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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Sejak muncul wabah virus Corona Akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan 

desember, dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian yang membuat banyak 

masyarakat resah yaitu dikenal dengan virus corona (Covid-19) kejadian tersebut 

bermula di Tiongkok, Wuhan (Yuliana, 2020, hal. 187). Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit 

pada hewan atau manusia. Pada manusia, beberapa corona virus diketahui 

menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih 

parah seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Serve Acute 

Respiratory Syndrome (SARS) dan corona virus yang terbaru adalah yang 

menyebabkan Covid-19. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh 

corona virus yang baru ditemukan (Moch Halim Sukur. Bayu Kurniadi. Haris.Ray 

Faradillahisari , 2020, hal. 2). Covid-19 pertama ke Indonesia pada tanggal 2 maret 

2020 (detikcom, 2020). Mengakibatkan banyak masyarakat yang terjangkit oleh 

virus ini dan penularan virus ini sangatlah cepat, menunjukkan kasus yang 

terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian (Kompas.com, 2010). 

Salah satu kebijakan pemerintah yaitu social distancing yang dimungkinkan untuk 

mengurangi atau menghambat penyebaran virus. Dan kebijakan ini sangat efektif 

dengan mencegah orang sakit melakukan kontak langsung kepada orang lainnya 

yang tidak sakit sehingga mencegah penularan (Cecilia Engko, 2020, hal. 24).  

Seseuai Surat Edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang Kebijakan 

Belajar dari rumah, yang intinya adalah melalui pembelajaran jarak jauh, 

memberikan pengalaman belajar yang bermakna, tanpa terbebani tuntuntan capaian 

kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan, difokuskan pada pendidikan 

kecakapan hidup antara lain mengenai pendemi Covid-19, aktivitas dan tugas 

pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antar siswa termasuk 

mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah, bukti atau 

produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang sifat kualitatif dan 

berguna dari guru (Kebudayaan, 2020). 
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Berdasarkan surat tersebut guru dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam 

penyampaian pembalajaran jarak jauh. Selain itu, bagi seorang pendidik, 

penguasaan dan pengetahuan teknologi merupakan kompetensi yang harus 

dikuasai guna mendukung peningkatan proses pembelajaran (Abdullah, 2016, hal. 

37) . Sementara bagi peserta didik, penguasaan teknologi dapat menunjang proses 

berfikir dan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan teknologi.  

Pembelajaran jarak jauh secara online mendapat apresiasi yang tinggi 

masyarakat, bahkan ada yang mengangap lebih bergengsi dibandingkan pendidikan 

konvensional yang cenderung kurang memanfaatkan kemajuan teknologi (Munir, 

2009, hal. 8). Pada proses pembelajaran jarak jauh dengan sistem pembelajaran 

daring (jaringan) yang merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara 

langsung antara guru dan siswa tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan 

jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, 

meskipun siswa dan guru tidak berada ditempat yang sama. Solusinya, guru dituntut 

dapat mendesain media pembelajaran dengan melakukan inovasi sebagai upaya 

memanfaatkan media daring. Maka dari itu, guru harus melek terhadap 

perkembangan teknologi saat ini.   

Secara yuridis sistem pendidikan pasal 1 ayat 1 yaitu usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat bangsa dan negara. Proses 

pembelajaran ini siswa dapat mengembangkan kemampuan berfikir dan 

mendapatkan pengetahuan baru dari materi pelajaran tersebut. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sudah sangat pesat 

diberbagai bidang, salah satunya di dalam dunia pendidikan. Segala bentuk proses 

Pembelajaran dapat dilakukan dengan mudah, teknologi digital sekarang sudah 

mulai digunakan didalam bidang pendidikan sebagai sarana untuk mendukung 

pembelajaran, baik sebagai alat informasi (sarana mengakses informasi) atau 

sebagai sarana pembelajaran (penunjang kegiatan belajar dan tugas). 

Perkembangan IPTEK yang sangat pesat ini memunculkan peralatan dan aplikasi 

yang sangat mudah dipelajari dan dimanfaatkan menjadi media pembelajaran 

(Lestari S. , 2018, hal. 98). Hal ini dinyatakan Sukmadinata (2008, hal. 38) 

teknologi pembelajaran yang dirancang untuk membantu memecahkan 

permasalahan pembelajaran, kiranya merupakan alternatif yang akan banyak 
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memberikan manfaat dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Berbagai 

bentuk pengalaman belajar, baik yang dapat dicapai di dalam kelas maupun di luar 

kelas dan pesan-pesan pembelajaran, perlu dikemas dengan memperhatikan kaidah 

serta prinsip teknologi pembelajaran ke dalam berbagai metode maupun media 

pembelajaran. 

Keahlian dalam teknologi sangat dibutuhkan oleh guru karena sistem 

pembelajaran yang dilaksanakan pada pembelajaran jarak jauh melalui 

memanfaatkan teknologi informasi tercakup dalam salah satu prinsip pembelajaran 

yang terdapat dalam Permendikbud No. 22 Tahun 2016 (PERMENDIKBUD, 2016) 

yang menyatakan bahwa “salah satu prinsip pembelajaran bagi guru adalah 

pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pembelajaran”.  

Dalam pelaksanaannya pembelajaran jarak jauh tentunya tidak dapat terlepas 

dari peran teknologi. Teknologi dapat mempermudah segala kebutuhan dalam 

proses belajar mengajar. Bahwa tenologi digital dalam lembaga pendidikan sebagai 

sarana pendukung dalam pembelajaran, baik sebagai sarana dalam mengakses 

informasi sumber belajar ataupun sebagai sarana penunjang kegiatan belajar dan 

berkaitan dengan tugas (Lestari S. , 2018, hal. 95). Seiring dengan perkembangan 

zaman teknologi semakin berkembang saat ini banyak platform yang dapat 

membantu pelaksaan pembelajaran daring seprti e-learing, Google Clasroom, 

Edmodo, Youtube, Power Point bahkan platform dalam bentuk video conference 

sudah semakin banyak diantaranya seperti Google meet, Zoom (Barir, 2016, hal. 6) 

Sistem pembelajaran jarak jauh mengupayakan agar siswa tetap bisa belajar di 

rumah tanpa perlu datang ke sekolah. Pembelajaran dilaksanakan dengan sistem 

berbasis aplikasi yang dapat dilakukan di tempat yang jauh. Pembelajaran tidak 

dilaksanakan secara tatap muka, namun secara virtual sehingga terkesan lebih 

praktis dan mudah dilaksanakan di tengah pandemi seperti sekarang ini. 

Pembelajaran daring memungkinkan peseta didik untuk melakukan pembelajaran 

dari rumah atau di manapun sesuai dengan kesepakatan antara peserta didik dengan 

pengajar, selain itu pembelajaran ini hanya memerlukan koneksi internet sehingga 

tidak perlu melakukan tatap muka secara langsung (Adijaya, 2018, hal. 105). Sejak 

saat itu terjadilah perubahan sistem pada tatanan dunia pendidikan. Perubahan yang 
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terjadi dibidang pendidikan yaitu sistem pembelajaran jarak jauh, dimana 

pembelajaran tersebut tentu dilaksanakan secara online melalui jaringan internet 

Pada saat pembelajaran jarak jauh problematika yang terjadi, kualitas guru 

yang belum merata, kemampuan siswa untuk mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh 

(PJJ) juga menjadi salah satu hambatan dalam proses pembelajaran. Sebagian anak 

sulit memahami tugas dari guru karena tidak bisa berkomunikasi dengan guru 

secara langsung. Meskipun terdapat kelas virtual yang telah ditentukan waktunya 

sesuai dengan jadwal, namun ada juga guru yang lebih memilih untuk memberikan 

tugas karena lebih praktis. Pemberian tugas didominasi dengan pengerjaan latihan 

soal.  

Masalah Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) juga dirasakan oleh para orangtua. 

Orangtua merasa kesulitan mendampingi anak saat belajar di rumah. Terutama bagi 

orangtua yang melakukan Work from Home (WFH), mereka harus bekerja sambil 

menemani anaknya belajar juga. Hal ini karena tugas-tugas yang diberikan kepada 

siswa juga terkadang memerlukan bantuan orangtua seperti membuat video, 

membuat simulasi, mendokumentasikan kegiatan harian, dan lain-lain. Selain itu, 

orangtua juga terbebani kuota internet untuk keperluan belajar di rumah dan 

penyediaan fasilitas untuk pembelajaran jarak jauh seperti HP dan laptop. Belum 

meratanya kemampuan ekonomi untuk mendukung fasilitas dasar dalam 

pembelajaran daring adalah suatu kenyataan. Masih banyak pula daerah yang belum 

akrab dengan dunia internet karena persoalan sinyal. 

Terkadang siswa merasa bosan dan malas karena pembelajaran yang 

didominasi oleh guru dan lemahnya interaksi guru dengan siswa belum maksimal 

sehingga siswa kurang berpartisipasi dalam proses pembelajaran.  Hal ini, memicu 

siswa cenderung lebih banyak diam ketika ada materi pembelajaran yang belum 

dimengerti ataupun dipahami (Agustin, B., & Rusdi, 2017, hal. 67). Akhirnya, saat 

ada tugas dari guru, para siswa cenderung sulit memecahkan soal-soal untuk 

diselesaikan bahkan ada saja siswa yang berpikir untuk menyalin hasil tugas dari 

temannya saja 

Permasalahan tersebut menibulkan adanya persepsi siswa dan aktivitas 

pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Menurut 

Rakhmat (2003, hal. 16) penafsiran suatu objek, peristiwa atau informasi yang di 
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landasi oleh pengalaman hidup seseorang yang melakukan penafsiran itu. Dapat di 

katakan juga bahwa persepsi adalah hasil pikiran seseorang dari situasi tertentu. 

Hakikat persepsi sebagai sesuatu yang berkaitan dengan gejala dan pengalaman 

yang dimiliki. Semakin banyak pengalaman dan ilmu pengetahuan pada diri 

seorang maka semakin banyak dan kuat persepsinya. Selain ilmu pengetahuan dan 

pengalaman, persepsi juga dipengaruhi oleh faktor kebutuhan dan psikologi 

(Suwarto & Fajri, 2018). 

Hasil wawancara dengan beberapa siswa terhadap aktivitas pembelajaran 

jarak jauh PAI didapatkan informasi bahwa, metode pembelajaran materi-materi 

yang diberikan oleh guru mudah dipahami ketika guru menerangkan melalui media 

pembelajaran, power point, youtube dan dapat diakses kapan saja. Adapun kendala 

dalam pembelajaran jarak jauh terdapat pada jaringan, kuota, waktu yang terbatas, 

serta kurangnya pemahaman terhadap materi yang diberikan karena terbatasnya 

waktu. 

Agar dapat hasil yang maksimal terdapat salah satu faktor yang harus 

diperhatikan dengan baik yakni aktivitas belajar siswa selama pandemi Covid-19. 

Proses belajar mengajar di harapkan siswa yang lebih aktif walau terbatas lewat 

ruang virtual. Untuk mencapai keberhasilan belajar mengajar tidak hanya di 

tentukan oleh faktor keahlian guru saja, melainkan harus di sertai dengan kesiapan 

siswa untuk belajar. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang pandangan dan aktivitas siswa dalam pembelajaran PAI selama 

pandemi Covid-19 dan memformatnya dengan judul skripsi “HUBUNGAN 

PERSEPSI DAN AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN PAI 

SELAMA PANDEMI COVID-19”.  

1.2 Rumusan Masalah                                     
Rumusan masalah secara umum dalam penelitian ini adalah bagaimana 

persepsi dan aktivitas siswa dalam pembelajaran PAI selama pandemi Covid-19 di 

kelas IX SMPN 35 Bandung? Rumusan masalah tersebut dijabarkan secara rinci 

dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1.2.1. Bagaimana persepsi siswa kelas IX SMPN 35 Bandung dalam pembelajaran 

PAI selama pandemi Covid-19? 
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1.2.2. Bagaimana aktivitas siswa kelas IX SMPN 35 Bandung dalam pembelajaran 

PAI selama pandemi Covid-19? 

1.2.3. Bagaimana hubungan antara persepsi dan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran PAI selama pandemi Covid-19? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

persepsi dan aktivitas siswa dalam pembelajaran PAI selama pandemi Covid-19 di 

kels IX SMPN 35 Bandung Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1.3.1. Untuk mengetahui persepsi siswa kelas IX SMPN 35 Bandung dalam 

pembelajaran PAI selama pandemi Covid-19 

1.3.2. Untuk mengetahui aktivitas siswa kelas IX SMPN 35 Bandung dalam 

pembelajaran PAI selama pandemi Covid-19 

1.3.3. Untuk mengetahui hubungan antara persepsi dan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran PAI selama pandemi Covid-19 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat yang mencakup teoretis dan praktis.  

1.4.1. Manfaat Teoretis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi tentang 

pembelajaran PAI dimasa pandemi dan sebagai referensi terhadap guru dan calon 

guru dalam melaksanakan pembelajaran PAI secara daring tentang metode, materi 

dan media pembelajaran yang digunakan serta berusaha memahami cara pandang 

dan karakter siswa yang berbeda-beda saat pembelajaran daring berlangsung. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi terkait 

pembelajaran daring yang dialami oleh siswa agar guru dapat memberlakukan 

pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa. Dan juga, untuk 

mengoptimalisasikan kemampuan siswa dan fasilitas yang dengan sebaik-baiknya. 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran dan manfaat 

secara praktis, diantaranya: 

1) Bagi Siswa 

Dapat meningkatkan siswa untuk lebih aktif dan motivasi diri dalam 

pembelajaran PAI selama daring dimasa pandemi Covid-19, serta melatih 

siswa untuk menggunakan dan melibatkan teknologi dalam kegiatan 

pembelajaran. 

2) Bagi Guru 

Dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengevaluasi keberhasilan tugas 

mengajar pelajaran PAI dalam pembelajaran daring. Dan juga, meningkatan 

kualitas mengajar dan menyempurnakan proses pembelajaran dengan 

kondisi belajar dari rumah serta gambaran tindak lanjut terhadap kesiapan 

guru. 

3) Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan pengetahuan terkait hubungan persepsi dan 

aktivitas siswa dalam pembelajaran PAI dimasa pandemi Covid-19 serta 

digunakan sebagai tambahan bacaan khusus tema dan topik dalam 

penelitian ini.  

1.5 Struktur Organisasi 

Adapun struktur organisasi dalam penyusunan skripsi ini adalah Bab I 

pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah 

penelitian, tujuan penelitian, dan struktur organisasi. 

Bab II kajian Pustakan meliputi; 1. Persepsi; 2. Aktivitas siswa 3. Pembelajaran 

Jarak Jauh; 4. Pendidikan Agama Islam; 5. Teknologi Informasi 

Bab III metode penelitian merupakan bagian yang mengarahkan pembaca 

untuk mengetahui bagaimana peneliti merancang alur penelitiannya. Di dalamnya 

terdapat desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel, instrumen penelitian, 

prosedur penelitian dan analisis data. 

Bab IV temuan dan pembahasan yang menyampaikan temuan penelitian dan 

pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah 

dirumuskan sebelumnya. 
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Bab V kesimpulan, implikasi dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran 

dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus 

mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut. 

 


