: 

(1) Menggunakan aplikasi moodle sangat tepat untuk kelas 

online dimasa pandemic Covid-19 

(2) Hasil belajarnya relatif sama baiknya dengan belajar secara 

langsung ketika tatap muka dengan pengajar 

(3) Guru mempunyai peran penting yaitu dapat mengubah 

(memodifikasi) materi pembelajaran. Guru dapat mengatur 

pelajaran, dapat memilih metode pembelajaran seperti 

berdasarkan mingguan, berdasarkan topic yang akan 

diajarkan, atau bisa berbetuk sistem belajar diskusi. 

(4) Teknologi yang digunakan dalam aplikasi moodle ini 

bersifat sederhana sehingga mudah dipahami dan diterima 

oleh siswa.  

(5) Programnya mudah di instal 

(6)  Pelajaran yang ditampilkan disertai dengan penjelasan 

yang rinci.  

(7) Keamanaan yang terjamin dengan baik 

(8) Dalam aplikasi moodle  ini juga disediakan berbagai 

macam bahasa sehingga memudahkan bagi pengguna 

aplikasi moodle untuk memilih bahasa yang mudah 

dimengerti untuk digunakan. Seperti bahasa Indonesia, 

bahasa Inggris, bahasa china, dan lain sebagainya. .  
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Saat ini aplikasi moodle terus dikembangkan oleh 

komunitas yang ada di seluruh dunia untuk meningkatkan dan 

menambahkan fitur-fitur pembelajaran agar pengalaman belajar 

siswa yang dilakukan secara daring dapat efektif seperti 

pembelajaran secara luring atau tatap muka didalam kelas. 

Beberapa fitur khusus yang biasa digunakan untuk pembelajarn 

daring yaitu: Pengajuan tugas, forum diskusi, mengunduh 

dokumen, penilaian manual dan otomatis,diskusi atau 

komunikasi, kalender online, pengumuman online, kuis online 

dan lain sebagainya. 
26

 

Dalam proses pembelajaran daring menggunakan 

aplikasi moodle, materi pembelajaran yang indah dan menarik 

dapat menambah minat siswa untuk belajar. Oleh karena itu 

maka guru perlu memahami prinsip-prinsip bagaimana cara 

membuat dan mengembangkan materi ajar pembelajaran 

daring. 

b) WhatsApp  

Whatsapp adalah suatu aplikasi pengiriman pesan, 

gambar, suara, dan bahkan video menggunakan smartphone. 

Whatsapp ini merupakan media pengiriman pesan secara online 

yang memiliki fungsi hampir sama dengan SMS (Short 

Massage Service) yang mulai jarang digunakan hanya saja 

                                                           
26 Yodi Yosef Adicita, Panduan Penggunaan LMS MOODLE 3.10 Untuk Dosen (Bandung:CV. 

Media Sains Indonesia, 2021),3 
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pengguna tidak akan membutuhkan pulsa ketika akan berkirim 

pesan melalui whatsapp, melainkan bersadarkan penggunaan 

kuota internet sehingga whatsapp relatif lebih hemat. 

Banyak sekali fitur di whatsapp yang sangat menarik, 

salah satunya yaitu platform untuk mengirimkan pesan online. 

Seseorang yang mengirimkan dan menerima teks pesan, foto, 

file, gambar, dan audio pada pengguna lainnya. Bahkan saat ini 

wahatsapp sudah di dukung dengan fitur video call yang 

memperbolehkan seorang pengguna whatsapp dapat menelepon 

sambil bertatap muka. 
27

  

c) Zoom 

Zoom adalah suatu aplikasi online dimana para 

pengguna bisa saling berkomunikasi melalui gambar, video, 

dan suara dari manapun secara lebih mudah. Kita bisa 

memanfaatkan fitir-fitur yang ada pada aplikasi zoom secara 

gratis. Aplikasi zoom tersedia dalam berbagai platform baik 

yang bersifat mobile (berupa smartphone) seperti android 

maupun desktop seperti windows dsb. 
28

 

2. Pendidikan Agama Islam 

Dr. Muhammad SA Ibrahimy (Bangladesh) mengemukakan 

pengertian dari pendidikan Islam yaitu suatu pendidikan yang masih 

berada dalam pandangan sebenarnya, dalam artian suatu sis tem 

                                                           
27 Hamid Sakti Wibowo, Panduan Literasi Internet Untuk Mahasiswa (Semarang: 

Tiramedia,2021),12 
28 Ferdi Azkiya, Cara Mudah Menggunakan Zoom, (Surabaya: Innofast Publishing, 2020),24 
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pendidikan yang dapat memudahkan seseorang dalam mencapai tujuan 

hidupnya namun sesuai dengan cita-cita Islam. yang dimaksud dengan 

cita-cita Islam yaitu manusia dapat dengan mudah menggapai 

keinginannya namun tentu tidak menghilangkan sifat ajaran Islam yang 

baik. Hal itu dapat mengacu pada perkembangan hidup manusia di masa 

depan tanpa harus menghilangkan prinsip-prinsip Islam yang telah di 

amanhkan oleh Allah S.W.T kepada manusia, sehingga manusia dapat 

tetap mengikuti perkembangan teknologi yang ada namun tidak 

mengurangi unsur ke Islamannya.  

Pendidikan Islam juga dapat diartikan sebagai suatu proses 

transformasi atau memindahkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai 

pembelajaran yang baik  dari guru kepada siswa melalui pertumbuhan dan 

pengembangan potensi fitrahnya guna mencapai keselarasan hidup dari 

segala aspek yang ada. Pendidikan islam juga dapat mempengaruhi jiwa 

peserta didik melalui proses pembelajaran dengan menanamkan sikap 

takwa kepada Allah S.W.T dan membina akhlak yang baik dengan 

menegakkan suatu kebenaran sehingga terbentuklah manusia yang 

berkepribadian baik sesuai dengan ajaran Islam.
29

  

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan Islam merupakan upaya mengembangkan seluruh potensi 

individual dan sosial manusia berdasarkan ajaran islam. Pendidikan islam 

tidak hanya terbatas pada pengajaran agama Islam pada peserta didik saja, 

                                                           
29 Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta:AMZAH,2018),29 
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melainkan juga memiliki pengertian yang luas, baik pada aspek filosofis, 

content pembelajaran, maupun praktik pendidikan yang dijalankan oleh 

komunitas muslim.  

a. Tujuan Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk pribadi muslim 

seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik jasmaniyah 

maupun ruhaniyah, menumbuhkan hubungan yang harmonis setiap 

pribadi manusia dengan Allah, manusia, dan alam semesta. Tujuan 

pendidikan Islam secara umum adalah untuk mencapai tujuan hidup 

muslim, yakni menumbuhkan kesadaran manusia sebagai makhluk 

Allah S.W.T agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi manusia 

yang berakhlak mulia dan beribadah kepada-Nya.
30

 

Tujuan pendidikan Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1) Memberikan arahan kepada manusia agar mereka mampu menjadi 

khalifah atau pemimpin di muka bumi ini dengan sebaik mungkin, 

agar dapat mengemban atau melaksanakan tugas-tugas yang telah 

diamanahkan sehingga dapat menciptakan masyarakat yang 

makmur dan dapat mengolah isi bumi yang telah diciptakan Allah 

S.W.T sesuai dengan kehendak-Nya. 

2) Dapat memberikan arahan kepada manusia agar pelaksanaan 

tanggung jawabnya di muka bumi semata-mata dalam rangka 

                                                           
30 Moh. Abdullah,dkk. Pendidikan Islam Mengupas Aspek-aspek dalam Dunia Pendidikan 

Islam,(Yogyakarta:ASWAJA PRESSINDO,2019),3.  
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beribadah kepada Allah S.W.T sehingga tanggung jawab tersebut 

dapat dilaksanakan dengan sangat ringan. 

3) Memberikan arahan kepada manusia agar dapat berakhlak mulia 

sehingga tidak dapat menyalahgunakan fungsi dari 

kekhalifahannya atau masa kepemimpinannya. 

Membina dan memberikan arahan kepada manusia untuk 

memiliki potensi akal, jiwa dan jasmani yang tinggi. Sehingga dia 

dapat menyeimbangkani ilmu, akhlak serta keterampilannya dalam 

mengemban tugas dan amanahnya. 
31

 

Beberapa aspek yang perlu ditanamkan pada diri manusia 

menurut konsep pendidikan islam yaitu: 

1) Aspek pendidikan ketuhanan dan akhlak 

2) Aspek pendidikan akal dan ilmu pengetahuan 

3) Aspek pendidikan fisik 

4) Aspek pendidikan kejiwaan 

5) Aspek pendidikan keterampilan 

6) Aspek sosial 

b. Konsep Pendidikan Islam 

Agar pendidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsinya 

sebagai agen of culture dan bermanfaat bagi manusia itu sendiri, maka 

perlu acuan pokok yang mendasarinya. Karena pendidikan merupakan 

bagian yang terpenting dari kehidupan manusia. Maka acuan yang bisa 

                                                           
31 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam di Indonesia  (Jakarta: Kencana Prenadamedia 

Group,2019),3 
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dijadikan dasar bagi pendidikan adalah nilai yang tertinggi dari 

pandangan hidup suatu masyarakat itu sendiri dimana pendidikan 

tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan ajaran Islam. Berdasarkan 

penjelasan diatas, sumber tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :  

1) Al-Qur’an 

Kedudukan Al-Qur’an sebagai sumber pokok pendidikan 

Islam dapat dipahami dari ayat Al-Qur’an itu sendiri. Sebagaimana 

dalam firman Allah S.W.T :  

                      

               

 “Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, 

melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang 

mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi 

kaum yang beriman.” (Q.S. An-Nahl: 64)
32

  

 

Al-Qur’an merupakan kalam Allah S.W.T yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad S.A.W serta memiliki manfaat luas dan 

besar bagi pengembangan kebudayaan umat manusia. Al-Qur’an 

merupakan sumber pendidikan yang terlengkap, baik itu 

pendidikan masyarakat (sosial), moral (akhlak),maupun spiritual, 

serta material dan alam semesta. Bila ditinjau dari proses turunnya 

secara berangsur-angsur, merupakan proses pendidikan yang 

ditunjukkan Allah S.W.T kepada manusia.  

                                                           
32 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Wanita Az-Zikru, (Jakarta: Wali OASIS Terrace Recident, 

2010),273 
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Nilai esensi dalam Al-Qur’an selamanya abadi dan selalu 

relevan pada setiap zamannya, tanpa adanya suatu perubahan sama 

sekali. Pendidikan Islam yang ideal harus sepenuhnya mengacu 

pada nilai dasar Al-Qur’an tanpa sedikitpun menghindarinya. 

Tidak satupun persoalan termasuk persoalan pendidikan yang luput 

dari jangkauan Al-Qur’an. 
33

  

2) Hadist (Al-Sunnah) 

Hadis merupakan jalan atau cara yang pernah dicontohkan 

Nabi S.A.W dalam perjalanan kehidupannya melaksanakan 

dakwah islam. Contoh yang diberikan beliau dapat dibagi menjadi 

tiga bagian. Pertama, hadis qauliyat yaitu yang berisikan ucapan, 

pernyataan, dan persetujuan Nabi. Kedua, hadis fi’liyat yang berisi 

tindakan dan perbuatan yang pernah dilakukan Nabi. Ketiga, hadis 

taqririyat merupakan persetujuan Nabi atas tindakan dan peristiwa 

yang terjadi. 
34

 

3) Ijtihad 

Secara etimologi ijtihad berasal dari kata ijtihada yajtahidu 

ijtihadan yang artinya bersungguh-sungguh dalam mengerahkan 

segala kemampuannya guna melaksanakan suatu hal, sedangkan 

secara terminology ijtihad merupakan bentuk sikap mencurahkan 

                                                           
33 Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, 33 
34 Deden Saeful Ridhwan, Konsep Dasar Pendidikan Islam, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 

2020),19 
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segala ide pikiran dan tenaga untuk dapat menggali serta 

menetapkan suatu hukum baru dari Al-Qur’an dan Sunnah.
35

 

 Beberapa contoh hasil ijtihad yang dapat dijadikan dasar 

pendidikan Islam antara lain: 

1) Ketetapan para ulama’ tentang diperbolehkan seorang guru 

menerima upah. 

2) Ketetapan para ulama’ terhadap tempat pendidikan Islam dari 

rumah ke masjid, ke madrasah, ke Universitas dan sebagainya. 

3) Ketetapan para ulama’ terhadap materi pendidikan Islam dari 

materi Al-Qur’an, hadist dan ilmu agama lainnya boleh 

ditambah dengan materi lain seperti ilmu bahasa, ilmu 

kedokteran, dan sebagainya.  

Di dalam dunia pendidikan, ijtihad ikut berperan aktif 

ketika menata suatu sistem pendidikan yang bersifat terbuka, yang 

cukup besar peranan dan pengaruhnya. Misalkan dalam 

menetapkan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, meski secara 

umum tujuan yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an, akan tetapi 

masih harus diubah sesuai dengan kebutuhan manusianya. Ijtihad 

bukan berarti mengubah urutan tatanan peraturan yang lama, 

melainkan tetap memelihara tatanan lama yang baik dan 

mengambil tatanan baru yang lebih baik.
36

  

                                                           
35 Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, Fiqh Dan Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018),43 
36 Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, 46 
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Dari hasil ijtihad ini, lahir peraturan perundang-undangan 

yang secara langsung atau tidak langsung dapat dijadikan sebagai 

pegangan dalam melaksanakan pendidikan agama, disekolah-

sekolah ataupun dilembaga-lembaga formal Indonesia.  

3. Evaluasi Pembelajaran 

a. Pengertian Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi dalam arti luas adalah suatu proses dalam merencanakan, 

memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan 

untuk membuat berbagai keputusan. Evaluasi merupakan kegiatan 

terencana yang dilakukan secara berkeseimbangan. Evaluasi bukan 

hanya merupakan kegiatan akhir atau penutup dari suatu program 

tertentu, namun merupakan kegiatan yang dilakukan pada permulaan, 

selama program berlangsung, dan pada akhir program setelah program 

itu dianggap selesai.  

Sedangkan evaluasi pembelajaran adalah suatu proses 

berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi, dalam 

menilai keputusan yang dibuat untuk merancang suatu sistem 

pembelajaran. Dalam proses evaluasi memiliki tujuan yaitu untuk 

mendapatkan berbagai jawaban tentang bagaimana memperbaiki 

pembelajaran. Evaluasi mengharuskan penggunaan berbagai alat ukur 

yang akurat dan bermakna, untuk mengumpulkan suatu informasi guna 

membuat keputusan. 
37

 

                                                           
37 Rina Febriana, Evaluasi Pembelajaran (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019), 1 
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b. Tujuan Evaluasi Pembelajaran 

adapun tujuan dari evaluasi pembelajaran diantaranya sebagai berikut: 

1) Untuk menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai 

dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan 

2) Untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam 

proses pembelajaran 

3) Untuk mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, 

kesalahan atau kelemahan peserta didik dalam proses 

pembelajaran, sehingga guru dapat dengan cepat mencari alternatif 

solusi.  

4) Menyimpulkan tingkat kepenguasaan peserta didik terhadap 

kompetensi yang telah ditetapkan.
38

 

c. Ciri-ciri Evaluasi dalam Pembelajaran  

Umunya ciri-ciri penilaian dalam pembelajaran sebagai berikut: 

1) Penilaian dalam pendidikan itu dilakukan secara tidak langsung. 

Objek pengukuran dan penilaian dalam pendidikan adalah peserta 

didik,  

2) Dalam penilaian menggunakan simbol-simbol angka, karena 

penilaian selalu dimulai dari pengukuran, maka hasil pengukuran 

akan menggunakan satuan secara kuantitatif. Penggunaan satuan 

kuantitatif ini untuk mendapatkan hasil pengukuran yang pasti, 

                                                           
38 Muhammad Ilyas Ismail, Evaluasi Pembelajaran: Konsep Dasar, Prinsip, Teknik, dan Prosedur 

(Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020),6 
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setelah itu baru dapat diolah dan ditafsirkan ke dalam satuan 

kualitatif.  

3) Penilaian pendidikan itu menggunakan unit satuan yang tetap.  

4) Penilaian pendidikan bersifat relatif, artinya hasil penilaian itu 

sudah menggunakan satuan tetap, hasilnya tidak selalu sama dari 

waktu ke waktu. Sebab hasil penilaian tidak semata-mata 

ditentukan oleh alat ukur yang valid, namun juga dipengaruhi oleh 

keadaan objek yang selalu berkembang.  

5) Penilaian pendidikan tidak mungkin terhindar dari kesalahan. 

Kesalahan tersebut bisa diakibatkan karena alat ukur yang kurang 

valid, maupun kesalahan dalam penghitungan, serta situasi tempat 

pelaksanaan penilaian itu dilakukan. Walaupun guru tidak mungkin 

terhindar dari kesalahan dalam melaksanakan penilaian, namun 

bukan berarti guru tidak ada upaya untuk menghindari kesalahan.
39

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Moh. Sahlan, Evaluasi Pembelajaran Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik 

(Jember: STAIN Jember Press, 2015), 17 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Pada dasarnya dasar hipotesis dari penelitian kualitatif itu bertumpu secara 

mendalam pada pandangan berfikir seseorang yang melakukan penelitian 

kualitatif biasanya mengarah pada teori yang sudah ada.
40

  

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian kualitatif 

adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument 

kuncinya, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan 

snowball, teknik pengumpulan data dengan trianggulasi (gabungan), analisis 

data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna daripada generalisasi. 
41

   

Penelitian kualitatif deskripsi ini peneliti mengumpulkan data yang 

dikumpulkan umumnya bersifat kata-kata, gambar, data kebanyakan bukan 

angka-angka. Data yang dimaksud meliputi transkip wawancara, catatan data 

lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, nota dan catatan lainnya. Data 

wawancara dalam penelitian adalah sumber data utama yang menjadi bahan 

analisis data untuk menjawab masalah penelitian. Sehingga deskripsi atau 

                                                           
40 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA, 

2019),14 
41 Albi Anggito, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV Jejak, 2018),8 
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narasi tertulis sangat penting dalam pendekatan kualitatif, baik dalam 

pencatatan data maupun untuk penyebaran hasil penelitian. 
42

 

Sesuai dengan metode dan jenis penelitian yang peneliti ambil yaitu 

metode penelitian kualitatif deskriptif, maka penelitian yang dilakukan ini 

berusaha untuk mendeskripsikan tentang “Penerapan Program Pembelajaran 

Daring Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan Aplikasi Moodle di 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Singojuruh Banyuwangi”.   

B. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian bertempat di Lokasi Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri Singojuruh Banyuwangi. Yang terletak di Jl. KH. Abdullah 

Hasbullah No. 8 Padang,Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi  

Alasan peneliti memilih lokasi ini tentunya dengan berbagai pertimbangan 

dan sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti di sekolah tersebut 

adalah salah satu sekolah yang memiliki program pembelajaran daring mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan aplikasi Moodle.  

C. Subyek Penelitian 

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut  

meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan 

informan atau subjek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijaring 

sehingga keabsahannya dapat dijamin. Istilah sampel jarang digunakan karena 

                                                           
42 Ditha Prasanti, “Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian 

Informasi Kesehatan,” Jurnal Lontar, No. 1 (Januari-Juni 2018 ):4 
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sampel tersebut biasanya digunakan melakukan generalisasi dalam pendekatan 

kuantitatif.
43

 

Maka diperlukan penentuan informan yang tepat diantaranya:  

1. Gatot Kurnianta, S.Pd.,MM selaku kepala sekolah SMKN Singojuruh 

Banyuwangi 

2. Mashuri, S.Pd,I selaku guru pengajar PAI di sekolah SMKN Singojuruh 

Banyuwangi 

3. Moh.Haris, ST., MT. selaku waka sarpras dan guru yang 

mengembangkan aplikasi moodle di SMKN Singojuruh Banyuwangi 

4. Siswa/I sekolah SMKN Singojuruh Banyuwangi 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang dilakukan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian. Teknik pengumpulan data 

ini merupakan suatu kewajiban bagi peneliti, karena data penilitian ini 

nantinya digunakan sebagai dasar untuk menyusun suatu instrumen penelitian. 

Instrument penelitian ini merupakan seperangkat peralatan yang akan 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian.  

1. Teknik Pengamatan Observasi 

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi 

berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Proses observasi 

dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Setelah 

tempat penelitian di identifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, 

                                                           
43Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad 

Siddiq Jember (Jember: UINKHAS Jember, 2021), 47 
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segingga dapat diperoleh suatu gambaran umum tentang sasaran 

penelitian. Kemudian peneliti mengidentifikasi siapa yang akan di 

observasi, kapan, berapa lama dan bagaimana.  

Observasi juga berarti peneliti berada bersama partisipan. Jadi 

peneliti bukan hanya sekedar numpang lewat saja, melainkan berada 

bersama partisipan akan membantu peneliti memperoleh banyak informasi 

yang tersembunyi dan mungkin tidak terungkap selama wawancara. 

Peneliti yang datang ke tempat penelitian harus menghindari diri dari sikap 

angkuh yang menunjukkan bahwa dia tahu segala-galanya. Sikap seperti 

ini akan merugikan peneliti sendiri, karena partisipasi akan cenderung 

menghindar dari peneliti tersebut.  

Dalam penelitian ini keikutsertaan peneliti dan perannya dalam 

mengamati yaitu sebagai partisipasi moderat, dimana peneliti mengamati 

objek yang diteliti sambil peneliti terlibat dalam suatu kegiatan yang 

diamati. Adapun data yang diperoleh dalam dari metode obervasi ini, 

yaitu: 

a. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran daring mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dengan aplikasi moodle 

b. Faktor-faktor dari  kegiatan pembelajaran daring mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dengan aplikasi moodle 

2. Teknik wawancara 

Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam 

mengumpulkan informasi atau data. Wawancara juga merupakan 
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pertemuan dari dua orang yang saling bertukar informasi dan ide melalui 

tanya jawab, sehingga dapat mengahsilkan makna dalam suatu topik 

tertentu. 
44

 

Wawancara sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si 

penanya atau bisa disebut dengan pewawancara dengan si penjawab atau 

bisa disebut dengan responden dan menggunakan alat yang dinamakan 

interview guide (panduan wawancara). Tujuan wawancara adalah: untuk 

menggali data atau informasi atas suatu topik, pewawancara memberikan 

informasi memberikan keterangan atau penjelasan kepada yang 

diwawancara, mengarahkan atau membuat subjek melakukan apa yang di 

inginkan, memberikan support dan konseling terhadap suatu subjek, dan 

mengilustrasikan atau mendemonstrasikan teknik atau hal-hal penting 

lainnya kepada subjek.  

Data yang ingin diperoleh dalam wawancara ini adalah: 

a. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran daring mata pelajaran PAI dengan 

aplikasi moodle 

b. Faktor-faktor dari  kegiatan pembelajaran daring mata pelajaran PAI 

dengan aplikasi moodle 

Adapun alat untuk membantu selama melakukan wawancara adalah:  

1) Camera/HP 

2) Buku catatan 

                                                           
44 Nuning Indah Pratiwi, “Penggunaan Media Vidio Call Dalam Teknologi Komunikasi”, Jurnal 

Ilmiah Dinamika Sosial. Vol. 1 No. 2, Agustus 2017, 212 
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3) Pedoman wawancara 

3. Teknik dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan apabila peneliti akan menggunakan 

data sekunder dalam penelitiannya. Teknik dokumentasi dapat diartikan 

sebagai cara pengumpulan data, dengan mencatat atau mengambil data 

yang sudah ada dalam dokumen atau arsip. Adapun data yang ingin 

diperoleh melalui teknik dokumentasi antara lain: 

a. Profil dan sejarah SMKN Singojuruh Banyuwangi 

b. Visi dan Misi SMKN Singojuruh Banyuwangi 

c. Foto Kegiatan SMKN Singojuruh Banyuwangi 

d. Foto-foto yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian 

E. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami 

oleh diri sendiri maupun orang lain. menurut miles dan hiberman terdapat 

langkah-langkah dalam analisis interaktif ini yaitu:  

1. Kondensasi data 

Kondensasi ini merujuk pada proses menyeleksi, memfokuskan, 

menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat 
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pada catatan lapangan maupun transkip dalam suatu penelitian yang 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Selecting 

Seorang peneliti harus bertindak selektif yaitu menentukan dimensi-

dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang 

mungkin lebih bermakna, serta informasi apa yang dapat dikumpulkan 

dan di analisis.  

b. Focusing 

Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data sesuai dengan masing 

masing rumusan masalahnya dalam suatu penelitian. 

c. Abstracting 

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, 

dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di 

dalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul hingga ke tahap 

focusing dievaluasi oleh peneliti, khususnya yang berkaitan dengan 

kualitas dan kecukupan data. 

d. Simplifying dan Transforming 

Data yang sudah melalui beberapa tahap hingga tahap abstraksi 

data dalam penelitian selanjutnya disederhanakan dan 

ditransformasikan dalam berbagai cara, yakni melalui seleksi yang 

ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data 

dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. 
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2. Reduksi data 

Reduksi data dapat diartikan sebagai suatu proses, yaitu: Pemilihan 

data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data, 

dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di 

lapangan. Reduksi data dapat berlangsung secara terus menerus selama 

pengumpulan data kualitatif dilakukan. Reduksi data juga merupakan 

suatu kegiatan yang di dalamnya dilakukan penyederhanaan dan 

pengubahan pada aneka bentuk lain dengan tujuan lebih mempermudah 

menarik kesimpulan. 
45

 

3. Penyajian data  

Kegiatan selanjutnya dari pengolahan data kualitatif adalah 

penyajian data. Data akan dijadikan sebagai sekumpulan informasi yang 

tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

serta dalam pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering 

digunakan adalah dalam bentuk teks naratif.  

4. Verifikasi atau penarikan kesimpulan 

Dari awal mula pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti 

tentang hal yang telah dicatat atau disusun menjadi suatu konfigurasi 

tertentu. Pengolah data kualitatif tidak akan menarik kesimpulan secara 

tergesa-gesa, tetapi secara bertahap dengan tetap memperhatikan 

perkembangan perolehan data. Penarikan kesimpulan dalam kegiatan ini 

merupakan suatu kegiatan dalam pembentukan konfigurasi yang utuh.  

                                                           
45 M. Sugeng Sholehuddin. Angka Partisipasi Kuliah Masyarakat jawa Tengah Terhadap PTKIN 

Tahun2015-2017.(Pekalongan: PENERBIT NEM, 2019),39 
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F. Keabsahan Data 

Dalam mengecek keabsahan data, dapat dilakukan tringulasi. Triangulasi 

data adalah melihat sesuatu yang realitas dari berbagai sudut pandang atau 

perspektif, dan berbagai segi sehingga akan lebih akurat. Misalnya untuk 

mengukur kegembiraan belajar siswa berada di sekolah, rumah, dll. Untuk 

membuat triangulasi, kita perlu mengoleksi tipe data yang berbeda-beda, 

menggunakan sumber data yang berbeda, dalam waktu yang berbeda-beda 

pula, bahkan juga bisa meminta bantuan orang lain untuk meneliti dan 

mencatat datanya. Triangulasi sangat penting dalam riset kualitatif dan 

tindakan, agar kesimpulan penelitiannya dapat sungguh valid, akurat dan dapat 

dipercaya.  

G. Tahap-tahap Penelitian 

Dalam tahap penelitian ini menguraikan rencana pelaksanaan peneliti yang 

akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, 

pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan 

laporan.
46

  

Adapun tahap-tahap dalam penelitian sebagai berikut:  

1. Tahap Pra Lapangan 

Tahap pra lapangan yaitu tahap yang dilakukan sebelum penelitian 

dilaksanakan. Kegiatannya dalam tahap pra lapangan yaitu: 

 

 

                                                           
46 Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 48. 



 

 

56 

a. Menyusun rencana penelitian 

Rancangan penelitian ini berisi latar belakang masalah dan alasan 

pelaksanaan penelitian, pemilihan lokasi, penentuan jadwal penelitian, 

rancangan pengumpulan data, rancangan prosedur analisis data, dan 

rancangan pengecekan keabsahan data. 

b. Studi eksplorasi 

Studi eksplorasi merupakan kunjungan ke lokasi penelitian 

sebelum penelitian, dengan tujuan untuk mengetahui lokasi penelitian 

dan segala keadaan yang akan diteliti. 

c. Perizinan  

Sehubungan dengan penelitian yang berada diluar kampus dan 

merupakan lembaga perintah, maka penelitian ini memerlukan izin dan 

prosedur sebagai berikut, yaitu permintaan surat pengantar dari 

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UINKHAS) 

Jember sebagai permohonan izin penelitian yang diajukan kepada 

SMKN Ihya'  Ulumuddin Singojuruh Banyuwangi. 

d. Penyusunan instrument penilaian 

Kegiatan dalam penyusunan instrumen penelitian meliputi 

penyusunan daftar pertanyaan untuk wawancara, membuat lembar 

observasi, dan pencatatan dokumen yang diperlukan. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Dalam tahap pelaksanaan diperlukan kegiatan-kegiatan yang akan 

dilakukan antara lain: 
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a. Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan dengan jadwal yang telah ditentukan 

dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. 

b. Pengolahan data 

Pengolahan data dari hasil pengumpulan data dalam penelitian 

dimaksudkan untuk mempermudah dalam menganalisis data. 

c. Analisis data 

Setelah semua terkumpul dan tersusun, maka dapat dilakukan 

analisis data dengan teknik analisis kualitatif, yaitu mengemukakan 

gambaran terhadap apa yang telah diperoleh selama pengumpulan data. 

Hasil analisis diuraikan dalam paparan data dan temuan penelitian.  

d. Tahap Pelaporan 

Tahap pelaporan adalah penyusunan hasil penelitian dalam bentuk 

skripsi sesuai dengan pedoman yang berlaku pada program Universitas 

Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.  
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Objek Penelitian  

Pada bagian ini peneliti akan mendeskripsikan gambaran objek 

penelitian secara umum dengan tujuan untuk mengetahui keadaan dan kondisi 

objek yang diteliti. Adapun yang dijadikan suatu objek didalam penelitian ini 

adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Ihya’ Ulumuddin Singojuruh 

Banyuwangi 

1. Sejarah Berdirinya SMKN Singojuruh Banyuwangi  

SMK Negeri Ihya’ Ulumuddin Singojuruh Banyuwangi adalah 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri  yang terletak JL. KH. Abdullah 

Hasbullah No.8, Padang, Singojuruh Banyuwangi. Pada awalnya SMK 

Negeri Ihya’ Ulumuddin Singojuruh Banyuwangi adalah Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri dengan nama SMK Negeri Ihya’ Ulumiddin 

Singojuruh Banyuwangi. Namun dikarenakan surat keputusan (SK) yang 

diturunkan yaitu SMK Negeri Ihya’ Ulumuddin Singojuruh Banyuwangi, 

jadilah nama tersebut yang digunakan hingga sekarang sesuai dengan surat 

keputusan yang ada. 

Sekolah ini berdiri pada tahun 2005 yang diprakarsai oleh KH. 

Fauzan, S.Pd.,MM. yang mengusulkan agar dilaksanakan pembangunan 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri beserta para pejabat di desa 

Singojuruh dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Kemudian bekerjasama 

dengan SMK Negeri 1 Banyuwangi. Guru yang mengajar di SMKN 
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Singojuruh waktu itu merupakan guru yang diperbantukan dari SMK 

Negeri 1 Banyuwangi. Salah satunya bernama bapak Heri sebagai kepala 

sekolah pertama di SMK negeri Ihya’ Ulumuddin Singojuruh 

Banyuwangi.  

Untuk kelasnya dulu masih terdiri dari 1 kelas di masing-masing 

jurusan. Misalkan di kelas administrasi 1 kelas, jurusan TKR (teknik 

kendaraan ringan) 1 kelas, dan jurusan TKJ (teknik komputer dan 

jaringan) totalnya yaitu terdiri dari 3 kelas saja. Dan masih menggunakan 

fasilitas pondok. Misalkan seperti ruang kelas, papan tulis dan 

perlengkapan kelas lainya. Kurang lebih berjalan sampai 2 tahun lamanya. 

Di tahun berikutnya, sekolah semakin berkembang dan dapat membangun 

ruang-ruang kelas sendiri diatas tanah milik KH. Fauzan, S.Pd., MM.   

Di sekolah ini juga terdapat siswa yang tinggal di Pondok Pesantren 

jadi sambil sekolah sambil mondok juga. Dari tahun ke tahun sekolah 

semakin berkembang pesat dari segala sisi. Misalkan dalam segi 

bertambahnya jumlah murid yang baru daftar,serta bertambahnya beberapa 

program jurusan seperti jurusan APAT dan Pengelasan. Untuk beberapa 

jurusan terdiri dari 3 kelas. Yaitu Akuntansi terdiri dari 3 kelas, TKR 

terdiri dari 3 kelas, serta kelas TKJ terdiri dari 3 kelas.  

Untuk program kelas terbaru saat ini yaitu jurusan 

APAT(Agrobisnis Perikanan Air Tawar) dan Pengelasan. 1 kelas di 

masing-masing jurusan diwajibkan daftar melalui jalur pondok di setiap 

tahunnya. Adapun alasan tertentu KH. Fauzan, S.Pd.,MM. mendirikan 
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sekolah ini yaitu karena beliau ingin mengalih fungsikan tanahnya agar 

lebih bermanfaat lagi. Di sekolah ini juga terdapat sistem Boarding School 

yang berisikan oleh siswa putra saja. Namun untuk penerimaan guru-guru 

baru seleksinya bukan dari pondok lagi melainkan dari kebijakan kepala 

sekolah.   

SMK Negeri Ihya’ Ulumuddin Singojuruh Banyuwangi selalu 

berupaya meningkatkan prestasi belajar siswa sesuai dengn tuntutan 

kehidupan yang semakin modern. Sampai sekarang berkat kerja keras para 

pendiri, tokoh masyarakat dan instasi terkait, sekolah dapat bekerjasama 

dengan PT Industri Kereta Api (INKA) guna memberikan pelatihan 

mengelas kepada puluhan pemuda lulusan Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) di Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan kapasitas dan 

menghasilkan tenaga kerja terampil di bidang pengelasan.        

2. Visi dan Misi 

Adapun visi dan misi SMK Negeri Singojuruh Banyuwangi sebagai 

berikut: 

a. Visi Sekolah 

“Menjadi SMK unggul yang berprestasi, berkewirausahaan, 

berkarakter kuat dan Akhlaqul Karimah”.  

b. Misi Sekolah 

1) Menumbuh kembangkan pengahayatan dan pengamalan ajaran 

agamanya sehingga mampu menjadi generasi yang berilmu 
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amaliyah dan beramal ilmiah serta mampu menjadi suri tauladan 

bagi kehidupan berbangsa , bernegara dan beragama 

2) Menumbuh – kembangkan semangat kemandirian dan tindakan 

yang mencerminkan akhlaqul karimah kepada seluruh civitas 

akademik sekolah 

3) Membina dan membantu setiap siswa uuntuk mengenali potensi 

dirinya sehingga dapat mengembangkan dirinya secara optimal 

4) Melaksanakan syistem pembelajaran dan mimbimbing secara 

efektif dan efisien yang dilkengkapi dengan sarana dan prasaran 

yang memadai sehingga kemampuan dan skill siswa bisa 

berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya 

5) Menerapkan managemen partisipasif dengan melibatkan seluruh 

civitas akademik sekaolah dan kelompo masyarakat terkait (stake 

holder) 

6) Mewujudkan sistem dan iklim pendidikan yang demokratis dan 

bermutu guna memperteguh akhlaq mulia, kereatif, berdisiplin dan 

bertanggung jawab , berketerampilan serta menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas 

manusia Indonesia seutuhnya 

7) Mewujudkan kehidupan sosial dan budaya yang berkepribadian, 

dinamis, kreatif dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi 

pada seluruh civitas akademik sekolah. 
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3. Struktur Organisasi SMKN Singojuruh Banyuwangi  

Tabel 4.1 

Struktur Organisasi SMK Negeri Singojuruh Banyuwangi 

NO. NAMA JABATAN 

1 2 3 

1 Gatot Kurnianta, S.Pd, MM Kepala UPT 

2 KH. Fauzan, S.Pd, MM Ketua Komite 

3 Dwi Rini Widayanti, M.Pd Bendahara BOS 

4 Siti Syamsiatul Jannah, S.Pd Bendahara Komite 

5 Drs. Hairul Koord. LITBANG 

6 Herman Budiharjo, S.Pd KA. SUBBAG. TU 

7 Hermin Handayani, S.Pd Waka Humas dan Hubin 

8 Prayogi Adinoto, 

S.Kom,MM 

Waka Kesiswaan 

9 Moh. Haris, ST.MT Waka Sarpras 

10 Totok Endrowijono,ST Waka Kurikulum 

11 Lilik Isfahana, SE Kepala Program Akuntansi 

12 Imam Mashud, S.Kom Kepala Program Teknik 

Komjar 

13 Tomi Rahmat Santoso, S.Pd Kepala Program Teknik 

Kendaraan Ringan 

14 Dwi Purwanti, S.Pd Kepala Program Tata Boga 

15 Ummu Nurul Azizah, S.Pd Kepala Program Tata Busana 

16 Saputra Indra Purnama, 

S.Pd 

Kepala Program Multimedia 

 

4. Tenaga Pendidik dan Tenaga kependidikan 

Daftar Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri Singojuruh Banyuwangi pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Data Pendidik SMK Negeri Singojuruh Banyuwangi 

NO NAMA/NIP L/P 

1 2 3 

1 Gus Wul Wafa, S.Pd.I 

NIP. 19931108 202012 1 015 

L 

2 Tohirotul Maghfiroh,S.Pd P 

3 Mashuri,S.Pd.I L 

4 Frida Ari Sugianti, S.Pd.I P 

5 Clearyta Presty Elmara, S.Pd.I P 
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6 Imam Hambali, S.Pd L 

7 Moh. Haris, ST.,M.T 

NIP. 19780829 200604 1 014 

L 

8 Dwi Rini Widayanti,S.Pd.M.Pd 

NIP. 19701021 200701 2 010 

P 

 Sumber: Dokumentasi Data Pendidik SMK Negeri Singojuruh 

Banyuwangi 

 

5. Data Peserta Didik  

Tabel 4.3 

Data Siswa SMK Negeri Singojuh Banyuwangi 

Kelas Jumlah Siswa 

L P Jumlah 

1 2 3 4 

Kelas 10 259 234 493 

Kelas 11 220 268 488 

Kelas 12 207 265 472 

Total 1453 

Sumber : Dokumentasi data Peserta Didik SMK Negeri Singojuruh 

Banyuwangi 

 

B. Penyajian Dan Analisis Data 

Pada tahap ini peneliti akan menyajikan beberapa hasil data yang telah 

diperoleh selama kegiatan penelitian berlangsung. Data yang diperoleh 

kemudian dicantumkan pada bab ini sesuai dengan prosedur penelitian dan 

fokus penelitian yang diambil oleh peneliti. Data tersebut kemudian akan 

dipaparkan secara rinci sesuai dengan temuan dari lokasi penelitian, baik 

berupa data hasil observasi, maupun data hasil dari wawancara. 

Pada pembahasan ini, peneliti akan menguraikan kondisi sebenarnya 

mengenai penerapan pembelajaran daring dalam mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Singojuruh Banyuwangi. 

Hasil data yang diperoleh peneliti adalah sebagai berikut: 
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1. Penerapan Pembelajaran Daring Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMKN Singojuruh Banyuwangi 

Pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa adanya 

tatap muka secara langsung antara guru dengan siswanya tetapi dilakukan 

pembelajaran melalui online yang menggunakan jaringan internet. 

Pembelajaran daring sangatlah penting bagi guru dan siswa yang tidak 

dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka dikarenakan adanya 

jarak yang jauh. Maka dari itu seorang pendidik harus tetap 

mentransferkan ilmunya melalui pembelajaran daring ini, agar siswa tetap 

mengetahui bagaimana teori-teori pembelajaran yang harus dipelajarinya.  

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Totok Endrowijono, ST 

selaku waka kurikulum mengatakan bahwa:  

Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilaksanakan tanpa 

bertatap muka antara guru dengan siswanya. Dengan menggunakan 

sistem jaringan online salah satunya yaitu mengirmkan suatu 

bentuk pembelajaran berupa video. 
47

 

 

Seperti halnya pernyataan diatas oleh Bapak Gatot Kurnianta, 

S.Pd,M.M. selaku Kepala Sekolah SMKN Ihya’ Ulumuddin Singojuruh 

Banyuwangi mengungkapkan bahwa: 

Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilaksanakan tanpa 

adanya tatap muka, dikarenakan suatu keadaan yang mengharuskan 

jarak jauh antara guru dengan siswanya serta belajarnya 

menggunakan sistem jaringan online berupa internet. 
48

  

 

Berdasarkan pernyataan diatas bahwasanya pembelajaran daring 

sangatlah penting bagi siswa atau pendidik yang tidak bisa melaksanakan 

                                                           
47 Totok Endrowijono, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 24 januari 2022 
48 Gatot Kurnianta, diwawancarai oleh peneliti, 24 januari 2022 
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pembelajaran secara luring atau tatap muka, namun diharuskan tetap 

melaksanakan pembelajaran atau guru menyampaikan teori pengetahuan 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kepada siswanya melalui 

pembelajaran daring tersebut. 

Berikut pernyataan yang diungkapkan oleh bapak Totok 

Endrowijono, ST selaku waka kurikulum di SMKN Ihya’ Ulumuddin 

Singojuruh banyuwangi yaitu: 

Pembelajaran daring itu suatu pembelajaran yang dilakukan secara 

online menggunakan suatu aplikasi pembelajaran maupun jejaring 

sosial. Pembelajaran daring ini sangatlah penting dilaksanakan 

ketika dimasa pandemic ini. Sebelum adanya pandemic Covid-19 

ini, SMKN Singojuruh Banyuwangi sudah melaksanakan 

pembelajaran daring itupun dipergunakan untuk siswa-siswa yang 

tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan guru. 

Dikarenakan adanya PKL (praktek kerja lapangan) untuk siswa 

kelas XI. Biasanya para guru mengirimkan materi kepada siswa 

berupa file atau berupa link video yang bisa di tonton secara 

langsung oleh siswa di link youtube yang telah di share oleh 

gurunya tersebut. Pembelajaran daring ini bisa berjalan dengan 

baik apabila guru yang siap mengirmkan materinya serta siswa 

yang siap dalam menerima materinya. Dan juga peralatan 

infrastruktur yang sudah disiapkan seperti handphone atau bisa 

menggunakan leptop. Jangan lupa jaringan internet juga penting 

ketika sedang melaksanakan pembelajaran daring. 
49

  

 

Seperti halnya pernyataan diatas Bapak Gatot Kurnianta, 

S.Pd,M.M. selaku Kepala Sekolah SMKN Ihya’ Ulumuddin Singojuruh 

Banyuwangi mengungkapkan bahwa: 

Pendidikan yang biasanya dilaksanakan dengan cara tatap muka 

secara langsung oleh pendidik dan peserta didik beralih menjadi 

pembelajaran interaksi secara tidak langsung. Pembatasan interaksi 

antar guru dan siswa secara langsung dalam pendidikan terkadang 

terjadi pada situasi tertentu misalkan ya seperti ketika siswa harus 

melaksanakan PKL (praktek kerja langsung) diluar kota atau jarak 

                                                           
49 Totok Endrowijono, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 24 januari 2022 
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yang jauh dengan sekolah, sehingga guru mau tidak mau harus 

tetap menyampaikan materi kepada siswa. Guru harus memastikan 

kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun siswa berada 

dirumah masing-masing atau di tempat PKL. Solusinya, guru 

dituntut untuk dapat mendesain media pembelajaran sebagai 

inovasi dengan cara memanfaatkan media daring (online). Adapun 

Pendidikan Agama Islam itu sendiri merupakan suatu pendidikan 

moral dan akhlak yang diajarkan kepada siswa. Dimana seorang 

pendidik harus mengenal karakter-karakter dari siswanya. Jangan 

memposisikan diri kita sebagai guru yang menggurui saja 

melainkan juga bisa menjadi teman untuk siswanya. Guru harus 

mempunyai sifat simpatik kepada siswanya. Dan juga seorang guru 

harus mempunyai human sosial yang tinggi agar dapat memahami 

masing-masing karakter dari siswa.
50

   

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Moh. Haris, ST.,MT. 

selaku waka sarpras dan guru yang mengembangkan aplikasi moodle di 

SMKN Ihya’ Ulumuddin Singojuruh Banyuwangi, mengungkapkan  

Pembelajaran daring itu merupakan suatu sistem transfer 

knowledge yang menggunakan teknologi internet. Jika dilihat 

secara umum dari kasus pandemi saat ini, semua media yang 

digunakan untuk mentransfer knowledge itu yang non tatap muka 

atau berupa via internet maka itu disebut pembelajaran daring. 

Dengan adanya pandemi ini membuat beberapa siswa mengeluh 

karena merasa pembelajaran daring kurang efektif. Banyak 

gangguan yang membuat proses belajar mereka tidak maksimal, 

sehingga dibutuhkan beberapa cara belajar agar lebih efektif 

sehingga siswa tidak merasa bosan lagi.  Misal,Seorang guru harus 

pandai dalam mengatur manajemen waktunya dengan baik. 

Membuat jadwal dengan baik sehingga mempunyai target yang 

harus dicapai. Hal kedua yang perlu diperhatikan yaitu memilih 

tempat belajar yang nyaman dan tidak berisik, sehingga belajar 

dapat lebih efektif karena minimnya gangguan. Tidak menunda-

menunda. Seorang guru ataupun siswa harus mempunyai jadwal 

yang konsisten, jadwal menyiapkan materi pembelajaran harus 

disusun secara rapi oleh guru sebelum dilaksanakannya proses 

belajar mengajar. Begitupula dengan siswa tidak boleh menunda-

nunda dalam hal mengerjakan tugasnya, karena nantinya akan 

berdampak pada evaluasi atau hasil nilai siswa itu sendiri. Dan juga 

jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Menjaga kualitas tidur yang 

                                                           
50 Gatot Kurnianto, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 24 januari 2022 
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baik, dan hidup sehat sangat membantu kita dalam 

mengoptimalkan jadwal belajar mengajar secara mandiri. 
51

  

 

Pernyataan diatas dipertegas dengan hasil dokumentasi peneliti 

pada tanggal 6 Januari 2022, yaitu peneliti melakukan dokumentasi 

kegiatan siswa yang sedang melaksanakan pembelajaran daring di SMKN 

Ihya’ Ulumuddin  Singojuruh Banyuwangi. Berikut merupakan 

dokumentasi foto pada saat siswa melakukan pembelajaran daring 

                  

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Kegiatan pembelajaran daring mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam oleh siswa   

 

Dari hasil wawancara tersebut peneliti membandingkan dengan 

data hasil observasi. Dan dari kedua data tersebut saling 

berkesinambungan. Dari hasil observasi peneliti, siswa telah melaksanakan 

kegiatan pembelajaran daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

dirumah masing-masing. Setelah guru mengirimkan materi kepada 

siswanya bisa berbentuk file ataupun link video, siswa mulai memahami 

materi. Setelah itu mereka mulai mengerjakan kuis apabila guru 

mengirimkan beberapa soal kuis untuk dikerjakan oleh siswa.   

                                                           
51 Haris, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 4 Februari 2022 
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2. Pelaksanaan Pembelajaran Daring Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dengan Aplikasi Moodle di SMKN Singojuruh 

Banyuwangi 

Pendidikan Agama Islam merupakan suatu upaya guru untuk 

melahirkan generasi muda yang lebih baik dan selalu menjalankan 

perintah Allah S.W.T serta menjauhi larangannya. Pendidikan Agama 

Islam juga mengajarkan tentang nilai-nilai sosial, ibadah, moral, dan 

ketauhidan. Keberhasilan Pendidikan Agama Islam tercermin pada tingkah 

laku siswa yang berakhlak baik, memiliki kepedulian sosial yang bagus, 

dan siswa yang rajin beribadah.  

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Mashuri, S. Pd.I 

selaku guru Pendidikan Agama Islam di SMKN Ihya’ Ulumuddin 

Singojuruh Banyuwangi sebagai berikut: 

“Pendidikan Agama Islam merupakan suatu pendidikan dalam 

membentuk karakter siswa,yang nantinya di harapkan siswa dapat 

mempelajari beberapa  ilmu akhlak, fiqih dan akidah. Dimana 

siswa bisa memperkenalkan dan membiasakan diri terhadap 

peribadatan.”
52

  

 

Pernyataan diatas juga diperkuat oleh Bapak Moh. Haris, ST. 

selaku Waka Sarpras di SMKN Ihya’ Ulumuddin Singojuruh Banyuwangi 

sebagai berikut:  

 “Menurut saya Pendidikan Agama Islam merupakan suatu 

pendidikan yang sangat penting dan sebenarnya harus ditanamkan 

sejak dini. Pendidikan Agama Islam saat ini seharusnya jangan 

hanya sekedar pendidikan pengetahuan saja, melainkan juga 

bagaimana mempraktekkannya. Misalkan para siswa diajarkan 

untuk bisa membaca Al-Qur’an saja, jangan hanya disuruh 

                                                           
52 Mashuri, di wawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 7 Februari 2022 
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menghafal saja, melainkan juga menerapkannya secara langsung. 

Seperti contoh guru menyuruh siswanya untuk menghafal hadist 

tentang “Kebersihan itu sebagian dari iman” seharusnya para siswa 

juga menerapkan bagaimana menjaga kebersihan lingkungan 

sekitar dengan baik, dan tidak membuang sampah dengan 

sembarangan. Hal tersebut bertujuan agar dapat menguatkan 

karakter siswa itu sendiri. Pendidikan Agama Islam ini seharusnya 

menjadi peran sentral yang tidak bisa untuk ditinggalkan untuk 

mencetak kualitas dan insan kamil yang baik sesuai dengan tujuan 

guru Pendidikan Agama Islam.”
53

   

 

Pembelajaran daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMKN Ihya’ Ulumuddin Singojuruh Banyuwangi menggunakan suatu 

aplikasi online untuk proses belajar mengajar yang bisa disebut dengan 

Modular object oriented dynamic learning environment atau singkatan dari 

moodle. Aplikasi ini merupakan suatu platform yang digunakan untuk 

menunjang sistem menejemen pembelajaran secara online dan 

menggunakan perangkat computer bisa juga handphone. Moodle juga 

termasuk ke dalam aplikasi berbasis web. Yang mana untuk setiap 

aktivitas pembelajarannya terkait dengan akses materi, diskusi, tanya 

jawab, hingga evaluasi yang dapat dilakukan melalui tampilan website. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Moh. Haris, ST. selaku 

Waka Sarpras di SMKN Ihya’ Ulumuddin Singojuruh Banyuwangi 

sebagai berikut: 

Aplikasi moodle ini merupakan salah satu LMS yang 

dikembangkan secara nonprofit open source. Jika dibandingkan dengan 

LMS yang lain, yang paling lengkap fitur-fiturnya, mulai dari absensi, 

materi yang bisa disampaikan melalui pengiriman file ataupun berupa 
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video, kuis-kuis dan hasil penilaian oleh guru. Keunggulan dari aplikasi ini 

yaitu kita bisa tanam di server sendiri. Adapun fitur-fitur di aplikasi ini 

terdapat:  

a. Planning penyediaan materi didalamnya bisa kita beri konten berupa 

teks, file, video pembelajaran, web, link, dsb. 

b. Absensi siswa oleh guru 

c. Bisa melaksanakan video call friends dan chat grup 

d. Sistem evaluasi disediakan berbentuk sistem kuis atau penilaian. 

Kuisnya bisa berupa multiple choice ataupun essay.
54

 

Berikut ini merupakan dokumentasi fitur-fitur yang ada di aplikasi 

moodle: 

                      

Gambar 4.2 

Fitur-fitur aplikasi moodle 

 

Terkait dengan pelaksanaan pembelajaran daring mata pelajaran 

pendidikan Agama Islam menggunakan aplikasi moodle, bapak Mashuri, 

                                                           
54 Observasi di SMKN Singojuruh Banyuwangi, 3 Februari 2022 
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S.Pd.I selaku guru Pendidikan Agama Islam di SMKN Singojuruh 

Banyuwangi menambahkan: 

Dalam pelaksanaannya guru biasanya melakukan pembukaan 

dengan mengucapkan salam dan doa. Kemudian guru menyapa 

peserta didik melalui media online dengan menggunakan aplikasi 

whatsapp group dan mengajak siswa untuk bergabung di kelas 

virtual aplikasi moodle. Setelah itu guru mengecek kehadiran siswa 

melalui fitur absensi yang berada di aplikai moodle, tidak lupa guru 

mengulang pembelajaran yang lalu kemudian dikaitkan dengan 

materi yang akan dipelajari.
55

 

Berikut ini merupakan dokumentasi salah satu materi PAI 

menggunakan aplikasi moodle.  

                  

Gambar 4.3 

Materi Pendidikan Agama Islam dengan aplikasi moodle 

Pernyataan diatas telah dibenarkan oleh Aryo selaku Ketua Kelas X 

TKR 1 menyatakan bahwa: 
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“Kalau menurut saya mbak pembelajarannya cukup menyenangkan 

karena tidak terlalu rumit dalam mencari hal-hal yang penting 

karena sudah dirangkum semua oleh guru mata pelajaran PAI itu 

mbak. Dan juga aplikasi ini terdapat fitur yang lengkap semisal 

seperti absen, siswa dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh 

bapak ibu guru, dan juga siswa dapat menerima materi yang 

diberikan oleh bapak ibu guru dengan baik. Apabila ada yang tidak 

dipahami, maka siswa bisa menanyakan melalui chat grup yang ada 

di aplikasi moodle.”
56

  

 

Hal tersebut juga diperkuat oleh Siswa Kelas XI Akuntansi 1 

Dimas Saputra berikut pernyataannya: 

“Pembelajaran yang menggunakan alat atau bisa disebut 

handphone untuk suatu pembelajaran tanpa adanya tatap muka 

maka itu disebut pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini 

menggunakan salah satu aplikasi, yang dinamakan aplikasi moodle. 

Didalam aplikasi tersebut sudah ada fitur-fitur yang lengkap seperti 

materi pembelajaran, absensi, kuis, dsb. Pentingnya mempelajari 

materi Pendidikan Agama Islam yaitu karena ilmu agama menjadi 

bekal kita diakhirat nanti. Tapi ilmu agama juga harus didasari oleh 

ilmu sosial jadi keduanya harus seimbang.” 
57

 

 

Pernyataan diatas juga disampaikan oleh Siswa Kelas XI Akuntansi 

1 M. Alvin Adi Wijaya: 

“Menurut saya mbak pembelajaran daring itu suatu kegiatan 

belajar yang menggunakan koneksi internet. Pentingnya materi 

Pendidikan Agama Islam di sekolah yaitu untuk meningkatkan 

ketakwaan siswa terhadap Allah S.W.T. Didalam pembelajaran 

daring mata pelajaran PAI ini guru menggunakan salah satu 

aplikasi online yang dinamakan aplikasi moodle. Dalam 

pelaksanaannya kita diberikan materi di moodle lalu setelah itu 

kita melihat video atau materi pembelajaran berbentuk file yang 

dikirimkan oleh guru. apabila ada yang tidak dipahami kita bisa 

menanyakan kepada guru pengajar PAI melalui chat grup yang 

ada di aplikasi moodle atau bisa lewat whatsapp grup.” 
58

   

 

Disampaikan juga oleh Siswa Kelas XI Akuntansi 1 Dwi Yuli 

Agustin berikut pernyataannya: 
                                                           
56 Aryo,diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 11 Februari 2022 
57 Dimas, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 12 Februari 2022 
58 Alvin, diwawancarai oleh penulis,Banyuwangi, 12 Februari 2022 
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“Pembelajaran daring itu suatu pembelajaran yang dilakukan 

diluar sekolah tanpa adanya tatap muka antara guru dengan siswa 

yang menggunakan jaringan internet. dimana pembelajaran daring 

itu kita dituntut untuk konsisten dalam mengerjakan tugas dan 

bisa menerima materi dengan baik. Pentingnya kita mempelajari 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah ialah selain 

berguna untuk akhirat juga untuk urusan duniawinya, dan 

keduanya harus seimbang. Ketika kita belajar menggunakan 

aplikasi moodle ini sebenarnya nyaman-nyaman saja asalkan kita 

bisa mengkondisikan waktu dan bisa mengkontrolnya dengan 

baik. Dan juga bisa mengumpulkan tugas dengan jangka waktu 

yang lama. Kesulitan ketika menggunakan aplikasi ini jika ada 

beberapa materi yang tidak kita pahami, kita harus menunggu 

respon dari guru melalui chat grup di aplikasi moodle atau bisa 

melalui whatsapp.” 
59

 

 

Keterangan diatas juga dikuatkan lagi dari ananda Christina 

Agustin Pertiwi Kelas XI Akuntansi 1 sebagai berikut: 

“Pentingnya mempelajari materi Pendidikan Agama Islam itu 

secara tidak sadar semua kegiatan yang kita lakukan sehari-hari 

sangat berkesinambungan dengan ilmu agama. Contohnya dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam kita dianjurkan untuk 

melaksanakan Rukun Islam yang lima. Nah ketika datang bulan 

ramadhan kita sebagai umat muslim dianjurkan juga untuk 

melaksanakan ibadah solat id, berpuasa selama 30 hari, dan tidak 

lupa ber zakat yang kemudian dibagikan kepada fakir miskin. 

Adapun pelaksanaan pembelajaran daring mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam disekolah menggunakan aplikasi 

moodle. Aplikasi moodle menurut saya suatu aplikasi yang 

digunakan SMKN Singojuruh Banyuwangi untuk pembelajaran 

daring menggunakan jaringan internet. Jadi di aplikasi ini sudah 

ada fitur-fitur untuk mengisi absen, mengerjakan tugas, melihat 

materi, dan bertukar pesan melalui chat grup seperti di whatsapp 

grup. Aplikasi ini juga lebih mudah dibandingkan dengan aplikasi 

lain ketika mengumpulkan tugas.”
60

 

 

Dibawah ini merupakan dokumentasi kegiatan wawancara virtual 

peneliti dengan Siswa Kelas XI Akuntansi 1 menggunakan aplikasi 

Whatsapp:  

                                                           
59 Yuli, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 12 februari 2022 
60 Christina, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 12 Februari 2022 
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Gambar 4.4 

Wawancara Virtual oleh Peneliti 

dan Siswa Kelas XI Akuntansi 1 

 

3. Evaluasi Pembelajaran Daring Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam Dengan Aplikasi Moodle di SMK Negeri Singojuruh 

Banyuwangi 

Evaluasi merupakan salah satu komponen dari sistem pendidikan 

yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat untuk 

mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses 

pendidikan dan pembelajaran.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Gus Wul Wafa selaku guru 

PAI beliau menguraikan bahwa:  

“Dari segi penilaiannya mbak, saya menilai dari sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Namun untuk sikap, dikarenakan 

sekarang proses pembelajarannya daring saya hanya melihat dari 

kehadiran siswa mengisi absen di aplikasi moodel.Jadi setelah 

siswa memahami materi pembelajaran yang sudah saya kirimkan 
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di aplikasi moodle mbak, mereka saya berikan tugas berbentuk 

kuis soal dimana siswa diberikan waktu selama kurang lebih lima 

hari untuk mengerjakan tugas disitu nanti evaluasinya.”
61

 

 

Pemaparan dari Gus Wul Wafa diperkuat oleh pernyataan Mashuri 

selaku guru PAI, beliau menguraikan bahwa:  

 “Untuk mengukur kepandaian peserta didik yang dapat dilakukan 

oleh pendidik yaitu mengukur hasil belajar dengan tujuan agar 

peserta didik menjawab atau mengerjakan soal-soal tes berupa 

kuis soal. Jawaban terhadap soal tes tersebut yang akan dipakai 

oleh pendidik untuk menggambarkan kepandaian peserta didik. 

Dengan kata lain, yang dapat diukur dan dicari adalah gejala atau 

fenomena yang tampak atau memancar dari kepandaian yang 

dimiliki oleh peserta didik. Seperti halnya siswa tersebut memiliki 

kemampuan untuk menangkap sesuatu yang baru, kemampuan 

untuk mengingat-ingat sesuatu, dan kemampuan untuk berfantasi 

atau berfikir secara abstrak.”
62

 

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pada evaluasi 

pembelajaran pendidikan agama Islam secara daring dengan menggunakan 

aplikasi moodle untuk sistem penilaiannya bersifat e-raport.  

Berikut ini hasil dokumentasi penilaian pembelajaran daring mata 

pelajaran pendidikan agama Islam dengan aplikasi moodle: 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.5 

Bentuk penilaian aplikasi moodle kelas XI 
63

   

                                                           
61 Gus Wul Wafa, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 7 Februari 2022  
62 Mashuri, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 7 Februari 2022 
63 Dokumentasi Observasi, di SMKN Singojuruh Banyuwangi 
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  Bapak Mashuri juga menambahkan bahwasanya dari soal-soal 

latihan yang dikerjakan oleh peserta didik secara tepat waktu sesuai 

dengan keterangan waktu yang sudah ditentukan, nantinya juga akan 

mendapatkan umpan balik atau sebagai rewards dari pendidik berbentuk 

sertifikat di aplikasi moodle.  

C. Hasil Temuan Pembelajaran Daring Dalam Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dengan Aplikasi Moodle Di SMKN 

Singojuruh Banyuwangi  

Table 4.4 

Hasil Temuan Penelitian 

No. Fokus Masalah Hasil Temuan 

1 2 3 

1.  Penerapan pembelajaran 

daring mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam 

di SMKN Singojuruh 

Banyuwangi 

1. Pembelajaran daring mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam diterapkan pada 

semua guru dan siswa di SMKN 

Singojuruh Banyuwangi 

2. Seorang pendidik harus tetap 

mentransferkan ilmunya melalui 

pembelajaran daring ini, agar siswa tetap 

mengetahui bagaimana teori-teori 

pembelajaran yang harus dipelajarinya. 

3. Diterapkannya Pembelajaran daring di 

SMKN Singojuruh Banyuwangi 

dikarenakan guru yang tidak bisa bertatap 

muka secara langsung dengan siswa 

dikarenakan adanya beberapa alasan 

seperti siswa yang sedang melaksanakan 

PKL (praktek kerja lapangan). 

4. Dalam penyusunan RPP pada saat 

pembelajaran daring mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam ada ketentuan 

khususnya, seperti menyiapkan absensi 

dan bahan materi yang diajarkan kepada 

siswa sudah disiapkan sejak jauh-jauh 

hari, misalkan guru mengedit video 

pembelajaran, satu hari sebelum 

pembelajaran dilaksanakan, guru harus 
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benar-benar meneliti apakah video dan 

file sudah siap untuk segera dipelajari 

oleh siswa  

2.  Pelaksanaan pembelajaran 

daring mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam 

dengan aplikasi Moodle di 

SMKN Singojuruh 

Banyuwangi 

1. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

berkesinambungan dengan kegiatan siswa 

dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. 

Misalkan seperti melaksanakan solat, 

puasa, zakat,dan memiliki sikap sopan 

santun terhadap orang yang lebih tua dari 

kita.   

2. Adapun fitur-fitur yang terdapat pada 

aplikasi moodle yaitu: 

a. Planning penyediaan materi 

didalamnya bisa kita beri konten berupa 

teks, file, video pembelajaran, web, link, 

dsb. 

b. Absensi siswa oleh guru 

c. Bisa melaksanakan video call friends 

dan chat grup 

d. Sistem evaluasi disediakan berbentuk 

sistem kuis atau penilaian. Kuisnya 

bisa berupa multiple choice ataupun 

essay 

3. a. Pembelajaran daring mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam 

menggunakan aplikasi moodle ini 

dilaksanakan pada hari senin.  

   b.  Dalam pelaksanaannya guru. guru 

menyapa peserta didik melalui media 

online dengan menggunakan aplikasi 

whatsapp group dan mengajak siswa 

untuk bergabung di kelas virtual 

aplikasi moodle.  

3.  Evaluasi pembelajaran 

daring mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam 

dengan aplikasi moodle di 

SMKN Singojuruh 

Banyuwangi 

Evaluasi pembelajaran daring mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dengan aplikasi 

moodle menggunakan sistem Grader Raport, 

apabila siswa telah mengirimkan jawaban 

dari kisi-kisi soal maka akan tersimpan secara 

otomatis di grader raport tersebut.   

Sumber: Hasil Observasi Pembelajaran Daring dalam mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dengan aplikasi Moodle di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri Singojuruh Banyuwangi.
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D. Pembahasan Temuan 

Pada bagian ini akan membahas tentang keterkaitan antara data yang 

telah ditemukan dengan teori yang relevan, data yang diperoleh melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi akan dianalisis melalui pembahasan 

temuan yang kaitannya dengan teori. Pembahasan akan dirinci sesuai dengan 

fokus penelitian yang telah ditentukan agar mampu menjawab permasalahan 

yang ada di lapangan. Adapun pembahasan temuan sebagai berikut:   

1. Penerapan Pembelajaran Daring Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMKN Singojuruh Banyuwangi 

Nurul Mawaddah dalam skripsinya pembelajaran daring 

merupakan sebuah cara terbaru dengan bentuk pembelajaran yang 

dilakukan secara konvensional dan memanfaatkan berbagai perangkat 

elektronik sebagai media pembelajaran serta ditunjang oleh akses jaringan 

internet. Pembelajaran daring menurut Dimyati yang dikutip oleh Nurul, 

mengungkapkan bahwa pembelajaran daring atau yang biasa disebut 

dengan e-learning merupakan kegiatan belajar mengajar jarak jauh dengan 

memanfaatkan teknologi sebagai pendukungnya. Hal ini dapat 

meningkatkan gaya belajar. 
65

 

Dalam kegiatan belajar mengajar pendidik tentu mengharapkan 

suatu perubahan yang ada pada peserta didik. Untuk melakukan suatu 

perubahan maka pendidik disini harus kreatif dalam mengolah suatu 

pembelajaran agar peerta didik tidak mudah bosan, sehingga pendidik 
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membuat suatu video pembelajaran materi Pendidikan Agama Islam yang 

berbasis internet.  

Kegiatan pembelajaran daring mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam ini terdapat beberapa materi diantaranya yaitu 

a. Pendidikan Iman 

Menurut informasi dari beberapa pihak yang telah peneliti 

wawancarai dapat diketahui bahwa Pendidikan Agama Islam adalah 

pendidikan untuk membentuk karakter peserta didik, yang nantinya 

diharapkan peserta didik dapat mempelajari ilmu pendidikan iman, 

akhlak,dan fiqih dimana seorang pendidik bisa memperkenalkan dan 

mengajak peserta didik untuk membiasakan diri tentang suatu 

peribadatan atau lebih mendekatkan diri kepada Allah S.W.T. 

Selanjutnya Anang Hidayatul Mauliddin dalam skripsinya jadi 

pendidikan iman adalah meningkatkan dasar-dasar iman saat dia 

mampu berfikir, membiasakan dengan rukun iman saat ia dapat mulai 

memahami, dan mengajarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Adapun 

materi pendidikan keiman merupakan bahan ajar yang harus dipelajari 

dan dipraktekkan secara langsung baik itu dilakukan secara sadar dan 

terencana untuk meningkatkan keyakinan terhadap Allah S.W.T, 

malaikat, kitab Nabi dan Rosul, qadha dan qadhar serta hari kiamat.
66
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b. Pendidikan Syariah (fiqih)  

Menurut informasi dari beberapa pihak yang telah peneliti 

wawancarai dapat diketahui dalam pembelajaran daring mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam ini terdapat beberapa materi yang harus 

dipelajari, salah satunya yaitu pendidikan syariah atau hukum fiqih. 

Dimana dalam pembelajaran ini peserta didik diajarkan bagaimana 

cara membedakan suatu hal yang diperbolehkan dengan yang tidak 

diperbolehkan. Sehingga peserta didik dapat mengetahui hukum-

hukum dalam Islam dengan baik. Adapun kegiatan pembelajaran 

daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam diterapkan di  SMKN 

Ihya’ Ulumuddin Singojuruh Banyuwangi meliputi persiapan sebelum 

pembelajaran dan penjelasan materi secara rinci oleh pendidik kepada 

peserta didik.  

Temuan penelitian diatas, sesuai dengan teori Rohidin dalam 

bukunya yang berjudul “Pengantar Hukum Islam,” syariah diartikan 

sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah 

S.W.T kepada hambanya untuk di ikuti. Syariah pada mulanya 

diartikan dengan agama, namun kemudian lebih di spesifikkan untuk 

hukum amaliah saja. Syariah merupakan norma hukum dasar yang 

ditetapkan oleh Allah S.W.T dan kemudian wajib diikuti oleh umat 

Islam, berdasarkan keyakinan dan disertai akhlak baik dalam 

hubungannya dengan Allah S.W.T dengan sesama manusia.
 67
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Oleh karena itu posisi syariat adalah sebagai pedoman dan tolak 

ukur bagaimana manusia dapat hidup di jalan yang benar atau tidak. 

Selama manusia tersebut dalam hidupnya tetap berpatokan pada 

ketentuan Al-Qur’an dan hadist Nabi maka hidupnya akan lebih 

terarah.      

c. Pendidikan Akhlak  

Menurut informasi dari beberapa pihak yang telah peneliti 

wawancarai dapat diketahui pendidikan akhlak seharusnya sudah 

ditanamkan sejak usia dini,karena hal tersebut dapat membentuk moral 

peserta didik sehingga dalam kehidupan sehari-harinya peserta didik 

dapat menerapkan dengan baik di lingkungan sekitar. Seperti contoh 

ketika peserta didik bertemu guru dijalan hendaklah siswa menyapa 

dan mengucapkan salam.   

Selanjutnya Detria Grandis dalam skripsinya pendidikan akhlak 

adalah suatu proses atau usaha dalam menjadikan seseorang untuk 

lebih baik. Dengan pendidikan dasar inilah seseorang diharapkan akan 

menjadi pribadi yang lebih baik dalam menjalankan hidup. Pendidikan 

akhlak merupakan salah satu alat yang sangat penting dan dimiliki oleh 

setiap orang. Pendidikan akhlak seseorang juga merupakan salah satu 

alat terbesar yang akan menjamin hidup seseorang dan keberhasilan 

dalam dunia maupun dalam menuju akhiratnya.
68
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Oleh karena itu pendidikan akhlak diterapkan kepada peserta 

didik karena penting supaya pendidik dapat membentuk karakter siswa 

yang baik seperti bermoral tinggi terhadap lingkungan sekitarnya.    

2. Pelaksanaan pembelajaran daring mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dengan aplikasi Moodle di SMKN Singojuruh Banyuwangi 

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan data yang telah peneliti 

paparkan sebelumnya bahwasanya pelaksanaan pembelajaran pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diterapkan di SMKN Singojuruh 

Banyuwangi, pendidik menerapkan sistem pembelajaran daring. Dengan 

metode ini diharapkan kegiatan pembelajaran tetap berlangsung secara 

optimal meskipun tidak ada pertemuan tatap muka sebagaimana kegiatan 

pembelajaran biasanya, salah satu aplikasi yang digunakan dalam 

pembelajaran daring yaitu aplikasi moodle. 

Selanjutnya Ilham Prabowo dalam skripsinya Moodle adalah 

sebuah paket perangkat lunak yang diproduksi untuk kegiatan belajar 

online berbasis web. Moodle secara berkala dikembangkan baik dari segi 

fitur dan tampilannya menyesuaikan perkembangan trend an teknologi 

yang ada. Moodle juga merupakan perangkat lunak yang sifatnya open 

source yang dapat digunakan secara gratis dan bebas di download dan 

digunakan serta dimodifikasi. 
69

   

Aplikasi moodle memiliki beberapa keunggulan diantaranya 

moodle memiliki sistem jaringan keamanan, yang dapat diatur sendiri dan 
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sistem pembelajaran dalam aplikasi moodle dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan user (pengguna). Melalui pembelajaran ini dapat ditampilkan 

video, teks, gambar, grafik, dan sebagainya untuk memberikan visualisasi 

yang dapat memperjelas penyampaian materi. 

Mengenai pelaksanaan pembelajaran daring mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dengan aplikasi moodle di SMKN Singojuruh 

Banyuwangi yaitu pelaksanan pembelajaran daring mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dengan aplikasi moodle dilaksanakan setiap hari 

senin untuk kelas XI Akuntansi 1 dan hari selasa untuk kelas X TKR 1. 

Sebelum melaksanakan pembelajaran daring mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dengan aplikasi moodle, pendidik melakukan pembukaan 

dengan mengucap salam dan doa, setelah itu menyapa peserta didik 

melalui online dengan menggunakan Whatsapp Grup dan mengajak 

peserta didik untuk bergabung di kelas virtual moodle untuk mengecek 

kehadiran peserta didik melalui fitur absensi yang ada pada aplikasi 

moodle.  

Setelah itu pendidik mengirimkan file atau bisa berbentuk video 

pembelajaran melalui aplikasi moodle. Hal itu terlihat ketika proses belajar 

mengajar sedang dilaksanakan. Apabila terdapat peserta didik yang masih 

belum memahami materi yang diajarkan, peserta didik bisa bertanya 

langsung kepada pendidik melalui chat grup yang berada di aplikasi 

moodle. Pendidik juga melaksanakan evaluasi melalui tugas yang 

diberikan kepada peserta didik dalam bentuk kuis yang harus dijawab oleh 
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peserta didik kurang lebih dalam kurun waktu 24 jam lamanya. Jadi dalam 

evaluasi pembelajaran daring ini guru dapat mengetahui bagaimana 

perkembangan prestasi belajar peserta didik sehingga pendidik dapat 

mengetahui bagian peserta didik yang rajin mengerjakan tugas dengan 

yang malas mengerjakan tugas.  

Oleh karena itu pelaksanaan pembelajaran daring mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam menggunakan aplikasi moodle ini dimaksudkan 

pendidik bisa dengan mudah tetap memberikan pembelajaran secara online 

kepada siswa serta memberikan contoh pesan moral yang baik kepada 

siswa guna membentuk karakter kedisiplinan siswa melalui beberapa 

tahapan seperti cepat dan tanggap dalam menerima materi dan 

mengerjakan kuis yang diberikan oleh pendidik.   

3. Evaluasi pembelajaran daring mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dengan aplikasi Moodle di SMKN Singojuruh Banyuwangi 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dalam melakukan 

pembelajaran menerapkan pendekatan, sedangkan dalam penilaian 

menerapkan sistem penilaian berkelanjutan yang mencakup tiga aspek, 

yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam penilaian pembelajaran 

daring mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan aplikasi moodle di 

SMKN Singojuruh Banyuwangi penilaian formatif yang masuk kedalam 

aspek penilaian afektif yakni terdapat dalam keaktifan siswa berpartisipasi 

saat mengisi absensi, kedisiplinannya dalam proses kegiatan pembelajaran. 

Penilaian sumatif dinilai dari aspek kognitif ujian harian yang selalu 
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diberikan di akhir materi melalui aplikasi moodle, soal-soal kuis, 

penugasan berupa soal essay, PTS, dan PAS. Sedangkan penilaian 

penempatan dinilai dari aspek psikomotorik dimana guru memberikan 

tugas berupa foto resume atau diskusi, vidio praktek hafalan surat terkait 

dengan materi, hasil praktek, dll. 

 

 



 

 86 

BAB V    

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian penulis di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 

Ihya’ Ulumuddin Singojuruh Banyuwangi maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut :  

1. Penerapan pembelajaran daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

di SMKN Singojuruh Banyuwangi melalui beberapa sistem, yaitu:  

a. Kegiatan belajar mengajar secara online menggunakan jaringan 

internet 

b. Salah satu aplikasi yang digunakan untuk mengoperasikan 

pembelajaran secara daring yaitu aplikasi moodle  

c. Pendidikan Agama Islam  mengajarkan kepada siswa tentang nilai-

nilai sosial, ibadah, moral, dan ketauhidan 

2. Pelaksanaan pembelajaran daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

dengan aplikasi moodle di SMKN Singojuruh Banyuwangi yaitu: 

a. Dilaksanakan dengan menerapkan sistem disiplin siswa 

b. Dalam pelaksanaanya menggunakan aplikasi moodle  

c. Mengerjakan tugas kuis yang diberikan oleh guru 

d. Pelaksanaannya menggunakan media visual dan audio visual, seperti 

video youtube 

e. Pembelajaran diawali dengan doa dan diakhiri dengan membaca doa 

setelah belajar dan doa akhir majlis 
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3. Evaluasi pembelajaran daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

dengan aplikasi moodle di SMK Negeri Singojuruh Banyuwangi 

a. Dari segi penilaian menilai dari sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan siswa 

b. Untuk mengukur kepandaian peserta didik pendidik mengukur 

hasil belajar dengan tujuan agar peserta didik dapat menjawab atau 

mengerjakan soal-soal tes berupa kuis soal 

c. Penilaiannya bersifat e-raport 

B.  Saran  

Dari hasil peneliti yang dilakukan oleh penulis di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri Ihya’ Ulumuddin Singojuruh Banyuwangi terdapat beberapa 

saran dari peneliti : 

1. Bagi kepala Sekolah  

a. Meningkatkan dan mempertahankan nilai kedisiplinan yang 

terkandung dalam proses pembelajaran daring mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dengan aplikasi moodle 

2. Bagi guru 

a. Meningkatkan kemampuan mengajar dengan menggunakan aplikasi 

moodle dalam menyampaikan materi kepada siswanya agar siswa 

secara mudah dapat memahami materi yang diajarkan. 

b.  Menyampaikan materi pembelajaran dengan metode tanya jawab 

sehingga siswa tidak mudah bosan 
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3. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi peneliti yang 

akan melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian lanjutan 

dengan topic yang sama. Peneliti berharap agar topik ini dan pembahasan 

yang telah dipaparkan dapat memberikan manfaat untuk peneliti 

selanjutnya. 
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Instrumen Wawancara 

1. Kepala Sekolah 

a. Apa itu pembelajaran daring? 

b. Apa yang bapak ketahui mengenai Pendidikan Agama Islam? 

c. Apa yang melatarbelakangi pembelajaran daring? 

d. Apakah pembelajaran daring ini mempermudah guru dalam menyampaikan materi? 

e. Bagaimana penyampaian materi Pendidikan Agama Islam kepada siswa dengan 

menggunakan pembelajaran daring? 

2. Wakakurikulum 

a. Apa itu pembelajaran daring? 

b. Apa itu aplikasi moodle? 

c. Apa yang perlu disiapkan dalam pembelajaran daring Pendidikan Agama Islam 

menggunakan aplikasi moodle? 

d. Apakah aplikasi moodle ini mempermudah guru dalam menyampaikan materi 

Pendidikan Agama Islam? 

e. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran daring mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam menggunakan aplikasi moodle?  

3. Guru  

a. Apa itu aplikasi moodle? 

b. Apa ang perlu disiapkan dalam pembelajaran daring mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam? 

c. Apakah aplikasi moodle ini mempermudah guru dalam menyampaikan materi 

Pendidikan Agama Islam? 

d. Bagaimana cara guru menyampaikan materi Pendidikan Agama Islam menggunakan 

aplikasi moodle? 

e. Bagaimana kesan guru saat pelaksanaan pembelajaran daring mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam menggunakan aplikasi moodle? 

f. Apa kelebihan dari menggunakan aplikasi moodle dalam pelaksanaan pembelajaran 

daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam? 

 

4. Siswa  

a. Apa yang kalian ketahui tentang pembelajaran daring? 

b. Apa yang kalian ketahui tentang aplikasi moodle? 

c. Bagaimana kesan siswa saat pelaksanaan pembelajaran daring mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam menggunakan aplikasi moodle? 

d. Apakah selama proses pembelajaran daring Pendidikan Agama Islam dengan aplikasi 

moodle menyenangkan? 

e. Apa saja kekurangan dari pembelajaran daring mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam menggunakan aplikasi moodle? 
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