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 َوُهَو َعٰلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديْ ر    )١( الَِّذْي َخَلَق اْلَمْوَت َواْْلَٰيوَة 
َرَك الَِّذْي بَِيِدِه اْلُمْلُكُۖ تَ ب ٰ

ۗ َوُهَو اْلَعزِيْ ُز اْلَغُفْوُر  )٢( ُلوَُكْم اَيُُّكْم َاْحَسُن َعَمًلا  لِيَ ب ْ

“Maha suci Allah yang menguasai (segala) kerajaan, dan Dia Maha 

Kuasa atas segala sesuatu (1) Yang menciptakan mati dan hidup, untuk 

menguji kamu, siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia 

Maha Perkasa Maha Pengampun (2)” (QS. Al-Mulk 1-2) 
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ABSTRAK 

Widiya Lestari, NIM. 17311800. Judul Skripsi : “Problematik Penggunaan 

Aplikasi WhatsApp Dalam Pembelajaran PAI Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus 

Siswa Kelas V MI Al-Ihsaniyah Jakarta Utara)”. Jurusan Pendidikan Agama Islam 

(PAI). Fakultas Tarbiyah. Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Tahun 2021. 

Latar Belakang Masalah dalam penelitian ini adalah pada saat PLP II penulis 

menemukan adanya problematik penggunaan aplikasi whatsapp dalam pembelajaran PAI 

yang dihadapi pendidik maupun peserta didik, seperti kurangnya pendidik dalam 

memaksimalkan fitur whatsapp dan lain sebagainya. Sehingga penulis tertarik untuk 

mengetahui lebih lanjut mengenai proses pelaksanaan dan problematik yang dihadapi. 

Perbedaan penelitian pada skripsi ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu 

mengenai problematik media pembelajaran online yang digunakan. Kebanyakan dari 

penelitian seelumnya meneliti mengenai problematik media pembelajaran online yang 

beragam. Sedangkan penelitian pada skripsi ini spesifik untuk mendeskripsikan problematik 

pembelajaran PAI dengan menggunakan media pembelajaran online whatsapp. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Al-Ihsaniyah Jakarta Utara. Sumber data dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran 

pendidikan agama Islam, siswa kelas V, dan orangtua siswa kelas V. Adapun sumber 

sekunder adalah buku, jurnal, skripsi dan dokumentasi berupa foto. Teknik pengumpulan 

data berupa observasi partisipatif, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi data. Teknik 

analisis data menggunakan analisis data model Miles and Huberman. 

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa 1) Proses pelaksanaan pembelajaran PAI 

menggunakan aplikasi whatsapp di masa pandemi covid-19 pada siswa kelas V MI Al-

Ihsaniyah Jakarta Utara kegiatan belajar mengajar tidak dapat dilakukan secara tatap muka 

langsung dikarenakan masih dalam masa pandemi covid-19. Adapun media pembelajaran 

yang digunakan adalah hanya aplikasi whatsapp. Dalam proses pembelajaran awal, guru 

melakukan tahap perencanaan seperti menyiapkan RPP dan membuat video pembelajaran, 

untuk proses pelaksanaan pembelajaran inti guru memberikan materi berupa video 

pembelajaran dan untuk tahapan evaluasi pembelajaran guru memberikan penugasan pada 

buku LKS dan dikumpulkan ke sekolah langsung. Sedangkan untuk ulangan harian 

dilakukan dengan menggunakan google form. 2) Problematik penggunaan aplikasi whatsapp 

dalam  pembelajaran PAI di masa pandemi covid-19 pada siswa kelas V MI Al-Ihsaniyah 

Jakarta Utara, yaitu pertama masih banyak peserta didik yang belum memiliki handphone 

sendiri, kedua kurangnya motivasi belajar dalam diri peserta didik, ketiga kurangnya 

kedisiplinan peserta didik dalam mengumpulkan tugas, keempat kurangnya tingkat 

pemahaman mandiri peserta didik, kelima keterbatasan guru dalam memantau peserta didik, 

keenam keterbatasan guru dalam mengkreasikan pembelajaran daring online agar tidak 

membosankan, ketujuh keterbatasan aplikasi whatsapp, kedelapan keterbatasan sinyal dan 

biaya kuota internet dan kesembilan keterbatasan orangtua dalam memberi pemahaman 

kepada peserta didik.  

 

Kata Kunci : Pembelajaran PAI, Aplikasi WhatsApp, Pandemi Covid-19 
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ABSTRACT 

Widiya lestari, NIM. 17311800. Thesis Title : “The Problem of Using 

Whatsapp Applications in PAI Learning During The Covid-19 Pandemic (Case Study 

of Class V Student at MI Al-Ihsaniyah North Jakarta)”. Department of Islamic 

Religious Education (PAI). Faculty of Tarbiyah. Institute of Al-Qur’an Science (IIQ) 

Jakarta. 2021 year. 

Background The problem in this study is that during PLP II the author found 

problems using the WhatsApp application in PAI learning that were faced by educators and 

students, such as the lack of educators in maximizing the WhatsApp feature and so on. So 

the authors are interested in knowing more about the implementation process and the 

problems faced. 

The difference between the research in thus thesis and previous studies is about the 

problematic online learning media used. Most of the previous studies examined the problems 

of various online learning media. While the research in thus thesis is specific to describe the 

problems of PAI learning by using whatsapp online learning media. 

The type of research used in this research is descriptive research with a qualitative 

approach. This research is located in Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Ihsaniyah, North Jakarta. 

The sources of data in this study were teachers of Islamic religious education, fifth grade 

students, and fifth grade students' parents. The secondary sources were books, journals, 

thesis and documentation in the form of photos. Data collection techniques in the form of 

participatory observation, interviews, documentation, and triangulation of data. And the data 

analysis technique used inductive data analysis using the Miles and Huberman model. 

The results of this study indicate that 1) The process of implementing PAI learning 

using the whatsapp application during the covid-19 pandemic in class V MI Al-Ihsaniyah 

North Jakarta teaching and learning activities cannot be carried out face-to-face because it is 

still during the covid-19 pandemic. The learning media used is only the whatsapp 

application. In the initial learning process, the teacher carries out the planning stage such as 

preparing lesson plans and making learning videos, for the process of implementing the core 

learning the teacher provides material in the form of learning videos and for the learning 

evaluation stage the teacher gives assignments on the LKS book and is collected directly 

from the school. As for the daily test is done using google form. 2) The problematic use of 

the WhatsApp application in PAI learning during the COVID-19 pandemic in class V MI Al-

Ihsaniyah North Jakarta, namely first, there are still many students who do not have their 

own cellphones, secondly, lack of motivation to learn in students, thirdly, lack of discipline. 

students in collecting assignments, the fourth is the lack of independent understanding of 

students, the five limitations of teachers in monitoring students, the six limitations of 

teachers in creating online online learning so that it is not boring, the seven limitations of the 

WhatsApp application, the eight limitations of signal and internet quota fees and the ninth 

limitations of parents. in providing understanding to students. 

 

Keywords: PAI Learning, WhatsApp Application, Covid-19 Pandemic 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada akhir tahun 2019 dunia sedang dihadapkan dengan 

munculnya wabah penyakit menular yang terkenal dengan sebutan virus 

covid-19. Munculnya wabah tersebut berawal dari kota Wuhan Provinsi 

Hubei China. WHO (World Health Organization) secara resmi 

menyatakan bahwasanya penyakit ini dinamakan covid-19 (Corona 

Virus Disease 2019), dan nama virus tersebut adalah SARS-Cov-2 

(Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2). Pada tanggal 11 

maret 2020, WHO menyatakan covid-19 sebagai pandemi karena virus 

ini dapat dengan cepat menyebar secara luas bahkan sampai ke seluruh 

negara di dunia termasuk Indonesia di dalamnya
1
.Adapun gejala umum 

yang merupakan tanda seseorang telah terjangkit virus covid-19 adalah 

hilangnya indra penciuman, demam, batuk dan sesak nafas. Sedangkan 

gejala beratnya yaitu pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal 

dan bahkan kematian. Berdasarkan bukti ilmiah, virus covid-19 dapat 

menular dengan cepat dari manusia ke manusia dengan cara terkena 

percikan batuk atau bersin orang yang terjangkit virus covid-19
2
. 

Menanggapi hal tersebut pemerintah mengambil kebijakan dengan 

menerapkan beberapa pencegahan guna meminimalisir penularan virus 

covid-19, salah satu pencegahannya yaitu social distancing. Social 

distancing sendiri merupakan suatu tindakan dimana setiap orang 

diharuskan untuk menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. 

                                                           
1
 Yelfi Levani et al, dalam Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, “Coronavirus Disease 2019 

(Covid-19) : Patogenesis, Manifestasi, Klinis dan Pilihan Terapi” Vol. 17, No. 1, (Januari 2021), h. 

45, https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKK/article/view/6340, (16 April 2021). 
2
Ririn Noviyanti Putri, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 

“Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19” Vol. 20, No. 2, (Juli 2020), h.705, 

http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/1010/0, (7 Mei 2021). 
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Dengan menghindari segala macam perkumpulan atau pertemuan untuk 

mencegah penularan virus covid-19
3
. 

Dengan adanya pencegahan-pencegahan untuk memutus mata 

rantai penularan covid-19 tersebut, maka berdampak kepada seluruh 

sektor kehidupan, termasuk pendidikan di dalamnya. Dalam hal 

tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mana tertuang dalam 

surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 

nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari 

rumah dengan sistem pembelajaran secara daring.
4
 Surat edaran 

tersebut untuk memperkuat surat edaran kemendikbud nomor 4 tahun 

2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat 

penyebaran covid-19. 

Sistem pembelajaran secara daring online adalah sistem 

pembelajaran yang mana antara pendidik dan peserta didik 

melakukan pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung di kelas, 

melainkan sistem pembelajaran ini dilakukan secara virtual dengan 

terkoneksi kepada jaringan internet dan menggunakan berbagai 

media pembelajaran online
5
. Salah satu media pembelajaran online 

yang paling sederhana dan paling banyak digunakan adalah aplikasi 

whatsapp
6
. Pada aplikasi whatsapp khususnya pada fitur whatsapp 

                                                           
3
 Danin Haqien dan Aqiilah Afiifadiyah Rahman, “Pemanfaatan Zoom Meeting 

untuk Proses Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19” Vol. 5, No. 1, (Agustus 2020), 

Https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/jp/article/viewFile/6511/3217, (16 April 2021). 
4
 Ainun Na'im (Sekretaris Jendral), Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 Tentang 

pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran Corona 

Virus Disease (Covid-19). (Jakarta : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020), h. 1, 

https://bersamahadapi koronakemendikbud.go.id, (24 Mei 2021). 
5
 Asmuni, dalam Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, “Problematika 

Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19 dan Solusi Pemecahannya” Vol.7 No.4 

(Oktober, 2020). Http://ojs.ikipmataram.ac.id/index.php./pedagogy/index, (6 Mei 2021). 
6
 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur, “Whatsapp paling diminati 

untuk pembelajaran online”, https://lpmpjatim.kemendikbud.go.id/site/detaipost/whatsapp-

paling-diminati-untuk-pembelajaran-online, (03 April 2020). 
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group dapat dimanfaatkan sebagai ruang belajar mengajar, sehingga 

pendidik dan peserta didik tetap dapat melakukan pembelajaran di 

masa pandemi covid-19 ini
7
.  

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Ihsaniyah Jakarta utara adalah 

salah satu lembaga pendidikan yang menerapkan pembelajaran 

daring online dengan menggunakan aplikasi whatsapp sebagai media 

pembelajarannya. Berdasarkan observasi yang telah penulis amati 

pada saat melakukan PLP (Pengenalan Lapangan Persekolahan) II 

tanggal 04 februari sampai dengan 04 maret 2021 di sekolah 

tersebut, penulis menemukan adanya masalah-masalah yang dihadapi 

dalam penggunaan aplikasi whatsapp pada saat pembelajaran, 

khususnya dalam pembelajaran PAI. Permasalahan tersebut berasal 

dari pendidik, peserta didik maupun dari kekurangan aplikasi 

tersebut. Seperti pendidik dan peserta didik kurang memaksimalkan 

penggunaan fitur yang ada pada aplikasi whatsapp, keterbatasan 

pendidik dalam memantau peserta didik saat pembelajaran, 

keterbatasan pendidik dalam menggunakan teknologi, kurangnya 

kedisiplinan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di grup 

whatsapp, kurangnya kedisiplinan peserta didik dalam mengumpulkan 

tugas ke sekolah, kurangnya motivasi belajar dalam diri peserta didik, 

dan lain sebagainya. Oleh karena itu, guna menemukan solusi dari 

masalah-masalah yang dihadapi, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan judul “Problematik Penggunaan 

Aplikasi WhatsApp Dalam Pembelajaran PAI Di Masa Pandemi 

Covid-19 (Studi Kasus Siswa Kelas V M Al-Ihsaniyah Jakarta 

Utara)” 

                                                           
7
 Eva Margaretha Saragasih dan Rahma Yunita Ansi, Dalam Prosiding Seminar 

Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan ke-4, “Efektivitas Penggunaan Whatsapp 

Group Selama Pandemi Covid-19 Bagi Pelaku Pendidik” (September 2020). 
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B. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan pada latar belakang 

di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat di identifikasikan 

sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan pembelajaran daring di MI Al-Ihsaniyah Jakarta Utara 

akibat pandemi covid-19. 

b. Penggunaan aplikasi whatsapp sebagai media pembelajaran PAI 

secara daring di MI Al-Ihsaniyah Jakarta Utara. 

c. Kurang memaksimalkan aplikasi whatsapp sebagai media 

pembelajaran daring. 

d. Proses penggunaan aplikasi whatsapp dalam pembelajaran PAI di 

masa pandemi covid-19 pada siswa kelas V MI Al-Ihsaniyah Jakarta 

Utara. 

e. Problematik penggunaan aplikasi whatsapp dalam pembelajaran 

PAI di masa pandemi covid-19 pada siswa kelas V MI Al-Ihsaniyah 

Jakarta Utara. 

2. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas, agar tulisan ini 

lebih terfokus dan terarah, maka penulis membatasi masalah yang ada 

pada penelitian ini yaitu mengenai proses pelaksanaan dan problematik 

penggunaan aplikasi whatsapp dalam pembelajaran PAI di masa 

pandemi covid-19 studi kasus siswa kelas V MI Al-Ihsaniyah Jakarta 

Utara. 

3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah di tetapkan, maka 

penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu : 
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a. Bagaimana proses penggunaan aplikasi whatsapp dalam 

pembelajaran PAI di masa pandemi covid-19 pada siswa kelas V MI 

Al-Ihsaniyah Jakarta Utara? 

b. Apa saja problematik penggunaan aplikasi whatsapp dalam 

pembelajaran PAI di masa pandemi covid-19 pada siswa kelas V MI 

Al-Ihsaniyah Jakarta Utara? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah di tetapkan, maka tujuan 

dalam penelitian ini, yaitu :  

1. Untuk mendeskripsikan proses penggunaan aplikasi whatsapp dalam 

pembelajaran PAI di masa pandemi covid-19 pada siswa kelas V MI 

Al-Ihsaniyah Jakarta Utara. 

2. Untuk mendeskripsikan problematik penggunaan aplikasi whatsapp 

dalam pembelajaran PAI di masa pandemi covid-19 pada siswa kelas 

V MI Al-Ihsaniyah Jakarta Utara. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah 

keilmuan terutama mengenai penggunaan aplikasi whatsapp dalam 

pembelajaran PAI di masa pandemi covid-19. 

Selain itu bagi penulis dapat menambah wawasan berpikir 

serta melatih keterampilan dalam menulis dan mengembangkan 

kemampuan berpikir ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya 

ilmiah. 

2. Secara Praktis 

Untuk para praktisi dan pemerhati pembelajaran. 

Diharapkan dapat menjadi khazanah keilmuan, wawasan dan 

pengalaman serta dapat menjadi masukan bagi para praktisi 
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maupun lembaga-lembaga untuk lebih meningkatkan dan 

mengembangkan kreatifitas, khususnya mengenai media 

pembelajaran online dalam pembelajaran daring. 

E. Tinjauan Pustaka 

Adapun tinjauan pustaka dalam peneltian ini adalah sebagai berikut : 

1. Skripsi Izza umaroh, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program 

Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), Universitas Islam Negeri 

Sunan Ampel Surabaya, tahun 2021 (Maret), dengan judul skripsi 

“Problematika Pembelajaran Daring Masa Pandemi Covid-19 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Bagi Peserta 

Didik Di SMP Negeri 23 Surabaya”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran daring, evaluasi serta 

problematika dalam pelajaran PAI masa pandemi covid-19 di 

SMPN 23 Surabaya. 

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan yaitu melalui 

observasi, wawancara, angket, dokumentasi, dan studi pustaka. 

Hasil penelitian : Pertama dalam perencanaan 

pembelajaran daring  Rpp masih kurang dan belum dirubah atau 

disesuaikan dengan keadaan masa pandemi covid-19, pelaksanaan 

pembelajaran daring menggunakan berbagai media seperti google 

classroom, office 365, buat akun youtube, whatsapp dan variasi 

media seperti quiz, labirin, wordwall dan lainya. Kedua evaluasi 

pembelajaran daring dari perspektif sistem pembelajaran. Pada isi 

Rpp, media yang digunakan pada pembelajaran daring belum 

dicantumkan dengan jelas. Sedangkan problematika pembelajaran 

daring pada mata pelajaran PAI beberapa diantaranya adalah 
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perbedaan tingkat pemahaman peserta didik, kurangnya motivasi 

dalam belajar dan lain-lain. 

Persamaan : adapun persamaan penelitian Izza Umaroh 

dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama 

meneliti mengenai problematik pembelajaran daring masa pandemi 

covid-19 pada mata pelajaran PAI. Dan metode yang digunakan 

adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. 

Perbedaan : adapun perbedaan penelitian Izza Umaroh 

dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu Pertama tujuan 

penelitian Izza Umaroh adalah mengenai perencanaan, 

pelaksanaan, problematika dan evaluasi pembelajaran daring pada 

pelajaran PAI, sedangkan tujuan penelitian yang akan penulis teliti 

yaitu proses pelaksanaan, dan problematika. Kedua penelitian Izza 

Umaroh meneliti pembelajaran daring pada pelajaran PAI dengan 

menggunakan bermacam-macam media pembelajaran daring, 

sedangkan penelitian yang akan penulis teliti spesifik hanya 

mengenai problematika pembelajaran PAI menggunakan aplikasi 

whatsapp. Ketiga lokasi penelitian Izza umaroh di SMP Negeri 23 

Surabaya, sedangkan lokasi penelitian penulis adalah di MI Al-

Ihsaniyah Jakarta Utara. 

2. Skripsi Eva Rahmawati, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program 

Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), Universitas Islam Negeri 

Sunan Ampel Surabaya, tahun 2021 (Januari), dengan judul skripsi 

“Problematika Pembelajaran PAI Secara Daring Bagi Anak 

Tunanetra (Studi Kasus Di SMPLB-A Yayasan Pendidikan 

Anak-Anak Buta Gebang Putih Surabaya) 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

proses pembelajaran, problematika dan solusi dalam pembelajaran 

PAI secara daring bagi anak tunanetra kelas 8 di SMPLB-A 

yayasan pendidikan anak-anak buta Surabaya. 

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan yaitu melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian : Pertama pembelajaran PAI secara daring 

bagi anak tunanetra menggunakan media whatsapp, penggunaan 

whatsapp yang mudah bagi setiap kalangan menjadi alasan guru 

untuk menggunakannya, selain itu waktu pembelajaran PAI secara 

daring bagi anak tunanetra tergantung materi yang diajarkan. 

Kedua problematika pembelajaran PAI secara daring pada anak 

tunanetra adalah kurangnya penjelasan dari guru PAI, kesulitan 

jaringan internet, dan sulitnya komunikasi dengan guru PAI. 

Ketiga solusi problematika pembelajaran PAI secara daring pada 

anak tunanetra salah satu diantaranya yaitu membiasakan peserta 

didik untuk mencari tahu, bisa melalui google atau berdiskusi 

dengan orangtua di rumah, memberikan bantuan kuota internet dari 

dana bos setiap 3 bulan sekali dan lain-lain. 

Persamaan : adapun persamaan penelitian Eva Rahmawati 

dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama 

meneliti mengenai problematika pembelajaran PAI secara daring. 

Dan metode yang digunakan adalah sama-sama menggunakan 

metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Perbedaan : adapun perbedaan penelitian Eva Rahmawati 

dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah pada objek 

penelitian, penelitian Eva Rahmawati mengenai problematika 
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pembelajaran PAI secara daring pada anak tunanetra sedangkan 

penelitian yang akan penulis teliti bukan pada anak tunanetra. 

Selain itu lokasi penelitian Eva Rahmawati di SMPLB-A yayasan 

pendidikan anak-anak buta Surabaya. Sedangkan lokasi penelitian 

penulis adalah di MI Al-Ihsaniyah Jakarta Utara. 

3. Skripsi Wiji Lestari, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Jambi, 

tahun 2021 (Januari), dengan judul skripsi “Pemanfaatan 

Whatsapp Sebagai Media Pembelajaran Dalam Jaringan Masa 

Pandemi Covid-19 Di Kelas VI Sekolah Dasar Negeri 131/IV 

Kota Jambi”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

pemanfaatan, hambatan dan solusi yang dilakukan dalam 

pemanfaatan whatsapp sebagai media pembelajaran dalam jaringan 

masa pandemi covid-19 di kelas VI B SDN 131/IV Kota Jambi. 

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan 

pendekatan fenomenologi. Data yang dikumpulkan yaitu melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian : Pertama pemanfaatan whatsapp sebagai 

media pembelajaran dalam jaringan masa pandemi covid-19 adalah 

memuat kegiatan pembuka, inti dan penutup. Kemudian fitur yang 

sering digunakan adalah fitur foto, video, dokumen, group 

whatsapp, dan call (telepon langsung). Kedua hambatan-hambatan 

salah satu diantaranya yaitu memori handphone cepat penuh 

dengan dokumen yang masuk. Ketiga solusi mengatasi hambatan 

salah satu diantaranya yaitu membuat materi pembelajaran lebih 

sederhana dan mudah dimengerti. 
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Persamaan : adapun persamaan penelitian Wiji Lestari 

dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama 

meneliti mengenai pembelajaran daring di masa pandemi covid-19 

dengan menggunakan aplikasi whatsapp. 

Perbedaan : adapun perbedaan penelitian Wiji Lestari 

dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu penelitian Wiji 

Lestari membahas mengenai pemanfaatan aplikasi whatsapp di 

masa pandemi covid-19 sedangkan penelitian yang akan penulis 

teliti yaitu mengenai problematik penggunaan whatsapp dalam 

pembelajaran PAI di masa pandemi covid-19.  

4. Skripsi Sisca Yolanda, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program 

Studi Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Sulthan Thaha 

Saifuddin Jambi, tahun 2020, dengan judul skripsi “Problematika 

Guru Dalam Pelaksanaan Kelas Daring (Online) Selama Masa 

Pandemi Covid-19 Pada Pembelajaran Tematik Siswa Kelas IV 

Sekolah Dasar Negeri 22/IV Kota Jambi” 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

secara rinci proses pelaksanaan kelas daring, problematika yang 

dihadapi guru serta upaya mengatasi problematika yang dihadapi 

guru dalam pelaksanaan kelas daring (online) selama masa 

pandemi covid-19 pada pembelajaran tematik kelas IV Sekolah 

Dasar Negeri 22/IV Kota Jambi. 

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan yaitu melalui 

observasi, wawancara, dokumentasi pribadi maupun resmi. 

Hasil penelitian : Pertama proses pembelajaran tematik 

pada siswa kelas IV selama masa pandemi covid-19 yaitu guru 

melakukan proses perencanaan  (RPP, Smartphone, Buku dan 
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media lainnya), pelaksanaan (penyampaian materi tanya jawab dan 

pemberian tugas), dan evaluasi (memeriksa tugas yang dikirimkan 

siswa dengan cara difoto kemudian dikirim melalui whatsapp dan 

menuliskannya dilaporan). Kedua problematika pembelajaran 

daring yaitu keterbatasan fasilitas dan pengetahuan mengenai 

teknologi, tidak semua siswa mempunyai smartphone, mahalnya 

kuota internet selama masa pandemi covid-19, koneksi internet 

yang tidak stabil, kurangnya dampingan orang tua pada saat 

pembelajaran dan keluhan siswa mengenai tugas yang menumpuk. 

Ketiga upaya untuk mengatasi problematika guru dalam 

pelaksanaan kelas daring beberapa diantaranya yaitu : memberikan 

dana bantuan yang berasal dari BOS sesuai dengan anjuran 

pemerintah untuk pembelian kuota internet, orangtua harus 

mengalokasikan ketersediaan waktu untuk mendampingi anak pada 

saat pembelajaran dan guru sesekali waktu mendatangi rumah 

siswa untuk memberikan materi ajar kepada siswa atau 

menghubungi langsung orang tua siswa untuk memberikan tugas. 

Persamaan : adapun persamaan penelitian penulis dengan 

penelitian Sisca Yolanda yaitu Pertama sama-sama meneliti 

mengenai problematika pembelajaran daring di masa pandemi 

covid-19. Kedua sama-sama menggunakan metode kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif.  

Perbedaan : adapun perbedaan penelitian penulis dengan 

penelitian Sisca Yolanda yaitu Pertama pada penelitian Sisca 

Yolanda meneliti mengenai problematika guru dalam pelaksanaan 

kelas daring (spesifik “guru”), sedangkan penelitian yang akan 

diteliti oleh penulis adalah mengenai problematika pembelajaran 

PAI secara daring yang mana meliputi guru dan siswa. Kedua pada 
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penelitian Sisca Yolanda meneliti mengenai pembelajaran tematik 

sedangkan penelitian penulis mengenai pembelajaran PAI. Ketiga 

lokasi pada penelitian Sisca Yolanda adalah di Sekolah Dasar 

Negeri 22/IV Kota Jambi, sedangkan lokasi penelitian penulis 

adalah di MI Al-Ihsaniyah Jakarta Utara. 

5. Skripsi Firda Maulidina, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 

Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2020, dengan judul 

skripsi “Pembelajaran Jarak Jauh Di Era Pandemi Covid-19 : 

Studi Kasus Terhadap Pembelajaran PAI Di Kelas VIII SMPN 

03 Kota Tangerang Selatan”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara 

belajar dan jenis-jenis pengetahuan apa saja yang didapatkan oleh 

siswa kelas VIII SMPN 3 Tangerang Selatan dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) selama pelaksanaan pembelajaran 

jarak jauh (PJJ) era pandemi covid-19. 

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan yaitu melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian : cara belajar siswa kelas VIII SMPN 3 

Tangerang Selatan selama mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) 

di masa pandemi covid-19 sesuai dengan surat edaran nomor 2 dan 

3 tahun 2020 dan dengan menggunakan aplikasi digital e-learning 

baik berupa aplikasi zoom, google classroom, youtube, dan 

whatsapp. 

Persamaan : adapun persamaan penelitian Firda Maulidina 

dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama 

meneliti mengenai pembelajaran jarak jauh di era pandemi covid-
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19 terhadap pembelajaran PAI. Selain itu metode penelitian yang 

digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif (studi 

kasus). 

Perbedaan : adapun perbedaan penelitian Firda Maulidina 

dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah pada tujuan 

penelitian, penelitian Firda Maulidina untuk mengetahui cara 

belajar dan jenis-jenis pengetahuan apa saja yang didapatkan oleh 

siswa dalam pembelajaran PAI selama pelaksanaan pembelajaran 

jarak jauh (PJJ) era pandemi covid-19. Sedangkan tujuan penelitian 

penulis adalah untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan dan 

problematik penggunaan aplikasi whatsapp dalam pembelajaran 

PAI di masa pandemi covid-19. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk dapat mempermudah penulisan dan pembahasan dalam 

penelitian ini, maka penelitian ini mengacu kepada buku pedoman 

penulisan proposal dan skripsi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta 

tahun 2021. Adapun penulisan dalam penelitian ini dibagi kepada 

beberapa bab yaitu : 

BAB I : Merupakan bab pendahuluan, yang menguraikan latar 

belakang masalah mengenai problematik penggunaan 

aplikasi whatsapp dalam pembelajaran PAI di masa 

pandemi covid-19, kemudian mengudentifikasi masalah, 

membatasi masalah agar penulisan lebih terfokus dan 

terarah, merumuskan masalah, menjelaskan tujuan dari 

masalah yang telah dirumuskan, memaparkan manfaat 

penelitian baik secara teoritis maupun praktis, dan 

memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. 
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BAB II : Merupakan bab konsep dari teori umum penelitian, seperti 

teori mengenai problemati pembelajaran daring pada 

pembelajaran PAI, pendidikan agama Islam, aplikasi 

whatsapp dan pandemi covid-19. 

BAB III : Merupakan bab pendeskripsian dari metode penelitian 

yang digunakan, seperti memaparkan pendekatan 

penelitian, jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, 

siklus (jadwal) penelitian, sumber data penelitian baik 

primer maupun sekunder, teknik pengumpulan data, dan 

teknik analisis data. 

BAB IV : Merupakan pemaparan hasil penelitian, seperti 

mendeskripsikan gambaran umum MI Al-Ihsaniyah, serta 

menganalisis hasil wawancara dan observasi. 

BAB V : Merupakan bab pemberian kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Problematik Pembelajaran PAI Secara Daring 

1. Pengertian Problematik 

Kata Problematik berasal dari Bahasa Inggris yaitu problem 

yang artinya masalah atau persoalan. Sedangkan menurut KBBI 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia) problematik adalah masih 

menimbulkan perdebatan, masih menimbulkan suatu masalah yang 

harus dipecahkan.
1
 Problematik juga dapat diartikan sebagai suatu 

kesenjangan dimana antara harapan dan kenyataan yang diharapkan 

dapat menyelesaikan.
2
 

Dari paparan teori di atas, penulis memberikan kesimpulan 

bahwasanya problematik adalah suatu masalah yang dapat 

menimbulkan ketidakseimbangan antara harapan (yang di inginkan) 

dengan kenyataan (yang dihasilkan), dan membutuhkan solusi 

pemecahannya. 

2. Pengertian Pembelajaran Daring 

Istilah pembelajaran secara sederhana dapat didefinisikan 

sebagai suatu kegiatan menyampaikan informasi yang yang 

disampaikan oleh pendidik kepada kepada peserta didik. Menurut 

undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pembelajaran adalah 

proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik yang 

meliputi sumber belajar dan dilakukan di suatu lingkungan 

belajar. 

Sedangkan istilah pembelajaran daring yang dikenal dengan 

sebutan pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh (Pjj) 

                                                           
1
 Bambang Marhiyato, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2014), h. 402 
2
 Syukir, Dasar-dasar Strategi Pendidikan, (Surabaya: Al-Ikhlas, 2013), h. 65 
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merupakan pembelajaran yang berlangsung di dalam jaringan 

yang mana antara pendidik dan peserta didik tidak bertatap muka 

secara langsung, melainkan secara virtual. Menurut Meidawati, 

dkk (2019) mengungkapkan bahwasanya maksud dari 

pembelajaran daring adalah suatu kegiatan belajar mengajar pada 

pendidikan formal yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan 

yang mana antara pendidik dan peserta didik berada di tempat yang 

berbeda dan terpisah sehingga membutuhkan koneksi internet 

untuk menghubungkan keduanya. Pembelajaran daring bisa 

dilaksanakan kapan saja tergantung tersedia atau tidaknya alat 

pendukung yang digunakan.
3
 

Dari paparan teori di atas, penulis memberikan kesimpulan 

bahwasanya pembelajaran daring adalah pembelajaran yang 

dilakukan di tempat terpisah dengan tanpa melakukan tatap muka 

secara langsung antara pendidik dan peserta didik, melainkan 

dilakukan secara virtual dengan menggunakan media pembelajaran 

online yang terkoneksi dengan jaringan internet. 

3. Problematik Pembelajaran PAI Secara Daring  

a. Problematik Pembelajaran Daring Secara Umum 

Menurut Xiao, (2018) ada beberapa problematic 

pembelajaran daring diantaranya yaitu : Sebagian dari lembaga 

pendidikan tidak memiliki kesiapan untuk mengajar peserta 

didik secara online dengan skala besar dari perspektif 

institusional, budaya, struktur dan administrasi. Selain itu, faktor 

ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan 

pembelajaran online masa pandemi sangat menentukan berjalan 

                                                           
3
 Albert Efendi Pohan, Konsep Pembelajaran Daring Berbasis Pendekatan Ilmiah, 

(Jawa Tengah: CV Sarnu Untung, 2020) h. 1-3 
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atau tidaknya proses pembelajaran online di suatu lembaga 

pendidikan. Sebagian besar lembaga pendidikan belum 

memiliki sumber daya manusia yang mampu untuk membuat 

platform yang sesuai dengan kondisi lembaganya dan 

kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam 

menggunakan atau mengaplikasikan platform yang telah 

tersedia. Hal ini berkaitan dengan kemampuan dan kemahiran 

dari sumber daya manusia dalam menggunakan IT. 

Faktor infrastruktur teknologi telekomunikasi, multimedia 

dan informasi merupakan salah satu syarat utama 

terselenggaranya pembelajaran secara online. Kenyataan di 

lapangan masih banyak lembaga pendidikan yang belum 

memiliki infrastruktur teknologi telekomunikasi, terlebih pada 

lembaga pendidikan yang berada di pedesaan yang jauh dari 

jaringan internet. Lembaga pendidikan memerlukan adanya 

penambahan anggaran sekolah atau usulan penambahan 

anggaran kepada pemerintah untuk menerapkan pembelajaran 

secara online. 

Selain lembaga pendidikan problematika pembelajaran 

online juga dihadapi oleh pendidik dan peserta didik. Beberapa 

faktor problematika pendidik dan peserta didik dalam 

pembelajaran online yaitu faktor ketidaksiapan dalam 

menggunakan platform pembelajaran online, fasilitas signal 

internet yang terbatas terutama di daerah terpencil, biaya 

internet yang mahal, honor guru yang terbatas untuk terus 

menyiapkan kuota internet serta sulitnya membentuk karakter 

kepribadian dan etika peserta didik. 
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Adapun faktor ketidaksiapan pendidik dan peserta didik 

disebabkan karena mereka belum terbiasa dengan pembelajaran 

secara online, serta masih banyak pendidik dan peserta didik 

yang belum mampu menggunakan atau mengaplikasikan 

platform pembelajaran daring. Selain itu faktor fasilitas internet 

yang terbatas dan besarnya biaya untuk menyiapkan internet 

juga menjadi salah satu penyebab masalah dikalangan tenaga 

pendidik. Kondisi ini sesuai dengan pendapat Michael Molinda 

(2005) dalam Santoso (2009) menyebutkan bahwa salah satu 

keterbatasan pelajaran online adalah membutuhkan alat koneksi 

untuk dapat mengakses internet dengan baik.
4
 

Dari paparan teori di atas, penulis memberikan kesimpulan 

bahwasanya problematik pembelajaran secara daring online 

dibagi kepada dua bagian. Pertama problematika yang dihadapi 

oleh lembaga pendidikan yaitu proses terjadinya transformasi 

(perubahan) tekonologi di masa pandemi covid-19, kurangnya 

ketersediaan sumber daya manusia. Sehingga disebutkan 

sebagian besar lembaga pendidikan belum memiliki sumber 

daya manusia yang mampu untuk membuat platform yang 

sesuai dengan kondisi lembaganya, kurangnya kemampuan 

sumber daya manusia dalam menggunakan atau 

mengaplikasikan platform yang telah tersedia, serta kurangnya 

anggaran sekolah untuk menerapkan pembelajaran secara 

online. Kedua problematika yang dihadapi pendidik dan peserta 

didik yaitu faktor ketidaksiapan dalam menggunakan platform 

pembelajaran online, fasilitas signal internet yang terbatas 

                                                           
4
 Sri Gusty, et al., eds., Belajar Mandiri : Pembelajaran Daring di Tengah Pandemi 

Covid-19. Konsep, Strategi, Dampak dan Tantangan, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 

2020), h. 68-71 
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terutama di daerah terpencil, biaya internet yang mahal, honor 

guru yang terbatas untuk terus menyiapkan kuota internet serta 

sulitnya membentuk karakter kepribadian dan etika peserta 

didik. 

b. Problematik Pembelajaran PAI Secara Daring  

Adapun problematik pembelajaran pendidikan agama Islam 

secara daring menurut Asmuni dalam jurnal penelitian dan 

pengembangan pendidikan, beberapa diantaranya adalah:
5
 

1) Perbedaan pemahaman peserta didik dalam menerima 

materi yang disampaikan oleh guru, karena materi 

disampaikan melalui video pembelajaran, power point 

sehingga pemahaman peserta didik tidak komprehensif dan 

peserta didik memahami materi dengan sudut pandang 

pemikiran mereka sendiri. 

2) Keterbatasan guru dalam mengoperasikan teknologi, 

sehingga guru tidak dapat berkreatifitas dalam memberikan 

materi pada pembelajaran daring di masa pandemi covid-19 

seperti sekarang ini. 

3) Keterbatasan guru dalam mengawasi peserta didik saat 

berlangsungnya pembelajaran, apalagi jika pembelajaran 

hanya menggunakan whatsapp group, dimana seringkali 

peserta didik hanya absen dan setelah itu tidak aktif lagi 

sampai akhir pembelajaran, dan melakukan aktivitas lain di 

luar jam pembelajaran. 

                                                           
5
 Asmuni, dalam Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, “Problematika 

Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19 dan Solusi Pemecahannya” Vol.7 No.4, 

(Oktober, 2020), hlm283-285 Http://ojs.ikipmataram.ac.id/index.php./pedagogy/index, (6 

Mei 2021). 
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4) Kurangnya motivasi belajar peserta didik, sehingga peserta 

didik seringkali lalai dalam mengerjakan dan 

mengumpulkan tugas. 

5) Peserta didik tidak memiliki gadget/handphone, yang mana 

peserta didik menggunakan handphone orangtuanya untuk 

pembelajaran daring. Sehingga seringkali orangtua peserta 

didik yang mengisikan absen sedangkan peserta didik 

melakukan aktivitas lain dan tidak memperhatikan 

pembelajaran, ataupun jika handphone orangtua peserta 

didik dibawa untuk bekerja yang mengharuskan pulang 

malam sehingga peserta didik tidak mengikuti 

pembelajaran yang seharusnya dilakukan di pagi hari. 

Selanjutnya solusi dari problematik pembelajaran daring 

yang ditemui menurut Risatur Rofi’ah dalam jurnal bimbingan 

dan konseling Islam adalah sebagai berikut :
6
 

1) Problematik orang tua yang tidak dapat mengatur waktu 

antara mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan 

mendampingi anak untuk melakukan pembelajaran online, 

yaitu dengan cara membuat jadwal harian yang 

disesuaikan antara jadwal anak dengan kegiatan orangtua 

di rumah, sedangkan bagi orangtua yang bekerja di luar 

rumah, dapat meminta izin kepada guru untuk menunda 

waktu dalam pengumpulan tugas. Sehingga hal tersebut 

dapat mengoptimalkan antara kegiatan orangtua dengan 

pendampingan anak saat belajar online. 

                                                           
6
Risatur Rofi’ah, dalam jurnal dan bimbingan konseling Islam, Problematika 

Orangtua Mendampingi Anak Saat Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19 dan 

Solusi Pemecahannya”, Vol. 1, No. 1, (April 2021), h. 55 - 56, 

http://ejournal.insud.ac.id/index.php/bki/article/download/204/137, (17 Juli 2021). 
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2) Problematik orangtua dalam memahami materi pelajaran 

daring. Hal tersebut bisa disebabkan karena latar belakang 

pendidikan orangtua, ataupun kesulitan dalam memahami 

bahasa-bahasa asing, dan lain-lain. Oleh karena itu 

orangtua dapat mengatasinya dengan cara bertanya 

langsung kepada guru yang bersangkutan melalui chat 

pribadi ataupun telepon. Selain itu cara lain untuk 

mengatasinya orangtua dapat mencari sumber informasi 

dari berbagai sumber, seperti google dan lain-lain. 

3) Problematik peserta didik yang belum memiliki 

handphone sendiri, dan masih memakai handphone 

orangtua, dalam mengatasi hal tersebut, orangtua harus 

mengkomunikasikan kepada guru yang bersangkutan 

untuk menunda dalam pengumpulan tugas sampai 

orangtua tersebut pulang bekerja. 

4) Problematik orangtua yang kurang bisa dalam memotivasi 

anak untuk belajar. Adapun faktor yang mempengaruhi 

terciptanya motivasi dalam diri anak ada dua macam yaitu 

faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Untuk faktor intrinsik 

dalam membangun motivasi anak, orangtua dapat 

memberikan motivasi berupa pujian ataupun hadiah ketika 

anak mampu mengerjakan tugas-tugas pembelajaran 

daring dengan baik. Selain itu orangtua juga harus 

memahami gaya belajar anak. Sedangkan untuk faktor 

ekstrinsik dalam membangun motivasi anak, orangtua 

dapat mengatasinya dengan memberikan suasana belajar 

yang nyaman serta sikap dalam mengajar yang baik, dan 

lain-lain. 
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B. Pendididikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Dalam bahasa Inggris istilah pendidikan dikenal dengan 

kata education yang berasal dari kata to educate yang mana 

memiliki arti mengasuh, mendidik. Dalam dictionary of 

education, kata education memiliki arti suatu kumpulan proses 

yang memungkinkan seseorang mengembangkan kemampuan, 

sikap, dan bentuk tingkah laku yang bernilai positif di kalangan 

masyarakat.
7
 

Sedangkan menurut istilah, pendidikan adalah usaha untuk 

membimbing dan mengarahkan potensi akal, jiwa dan jasmani 

seseorang sampai ia memiliki ilmu, akhlak, dan keterampilan 

yang dapat dipergunakan untuk mendukung tugas pengabdian dan 

kekhalifahannya.
8
Sedangkan menurut undang-undang nomor 20 

tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 

menyebutkan bahwasanya pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran, agar peserta didik dapat secara aktif 

mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya sehingga 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan di dalam dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9
 

Dalam Kurikulum Pendidikan agama Islam menyebutkan 

bahwasanya Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan 

                                                           
7
 Uci Sanusi dan Rudi Ahmad Suryadi, Ilmu Pendidikan Islam. (Yogyakarta: CV 

Budi Utama, 2018), h. 1-2 
8
 Abudinn Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam. (Bandung: Angkasa, 2003), h. 14 

9
 Depdiknas, Media Pembelajaran. (Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar dan 

Menengah Direktorat Tenaga Kependidikan, 2003), h. 2 
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terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, 

memahami, menghayati hingga mengimani ajaran agama Islam 

bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan agama Islam 

dari sumber utamanya yaitu kitab suci Al-Quran dan Hadis. 

Melalui kegiatan bimbingan, pembelajaran, latihan, serta 

penggunaan pengalaman dibarengi dengan tuntunan untuk 

menghormati penganut agama lain demi mencapai kerukunan 

antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan 

bangsa.
10

 

Menurut Tayar Yusuf mengartikan bahwasanya Pendidikan 

Agama Islam adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan secara 

sadar oleh generasi dewasa untuk mengalirkan pengalaman, 

pengetahuan, kecakapan dan keterampilan pada generasi muda 

agar kelak menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah SWT. 

Pendidikan juga diartikan sebagai bimbingan yang diberikan 

seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal 

sesuai ajaran Islam.
11

 

Menurut Zakiah Dradjat Pendidikan Agama Islam adalah 

suatu bentuk usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik 

agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh 

serta menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan 

serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.
12

 

Menurut Muhammad Quthb (1993 : 18) dalam salah satu 

bukunya mengenai pendidikan Islam, Manhaj Al Tarbiyah Al-

                                                           
10

 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam berbasis kompetensi : 

konsep dan implementasi kurikulum 2004, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h.130 
11

 Nino Indrianto, pendidikan agama Islam interdisipliner untuk perguruan tinggi, 

(Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h. 2-3 
12

 Zakiah Dradjat, et al., Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam. (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1995), h. 59 
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Islamiyah menyatakan bahwasanya Pendidikan Agama Islam 

merupakan pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, 

rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya, serta 

aktivitasnya baik aktivitas individu ataupun sosial dan 

lingkungannya berdasarkan nilai-nilai moral Islam. Pendidikan 

dalam perspektif Islam merupakan proses pembentukan individu 

berdasarkan nilai-nilai Islami.
13

 

Dari paparan teori di atas, penulis memberikan kesimpulan 

bahwasanya pendidikan agama Islam adalah suatu usaha 

seseorang yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk 

membimbing potensi akal, jiwa dan jasmani peserta didik 

sehingga dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam 

dirinya, dapat  menjadikan Islam sebagai pandangan hidup, 

memiliki kepribadian, tingkah laku dan keterampilan yang 

bernilai positif berdasarkan nilai-nilai Islami yang bersumber dari 

Al-Qur'an dan Hadis sehingga menjadi manusia yang selalu 

bertakwa kepada Allah SWT. 

2. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Secara umum tujuan pendidikan agama Islam adalah untuk 

meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan 

pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi 

manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT 

serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. Pembelajaran pendidikan agama Islam 

di sekolah bertujuan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, 

penghayatan dan pengalaman siswa tentang agama Islam sehingga 

                                                           
13

 Uci Sanusi dan Rudi Ahmad Suryadi, Ilmu Pendidikan Islam. (Yogyakarta: CV 

Budi Utama, 2018), h. 9 
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menjadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT 

serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara serta untuk melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi. 

Tujuan yang diharapkan untuk mengembangkan pendidikan 

agama Islam adalah 

a. Menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Menanamkan nilai-nilai budaya pada umumnya. 

c. Mengembangkan kepribadian.  

d. Mengembangkan kepekaan rasa.  

e. Mengembangkan bakat. 

f. Mengembangkan minat belajar.  

g. Meningkatkan budi pekerti yang luhur sesuai dengan agama 

dan keyakinannya. 

Secara lebih tegas Dahlan M.D memaparkan bahwasanya 

tujuan pendidikan Islam tidak jauh dari tujuan dinul Islam itu 

sendiri. Yaitu agar peserta didik menjadi umat yang berpedoman 

kepada kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw dalam 

melaksanakan kehidupan dan penghidupan agar mencapai 

kebahagiaan dan keselamatan hidup baik di dunia maupun di 

akhirat kelak.
14

 

Tujuan pendidikan agama Islam menurut Abdul Rahman 

Shalih (2003 : 173) dalam Educational Theory a Quranic Outlook, 

dijelaskan sebagai berikut :
15

 

                                                           
14

 Syaiful Anwar, Desain Pendidikan Agama Islam : Konsepsi dan Aplikasinya 

Dalam Pembelajaran Di Sekolah, (Yogyakarta: Idea Press, 2014), h.14 
15

 Uci Sanusi dan Rudi Ahmad Suryadi, Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: CV 

Budi Utama, 2018), h. 49-53 
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a. Tujuan Pendidikan Jasmani (al-ahdaf al-jismiyyah) 

Tujuan pendidikan jasmani, mempersiapkan manusia 

sebagai pengemban tugas khalifah di bumi, melalui 

keterampilan fisik. Al-Qur’an mengisyaratkannya sebagai 

berikut : 

َ َقْد بَ َعَث َلُكْم طَاُلْوَت َمِلًكا ۗ قَاُلوْْٓا َاّنٰ  َيُكْوُن َلُه  َوقَاَل ََلُْم نَِبي ُُّهْم ِانَّ اّللٰ 

 قَاَل ِانَّ اّللٰ َ 
َنا َوََنُْن َاَحقُّ ِِبْلُمْلِك ِمْنُه َوَلَْ يُ ْؤَت َسَعًة مِ َن اْلَمالِۗ اْلُمْلُك َعَلي ْ

ۗۗ  َواّللٰ ُ  يُ ْؤِتْ  ُمْلَكهُ  َمنْ   اْصطَٰفىُه َعَلْيُكْم َوزَاَدهُ  َبْسطَةً  ِف  اْلِعْلمِ  َواْلِْْسمِ  

ۗۗ  َواّللٰ ُ  َواِسع   َعِلْيم   )٢٤٧(  يََّشۤاءُ  

“Nabi mereka mengatakan kepada mereka : “sesungguhnya 

Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu”. Mereka 

menjawab: “Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal 

kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, 

sedang dia pun tidak diberikan kekayaan yang banyak?” 

(Nabi mereka) berkata: “sesungguhnya Allah telah 

memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang 

luas dan tubuh yang perkasa.” Allah memberikan 

pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah 

maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui.” (QS. al-

Baqarah : 247) 

 

b. Tujuan Pendidikan Ruhani (al-ahdaf al-ruhaniyyah) 

Tujuan pendidikan ruhani adalah meningkatkan jiwa dari 

kesetiaan yang hanya kepada Allah semata dan melaksanakan 

moralitas Islami yang diteladankan oleh Nabi Saw, dengan 

berdasarkan cita-cita ideal dalam Islam.  
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ْسََلُمۗ  َوَما اْختَ َلَف الَِّذْيَن اُْوتُوا اْلِكٰتَب اِ َّلَّ ِمْنْۢ بَ ْعِد  ْيَن ِعْنَد اّللٰ ِ اَّْلِ ِانَّ الدِ 

نَ ُهْم ۗ  َوَمْن يَّْكُفْر ِِبٰٰيِت اّللٰ ِ فَِانَّ  اّللٰ َ َسرِْيُع اْلَِْساِب   بَ ي ْ
َما َجۤاَءُهُم اْلِعْلُم بَ ْغًياْۢ

 )١٩( 

“Sesungguhnya agama (yang diridhai) di didi Allah hanyalah 

Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab 

kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka, karena 

kedengkian (yang ada) diantara mereka. Barang siapa yang 

kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah 

sangat cepat hisab-Nya.”
16

(QS. Ali Imran : 19) 

 

c. Tujuan Pendidikan Akal (al-ahdaf al-aqliyyah) 

Tujuan pendidikan akal berhubungan dengan pengarahan 

intelegensi untuk menemukan kebenaran dan sebab-sebabnya 

dengan menelaah tanda-tanda kekuasaan Allah dan 

menemukan pesan ayat-Nya yang berimplikasi pada 

peningkatan iman kepada Allah. Tahapan pendidikan akal ini 

adalah sebagai berikut : 

1) Pencapaian kebenaran Ilmiah (ilm al-yaqin) seperti isyarat 

QS. al-Takatsur ayat 5 : 

 َكَلَّ َلْو تَ ْعَلُموْ َن ِعْلَم اْلَيِقْيِۗ )٥(

“Janganlah begitu, jika kau mengetahui dengan 

pengetahuan yang yakin.”
17

 (QS. al-Takatsur : 5) 

 

2) Pencapaian kebenaran empiris (ain al-yaqin) seperti 

isyarat QS. al-Takatsur ayat 7 : 

                                                           
16

 Al-Qur’an dan Terjemahnya. Departemen Agama RI, (Bandung: Syaamil Qur’an, 

2010) 
17

 Al-Qur’an dan Terjemahnya. Departemen Agama RI, (Bandung: Syaamil Qur’an, 

2010) 
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 ُُثَّ لَت َ َرُون ََّها َعْيَ اْلَيِقْيِ  )٧(

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya 

dengan ‘ainul yaqin.”
18

 (QS. al-Takatsur : 7) 

 

3) Pencapaian kebenaran metaempiris atau filosofis, seperti 

isyarat QS. al-Waqi’ah ayat 95 : 

 ِانَّ هٰ َذا ََلَُو َحقُّ اْلَيِقْيِِۚ )٩٥( 

“Sesungguhnya (yang disebutkan ini) adalah suatu 

keyakinan yang benar.”
19

(QS. al-Waqi’ah : 95) 

 

d. Tujuan Pendidikan Sosial (al-ahdaf al- ‘ijtima’iyyah) 

Tujuan pendidikan sosial adalah pembentukan kepribadian 

yang utuh yang menjadi bagian dari komunitas sosial. Identitas 

individu disini tercermin sebagai al-nas yang hiduppada 

masyarakat yang majemuk. Manusia sebagai khalifah tidak 

akan hidup dalam keterasingan dan kesendirian. Salah satu 

contoh isyarat pendidikan sosial adalah ayat yang 

menggunakan kata ya ayyuha al-nas dan ya bani adam. 

Contoh ayat yang memiliki redaksi al-nas adalah: 

ُلْوَن الْ ِكٰتَبۗ  اََفََل تَ ْعِقُلْوَن  اَََتُْمُرْوَن النَّاَس ِِبْلِبِ  َوتَ ْنَسْوَن اَنْ ُفَسُكْم َواَنْ ُتْم تَ ت ْ

 )٤٤( 

“Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, 

sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, padahal 

                                                           
18

 Al-Qur’an dan Terjemahnya. Departemen Agama RI, (Bandung: Syaamil Qur’an, 

2010) 
19

 Al-Qur’an dan Terjemahnya. Departemen Agama RI, (Bandung: Syaamil Qur’an, 

2010) 
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kau membaca Al-Kitab (Taurat)? Maka tidakkah kau 

berpikir?”
20

(QS. al-Baqarah : 44) 

Jika dalam sistem pendidikan nasional pendidikan 

diarahkan untuk mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu 

manusia yang beriman dan bertakwa, maka dalam konteks 

pendidikan agama Islam justru harus berusaha lebih dari itu, 

dalam artian pendidikan agama Islam diarahkan bukan sekedar 

untuk mengembangkan manusia yang beriman dan bertakwa, 

tetapi harus mengembangkan manusia untuk menjadi 

pemimpin bagi orang yang beriman dan bertakwa. 

Dari paparan teori di atas, penulis memberikan kesimpulan 

bahwasanya tujuan pendidikan agama Islam adalah untuk 

menanamkan pada peserta didik nilai-nilai keimanan dan 

ketakwaan kepada Allah SWT, sehingga dapat meningkatkan 

keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman siswa 

tentang agama Islam sehingga menjadi muslim yang selalu 

berpedoman kepada kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah 

Saw dalam melaksanakan kehidupan dan penghidupan agar 

mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup baik di dunia 

maupun di akhirat kelak. 

3. Pengertian Guru  

Guru merupakan faktor utama penggerak dalam pendidikan. 

Guru berperan penting dan merupakan pusat dalam proses 

pembelajaran pendidikan agama Islam. Oleh karena itu guru 

diharapkan memiliki kompetensi-kompetensi yang baik dalam 

mengembangkan kualitas pendidikan dan proses pembelajaran 

                                                           
20

 Al-Qur’an dan Terjemahnya. Departemen Agama RI, (Bandung: Syaamil Qur’an, 

2010) 
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Pendidikan Agama Islam. Secara sederhana guru adalah 

seseorang yang membimbing mengarahkan dan memberikan 

pengetahuan kepada peserta didik dan lingkungannya. Guru juga 

tidak hanya melakukan fungsi alih ilmu pengetahuan (Transfer 

Knowledge) tetapi juga berfungsi untuk menanamkan nilai 

(values) serta membangun karakter (character building) peserta 

didik secara berkelanjutan.
21

 

Dalam bukunya Rofa'ah menjelaskan bahwasanya guru 

adalah agen perubahan, maka sudah sepantasnya guru membekali 

diri dengan berbagai kemampuan pengetahuan, perilaku, dan 

skill.
22

Guru Pendidikan Agama Islam yang dimaksud dalam 

uraian diatas adalah guru yang bertugas mengajar kelompok 

pendidikan agama Islam (PAI) di madrasah meliputi Al-Qur’an 

Hadis, Akidah Akhlak, Fikih dan Sejarah Kebudayaan Islam 

(SKI). 

Peran guru sangat penting di dalam suatu lembaga 

pendidikan, khususnya sekolah. Guru bukan sekedar mentransfer 

pelajaran kepada peserta didik, akan tetapi guru bertanggung 

jawab membentuk karakter peserta didik sehingga menjadi 

generasi yang cerdas, shaleh dan terampil dalam menjalani 

kehidupannya. Guru atau pendidik menempati posisi kunci dalam 

seluruh aktivitas pendidikan. Fatah Syukur menjelaskan, tanpa 

kelas, gedung, peralatan dan sebagainya. Proses pendidikan masih 
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 Hasbi Amiruddin, Filsafat Ilmu Perspektif Islam, (Banda Aceh: Lsama, 2018) h. 

144 
22

 Rofa'ah, Pentingnya Kompetensi Guru Dalam Kegiatan Pembelajaran Dalam 

Perspektif Islam, (Yogyakarta: deepublish, 2016), h. 7 
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dapat berjalan walaupun dalam keadaan darurat, akan tetapi tanpa 

guru proses pendidikan hampir tidak mungkin dapat berjalan.
23

 

Guru sebagai pendidik tentunya ada tuntutan kecakapan 

dalam bidang keilmuan yang ditekuninya, sehingga dapat 

dijadikan panutan bagi peserta didik dalam interaksi edukatif PAI. 

Peran guru sebagai pendidik dan panutan nilai-nilai akhlak mulia 

idealnya memiliki banyak kelebihan dalam merealisasikan nilai-

nilai spiritual, emosional, moral, sosial dan intelektual dalam diri 

pribadinya. 

Dari paparan teori di atas, penulis memberikan kesimpulan 

bahwasanya guru merupakan faktor terpenting dalam suatu 

pendidikan, khususnya pada guru mata pelajaran PAI yang mana 

merupakan seseorang yang membimbing mengarahkan dan 

memberikan pengetahuan tentang keagamaan kepada peserta 

didik, agar berperilaku dan berpedoman sesuai dengan ajaran 

Islam. Kemudian disebutkan pula guru tidak hanya melakukan 

fungsi alih ilmu pengetahuan melainkan berfungsi untuk 

menanamkan nilai (values) serta membangun karakter (character 

building) peserta didik. Dalam menerapkan hal-hal tersebut 

tentunya guru harus memiliki kecakapan ilmu sesuai bidang yang 

ditekuninya, sehingga peserta didik dapat menerima apa yang 

disampaikan dengan baik dan benar. 

4. Pengertian Peserta Didik 

Secara etimologi peserta didik adalah anak didik yang 

mendapat pengajaran ilmu. Sedangkan secara terminologi peserta 

didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan 
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 Fatah Syukur, Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam. (Depok: Kencana, 
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perkembangan, sehingga masih memerlukan bimbingan, dan 

arahan dalam membentuk kepribadian, serta sebagai bagian dari 

struktural proses pendidikan.
24

 Peserta didik dalam pendidikan 

Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang baik 

secara fisik, psikologis, sosial dan religius untuk mencapai 

pendidikannya melalui lembaga pendidikan dalam mengarungi 

kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Di ranah 

Pendidikan Agama Islam peserta didik sering disebut dengan 

istilah tilmidz (jamaknya talamidz), murid, thalib (jamaknya al-

thullab) dan muta'allim.
25

 

Penyebutan peserta didik identik sebutannya dengan 

pendidikan sekolah atau madrasah, sedangkan peserta didik yang 

berada di pesantren dikenal dengan sebutan Santri. Untuk itu 

dalam menentukan jenis peserta didik tidak terlepas dari jenis atau 

bentuk pendidikannya.
26

 

Dari paparan teori di atas, penulis memberikan kesimpulan 

bahwasanya peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu 

yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, 

psikologis, sosial dan religius untuk mencapai pendidikannya 

melalui lembaga pendidikan dan membentuk kepribadiannya agar 

menjadi manusia yang selalu berpedoman pada ajaran Islam. 

5. Proses Pembelajaran  

Menurut usman proses pembelajaran merupakan salah satu 

proses interaksi antara pendidik dan peserta didik yang mana 

membutuhkan adanya hubungan timbal balik untuk mencapai 
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Arief Hidayat Efendi, Al-Islam Studi Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tarbawi). 
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suatu tujuan tertentu dan berlangsung dalam suasana yang 

edukatif. Dalam sebuah proses pembelajaran membutuhkan 

profesionalisme guru dalam menyampaikan pembelajaran yang 

mana bisa disebut sebagai performansi mengajar. Performansi 

mengajar merupakan kemampuan guru yang dicurahkan secara 

totalitas dalam segi afektif, kognitif dan psikomotorik ditampilkan 

dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai proses 

pembelajaran di sekolah. 

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam 

melaksanakan proses pembelajaran yaitu ada 3 tahapan. Pertama 

tahap perencanaan pembelajaran, Kedua tahap pelaksanaan 

pembelajaran, Ketiga tahap evaluasi pembelajaran.
27

 

a. Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran merupakan tahapan pertama 

yang mana harus dilaksanakan oleh pendidik saat melakukan 

kegiatan pembelajaran. Pada tahap ini pendidik 

mempersiapkan segala yang berkaitan dengan pembelajaran, 

dengan tujuan agar pembelajaran berjalan dengan efektif. 

Adapun tahap-tahap pada perencanaan pembelajaran adalah 

sebagai berikut : 

1) Merumuskan tujuan pembelajaran. 

2) Pemilihan dan pengorganisasian materi ajar. 

3) Pemilihan sumber belajar atau media pembelajaran 

b. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pada tahap pelaksanaan pembelajaran pendidik melakukan 

aktivitas kegiatan pembelajaran yang mana antara pendidik 
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(Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2021) h. 59-69 
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dan peserta didik melakukan interaksi belajar mengajar dengan 

mengacu kepada perencanaan pembelajaran yang telah di 

susun. Adapun tahapan tahapan dalam melaksanakan 

lembelajaran adalah sebagai berikut : 

1) Membuka pelajaran. 

2) Menyampaikan materi pembelajaran. 

3) Menggunakan metode mengajar. 

4) Menggunakan media pembelajaran. 

5) Pengelolaan kelas. 

6) Membangun interaksi dalam pembelajaran. 

7) Menutup pelajaran 

c. Evaluasi Pembelajaran 

Proses evaluasi pembelajaran dilaksanakan bertujuan 

untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik, 

penguasaan peserta didik dalam menguasai pembelajaran dan 

untuk mengetahui keefektifan metode pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

Dari paparan teori di atas, penulis memberikan kesimpulan 

bahwasanya dalam proses pembelajaran PAI, tidak terlepas dari 

tiga tahapan yaitu, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan 

tahan evaluasi pembelajaran, dengan melaksanakan tahapan-

tahapan tersebut maka pembelajaran akan berjalan dengan efektif 

sehingga tercapai tujuan dari pembelajaran. 

6. Disiplin Belajar  

Secara Bahasa, istilah disiplin berasal dari Bahasa latin yaitu 

“disciplina” yang menunjukan kepada kegiatan belajar mengajar. 

Dalam Bahasa Inggris istilah disiplin berasal dari kata “discipline” 

yang artinya tertib, taat, atau mengendalikan tingkah laku, 
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penguasaan diri, kendali diri, latihan membentuk , meluruskan, atau 

menyempurnakan sesuatu sebagai kemampuan mental atau karakter 

moral, hukuman yang diberikan untuk melatih atau memperbaiki, 

kumpulan atau sistem peraturan-peraturan bagi tingkah laku.
28

 

Ajaran Islam sangat menganjurkan kepada manusia untuk 

selalu belajar. Dalam Islam pendidikan tidak hanya dilaksanakan 

dalam batasan waktu tertentu saja, akan tetapi dilakukan sepanjang 

usia. Namun ajaran Islam menekankannya jadi signifikansi kognitif 

(akal) dan sensori (indera-indera) sebagai alat-alat penting untuk 

belajar, sangat jelas kata-kata kuci seperti ya’qilun, yatafakkarun, 

yasma’un, dan sebagainya yang terdapat dalam Al-Qur’an, hal 

tersebut merupakan bukti betapa pentingnya pengaruh ranah atau 

cipta dan karsa manusia dalam belajar dan meraih ilmu pengetahuan. 

Dalam ajaran Islam, baik secara eksplisit maupun implisit 

mewajibkan umatnnya untuk belajar agar memperoleh ilmu 

pengetahuan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Az-

Zumar ayat 9 : 

ًما َّيََّْذُر اَّْلٰخِ رََة َويَ ْرُجْوا َرْْحََة َرب ِ هِۗ  ُقلْ  َهلْ   َء الَّْيِل َساِجًدا وَّقَۤاىِٕ
اَمَّْن ُهَو قَاِنت  ٰاََنۤ

َا يَ َتذَكَُّر اُوُلوا اَّْلَْلَباِب ࣖ )٩(  َيْسَتِوى الَِّذْينَ  يَ ْعلَ ُمْوَن َوالَِّذْيَن ََّل يَ ْعَلُمْوَنۗ  ِاَّنَّ

Artinya : “Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung) 

ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan 

berdiri, karena takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan 

rahmat Tuhannya? Katakanlah, “Apakah sama orang-orang yang 

mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” 

Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima 

pelajaran”.
29

(QS. Az-Zumar : 9) 
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 Tu’u Tulus. Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa. (Jakarta: 
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Terkait dengan ayat tersebut Muhibbin Syah (2014) 

berpendapat bahwa secara rasional semua ilmu pengetahuan dapat 

diproleh melalui belajar. Maka belajar adalah “key term” (istilah 

kuci) yang paling vital dalam usaha pendidikan.
30

 

Belajar merupakan proses dasar dari perkembangan hidup 

manusia. Dengan belajar manusia melakukan perbuatan-perbuatan 

kualitatif, baik secara individu maupun sosial, sehingga tingkah 

lakunya berkembang. Semua aktivitas dan prestasi hidup manusia 

tidak lain adalah proses belajar. Proses belajar adalah aktivitas diri 

yang melibatkan aspek-aspek “sosio psiko fisik” dalam upaya menuju 

tercapainya tujuan belajar, yakni terjadinya perubahan tingkah laku. 

Terkait hal ini, nana syaodih dan sukmadinata mengemukakan tujuh 

unsur utama dalam proses belajar yaitu : tujuan, kesiapan, situasi, 

interpretasi (melihat hubugan diantara komponen-komponen situasi 

belajar, melihat makna dari hubungan tersebut, dan menghubungkan 

dengan kemungkinan pencapaian tujuan) respons, konsekuensi 

(keberhasilan atau kegagalan dalam belajar), dan reaksi terhadap 

kegagalan.
31

  

Guru sebagai pendidik mempunyai peranan penting dalam 

mengembangkan disiplin diri peserta didik pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Para guru dituntut untuk dapat melakukan 

kontrol eksternal dengan melakukan tindakan-tindakan yang dapat 

membentuk “self discipline” pada peserta didik, sehingga diharapkan 

peserta didik dapat menaati peraturan, norma dan batasan-batasan 

perilaku dirinya. Upaya untuk mengembangkan disiplin diri adalah 

                                                           
30

 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 
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melalui penanaman disiplin. Dengan penanaman disiplin ini guru 

berusaha menciptakan situasi proses belajar mengajar yang dapat 

mendorong peserta didik untuk berdisiplin diri dalam belajarnya. 

Willian Gnagey menyatakan bahwa :
32

 

“Good discipline refers to a situation in which your student 

are exerting an optimal amount of energy trying to learn what you 

want to teach them instead of wasting it in various other counter 

productive activities” 

Pernyataan di atas memperlihatkan bahwa disiplin akan 

terbentuk apabila setiap peserta didik memiliki motivasi yang kuat 

untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran. 

Dengan kata lain tanpa partisipasi peserta didik (melalui motivasi 

yang kuat), apapun yang diupayakan guru dalam mengembangkan 

disiplin belajar tidak akan berhasil secar optimal.
33

  

7. Faktor yang Mempengaruhi Belajar  

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik 

dalam belajar pendidikan agama Islam beberapa di antaranya 

yaitu : 

a. Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam 

diri peserta didik yang terdiri dari N. Ach (Need For 

Achievement) yaitu kebutuhan atau dorongan atau motif untuk 

berprestasi.
34

 Faktor ini meliputi motivasi belajar peserta didik 

pembelajaran PAI, perhatian peserta didik pada saat 
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berlangsung proses pembelajaran dalam kelas, kemampuan 

menganalisa, termasuk faktor kesehatan peserta didik dan 

psikologi peserta didik. Selain faktor tersebut, yang termasuk 

dalam faktor internal yang mempengaruhi peserta didik dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam, menurut Thursan 

Hakim adalah :
35

 

1) Faktor biologis (jasmaniah). Segala hal yang berhubungan 

dengan keadaan fisik atau jasmani individu yang 

bersangkutan. Keadaan jasmani yang perlu diperhatikan 

yaitu kondisi fisik yang normal, dan kondisi kesehatan fisik. 

2) Faktor psikologis (rohaniah). Faktor ini terkait dengan 

keadaan mental peserta didik. Kondisi mental yang dapat 

menunjang proses pembelajaran peserta didik adalah 

mental yang sehat dan stabil. Adapun yang mencakupi 

bidang faktor psikologi adalah : 

a) Inteligensi, tingkat intelegensi tinggi dan kecerdasan 

seseorang sangat mempengaruhi dalam proses 

pembelajaran. 

b) Kemauan, poin ini menjadi faktor utama dalam 

mengembangkan aktivitas belajar peserta didik. Penting 

sekali peserta didik distimulasi agar tumbuh kemauan 

belajar yang tinggi. 

c) Bakat, bakat merupakan salah satu faktor yang menunjang 

keberhasilan belajar seseorang dalam suatu bidang tertentu. 

d) Daya ingat. 

e) Daya konsentrasi. 
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b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi belajar 

peserta didik yang berasal dari luar peserta didik. Faktor ini 

juga dikenal dengan faktor dorongan belajar. Adapun faktor-

faktor eksternal yang mempengaruhi pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam beberapa di antaranya yaitu:
36

 

1) Faktor Profesionalisme Guru PAI 

Profesionalisme guru PAI menjadi salah satu 

faktor kesuksesan pembelajaran PAI. Guru PAI 

profesional dalam pelaksanaan pembelajaran berimplikasi 

terhadap minat belajar peserta didik. Profesionalisme guru 

PAI, dapat ditandai dengan kemampuan dalam menguasai 

materi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode, 

media, dan keterampilan dasar mengajar. 

2) Faktor Fasilitas 

Fasilitas belajar berupa ruang belajar, sumber 

belajar, dan alat-alat belajar yang dapat menunjang 

kualitas dan pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Kelengkapan fasilitas belajar berpengaruh terhadap 

peningkatan minat belajar peserta didik. 

3) Faktor Lingkungan 

Lingkungan sebagai tempat interaksi sosial peserta 

didik memberi pengaruh besar terhadap proses 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan prestasi 

belajar peserta didik. Lingkungan tersebut baik 
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lingkungan pada tempat tinggal peserta didik maupun 

lingkungan sekolah tempat peserta didik belajar. 

4) Faktor Sekolah 

Pengembangan lingkungan sekolah yang kondusif 

dan efektif perlu dilakukan untuk mendukung proses 

pembelajaran PAI yang berkualitas. Faktor sekolah yang 

kondusif dan Humanis harus dikembangkan dalam rangka 

mendukung proses pembelajaran PAI dan meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik. 

5) Faktor Masyarakat 

Lingkungan masyarakat merupakan ranah sosial yang 

memberi pengaruh terhadap pengembangan sosial dan 

emosional peserta didik melalui proses interaksi. 

Lingkungan masyarakat dapat dilihat dari dua aspek : 

a) Bentuk kehidupan masyarakat, kehidupan masyarakat 

di sekitar juga dapat mempengaruhi belajar anak. 

Pengaruh tersebut dapat mendorong semangat anak 

atau siswa untuk belajar lebih giat lagi. 

b) teman bergaul agar siswa dapat belajar dengan baik, 

maka diusahakan agar siswa mempunyai teman 

bergaul yang baik dan pengawasan dari orang tua 

serta pendidik harus cukup bijaksana. Pengaruh-

pengaruh dari teman bergaul Siswa lebih cepat masuk 

ke dalam jiwanya daripada yang kita duga. Teman 

bergaul yang baik akan berpengaruh baik terhadap 

siswa atau sebaliknya. 
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C. Aplikasi WhatsApp 

1. Pengertian Whatsapp 

Whatsapp adalah aplikasi chatting dimana pengguna dapat 

mengirim pesan teks, gambar, suara, lokasi dan bahkan video 

menggunakan ponsel apapun.
37

 Whatsapp merupakan salah satu 

bagian dari media sosial. Media sosial adalah aplikasi yang 

berbasis internet dimana setiap penggunanya dapat berkomunikasi 

sesuai dengan fitur pendukungnya.
38

 

Aplikasi whatsapp ini merupakan suatu aplikasi pesanan 

ringkas berasaskan internet yang diperkenalkan pada 24 februari 

tahun 2009 oleh dua orang bekas pekerja Yahoo Inc. yaitu Brian 

Acton dan Jan Koum telah membangunkan aplikasi karena 

menyadari bahwa aplikasi whatsapp merupakan aplikasi yang 

mampu untuk menjadi medium manusia masa kini dalam 

berkomunikasi dan berinteraksi
39

 

2. Fitur-Fitur Whatsapp 

Fitur-fitur yang tersedia di dalam aplikasi whatsapp 

diantaranya yaitu chatting sebagai ruang untuk mengirim pesan 

antar sesama pengguna whatsapp, pada bagian attachment 

pengguna dapat menggunakan berbagai tipe file, seperti fitur 

gallery untuk menyisipkan gambar/foto, fitur document untuk 

menyisipkan file dokumen tipe word, pdf, ppt dan lain-lain, fitur 
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audio untuk menyisipkan file tipe mp3 dan mp4, fitur location 

untuk mengirimkan lokasi atau sebagai penanda posisi pengguna 

berada, firur contact untuk menyisipkan kontak. Selanjutnya selain 

pesan teks pengguna juga dapat mengirimkan pesan suara pada 

fitur voice message, bahkan pengguna juga dapat menelpon 

langsung pengguna lainnya yang sedang online.
40

 

3. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Melalui WhatsApp 

Adapun beberapa tahapan pembelajaran PAI melalui 

aplikasi whatsapp, Pertama guru menyiapkan rencana 

pembelajaran (RPP). Pada tahap ini guru menyusun dan 

menyiapkan RPP pembelajaran online, Kedua guru menyiapkan 

bahan pembelajaran dan penugasan, kemudian mengunggah di 

whatsapp group, bahan pelajaran yang disusun sesuai dengan 

pokok materi dan kompetensi dasar (KD) yang akan dipelajari 

siswa, pada tahap ini guru juga membuka pembelajaran dengan 

salam, ketiga peserta didik mempelajari materi pembelajaran, 

kemudian mengerjakan tugas yang diberikan.
41

 

4. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Daring Berbasis 

Whatsapp 

Adapun kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring 

berbasis aplikasi whatsapp adalah sebagai berikut :
42
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a. Kelebihan 

1) Guru, siswa dan orangtua terbiasa dengan penggunaan 

aplikasi whatsapp. 

2) Aplikasi whatsapp tidak menghabiskan kuota internet 

sebanyak aplikasi lain. 

3) Tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan memanfaatkan 

berbagai metode, seperti video pembelajaran, pesan suara 

dan juga melalui gambar. 

4) Siswa lebih berani dalam mengemukakan pendapat atau 

bertanya selama proses pemelajaran. 

5) Media whatsapp ini sudah bisa mengakomodasi tiga aspek 

penilaian, yaitu kognitif, afekstif dan psikomotorik. 

b. Kekurangan  

1) Keterbatasan tatap muka secara real time melalui aplikasi 

whatsapp. 

2) Tidak semua siswa dapat mengikuti proses pembelajaran 

sesuai waktu yang ditentukan. 

3) Aplikasi whatsapp tidak mampu mengirimkan file dengan 

ukuran yang besar. 

D. Pandemi Covid-19 

1. Pengertian Pandemi Covid-19 

Pandemi merupakan suatu wabah penyakit yang dapat dengan 

luas tersebar ke seluruh negara di dunia dan dapat menjadi masalah 

kesehatan yang dialami seluruh dunia.
43

 Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) pandemi merupakan wabah penyakit yang 
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dapat menjangkit manusia secara bersama-sama di seluruh negara 

yang ada di dunia meliputi wilayah yang lebih luas.
44

 

Sedangkan covid-19 merupakan nama dari suatu penyakit 

yang berasal dari virus Severe Acute Respiratory Syndrome 

Coronavirus 2 (SARS-COV 2). Angka “19” pada kata Covid-19 

(Coronavirus Disease-19) menunjukan bahwasanya tahun 

ditemukannya penyakit tersebut yaitu tahun 2019, tepatnya pada 

tanggal 31 Desember 2019 di Kota Wuhan Provinsi Hubei, China. 

Pada saat itu World Health Organization (WHO) China 

Country Office menemukan adanya pasien yang mengalami 

pneumonia, yang mana apa yang dialami tersebut belum 

teridentifikasi penyebabnya. Pada tanggal 7 januari 2020 telah 

teridentifikasi bahwa kasus pasien yang mengalami pneumonia 

tersebut disebabkan oleh Novel Coronavirus. Menurut World 

Health Organization (WHO) kasus pasien pneumonia yang telah 

teridentifikasi disebabkan oleh Novel Coronavirus tersebut menjadi 

permasalahan kesehatan dunia karena menyebar secara luas ke 

seluruh negara. Pandemi ini terus berkembang dan menyebar 

secara cepat sehingga banyak laporan kematian karna virus tersebut 

dan kasus-kasus baru yang ada di luar negara china. Pada tanggal 

30 Januari 2020, WHO menetapkan covid-19 sebagai Public 

Health Emergency Of International Concern (PHEIC) atau 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia 

(KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020 secara resmi WHO 

menetapkan bahwasanya wabah penyakit covid-19 yang 
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disebabkan oleh Novel Coronavirus pada manusia dengan sebutan 

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
45

 

2. Gejala Covid-19
46

 

Gejala Covid-19 (Coronavirus Disease-19) dapat dibedakan 

menjadi tiga bagian, yaitu gejala umum, gejala tidak umum dan 

gejala serius. 

a. Gejala Umum 

1) Demam 

2) Batuk Kering 

b. Gejala Tidak Umum 

1) Gangguan Saluran Pencernaan/Diare 

2) Sakit Kepala 

3) Konjungtivitas 

4) Hilangnya Kemampuan Pengecap/Perasa 

5) Hilangnya Kemampuan Dalam Mencium Bau (Anosmia) 

6) Ruam Pada Area Kulit 

c. Gejala Serius 

1) Kesulitan Dalam Bernafas 

2) Adanya Tekanan Pada Dada Yang Menetap 

3) Tidak Mampu Dalam Mempertahankan Kesadaran dan 

Timbulnya Kebingungan Yang mendadak 

3. Pencegahan Covid-19 

Untuk memutus mata rantai penularan wabah penyakit covid-

19, maka dilakukanlah berbagai tindakan pencegahan covid-19. 

Beberapa diantaranya yaitu : 
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a. Social Distancing 

Social Distancing merupakan salah satu cara yang memiliki 

tujuan untuk mencegah tersebarnya wabah penyakit menular 

dengan melakukan jaga jarak pada fisik serta mengurangi 

kontak langsung terhadap satu sama lain dan menghindari 

perkumpulan-perkumpulan dalam kelompok yang besar. Praktik 

social distancing merupakan suatu perubahan perilaku pada 

masyarakat guna untuk mengurangi penyebaran wabah penyakit 

menular.
47

 

Social distancing sangat penting dikarenakan covid-19 

kemungkinan besar dapat menyebar dan berkembang secara 

pesat dari individu ke individu melalui kontak langsung dengan 

penderita covid-19 atau dalam kurun waktu 24 jam sebelum 

gejala infeksinya muncul. Dengan melakukan social distancing 

sangat membantu untuk mengurangi penyebaran covid-19, yang 

mana sebelumnya apabila penderita covid-19  bersin atau batuk 

dan virusnya menempel pada benda-benda di sekitar seperti 

meja, kursi, gagang pintu dan yang lainnya kemudian kita 

menyentuh benda yang terkena virus tersebut, dan tanpa disadari 

kita memakan makanan dengan lupa mencuci tangan, mengelap 

wajah, dan yang lainnya maka dengan itu akan  mudah tertular 

wabah penyakit covid-19. Manusia setidaknya dapat 

menghasilkan 500 droplet (percikan pernapasan) ketika 

berbicara, 3000 droplet dalam satu kali batuk dan 10.000 droplet 

ketika bersin. Droplet-droplet ini akan menyebar ke udara 

bahkan dapat menempel pada bagian tubuh manusia seperti 

                                                           
47

 Haudi dan Hendrian Yonata, Sumber Daya Manusia Dan New Normal 

Pendidikan, (Sumatra Barat: CV Insan Cendikia Mandiri, 2020), h. 39 



47 
 

 
 

tangan. Sehingga untuk menghindari penyebaran droplet 

dilakukanlah tindakan social distancing guna memutus mata 

rantai penularan covid-19.
48

 

b. Lockdown 

Menurut Cambridge Dictionary lockdown adalah suatu 

situasi yang mana seseorang tidak diizinkan masuk dan 

meninggalkan suatu wilayah secara bebas karena keadaan 

darurat. Sedangkan menurut Merriam Webster lock down adalah 

situasi sementara yang diberlakukan oleh otoritas pemerintah 

seperti selama masa pandemi covid-19 saat ini, dimana 

seseorang dianjurkan untuk tinggal di rumah dan menahan serta 

membatasi diri untuk tidak berkegiatan di luar rumah yang 

melibatkan kontak pada publik.
49

 

c. PSBB 

PSBB adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh 

pemerintah daerah dan telah ditetapkan atas persetujuan dari 

kementrian kesehatan untuk memberlakukan pembatasan 

kegiatan pada penduduk yang tingkat penyebaran wabah 

penyakit covid-19 tinggi (termasuk zona merah). Tujuan dari 

PSBB yaitu untuk mengurangi penyebaran wabah penyakit 

covid-19 agar tidak berkembang luas. Pelaksanaan PSBB 

tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 

2020, tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar 

Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus disease 

2019 (covid-19).  
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PSBB berbeda dengan karantina wilayah, dimana konsep 

karantina wilayah tidak memperbolehkan masyarakat untuk 

beraktivitas di luar  rumah masing-masing, apalagi untuk 

bepergian keluar daerah atau kota. Sedangkan PSBB masih 

memperbolehkan masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah 

dengan menggunakan berbagai ketentuan. Oleh karena itulah 

yang membedakan PSBB bersifat lebih ketat daripada himbauan 

jaga jarak sosial dan jaga jarak fisik dikarenakan PSBB lebih 

memberikan penguatan terhadap pengaturan kegiatan penduduk, 

dan penegakan hukum sesuai dengan yang tetuang dalam UU 

yang berlaku.
50

 

Dengan adanya pencegahan-pencegahan untuk memutus 

mata rantai penularan covid-19 tersebut berdampak kepada 

seluruh sektor kehidupan, termasuk pendidikan di dalamnya. 

Dalam menanggapi hal tersebut pemerintah mengeluarkan 

kebijakan yang mana tertuang dalam surat edaran Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) nomor 15 tahun 

2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah. 

Surat edaran tersebut untuk memperkuat surat edaran 

kemendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan 

kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran covid-

19.
51
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang akan penulis gunakan pada skripsi 

ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek 

alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.
1
 

B. Jenis Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan 

adalah jenis penelitian deskriptif. Metode deskriptif menuturkan dan 

menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel, 

dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan 

menyajikannya apa adanya.
2
 

Penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai pada 

taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara 

sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan 

disimpulkan. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara 

sistematik dan akurat fakta serta karakteristik mengenai populasi 

atau mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berusaha 

menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang dikumpulkan 

semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari 

                                                           
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2008), h.3 
2
 Subana dan Sudrajat, Dasar – Dasar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Pustaka Setia, 

2001), Cet. Ke-I, h.89 



50 
 

 
 

penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun 

mempelajari implikasi.
3
 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif karena 

bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai 

problematik penggunaan aplikasi whatsapp dalam pembelajaran PAI 

di masa pandemi covid-19 pada siswa kelas V MI Al-Ihsaniyah 

Jakarta Utara. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian di MI Al-Ihsaniyah yang 

bertempat di Jalan Jati V Nomor 01, Rt 08 / Rw 06, Kelurahan 

Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara. Kode 

pos 14430. Email : mialihsaniyah99@gmail.com. 

Adapun waktu penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini 

pada saat melaksanakan PLP II (Pengenalan Lapangan Persekolahan 

II) yaitu pada tanggal 04 februari sampai dengan 04 maret 2021. 

Kemudian penulis melanjutkan kembali penelitian pada tanggal 15 

maret sampai dengan 25 juni 2021. 

D. Siklus Penelitian 

Adapun siklus penelitian yang dilakukan oleh penulis dari 

awal sampai akhir penelitian yaitu : 

Pertama, penulis melaksanakan observasi awal pada saat PLP 

II (Pengenalan Lapangan Persekolahan II) yaitu pada tanggal 04 

februari sampai dengan 04 maret 2021. Pada saat melaksanakan PLP 

II, penulis meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan 

penelitian skripsi di MI Al-Ihsaniyah Jakarta Utara. 

                                                           
3
 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 6-7 

mailto:mialihsaniyah99@gmail.com
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Kedua, pada saat melaksanakan PLP II, tepatnya pada minggu 

ke empat bulan febuari 2021, penulis menemukan masalah dan 

membuat judul untuk penelitian. 

Ketiga, penulis menbuat proposal pada minggu ke empat bulan 

februari sampai dengan minggu pertama bulan maret 2021. 

Keempat, penulis melakukan perbaikan-perbaikan proposal 

pada minggu ke dua bulan maret sampai dengan minggu ke empat 

bulan maret 2021. 

Kelima, penulis memulai melakukan observasi kedua dan 

pengambilan dokumentasi pada minggu ketiga bulan maret tepatnya 

pada tanggal 15 maret 2021 sampai dengan minggu ketiga bulan mei 

2021. Dalam melaksanakan observasi kedua dan pengambilan 

dokumentasi penulis melakukannya dengan cara mengamati 

pembelajaran melalui grup whatsapp. Pembelajaran PAI pada kelas 

V dilaksanakan setiap hari selasa. Adapun pembelajaran yang 

penulis amati adalah pembelajaran pada tanggal 15, 16, dan 23 maret 

2021, pada tanggal 30 maret 2021 peserta didik diliburkan karena 

sedang berlangsungnya ujian madrasah untuk kelas 6, pada tanggal 6 

dan 13 april 2021 tidak ada pembelajaran, melainkan hanya 

pengambilan buku LKS di sekolah bagi peserta didik yang belum 

mengambilnya, kemudian dilanjutkan pengamatan pembelajaran 

pada tanggal 20 dan 27 april 2021, kemudian pada tanggal 3 mei 

2021 diinfokan bahwasanya pembelajaran diliburkan sampai setelah 

lebaran idul fitri dan dilanjutkan kembali pengamatan pembelajaran 

pada tanggal 25 mei 2021 dengan materi terakhir. Selain pengamatan 

melaui grup whatsapp penulis juga datang ke sekolah pada tanggal 

23 maret dan 20 april 2021 untuk pengambilan dokumentasi serta 

membantu guru untuk mengoreksi buku LKS. 



52 
 

 
 

Keenam, penulis melakukan wawancara kepada guru PAI 

yaitu ibu Amidah S. Pd. I, dikarenakan sedang berlangsungnya UAS 

yang mana berakibat kepada jadwal wawancara yang di tunda terus 

menerus, akhirnya wawancara terlaksana pada tanggal 15 juni 2021. 

Kemudian penulis melakukan wawancara kepada 5 peserta didik dan 

4 orangtua pada tanggal 17, 21, 22, dan 23 juni 2021 melalui video 

call. 

Tergambar pada tabel 3.1 mengenai siklus penelitian yang 

penulis lakukan dari awal sampai akhir penelitian. 

 

Tabel 3.1 

No 
Jenis 

Kegiatan 

Februari Maret April Mei Juni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Observasi 

Awal 

                    

2 
Membuat 

Judul 

                    

3 
Membuat 

Proposal 

                    

4 
Perbaikan 

Proposal 

                    

5 

Observasi 

Kedua dan 

Dokumentasi 

                    

6 

Wawancara 

dan 

Dokumentasi 
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7 
Penyusunan 

Skripsi 

                    

D. Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang akan diperoleh 

secara langsung.
4
Data primer juga dapat berupa opini subjek 

(orang) individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu 

benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.
5
 

Penelitian ini dapat memperoleh informasi data dari beberapa 

literature buku maupun jurnal sebagai bahan teoritik dan memperoleh 

sumber informasi secara langsung dari proses data observasi dan 

wawancara yang penulis lakukan kemudian di analisis. 

Dalam penelitian ini penulis mengambil data yang 

berhubungan dengan problematik penggunaan aplikasi whatsapp 

dalam pembelajaran PAI di masa pandemi covid-19 pada siswa 

kelas V MI Al-Ihsaniyah Jakarta Utara. 

Selanjutnya sumber data yang dikumpulkan oleh penulis 

terdiri atas : 

Guru mata pelajaran PAI : Ibu Amidah, S. Pd. I 

Siswa kelas V MI Al-Ihsaniyah : 5 Orang 

Orangtua siswa kelas V MI Al-

Ihsaniyah 

: 4 Orang 

                                                           
4
Rukaesih A. Maolani dan Ucu Cahyana, Metodologi Penelitian Pendidikan, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 148. 
5
Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis 

dalam Penelitian), (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), h.171. 
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Adapun alasan penulis memilih sumber data di atas adalah 

sebagai berikut : 

a. Guru mata pelajaran PAI, yaitu ibu Amidah, S. Pd. I. Alasan 

penulis memilih beliau sebagai sumber data, dikarenakan sesuai 

dengan judul yang penulis teliti yaitu mengenai problematik 

pembelajaran PAI menggunakan aplikasi whatsapp, dimana 

proses pembelajaran PAI tidak terlepas dari peran seorang guru, 

dan ibu Amidah S. Pd. I adalah orang yang paling mengetahui 

mengenai problematik pembelajaran yang di alami, 

dikarenakan beliau mengajar 3 mata pelajaran PAI sekaligus di 

kelas V tersebut, yaitu Al-Qur’an Hadis, fikih dan akidah 

akhlak. 

b. Siswa kelas V MI Al-Ihsaniyah Jakarta Utara, alasan penulis 

memilih kelas V untuk penelitian ini, dikarenakan penulis 

menemukan problematik pembelajaran PAI pada saat PLP II 

yaitu di kelas V, dan penulis menganggap kelas V lebih dewasa 

untuk menjadi sumber data dalam penelitian ini. 

c. Orangtua kelas V MI Al-Ihsaniyah Jakarta Utara, alasan penulis 

memilih orangtua untuk menjadi suber data, dikarenakan 

orangtua merupakan orang yang paling mengetahui setelah 

guru mengenai problematik pembelajaran PAI menggunakan 

aplikasi whatsapp di masa pandemi covid-19 pada saat ini, 

dimana pembelajaran dilakukan dirumah masing-masing yang 

mana mengharuskan orangtua mendampingi, dan melihat 

proses pembelajaran anak di rumah. Selain itu juga selama 

pandemi tentunya orangtua menjadi pengganti guru dimana 

bertugas memerintahkan anak untuk melakukan pembelajaran, 
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mendampingi, mengawasi dan memberi pemahaman mengenai 

materi pelajaran yang tidak dipahami oleh anak.  

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada peneliti.
6
 

Adapun sumber data sekunder yang peneliti kumpulkan 

berupa data identitas sekolah, foto-foto dan lain-lain. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, 

maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar 

data yang ditetapkan. 

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data yang dilakukan 

pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, 

sumber data sekunder, dan teknik pengumpulan data lebih banyak 

pada observasi berperan serta (Participant Observation), wawancara 

dan dokumentasi.
7
 Berikut penjabaran tahapan-tahapan dari 

pengumpulan data penelitian kualitatif : 

1. Observasi  

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau 

cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan 

terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.
8
 Menurut 

Suharsimi Arikunto teknik observasi adalah suatu teknik yang 

                                                           
6
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Penelitian Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 309. 
7 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Penelitian Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 224-225. 
8
 Nana Syaodih Sukma Dinata, Metode Penelitian Tindakan, (Bandung: PT. Remaja 

Rosda Karya, 2005), h.220 
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dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti 

serta pencatatan secara sistematis kemudian mengadakan 

pertimbangan dan mengadakan penilaian ke dalam skala 

bertingkat.
9
 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis, logis, objektif dan rasional mengenai berbagai 

fenomena, baik dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi 

buatan untuk mencapai tujuan tertentu.
10

 Teknik ini dilakukan 

untuk cross-check atas data yang diperoleh melalui wawancara 

dan dokumen. Metode ini juga digunakan untuk memperoleh 

data yang tidak terekam lewat wawancara dan dokumentasi, 

seperti tentang kondisi lingkungan fisik dan fasilitas di MI Al-

Ihsaniyah. 

Observasi dapat dilakukan secara partisipatif atau non 

partisipatif. Dalam observasi partisipatif (Participatory 

Observation) pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang 

berlangsung, pengamat ikut sebagai peserta rapat atau peserta 

latihan. Sedangkan dalam observasi non partisipatif 

(Nonparticipatory Observation) pengamat tidak ikut serta dalam 

kegiatan, melainkan hanya berperan mengamati kegiatan.
11

 

Dalam penelitian ini, penulis berperan sebagai observasi 

partisipan (Participatory Observation). 

 

                                                           
9
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006) h.58 
10

 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Pradigma Baru, (Bandung: PT. 

Remaja Rosda Karya, 2011), h. 231 
11

 Nana Syaodih Sukma Dinata, Metode Penelitian Tindakan, (Bandung : PT. Remaja 

Rosda Karya, 2005), h.220 
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2. Wawancara  

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk 

mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara 

peneliti dengan informan atau subjek penelitian.
12

 Wawancara 

merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan 

tatap muka secara langsung antara orang yang menjadi sumber 

data atau objek penelitian.
13

 

Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni 

wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. 

Wawancara terstruktur disebut wawancara baku, yang susunan 

pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan-

pilihan jawaban yang sudah disediakan. Sedangkan wawancara 

tidak terstruktur sering disebut wawancara mendalam.
14

 Untuk 

memperoleh keterangan atau informasi, peneliti melakukan 

wawancara berstruktur, dan tidak terstruktur. 

Dari hasil pengamatan (Observasi) di atas menimbulkan 

pertanyaan bagi penulis sehingga penulis melakukan wawancara 

dan menyusun instrumen wawancara. Adapun sumber 

responden yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah 

Guru Mata Pelajaran PAI, Siswa Kelas V dan Orang Tua Siswa 

Kelas V MI Al-Ihsaniyah. 

Adapun kisi-kisi wawancara bersama Guru Mata 

Pelajaran PAI, Siswa Kelas V dan Orang Tua Siswa Kelas V MI 

Al-Ihsaniyah, yang penulis sertakan berdasarkan teori Buna’i 

                                                           
12

 Iwan Hermawan, Metodologi Penelitian Pendidikan (kuantitatif, kualitatif dan mix 

method), (kuningan: Hidayatul Qur’an Kuningan, 2019) h. 146 
13

 Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 

2011) h.32 
14

 Dedy Mulyana, Metodologi Kualitatif : Paradigma dan Ilmu Komunikasi dan Ilmu 

Sosial lainnya. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 180 
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dalam buku perencanaan dan strategi pembelajaran pendidikan 

agama Islam, serta teori Thursan Hakim dalam buku belajar 

secara efektif, tergambar dalam tabel 3.2 sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

No 
Fokus 

Masalah 
Indikator Sumber Data 

1 Proses 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

PAI 

Menggunakan 

Aplikasi 

Whatsapp Di 

Masa 

Pandemi 

Covid-19. 

a. Pembelajaran daring 

online. 

b. Media pembelajaran 

online berbasis 

aplikasi whatsapp. 

c. Proses perencanaan 

pembelajaran PAI 

menggunakan 

aplikasi whatsapp. 

d. Proses pelaksanaan 

pembelajaran PAI 

menggunakan aplikasi 

whatsapp. 

e. Proses evaluasi 

pembelajaran PAI 

menggunakan aplikasi 

whatsapp. 

1) Guru mata 

pelajaran 

PAI 

2) 5 orang 

siswa kelas 

V 

3) 4 orang 

orangtua 

siswa kelas 

V 

2 Problematik 

Pembelajaran 

PAI 

Menggunakan 

Aplikasi 

a. Faktor motivasi 

belajar peserta 

didik. 

b. Faktor psikologis 

peserta didik. 

1) Guru mata 

pelajaran 

PAI 

2) 5 orang 

siswa kelas 
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Whatsapp Di 

Masa 

Pandemi 

Covid-19. 

c. Faktor 

profesionalisme 

guru PAI. 

d. Faktor fasilitas. 

e. Faktor lingkungan 

 

V 

3) 4 orang 

orangtua 

siswa kelas 

V 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan 

penting, baik dari lembaga atau organisasi manapun dari 

perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan 

pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil 

penelitian.
15

 

Penulis melakukan dokumentasi dengan cara 

mengumpulkan dokumen-dokumen tertulis yang terkait dengan 

aspek-aspek yang diteliti yaitu berupa sejarah, visi dan misi, 

jumlah siswa, staf pengajar dan sebagainya. 

4. Triangulasi Data 

Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian 

terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan 

data dan waktu.
16

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan berbagai jenis 

sumber data dari situasi yang berbeda. Dengan demikian 

sumber yang diambil dari triangulasi data tersebut adalah data-

                                                           
15

 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: 

CV. Jejak, 2018), h. 255 
16 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Penelitian Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 372 
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data yang dikumpulkan dari informan yang berbeda-beda 

diantaranya yaitu guru mata pelajaran PAI, siswa kelas V dan 

orang tua siswa kelas V MI Al-Ihsaniyah. 

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara data-data 

dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi 

pada waktu yang berbeda. Maka hal tersebut dapat dilakukan 

dengan cara membandingkan hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi yang berkaitan dengan problematik pembelajaran 

pendidikan agama Islam secara daring menggunakan aplikasi 

whatsapp di masa pandemi covid-19.  

F. Teknik Analisis data 

Setelah data terkumpul, maka langkah berikutnya adalah 

pengolahan dan analisis data. Analisis data adalah proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-

unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan 

sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
17

 

Secara umum Miles dan Huberman beranggapan bahwa 

analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan 

yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verisikasi. Berikut adalah penjelasan secara rinci : 

1. Reduksi Data 

Reduksi adalah suatu teknik analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data 

                                                           
17 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Penelitian Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 243 
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yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara 

sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan 

diverifikasi. Reduksi data merupakan proses pemilihan, 

pemusatan, perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan, 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan 

lapangan.
18

 Reduksi data yang penulis lakukan dalam 

penelitian ini adalah penjelasan-penjelasan yang tidak ada 

hubungannya dengan rumusan masalah, dikurangi serta 

jawaban-jawaban yang tidak dibutuhkan dihapus dan diambil 

yang dibutuhkan sesuai dengan rumusan masalah. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah suatu rangkaian organisasi 

informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat 

dilakukan. Penyajian data yang dimaksudkan untuk 

menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan 

tindakan.
19

 

3. Kesimpulan dan Verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu 

konfigurasi yang utuh. Kegiatan analisis yang ketiga yang 

penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi.
20

 

 

 

 

                                                           
18

Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: 

CV. Jejak, 2018), h. 243. 
19

 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: 

CV. Jejak, 2018), h. 248. 
20

 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: 

CV. Jejak, 2018), h. 249 
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G. Pedoman Observasi 

Tabel 3.3 

Deskriptor Indikator 

Problematik Penggunaan 

Aplikasi WhatsApp Dalam 

Pembelajaran PAI Di Masa 

Pandemi Covid-19 Pada 

Siswa Kelas V MI Al-

Ihsaniyah Jakarta Utara. 

a. Proses perencanaan 

pembelajaran PAI 

Menggunakan 

Aplikasi Whatsapp 

b. Proses pelaksanaan 

pembelajaran PAI 

Menggunakan 

Aplikasi Whatsapp 

c. Proses Evaluasi 

Pembelajaran PAI 

Menggunakan 

Aplikasi Whatsapp 

 

H. Pedoman Wawancara 

Adapun pedoman wawancara penulis kepada Guru Mata 

Pelajaran PAI, Siswa Kelas V dan Orang Tua Siswa Kelas V MI 

Al-Ihsaniyah adalah sebagai berikut : 

1. Guru Mata Pelajaran PAI 

a. Sudah berapa lama ibu mengajar PAI di MI Al-Ihsaniyah? 

b. Saat pertama kali adanya kebijakan pembelajaran dilakukan 

secara daring online, apa yang ibu lakukan terhadap 

pembelajaran PAI? 

c. Apakah rata-rata siswa MI Al-Ihsaniyah khususnya kelas V 

mempunyai handphone sendiri untuk melakukan 

pembelajaran daring online? 
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d. Menurut ibu apakah sinyal dan kuota internet merupakan 

salah satu kendala dalam pembelajaran daring online? 

e. Media pembelajaran apa saja yang digunakan untuk 

melakukan pembelajaran PAI secara daring online? 

f. Mengapa aplikasi whatsapp terutama pada fitur whatsapp 

group merupakan media pembelajaran daring online yang 

paling sering digunakan? 

g. Apakah ibu selalu membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) selama pembelajaran daring online? 

h. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk 

mendukung pembelajaran menggunakan aplikasi 

whatsapp? 

i. Fitur whatsapp apa saja yang digunakan dalam proses 

pembelajaran PAI? 

j. Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran PAI 

menggunakan aplikasi whatsapp dari awal pembukaan 

sampai penutup? 

k. Menurut ibu apa saja kekurangan dan kelebihan aplikasi 

whatsapp sebagai media pembelajaran online? 

l. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam 

melaksanakan pembelajaran PAI menggunakan aplikasi 

whatsapp? 

m. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran daring online? 

2. Siswa Kelas V MI Al-Ihsaniyah 

a. Apa yang adik rasakan selama pembelajaran secara daring 

online menggunakan aplikasi whatsapp? 
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b. Apakah sinyal adik selalu baik saat pembelajaran secara 

daring online? 

c. Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran PAI 

menggunakan aplikasi whatsapp dari awal pembukaan 

sampai penutup? 

d. Apakah adik kurang memahami pembelajaran PAI yang 

disampaikan guru melalui aplikasi whatsapp?mengapa? 

e. Apakah video pembelajaran yang diberikan guru selalu 

dibuka dan diperhatikan dengan baik?mengapa? 

f. Menurut adik, apakah tugas dari guru PAI sangat banyak 

sehingga membuat malas mengerjakannya? 

g. Apakah adik malu untuk bertanya kepada guru di grup 

whatsapp saat ada materi PAI yang tidak dipahami? 

h. Apa saja kendala-kendala yang adik rasakan selama 

pembelajaran PAI daring online menggunakan aplikasi 

whatsapp? 

i. Bagaimana cara adik mengatasi kendala-kendala tersebut? 

3. Orang Tua Siswa Kelas V MI Al-Ihsaniyah 

a. Apakah selama pembelajaran online anak ibu memakai 

handphone sendiri? 

b. Bagaimana proses pembelajaran penididikan agama Islam 

menggunakan aplikasi whatsapp selama masa pandemi 

covid-19? 

c. Kendala-kendala apa saja yang ibu rasakan selama 

pembelajaran secara daring online? 

d. Upaya-upaya apa saja yang ibu lakukan untuk mengatasi 

kendala-kendala tersebut? 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum MI Al-Ihsaniyah 

1. Sejarah Berdirinya MI Al-Ihsaniyah 

MI Al-Ihsaniyah berdiri sejak tahun 1967, MI Al-

Ihsaniyah di dirikan oleh bapak Haji Muhammad Kohirudin 

Sa’id, beliau termotivasi mendirikan MI Al-Ihsaniyah yaitu 

karena di lingkungan wilayah tempat beliau tinggal dijalan jati 

VI F Rt 002 / Rw 009 banyak sekali warga yang di bawah 

garis kemiskinan yang memiliki anak-anak yang ingin sekolah 

namun tidak bisa membiayai anak-anaknya untuk sekolah, jadi 

bapak Haji Muhammad Kohirudin Sa’id termotivasi 

membangun sekolah, dan mendirikan MI Al-Ihsaniyah ini. 

Selain itu faktor pendukung berdirinya sekolah ini juga karena 

ada beberapa anak yatim yang menyentuh hati beliau ketika 

anak yatim tersebut menangis meminta ingin sekolah kepada 

kedua orangtuanya seperti anak-anak lain. 

Sebelum bangunannya kokoh dan permanen seperti 

sekarang, dahulu bangunannya hanya dari bambu dan kayu 

dan tidak beralaskan lantai dan masih tanah. Seiring 

berjalannnya waktu ada PT baru yang terletak dekat dengan 

tempat tinggal bapak haji kohir, kemudian bapak haji kohir 

bersilaturahmi ke PT tersebut, dan alhamdulillah PT tersebut 

ingin membantu untuk membantu merubah sekolah MI Al-

Ihsaniyah yang tadinya hanya berdiri di atas lahan kecil dan 

bangunannya terbuat dari bambu, kayu dan alasnya pun masih 

tanah dan akhirnya menjadi bangunan seperti sekarang ini, 

karena adanya kerjasama tadi. 
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Pada tahun 2012, pendiri MI Al-Ihsaniyah yaitu bapak 

haji kohir meninggal dunia dan diteruskan oleh anak-anaknya. 

Pada tahun 2017 dengan banyaknya bantuan-bantuan 

dari pemerintah akhirnya terbangunlah fasilitas-fasilitas yang 

dibutuhkan di MI Al-Ihsaniyah. 

2. Profil MI Al-Ihsaniyah 

a. Visi dan Misi MI Al-Ihsaniyah 

1) Visi 

Terselenggaranya proses pendidikan yang 

mengutamakan keseimbangan iman dan taqwa serta 

ilmu pengetahuan. 

2) Misi 

a) Meningkatkan pendidikan sesuai kurikulum. 

b) Meningkatkan management pendidikan pada aspek 

perencanaan, pelaksanaan dan kontrol. 

c) Meningkatkan aspek-aspek management 

pendidikan khususnya dibidang sumber daya 

manusia atau tenaga pendidik, administrasi 

pendidikan dan proses pendidikan. 

d) Mengupayakan out-put pendidikan yang handal. 

b. Identitas MI Al-Ihsaniyah 

Nama Sekolah : MI Al-Ihsaniyah 

Alamat : Jl. Jati V Nomor 01 Rt 008 / Rw 006, 

Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung 

Priok, Kota Jakarta Utara, Kode Pos 

14430. 

Akreditasi : B 

NSM : 111231720052 
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NPSN : 60706558 

Status : Swasta 

Bentuk Pendidikan  : Madrasah Ibtidaiyah 

Penyelenggara : Perorangan 

SK Pendirian Sekolah : D/WJ/MI/1483/1994 

Tanggal SK Pendirian 

Sekolah 

: 1976-04-06 

SK Izin Operasional : 1019 Tahun 2016 

Tanggal SK Izin 

Operasional 

: 2016-04-11 

Luas Tanah Milik : 358 

Luas Tanah Bukan Milik : 3832 

Status BOS : Bersedia 

Sumber Listrik : PLN 

Daya Listrik : 3500 W 

Akses Internet : Wifi 

c. Guru dan Tenaga Kependidikan MI Al-Ihsaniyah 

Tabel 4.1 

No Nama 
J

K 
Jabatan 

Pendi

dikan 

Terak

hir 

Status 

Kepega

waian 

NIP/

NIGN

P 

1. Nur 

Hasanuddin, 

S.Pd.I 

L Kepala 

Madras

ah dan 

Guru 

S1 Honorer 1112

3172

0052

0800

05 

2. Sylvia 

Nurissita, 

S.Pd.I 

P Guru S1 Honorer 1112

3172

0052

3200

02 
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3. Nur Fadilah, 

S.Pd.I 

P Guru S1 Honorer 1112

3172

0052

3200

03 

4. Siti Asni, 

S.Pd SD 

P Guru S1 PNS 1965

0911

2005

0120

01 

5. Casriyah, 

S.Pd SD 

P Guru S1 PNS 1974

0122

2005

0120

01 

6. Maisaroh,  

S. Pd SD 

P Guru S1 PNS 1973

0712

2005

0120

06 

7. Dewi 

Rahmawaty, 

S.Pd.I 

P Guru 

dan 

TU 

S1 Honorer 1112

3172

0052

3200

10 

8. Amidah 

S.Pd.I 

P Guru S1 PNS 1982

0704

2007

1020

04 

9. Irma 

Anggraeni, 

SE 

P Guru S1 PNS 1974

0724

2007

1020

03 

10. Muliati P Guru 

dan 

Benda

hara 2 

Aliya

h 

Honorer 1112

3172

0052

0800

06 
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11. Pangundian 

Siregar, S.Pd 

 

L Guru S1 PNS 1974

0729

2005

0110

01 

12. Akhmad 

Sujaie, 

S.Pd.I 

L Guru S1 Honorer 1112

3172

0052

0200

14 

13. Rahmawati 

S.Pd.I 

P Guru S1 PNS 1980

0225

2007

1020

02 

14. Sidik Abdul 

Gopar 

L Tata 

Usaha 

SMA Honorer 1112

3172

0052

0200

18 

d. Siswa MI Al-Ihsaniyah 

Tabel 4.2 

No. Rombel 
Jumlah Peserta Didik 

Lk Pr Total 

Rombel 1 27 13 40 

Rombel 2 19 20 39 

Rombel 3 33 23 56 

Rombel 4 26 30 56 

Rombel 5 10 17 27 

Rombel 6 6 5 11 
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e. Sarana dan Prasarana MI Al-Ihsaniyah 

Tabel 4.3 

No Jenis Sarana Jumlah 

1 Ruang Kelas 9 

2 Laboratorium 0 

3 Perpustakaan 1 

4 Masjid/Musholla 1 

5 Lapangan Olahraga 1 

6 UKS 0 

Jumlah 12 

 

Tabel 4.4 

No Jenis Sarana Keterangan 

1 Kecukupan Air Cukup 

2 
Sekolah Memproses 

Air Sendiri 
Ledeng/PAM 

3 
Air Minum untuk 

Siswa 
Tidak disediakan 

4 Sumber Air Sanitasi Ledeng/PAM 

5 
Ketersediaan Air di 

Lingkungan Sekolah 
Ledeng/PAM 
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B. Analisis Problematik Penggunaan Aplikasi WhatsApp Dalam 

Pembelajaran PAI Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus 

Siswa Kelas V MI Al-Ihsaniyah Jakarta Utara) 

1. Analisis Berdasarkan Hasil Observasi, Wawancara, dan 

Dokumentasi 

Berdasarkan data yang telah penulis peroleh dari hasil 

observasi, wawancara dan dokumentasi di tempat penelitian, 

guna menjawab rumusan masalah mengenai problematik 

penggunaan aplikasi whatsapp dalam pembelajaran PAI di 

masa pandemi covid-19 pada siswa kelas V MI Al-Ihsaniyah 

Jakarta Utara, maka penulis menganalisis sebagai berikut : 

a. Proses Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi WhatsApp 

Dalam Pembelajaran PAI Di Masa Pandemi Covid-19 

Pada Siswa Kelas V MI Al-Ihsaniyah Jakarta Utara 

Pada saat melaksanakan observasi, penulis 

menemukan bahwasanya sebelum memulai proses 

pembelajaran guru melakukan tahap perencanaan 

terlebih dahulu yaitu menyiapkan RPP (rencana 

pelaksanaan pembelajaran) sebagai acuan guru untuk 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan 

menghasilkan pembelajaran yang efektif. Selain itu guru 

juga menyiapkan video pembelajaran yang berisi 

penjelasan materi yang ada pada buku LKS dengan cara 

divideokan. Selanjutnya penulis menemukan 

bahwasanya media pembelajaran daring online yang 

digunakan selama masa pandemi covid-19 di MI Al-

Ihsaniyah adalah aplikasi whatsapp. Adapun langkah-

langkah awal yang dilakukan guru sebelum memulai 



72 
 

 
 

proses pembelajaran yaitu memasukan nomor handphone 

peserta didik dan orangtua bagi peserta didik yang tidak 

memiliki handphone ke dalam grup whatsapp. Grup 

whatsapp dibuat sesuai dengan mata pelajaran masing-

masing. Jadi untuk mata pelajaran PAI mempunyai grup 

whatsapp tersendiri. Setelah tahap perencanaan yang 

dilakukan guru selesai, selanjutnya penulis menemukan 

bahwasanya guru melaksanakan proses pembelajaran di 

grup whatsapp dengan diawali mengucapkan salam, 

menyapa dan memotivasi peserta didik dan orangtua 

yang tergabung di dalam grup whatsapp tersebut. 

Selanjutnya guru mengirimkan link absen yang dibuat 

dengan menggunakan google form, dan meminta kepada 

peserta didik untuk absen terlebih dahulu. Setelah 

menunggu beberapa menit guru meminta untuk segera 

absen bagi peserta didik yang belum melakukan absen, 

dan guru melanjutkan dengan meminta peserta didik 

untuk membaca surah al-fatihah dan do’a belajar 

sebelum melakukan pembelajaran. Selanjutnya guru 

meminta peserta didik untuk menyiapkan buku LKS 

sesuai dengan jadwal pelajaran pada hari tersebut dan 

menyiapkan alat tulisnya. Selanjutnya guru mengirimkan 

video pembelajaran yang telah dibuat sendiri oleh guru 

dan meminta peserta didik untuk menyimak video yang 

dikirimkan serta menggaris bawahi hal-hal yang penting 

mengenai materi pelajaran PAI pada buku LKS. 

Selanjutnya guru memberikan waktu beberapa menit 

untuk menyimak video, Setelah itu guru mempersilahkan 
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kepada peserta didik yang belum paham mengenai 

penjelasan yang dijelaskan divideo untuk bertanya. Jika 

tidak ada yang bertanya guru melanjutkan dengan 

memberikan tugas yang ada pada buku LKS dan 

meminta untuk mengumpulkannya di sekolah langsung 

dan memberikannya waktu sampai jam 15.00. Untuk 

evaluasi pembelajaran guru melakukan penilaian harian 

dengan menggunakan google form yang dikirimkan ke 

dalam grup whatsapp. Meskipun demikian guru juga 

memanfaatkan fitur video call untuk hafalan atau praktek 

shalat, lalu telephone untuk berkomunikasi dengan 

peserta didik dan orangtua, dan voice note (pesan suara).  

Gambar 4.1 

               

(Proses Pembelajaran Melaui Aplikasi WhatsApp) 

Gambar 4.2 

 

(Pengumpulan dan Pengambilan buku LKS ke sekolah) 
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Dari paparan hasil observasi dan dokumentasi yang 

teah dipaparkan di atas sejalan dengan apa yang dijelaskan 

oleh guru mata pelajaran PAI pada saat wawancara tangal 15 

juni 2021, yaitu Ibu Amidah S. Pd. I, beliau mengungkapkan 

sebagai berikut : 

“Saat pertama kali adanya kebijakan pembelajaran dilakukan  

secara daring online, kami mempersiapkan pembelajaran 

online semaksimal mungkin agar anak - anak dapat 

meningkatkan prestasi belajarnya dengan baik. Awalnya kami 

semua guru-guru tidak siap karna ini tuntunan dari 

pemerintah, mau tidak mau kami harus siap dan menciptakan 

pembelajaran se efektif mungkin untuk anak-anak” 

 

“Langkah-langkah awal yang dilakukan yaitu pertama kali 

membuat grup whatsapp perguru masing-masing, contoh wali 

kelas membuat grupnya masing-masing untuk pembelajaran 

umum dan guru agama membuat grupnya masing-masing 

khusus untuk pembelajaran agama” 

 

“Ya pastinya iya membuat RPP, karna untuk mendukung 

pembelajaran anak-anak, RPP yang dibuat sekarang itu karna 

pandemi jadinya pakai RPP yang disederhanakan, RPP online 

yang satu lembar untuk hariannya” 

 

“Media pembelajaran yang digunakan hanya whatsapp aja, 

karna dengan adanya whatsapp sangat memudahkan anak-

anak, dengan dapat mengirimkan gambar, video, voice note, 

sedangkan aplikasi lain seperti pesan tidak dapat 

menggunakan secara efesien, bisa digunakan tetapi lambat. 

Kalau memakai aplikasi zoom orangtua banyak yang 

mengeluhkan karna memakai kuota yang sangat banyak, jadi 

orangtua meminta pembelajarannya yang mudah dan tidak 

memakan kuota banyak” 

 

“Fitur whatsapp yang sering digunakan yaitu whatsapp 

group, video call untuk hafalan, praktek shalat juga, selain itu 

kita komunikasi juga lewat telepon, voice note juga 

menggunakan” 
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“Proses pelaksanaan pembelajarannya yaitu awalnya kita 

memberikan salam, memotivasi dan menanyakan kabar anak-

anak, kemudian memberikan pembelajaran dari kegiatan 

pembelajaran awal inti dan penutup, sesudah itu anak-anak 

diberikan tugas yang ada dibuku LKS lalu dikumpulkan di 

sekolah untuk dinilai” 

Selanjutnya hal tersebut juga sejalan dengan apa yang 

diungkapkan oleh peserta didik kelas V MI Al-Ihsaniyah 

Jakarta Utara pada saat wawancara, beberapa diantaranya 

yaitu : 

RR mengungkapkan : “Prosesnya pertama guru memberikan 

salam dan motivasi kemudian kita menjawab salamya, terus 

gurunya mengirimkan link absen pake google form gitu kak, 

terus kita mengisinya, terus menunggu beberapa menit untuk 

yang lain absen, setelah itu gurunya memberikan video 

pembelajaran yang ibunya buat sendiri, videonya itu isinya 

buku LKS kita terus divideoin pakai kamera ibunya sambil 

dijelasin gitu kak, setelah itu ibunya menanyakan kalau ada 

yang tidak paham silahkan bertanya, kalau tidak ada yang 

bertanya ibunya langsung mengirimkan tugas yang harus 

dikerjakan di buku LKS kak, dan jika sudah selesai 

mengerjakan langsung mengumpulkannya ke sekolah” 

 

SAO mengungkapkan : “Pelaksanaan pembelajarannya ya 

gitu kak, memberi salam mengisi link absen, terus 

memerhatikan video atau dapat tugas yang dibuat sama 

gurunya terus mengumpulkan tugasnya ke sekolah” 

 

MRR mengungkapkan : “Pembelajarannya dibuka jam 7 atau 

setengah 8 nan oleh gurunya terus kita absen pakai google 

form, terus kita dikasih video pembelajaran terus gurunya 

ngasih tugas mengisi soal yang ada di lks kak, terus 

mengumpulkannya ke sekolah langsung kalau sudah” 

 

AR mengungkapkan : “Pembelajarannya berjalan dengan 

lancar kita dikasih video yang dibuat ibunya, videonya dari 

buku lks, terus mengisi tugas di lks yang disuruh ibunya, terus 

kalau ada yang tidak paham boleh menanyakan secara japri 

ke gurunya” 
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NSR mengungkapkan : “Guru membuka pelajaran dengan 

salam terus menyemangati kita, terus kita absen terus disuruh 

memerhatikan video yang dikirim guru terus mengisi lks yang 

ditugasin guru dan mengumpulkan kesekolah langsung. 

Kadang kalau ulangan harian gitu pakai google form kak” 

 

Selanjutnya hal tersebut juga sejalan dengan apa yang 

diungkapkan oleh orangtua peserta didik kelas V MI Al-

Ihsaniyah Jakarta Utara pada saat wawancara, beberapa 

diantaranya yaitu : 

Ibu R mengungkapkan : “Prosesnya berjalan dengan lancar, 

kalau yang saya perhatiin kalau anak saya belajar, biasanya 

guru ngasih pelajarannya lewat video atau kadang juga 

gurunya bikin soal sendiri kak, kaya belajar biasa suruh 

merhatiin videonya trus ngisi LKS, trus dikumpulin ke 

sekolah” 

Ibu DJ mengungkapkan : “Prosesnya seperti biasa, guru 

ngasih video terus ngasih tugas di LKS terus suruh 

mengumpulkan ke sekolah kak” 

Ibu W mengungkapkan : “Proses pembelajarannya pakai 

grup wa kak, gurunya menyapa kalau pembukaan terus suruh 

ngisi absen terus suruh ngerjain tugas, gitu aja si kak” 

Ibu A mengungkapkan : "Prosesnya ya seperti itu kak 

memberi tugas mengumpulkan ke sekolah” 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat 

disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pembelajaran PAI 

menggunakan aplikasi whatsapp di masa pandemi covid-19 

pada siswa kelas V MI Al-Ihsaniyah Jakarta Utara kegiatan 

belajar mengajar tidak dapat dilakukan secara tatap muka 

langsung dikarenakan masih dalam masa pandemi covid-19. 

Adapun media pembelajaran yang digunakan adalah hanya 
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aplikasi whatsapp karna merupakan aplikasi yang paling 

sederhana dan mudah untuk digunakan. Fitur whatsapp yang 

sering digunakan adalah fitur whatsapp group, karena dalam 

fitur tersebut dapat melakukan interaksi antara guru dan 

peserta didik secara bersama-sama melalui pesan yang 

dikirimkan ke dalam grup yang sudah dibuat, meskipun 

demikian guru juga memanfaatkan fitur video call untuk 

hafalan atau praktek shalat, lalu telephone untuk 

berkomunikasi dengan peserta didik dan orangtua, dan voice 

note (pesan suara). Dalam proses pembelajaran awal, guru 

melakukan tahap perencanaan seperti menyiapkan RPP dan 

membuat video pembelajaran, untuk proses pembelajaran inti 

guru mengirimkan salam, memberikan motivasi, serta 

menyapa peserta didik dan orangtua yang tergabung di dalam 

grup whatsapp tersebut, kemudian dilanjutkan dengan 

mengirim link absen yang dibuat dari google form, 

memerintahkan peserta didik untuk membaca surah al-fatihah 

dan do'a belajar sebelum memulai pembelajaran PAI, 

memerintahkan peserta didik untuk mempersiapkan alat tulis 

dan membuka buku LKS, selanjutnya guru mengirimkan 

video pembelajaran yang berisi penjelasan materi pada buku 

LKS dengan cara divideokan dan memerintahkan kepada 

peserta didik untuk menyimak video tersebut serta menandai 

hal-hal yang penting pada buku LKS dari apa yang didapat 

melalui video tersebut. Selanjutnya terakhir adalah tahap 

evaluasi pembelajaran yaitu dengan cara memberikan 

penilaian ulangan harian menggunakan google form dan 
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pemberian tugas dengan mengumpulkan buku LKS di 

sekolah secara langsung. 

b. Problematik Penggunaan Aplikasi WhatsApp Dalam 

Pembelajaran PAI Di Masa Pandemi Covid-19 Pada 

Siswa Kelas V MI Al-Ihsaniyah Jakarta Utara 

Pada masa pandemi covid-19 pembelajaran PAI 

yang dilakukan secara daring online di MI Al-Ihsaniyah 

hanya menggunakan aplikasi whatsapp. Namun 

dikarnakan pembelajaran tidak tatap muka secara 

langsung, tentunya ditemui problematika yang dialami 

guru maupun peserta didik. 

Pada saat melakukan observasi penulis 

menemukan problematika yang dihadapi guru maupun 

peserta didik. Adapun problematika tersebut beberapa 

diantaranya yaitu : 

1) Masih banyak peserta didik yang belum memiliki 

handphone sendiri. 

Dalam hal ini, saat melaksanakan observasi 

penulis menemukan bahwasanya masih banyak 

peserta didik yang belum mempunyai handphone 

sendiri, dalam artian ada peserta didik yang masih 

memakai handphone orangtuanya, sehingga jika 

pembelajaran dimulai pada waktu pagi hari dan 

berbarengan dengan jadwal orangtuanya bekerja, 

mau tidak mau peserta didik harus menunggu 

sampai orangtuanya pulang bekerja, hal tersebut 

menyebabkan peserta didik tidak dapat hadir, 

menyimak pembelajaran dan mengerjakan tugas 
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tepat waktu sehingga membuat tugas semakin 

menumpuk dan malas untuk mengerjakan. selain itu 

ada peserta didik yang memiliki handphone namun 

berbarengan dengan adik atau kakaknya, yang mana 

mengharuskan untuk bergantian, dan hal tersebut 

dapat membuat peserta didik tidak fokus dalam 

menyimak pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2) Kurangnya motivasi belajar dalam diri peserta didik. 

Dalam hal ini, saat melaksanakan observasi 

penulis menemukan bahwasanya peserta didik 

kurang aktif dalam merespon pembelajaran yang 

diberikan, dan peserta didik tidak aktif bertanya 

mengenai materi pembelajaran yang ada di grup 

whatsapp. 

3) Kurangnya kedisiplinan peserta didik dalam 

mengumpulkan tugas. 

Dalam hal ini, saat melaksanakan observasi 

penulis menemukan bahwasanya banyak peserta 

didik yang tidak tepat waktu dalam mengumpulkan 

tugas. 

4) Kurangnya tingkat pemahaman mandiri peserta 

didik. 

Dalam hal ini, pembelajaran daring online 

yang dilakukan di rumah masing-masing peserta 

didik, mengharuskan peserta didik melakukan 

pemahaman mandiri mengenai materi pembelajaran, 

berbeda dengan pembelajaran yang dilakukan secara 

tatap muka langsung, yang mana jika peserta didik 
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tidak paham suatu materi pembelajaran, peserta 

didik bisa bertanya langsung kepada guru dan guru 

dapat menjelaskannya kembali secara detail. 

Sedangkan jika pembelajaran dilakukan di rumah 

masing-masing mengharuskan peserta didik 

melakukan pemahaman secara mandiri, peserta didik 

bisa bertanya kepada guru secara online, orangtua 

ataupun keluarga yang ada di rumah, namun hal 

tersebut dapat menimbulkan problematika apabila 

orangtua ataupun keluarga di rumah tidak 

memahami materi pelajaran peserta didik tersebut 

dan peserta didik malu untuk bertanya langsung 

kepada guru.  

5) Keterbatasan guru dalam memantau peserta didik. 

Dalam hal ini, pembelajaran daring online 

menggunakan aplikasi whatsapp membuat guru 

kesulitan dalam memantau peserta didik, apakah 

peserta didik selalu memerhatikan dan menyimak 

setiap pembelajaran yang diberikan atau tidak. 

6) Keterbatasan guru dalam mengkreasikan 

pembelajaran daring online agar tidak membosankan 

Dalam hal ini, pada saat melaksanakan 

observasi penulis melihat bahwasanya guru belum 

siap sepenuhnya untuk melakukan pembelajaran 

daring, karena keterbatasan penggunaan dan 

pengaplikasian teknologi, jadi video pembelajaran 

yang dibuat hanya memvideokan buku LKS sambil 

dijelaskan saja, sehingga hal tersebut dapat membuat 
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peserta didik merasa bosan dan malas untuk 

menyimak pembelajaran. 

Dari paparan hasil observasi yang telah dipaparkan 

di atas sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh guru mata 

pelajaran PAI pada saat wawancara tangal 15 juni 2021, yaitu 

Ibu Amidah S. Pd. I, beliau mengungkapkan sebagai berikut : 

“Untuk kelas lima sebagian memiliki hp sendiri, sebagian hp 

milik orangtua” 

 

“Sinyal dan kuota internet sangat berkendala untuk anak-anak 

dan orangtua sangat mengeluhkan dengan biaya kuota yang 

saat ini karna orangtua banyak yang tidak memiliki hp dan 

memakan kuota banyak. Karna selama ini belum ada sama 

sekali dari pihak sekolah. Biaya sendiri untuk kuota 

pembelajaran” 

 

“Kekurangan dari aplikasi whatsapp tidak bisa video call 

lebih dari 6 orang siswa, kemudian tidak bisa memantau 

apakah dia itu mengerjakannya sendiri atau tidak, walaupun 

kami sebagai guru menyarankan setiap kegiatan itu anak-anak 

difoto, tapi kami tidak bisa memantau apakah yang 

mengerjakan dia sendiri atau orang lain, kelemahannya 

dengan media seperti ini anak-anak tidak banyak mengerjakan 

tugas. Selain itu untuk kelemahannya anak-anak lebih banyak 

bermain dirumah, yang kedua orangtua sulit untuk memotivasi 

anak belajar di rumah, selanjutnya kelemahan dengan kuota 

dan dengan media hp nya juga karna hp nya bergantian satu 

dipakai dengan saudara-saudara atau adik-adiknya atau 

kakak kakaknya yang lain jadi bergantian tidak sesuai 

mengumpulkan tugas tepat waktu. Kendalanya seperti itu, 

banyak orangtua juga mengeluhkan karna dia juga menjadi 

guru dirumah terbebani, anak- anak sulit untuk memberikan 

pembelajarannya di rumah, jadi anak-anak bosan sehingga 

tidak mau mengikuti pembelajaran dan lebih banyak bermain 

di rumah” 

 

“Anak-anak jarang mengumpulkan tugas tepat waktu, anak-

anak kurang motivasi juga dari orangtua, sehingga lebih 

banyak anak-anak bermain dirumah daripada untuk 
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pembelajaran, guru juga sulit untuk memantau anak-anak 

yang ada di rumah sehingga orangtua pun mengeluhkan itu 

kepada gurunya”  

 

Selanjutnya hal tersebut juga sejalan dengan apa yang 

diungkapkan oleh peserta didik kelas V MI Al-Ihsaniyah 

Jakarta Utara pada saat wawancara, beberapa diantaranya 

yaitu : 

RR mengungkapkan : 

“Yang dirasakan membosankan ka, karna kangen belajar di 

kelas tatap muka bertemu teman dan guru” 

 

“Alhamdulillah kalo sinyal bagus tapi kadang kuotanya yang 

sedikit jadi loadingnya lama ka, buka video yang dikirim 

ibunya muter-muter loadingnya lama” 

 

“Iya, kadang ada yang kurang paham kak sama penjelasan 

gurunya” 

 

“Iya kak banyak tugasnya langsung bagian a, b dan c, 

perbaikan dan pengayaan,  kadang suka males tapi dibantu 

orangtua atau kakak saya” 

 

“Kendalanya membosankan kak” 

 

SAO mengungkapkan :  

 

“Yang saya rasakan belajar online itu kadang membosankan 

kadang menyenangkan tergantung materinya kak” 

 

“Kadang baik kadang tidak ka sinyal mah, tergantung 

cuacanya dan kuotanya” 

 

“Iya kak diperhatikan videonya yang dari ibu guru, tapi 

terkadang ngga sampe selesai” 

 

“Iya kak, menurut saya banyak banget tugasnya” 
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“Kendalanya karna hp saya gantian sama adik saya jadinya 

ngumpulin tugasnya suka telat kak” 

 

MRR mengungkapkan : 

 

“Belajar secara online itu menyenangkan ka kalau bareng 

teman, kalau pakai whatsapp kan kita cuma merhatiin materi 

atau video yang dikirim guru aja jadi membosankan” 

 

“Kurang paham kadang-kadang kak, karna membuka 

videonya loadingnya lama bikin ngantuk” 

 

“Kadang dibuka kadang ngga kak, karna setiap pembelajaran 

pakai video jadinya memori hp nya suka penuh” 

 

“lya banyak  kak tugasnya, terkadang suka males 

ngerjainnya” 

 

“Kendalanya karna saya belum punya hp sendiri jadi suka 

nungguin orangtua pulang kerja kak” 

 

AR mengungkapkan : 

 

“Yang saya rasakan biasa aja si ka, tapi lebih seru belajar 

dikelas” 

 

“Iya kak, karna lebih paham kalau dengerin penjelasan 

gurunya langsung, kalau lewat video bingung” 

 

“Kadang dibuka kadang ngga kak videonya, kadang langsung 

ngerjain tugas aja” 

 

“Banyak sekali kak, tapi sedikit juga pernah kak tugasnya” 

 

“Kendalanya harus membeli kuota internet, sama bosen kak” 

 

NSR mengungkapkan : 

 

“Yang saya rasakan tugas nya banyak banget ka, ngga kaya 

sekolah tatap muka biasa” 

 

“Iya kadang ngga paham sama materinya” 
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“Dibuka videonya tapi ngga sampe selesai kak saya langsung 

ngerjain tugasnya” 

 

“Menurut saya banyak, dan malas mengumpulkannya ke 

sekolah langsung karna jauh kak” 

 

“Kadang saya kurang paham penjelasan gurunya kak” 

 

Selanjutnya hal tersebut juga sejalan dengan apa yang 

diungkapkan oleh orangtua peserta didik kelas V MI Al-

Ihsaniyah Jakarta Utara pada saat wawancara, beberapa 

diantaranya yaitu : 

Ibu R mengungkapkan : 

“Pakai hp saya neng kalau belajar, masih pake hp 

orangtuanya” 

 

“Kendalanya kalau anak gapaham nanya saya, saya juga 

kadang gapaham, yaudah saya suruh aja nanya kegurunya 

langsung” 

 

Ibu DJ mengungkapkan : 

 

“Hp nya berdua sama adiknya” 
 

“Kendalanya kadang tugasnya banyak, jadi anak males 

ngerjainnya kebanyakan, sama kuotanya si ka, kalo buka 

video kalo kuotanya dikit ngga kebuka kebuka. Terus 

kendalanya juga hp nya berdua sama adiknya, anak saya 

jadinya suka telat ngumpulin tugasnya, malahan kadang ga 

ngumpulin, ngumpulin tapi lama waktunya, gak tepat waktu” 

 

Ibu W mengungkapkan : 

 

“Tidak, masih pakai hp saya kak” 

 

“Kendalanya di hp nya, kan hp nya saya bawa kerja jadinya 

anak saya nungguin saya pulang kerja dulu baru ngerjain 
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tugasnya, jadinya anaknya males ngerjain tugasnya kalau udh 

kelamaan nungguin saya” 

 

Ibu A mengungkapkan : 

 

“Ya, dia pakai hp sendiri” 

 

“Kendalanya kadang anak saya kurang paham penjelasannya, 

terus nanya nya malah ke saya, kalau saya tergantung ya 

kalau saya paham saya jelasin, kalau gapaham nanya 

gurunya, tapi keseringan sayanya kurang paham kalau 

ditanya. Jadi itu si kendalanya, sama kendalanya di kuota 

kak” 

 

Berdasarkan hasil observasi, serta wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa 

problematik pembelajaran PAI menggunakan aplikasi 

whatsapp di masa pandemi covid-19 pada siswa kelas V MI 

Al-Ihsaniyah Jakarta Utara, yaitu pertama masih banyak 

peserta didik yang belum memiliki handphone sendiri, kedua 

kurangnya motivasi belajar dalam diri peserta didik, ketiga 

kurangnya kedisiplinan peserta didik dalam mengumpulkan 

tugas, keempat kurangnya tingkat pemahaman mandiri 

peserta didik, kelima keterbatasan guru dalam memantau 

peserta didik, keenam keterbatasan guru dalam 

mengkreasikan pembelajaran daring online agar tidak 

membosankan, ketujuh keterbatasan aplikasi whatsapp, 

kedelapan keterbatasan sinyal dan biaya kuota internet dan 

kesembilan keterbatasan orangtua dalam memberi 

pemahaman kepada peserta didik. 

Dengan adanya problematik yang dihadapi, terdapat 

beberapa upaya yang harus dilakukan, karena pemecahan dari 

problematik pembelajaran PAI ini akan berpengaruh pada 
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perbaikan kualitas pembelajaran. Adapun upaya-upaya yang 

dilakukan demi berjalannya pembelajaran PAI dengan efektif 

adalah sebagai berikut; 

Penulis melakukan wawancara mengenai upaya guru 

PAI mengatasi problematika pembelajaran PAI menggunakan 

aplikasi whatsapp di masa pandemi covid-19 pada siswa 

kelas V MI Al-Ihsaniyah Jakarta Utara kepada Ibu Amidah S. 

Pd. I selaku guru PAI. Adapun beliau mengungkapkan 

sebagai berikut : 

“Kami selalu melakukan rapat dengan dewan guru dan kepala 

sekolah menyarankan agar pembelajaran itu agar tidak 

membosankan anak, tapi kendala lagi orangtua terbebani 

dengan kuota. Selama ini kami berkomunikasi baik dengan 

orangtua dengan melalui telpon, video call, memberi motivasi 

kepada anaknya terutama kepada orangtua yang sehari-hari 

memang dekat dengan anak tersebut, jika memang dengan 

telpon atau video call tidak bisa diatasi kami dari pihak 

sekolah khususnya saya sendiri mendatangi rumah anak 

tersebut dan memberikan motivasi agar dapat mengikuti 

pembelajaran dengan baik sehingga kreatifitas anak itu tidak 

berhenti dan dapat berkembang dengan baik” 

“Orangtua juga berperan penting ya dalam pembelajaran 

online ini, karna orang tua itu banyak bekerjasama dengan 

siswa di rumah, contohnya guru memberikan pembelajaran 

dengan aplikasi online dengan menggunakan video yang guru 

terangkan, lalu dikirim ke media whatsapp disitu anak-anak 

melihat dan mendengarkan apa yang diterangkan oleh 

gurunya dan jika anak-anak tidak mengerti banyak anak-anak 

yang bertanya langsung kegurunya tapi anak-anak yang masih 

malu bertanya dia menyarankan orangtuanya, ada juga yang 

orangtuanya bertanya langsung kegurunya dengan materi 

pembelajaran seperti ini jadi dengan adanya pembelajaran 

online ini komunikasi guru antar wali murid juga terjalin 

dengan baik karna dapat menunjang kegiatan pembelajaran 

anak” 
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Selanjutnya untuk memperkuat pernyataan di atas, 

penulis juga melakukan wawancara kepada orangtua peserta 

didik. Adapun mereka mengungkapkan sebagai berikut : 

“Ya kalau anaknya malu nanya gurunya langsung, kadang 

saya kesekolah buat minta penjelasan gurunya, biar saya bisa 

ngejelasin ke anak saya” 

 

“Saya kasih motivasi anaknya biar mau belajar kak” 

 

“Saya bantuin ngerjainnya, kadang dibantuin kakanya juga. 

Kalau udah mentok saya menanyakan langsung lewat telepon 

ke guru PAI nya” 

 

“Kalau kurang paham biasanya saya telpon kegurunya” 

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang 

dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa 

upaya yang dilakukan guna mengatasi problematika-

problematika yang ditemui dalam pembelajaran PAI 

menggunakan aplikasi whatsapp pada siswa kelas V MI Al-

Ihsaniyah Jakarta Utara adalah sebagai berikut : 

1) Guru melakukan komunikasi langsung ataupun melalui 

telepon kepada peserta didik dan orangtua, memberi 

motivasi dan lain sebagainya agar pembelajaran berjalan 

dengan efektif. 

2) Guru mendatangi rumah peserta didik yang tidak pernah 

aktif dalam pembelajaran secara langsung. 

3) Orangtua meminta penjelasan akan suatu materi 

pelajaran yang tidak dimengerti oleh anaknya secara 

langsung maupun melalui telepon kepada guru PAI, agar 

bisa menjelaskan kepada anaknya. 
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4) Orangtua memberikan motivasi kepada anak agar 

mengikuti pembelajaran daring dengan baik. 

5) Dewan guru dan kepala sekolah melakukan rapat guna 

membahas media pembelajaran yang akan diterapkan 

agar peserta didik tidak merasa bosan. 

2. Pembahasan 

a. Proses Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi WhatsApp 

dalam Pembelajaran PAI di Masa Pandemi Covid-19 

pada Siswa Kelas V MI Al-Ihsaniyah Jakarta Utara 

Proses pembelajaran merupakan salah satu proses 

interaksi antara pendidik dan peserta didik yang mana 

membutuhkan adanya hubungan timbal balik untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu dan berlangsung dalam suasana yang 

edukatif.
1
 Dalam melaksanakan pembelajaran PAI di masa 

pandemi covid-19, tentunya keadaan ini mengharuskan 

semua jenjang pendidikan melaksanakan pembelajaran secara 

daring online, yang mana sesuai dengan kebijakan 

pemerintah yang tertuang dalam surat edaran Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) nomor 15 tahun 

2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah. 

Surat edaran tersebut untuk memperkuat surat edaran 

kemendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan 

kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran covid-

19.
2
 

                                                           
1 Buna'i, Perencanaan dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 

(Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2021) h. 59-69.  
2
Ainun Na'im (Sekretaris Jendral), Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 Tentang 

pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran Corona 

Virus Disease (Covid-19). (Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020), h. 1, 

https://bersamahadapikoronakemendikbud.go.id, (24 Mei 2021). 
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Menurut Meidawati, dkk (2019) pembelajaran daring 

dapat diartikan sebagai pendidikan formal yang dilaksanakan 

oleh lembaga pendidikan yang mana antara pendidik dan 

peserta didik berada di tempat terpisah sehingga membutuhkan 

koneksi internet untuk menghubungkan keduanya. 

Pembelajaran daring dapat dilakukan di mana saja tergantung 

kepada ketersediaan alat pendukung yang digunakan.
3
 

Hal tersebut sejalan dengan apa yang diberlakukan di 

MI Al-Ihsaniyah, dimana saat adanya kebijakan yang 

dikeluarkan pemerintah, yang mengharuskan pembelajaran 

dilakukan secara daring online dengan dilaksanakan di rumah 

masing-masing, MI Al-Ihsaniyah langsung melaksanakannya 

dengan media pendukung yang digunakan adalah aplikasi 

whatsapp.  

Aplikasi whatsapp adalah aplikasi chatting dimana 

pengguna dapat mengirim pesan teks, gambar, suara, lokasi 

dan bahkan video menggunakan ponsel apapun.
4
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru PAI, 

alasan menggunakan aplikasi whatsapp sebagai media 

pembelajaran dikarenakan aplikasi tersebut mudah 

dioperasikan dengan fasilitas yang telah disebutkan di atas, 

yaitu dapat mengirim pesan teks, gambar, suara, lokasi dan 

video. Selain itu aplikasi whatsapp juga aplikasi yang hemat 

kuota internet, jika hanya digunakan untuk pesan teks. 

                                                           
3
 Albert Efendi Pohan, Konsep Pembelajaran Daring Berbasis Pendekatan Ilmiah, 

(Jawa Tengah: CV Sarnu Untung, 2020) h.1-3 
4
 Jubilee Enterprise, Chatting Tanpa Batas Menggunakan Whatsapp, (Jakarta: PT 

Elex Media Komputindo, 2012), h.1 
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Adapun fitur-fitur yang tersedia di dalam aplikasi 

whatsapp diantaranya yaitu chatting sebagai ruang untuk 

mengirim pesan antar sesama pengguna whatsapp, pada 

bagian attachment pengguna dapat menggunakan berbagai tipe 

file, seperti fitur gallery untuk menyisipkan gambar/foto, fitur 

document untuk menyisipkan file dokumen tipe word, pdf, ppt 

dan lain-lain, fitur audio untuk menyisipkan file tipe mp3 dan 

mp4, fitur location untuk mengirimkan lokasi atau sebagai 

penanda posisi pengguna berada, fitur contact untuk 

menyisipkan kontak. Selanjutnya selain pesan teks pengguna 

juga dapat mengirimkan pesan suara pada fitur voice message, 

bahkan pengguna juga dapat menelpon langsung pengguna 

lainnya yang sedang online.
5
 

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi dan 

wawancara yang dilakukan oleh penulis, di MI Al-Ihsaniyah 

memanfaatkan fitur chatting pada whatsapp group, fitur 

gallery untuk menyisipkan dan mengirimkan gambar atau 

foto ke dalam grup tersebut, fitur suara, dan juga video, yang 

mana dengan aplikasi tersebut dapat memudahkan 

berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. 

Selanjutnya tahapan-tahapan yang dilakukan dalam 

melaksanakan proses pembelajaran yaitu ada 3 tahapan. 

Pertama tahap perencanaan pembelajaran, Kedua tahap 

                                                           
5
 Zakirman dan Chichi Rahayu dalam Shaut Al-Maktabah Jurnal Perpustakaan, Arsip 

dan Dokumentasi, Popularitas Whatsapp Sebagai Media Komunikasi dan Berbagi Informasi 

Akademik Mahasiswa, Vol. 9 No.1, (2018), h. 31, 

Http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1501499&val=17901&title=PO

PULARITAS%20WHATSAPP%20SEBAGAI%20MEDIA%20KOMUNIKASI%20DAN%

20BERBAGI%20INFORMASI%20AKADEMIK%20MAHASISWA, (29 Juni 2021). 
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pelaksanaan pembelajaran, ketiga tahap evaluasi 

pembelajaran.
6
 

1) Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran merupakan tahapan 

pertama yang mana harus dilaksanakan oleh pendidik saat 

melakukan kegiatan pembelajaran. Pada tahap ini 

pendidik mempersiapkan segala yang berkaitan dengan 

pembelajaran, dengan tujuan agar pembelajaran berjalan 

dengan efektif. Adapun tahap-tahap pada perencanaan 

pembelajaran adalah sebagai berikut : 

a) Merumuskan tujuan pembelajaran. 

b) Pemilihan dan pengorganisasian materi ajar. 

c) Pemilihan sumber belajar atau media pembelajaran 

2) Pelaksanaan Pembelajaran 

Pada tahap pelaksanaan pembelajaran pendidik 

melakukan aktivitas kegiatan pembelajaran yang mana 

antara pendidik dan peserta didik melakukan interaksi 

belajar mengajar dengan mengacu kepada perencanaan 

pembelajaran yang telah di susun. Adapun tahapan 

tahapan dalam melaksanakan pembelajaran adalah sebagai 

berikut : 

a) Membuka pelajaran. 

b) Menyampaikan materi pembelajaran. 

c) Menggunakan metode mengajar. 

d) Menggunakan media pembelajaran. 

e) Pengelolaan kelas. 

                                                           
6 Buna'i, Perencanaan dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 

(Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2021) h. 59-69.  
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f) Membangun interaksi dalam pembelajaran. 

g) Menutup pelajaran 

3) Evaluasi Pembelajaran 

Proses evaluasi pembelajaran dilaksanakan bertujuan 

untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik, 

penguasaan peserta didik dalam menguasai pembelajaran 

dan untuk mengetahui keefektifan metode pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dalam 

melakukan proses pembelajaran di MI Al-Ihsaniyah Jakarta 

Utara melakukan 3 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi pembelajaran, meskipun tidak seluruhnya apa 

yang diterapkan di MI Al-Ihsaniyah sesuai dengan teori yang 

telah di paparkan di atas. 

Adapun dalam proses pembelajaran awal di MI Al-

Ihsaniyah, guru melakukan tahap perencanaan seperti 

menyiapkan RPP dan membuat video pembelajaran, untuk 

proses pembelajaran inti guru mengirimkan salam, 

memberikan motivasi, serta menyapa peserta didik dan 

orangtua yang tergabung di dalam grup whatsapp tersebut, 

kemudian dilanjutkan dengan mengirim link absen yang 

dibuat dari google form, memerintahkan peserta didik untuk 

membaca surah al-fatihah dan do'a belajar sebelum memulai 

pembelajaran PAI, memerintahkan peserta didik untuk 

mempersiapkan alat tulis dan membuka buku LKS, 

selanjutnya guru mengirimkan video pembelajaran yang 

berisi penjelasan materi pada buku LKS dengan cara 

divideokan dan memerintahkan kepada peserta didik untuk 
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menyimak video tersebut serta menandai hal-hal yang 

penting pada buku LKS dari apa yang didapat melalui video 

tersebut. Selanjutnya terakhir adalah tahap penutup proses 

pembelajaran yaitu evaluasi pembelajaran dengan pemberian 

tugas dan mengumpulkan buku LKS di sekolah secara 

langsung. 

b. Problematik Penggunaan Aplikasi WhatsApp Dalam 

Pembelajaran PAI di Masa Pandemi Covid-19 pada Siswa 

Kelas V MI Al-Ihsaniyah Jakarta Utara 

Dalam proses pembelajaran PAI secara daring online 

tentunya ditemui problematik dalam pembelajaran, dimana 

problematik tersebut dialami oleh pendidik maupun peserta 

didik kelas V MI Al-Ihsaniyah Jakarta Utara. Hal tersebut 

menyebabkan pembelajaran tidak berjalan dengan efektif. 

Problematik adalah suatu masalah yang dapat menimbulkan 

kesenjangan antara harapan (yang di inginkan) dengan 

kenyataan (yang dihasilkan).
7
 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang 

penulis lakukan dengan guru PAI, peserta didik, dan orang tua 

peserta didik MI Al - Ihsaniyah Jakarta Utara, dalam proses 

pembelajaran PAI secara daring online ini ditemui beberapa 

problematika pembelajaran. Adapun problematik 

pembelajaran yang ditemui ini, sesuai dengan apa yang 

disampaikan Asmuni dalam jurnal penelitian dan 

pengembangan pendidikan, beberapa diantaranya adalah:
8
 

                                                           
7
 Syukir, Dasar-dasar Strategi Pendidikan, (Surabaya: Al-Ikhlas, 2013), h. 65 

8
 Asmuni, dalam Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan “Problematika 

Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19 dan Solusi Pemecahannya” Vol.7 No.4 
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Pertama perbedaan pemahaman peserta didik dalam menerima 

materi yang disampaikan oleh guru, karena materi 

disampaikan melalui video pembelajaran, power point 

sehingga pemahaman peserta didik tidak komprehensif dan 

peserta didik memahami materi dengan sudut pandang 

pemikiran mereka sendiri, Kedua keterbatasan guru dalam 

mengoperasikan teknologi, sehingga guru tidak dapat 

berkreatifitas dalam memberikan materi pada pembelajaran 

daring di masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini, Ketiga 

keterbatasan guru dalam mengawasi peserta didik saat 

berlangsungnya pembelajaran, apalagi jika pembelajaran 

hanya menggunakan whatsapp group, dimana seringkali 

peserta didik hanya absen dan setelah itu tidak aktif lagi 

sampai akhir pembelajaran, dan melakukan aktivitas lain di 

luar jam pembelajaran, Keempat kurangnya motivasi belajar 

peserta didik, sehingga peserta didik seringkali lalai dalam 

mengerjakan dan mengumpulkan tugas, Kelima peserta didik 

tidak memiliki gadget/handphone, yang mana peserta didik 

menggunakan handphone orangtuanya untuk pembelajaran 

daring. Sehingga seringkali orangtua peserta didik yang 

mengisikan absen sedangkan peserta didik melakukan aktivitas 

lain dan tidak memperhatikan pembelajaran, ataupun jika 

handphone orangtua peserta didik dibawa untuk bekerja yang 

mengharuskan pulang malam sehingga peserta didik tidak 

mengikuti pembelajaran yang seharusnya dilakukan di pagi 

hari, Keenam dikarenakan terlalu lama berlangsungnya 

                                                                                                                                                     
(Oktober, 2020), h. 283-285 Http://ojs.ikipmataram.ac.id/index.php./pedagogy/index, (6 Mei 

2021). 
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pembelajaran daring, membuat peserta didik merasa malas dan 

bosan. 

Hal tersebut sejalan dengan hasil observasi dan 

wawancara yang penulis lakukan, yang mana telah 

disimpulkan bahwasanya problematika-problematika 

pembelajatan PAI menggunakan aplikasi whatsapp di masa 

pandemi covid-19 pada siswa kelas V MI Al-Ihsaniyah 

Jakarta Utara, yaitu pertama masih banyak peserta didik yang 

belum memiliki handphone sendiri, kedua kurangnya 

motivasi belajar dalam diri peserta didik, ketiga kurangnya 

kedisiplinan peserta didik dalam mengumpulkan tugas, 

keempat kurangnya tingkat pemahaman mandiri peserta 

didik, kelima keterbatasan guru dalam memantau peserta 

didik, keenam keterbatasan guru dalam mengkreasikan 

pembelajaran daring online agar tidak membosankan, ketujuh 

keterbatasan aplikasi whatsapp, kedelapan keterbatasan 

sinyal dan biaya kuota internet dan kesembilan keterbatasan 

orangtua dalam memberi pemahaman kepada peserta didik. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian problematik penggunaan aplikasi 

whatsapp dalam pembelajaran PAI di masa pandemi covid-19, studi 

kasus pada siswa kelas V MI Al-Ihsaniyah Jakarta Utara, dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Proses pelaksanaan penggunaan aplikasi whatsapp dalam 

pembelajaran PAI di masa pandemi covid-19 pada siswa kelas V 

MI Al-Ihsaniyah Jakarta Utara kegiatan belajar mengajar tidak 

dapat dilakukan secara tatap muka langsung dikarenakan masih 

dalam masa pandemi covid-19. Adapun media pembelajaran 

yang digunakan adalah hanya aplikasi whatsapp karna 

merupakan aplikasi yang paling sederhana dan mudah untuk 

digunakan. Fitur whatsapp yang sering digunakan adalah fitur 

whatsapp group, karena dalam fitur tersebut dapat melakukan 

interaksi antara guru dan peserta didik secara bersama-sama 

melalui pesan yang dikirimkan ke dalam grup yang sudah dibuat, 

meskipun demikian guru juga memanfaatkan fitur video call 

untuk hafalan atau praktek shalat, lalu telephone untuk 

berkomunikasi dengan peserta didik dan orangtua, dan voice note 

(pesan suara). Dalam proses pembelajaran awal, guru melakukan 

tahap perencanaan seperti menyiapkan RPP dan membuat video 

pembelajaran, untuk proses pembelajaran inti guru mengirimkan 

salam, memberikan motivasi, serta menyapa peserta didik dan 

orangtua yang tergabung di dalam grup whatsapp tersebut, 

kemudian dilanjutkan dengan mengirim link absen yang dibuat 

dari google form, memerintahkan peserta didik untuk membaca 
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surah al-fatihah dan do'a belajar sebelum memulai pembelajaran 

PAI, memerintahkan peserta didik untuk mempersiapkan alat 

tulis dan membuka buku LKS, selanjutnya guru mengirimkan 

video pembelajaran yang berisi penjelasan materi pada buku 

LKS dengan cara divideokan dan memerintahkan kepada peserta 

didik untuk menyimak video tersebut serta menandai hal-hal 

yang penting pada buku LKS dari apa yang didapat melalui video 

tersebut. Selanjutnya terakhir adalah tahap evaluasi pembelajaran 

yaitu dilakukan dengan pelaksanaan ulangan harian 

menggunakan google form dan untuk pemberian tugas 

mengumpulkan buku LKS di sekolah secara langsung. 

2. Problematik penggunaan aplikasi whatsapp dalam pembelajaran 

PAI di masa pandemi covid-19 pada siswa kelas V MI Al-

Ihsaniyah Jakarta Utara, yaitu pertama masih banyak peserta 

didik yang belum memiliki handphone sendiri, kedua kurangnya 

motivasi belajar dalam diri peserta didik, ketiga kurangnya 

kedisiplinan peserta didik dalam mengumpulkan tugas, keempat 

kurangnya tingkat pemahaman mandiri peserta didik, kelima 

keterbatasan guru dalam memantau peserta didik, keenam 

keterbatasan guru dalam mengkreasikan pembelajaran daring 

online agar tidak membosankan, ketujuh keterbatasan aplikasi 

whatsapp, kedelapan keterbatasan sinyal dan biaya kuota internet 

dan kesembilan keterbatasan orangtua dalam memberi 

pemahaman kepada peserta didik. 
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B. Saran 

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka 

penulis mencoba memberikan saran-saran, antara lain : 

1. Bagi guru 

Diharapkan guru lebih meningkatkan kemampuan dalam 

menggunakan teknologi dan kreatifitas dalam memberikan 

materi pembelajaran, serta selalu menjalin komunikasi baik 

dengan peserta didik dan orangtua. 

2. Bagi peserta didik 

Diharapkan peserta didik untuk selalu aktif dalam mengikuti 

pembelajaran. 

3. Bagi orangtua peserta didik 

Diharapkan orangtua selalu mendampingi anak dalam 

pembelajaran serta selalu menjalin komunikasi baik dengan 

guru. 
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Lampiran 4 : Surat Pernyataan Kesediaan Wawancara Peserta Didik 

Kelas V MI Al-Ihsaniyah Jakarta Utara 

 

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN WAWANCARA 

Dengan ini saya menyatakan bahwa,  

Nama : Rayhandhika Ramadhan 

Waktu Pelaksanaan : Kamis, 17 Juni 2021 

Tempat Wawancara : Di Rumah, Via Video Call 

Bersedia untuk memberikan informasi dan diwawancarai dalam 

rangka memenuhi penyusunan tugas akhir skripsi Widiya Lestari, mahasiswi 

Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta dengan judul skripsi :  

“Problematika Pembelajaran PAI Menggunakan Aplikasi WhatsApp Di Masa 

Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Siswa Kelas V MI Al-Ihsaniyah 

Jakarta Utara)” 

Data Pribadi informan dan hasil wawancara akan peneliti 

cantumkan di dalam skripsi. Saya berhak mengecek terlebih dahulu data 

yang telah diolah peneliti tersebut. Apabila ada kekeliruan atau kurang 

lengkap, maka bersedia untuk diwawancarai kembali. 

 

 

Narasumber 

 

 

(Rayhandhika Ramadhan) 
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Nama : Siti Aisyah Octaviona 

Waktu Pelaksanaan : Senin, 21 Juni 2021 

Tempat Wawancara : Di Rumah, Via Video Call 
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rangka memenuhi penyusunan tugas akhir skripsi Widiya Lestari, mahasiswi 
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Data Pribadi informan dan hasil wawancara akan peneliti 

cantumkan di dalam skripsi. Saya berhak mengecek terlebih dahulu data 

yang telah diolah peneliti tersebut. Apabila ada kekeliruan atau kurang 

lengkap, maka bersedia untuk diwawancarai kembali. 

 

 

Narasumber 

 

 

(Siti Aisyah Octaviona) 
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Data Pribadi informan dan hasil wawancara akan peneliti 
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yang telah diolah peneliti tersebut. Apabila ada kekeliruan atau kurang 

lengkap, maka bersedia untuk diwawancarai kembali. 
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Tempat Wawancara : Di Rumah, Via Video Call 
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lengkap, maka bersedia untuk diwawancarai kembali. 

 

 

Narasumber 

 

 

(Nabil Syah Rizki) 

 

 

 



114 
 

 
 

Lampiran 5 : Surat Pernyataan Kesediaan Wawancara Orangtua Peserta 

Didik Kelas V MI Al-Ihsaniyah Jakarta Utara 

 

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN WAWANCARA 

Dengan ini saya menyatakan bahwa,  
 

Nama : Rahayu 

Waktu Pelaksanaan : Kamis, 17 Juni 2021 

Tempat Wawancara : Di Rumah, Via Video Call 

Bersedia untuk memberikan informasi dan diwawancarai dalam 

rangka memenuhi penyusunan tugas akhir skripsi Widiya Lestari, mahasiswi 
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yang telah diolah peneliti tersebut. Apabila ada kekeliruan atau kurang 
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Narasumber 
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yang telah diolah peneliti tersebut. Apabila ada kekeliruan atau kurang 

lengkap, maka bersedia untuk diwawancarai kembali. 

 

 

Narasumber 

 

 

(Ibu Dedeh Juniarti) 
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SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN WAWANCARA 

Dengan ini saya menyatakan bahwa,  
 

Nama : Warmi 

Waktu Pelaksanaan : Kamis, 17 Juni 2021 

Tempat Wawancara : Di Rumah, Via Video Call 

Bersedia untuk memberikan informasi dan diwawancarai dalam 

rangka memenuhi penyusunan tugas akhir skripsi Widiya Lestari, mahasiswi 

Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta dengan judul skripsi :  

“Problematika Pembelajaran PAI Menggunakan Aplikasi WhatsApp Di Masa 

Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Siswa Kelas V MI Al-Ihsaniyah 

Jakarta Utara)” 

Data Pribadi informan dan hasil wawancara akan peneliti 

cantumkan di dalam skripsi. Saya berhak mengecek terlebih dahulu data 

yang telah diolah peneliti tersebut. Apabila ada kekeliruan atau kurang 

lengkap, maka bersedia untuk diwawancarai kembali. 

 

 

Narasumber 

 

 

(Ibu Warmi) 
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SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN WAWANCARA 

Dengan ini saya menyatakan bahwa,  
 

Nama : Atikah 

Waktu Pelaksanaan : Selasa 22 Juni 2021 

Tempat Wawancara : Di Rumah, Via Video Call 

Bersedia untuk memberikan informasi dan diwawancarai dalam 

rangka memenuhi penyusunan tugas akhir skripsi Widiya Lestari, mahasiswi 

Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta dengan judul skripsi :  

“Problematika Pembelajaran PAI Menggunakan Aplikasi WhatsApp Di Masa 

Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Siswa Kelas V MI Al-Ihsaniyah 

Jakarta Utara)” 

Data Pribadi informan dan hasil wawancara akan peneliti 

cantumkan di dalam skripsi. Saya berhak mengecek terlebih dahulu data 

yang telah diolah peneliti tersebut. Apabila ada kekeliruan atau kurang 

lengkap, maka bersedia untuk diwawancarai kembali. 

 

 

Narasumber 

 

 

(Ibu Atikah) 
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Lampiran 6 : Transkip Wawancara Guru PAI MI Al-Ihsaniyah Jakarta 

Utara 

 

Nama Informan Amidah S. Pd. I 

NIP 198207042007102004 

Jabatan Guru Mata Pelajaran PAI 

 

No Pertanyaan Keterangan 

1 
Sudah berapa lama ibu mengajar 

PAI di MI Al-Ihsaniyah? 

Saya sudah mengajar di sekolah 

selama 2 tahun 

2 

Saat pertama kali adanya 

kebijakan pembelajaran dilakukan 

secara daring online, apa yang ibu 

lakukan terhadap pembelajaran 

PAI? 

Mempersiapkan pembelajaran 

online semaksimal mungkin agar 

anak-anak dapat meningkatkan 

prestasi belajarnya dengan 

baik.awalnya kami semua guru-

guru tidak siap karna ini tuntunan 

dari pemerintah, mau tidak mau 

kami harus siap dan menciptakan 

pembelajaran seefektif mungkin 

untuk anak-anak. 

3 

Apakah rata-rata siswa MI Al-

Ihsaniyah khususnya kelas V 

mempunyai handphone sendiri 

untuk melakukan pembelajaran 

daring online? 

Untuk kelas lima sebagian 

memiliki hp sendiri, sebagian hp 

milik orangtua 

 

4 

Menurut ibu apakah sinyal dan 

kuota internet merupakan salah 

satu kendala dalam pembelajaran 

daring online? 

Sinyal dan kuota internet sangat 

berkendala untuk anak-anak dan 

orangtua sangat mengeluhkan 

dengan biaya kuota yang saat ini 

karna orangtua banyak yang tidak 

memiliki hp dan memakan kuota 

banyak. Karna selama ini belum 

ada sama sekali dari pihak 

sekolah. Biaya sendiri untuk kuota 

pembelajaran. 
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5 

Media pembelajaran apa saja yang 

digunakan untuk melakukan 

pembelajaran PAI secara daring 

online? 

Hanya whatsapp saja 

 

6 

Mengapa aplikasi whatsapp 

terutama pada fitur whatsapp 

group merupakan media 

pembelajaran daring online yang 

paling sering digunakan? 

Karna dengan adanya whatsapp 

sangat memudahkan anak-anak, 

dengan dapat mengirimkan 

gambar, video, voice note, 

sedangkan aplikasi lain seperti 

pesan tidak dapat menggunakan 

secara efesien, bisa digunakan 

tetapi lambat. Kalau memakai 

aplikasi zoom orangtua banyak 

yang mengeluhkan karna memakai 

kuota yang sangat banyak, jadi 

orangtua murid banyak yang 

meminta pembelajarannya yang 

mudah dan tidak memakan kuota 

banyak. 

7 

Apakah ibu selalu membuat 

RencanaPelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) selama pembelajaran daring 

online? 

Ya pastinya iya, karna untuk 

mendukung pembelajaran anak-

anak. 

8 

Langkah-langkah apa saja yang 

dilakukan untuk mendukung 

pembelajaran menggunakan 

aplikasi whatsapp? 

Pertama kali membuat grup WA 

perguru masing - masing, contoh 

wali kelas membuat grupnya 

masing - masing untuk 

pembelajaran umum dan guru 

agama membuat grupnya masing-

masing khusus untuk 

pembelajaran agama. 

 

9 

Fitur whatsapp apa saja yang 

digunakan dalam proses 

pembelajaran PAI? 

Whatsapp group, video call untuk 

hafalan, praktekshalat juga, selain 

itu kita komunikasi juga lewat 

telepon, voice note juga 

menggunakan. 
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10 

Bagaimana proses pelaksanaan 

pembelajaran PAI menggunakan 

aplikasi whatsapp dari awal 

pembukaan sampai penutup? 

Awalnya kita memberikan salam, 

memotivasi dan menanyakan 

kabar anak-anak, kemudian 

memberikan pembelajaran dari 

kegiatan pembelaaran awal inti 

dan penutup, sesudah itu anak-

anak diberikan tugas yang ada 

dibuku lks lalu dikumpulkan di 

sekolah untuk dinilai. 

11 

Menurut ibu apa saja kekurangan 

dan kelebihan aplikasi whatsapp 

sebagai media pembelajaran 

online? 

Kekurangan dari aplikasi 

whatsapp tidak bisa video call 

lebih dari 6 orang siswa, 

kemudian tidak bisa memantau 

apakah dia itu mengerjakannya 

sendiri atau tidak, walaupun kami 

sebagai guru menyarankan setiap 

kegiatan itu anak-anak difoto, tapi 

kami tidak bisa memantau apakah 

yang mengerjakan dia sendiri atau 

orang lain, kelemahannya dengan 

media seperti anak-anak tidak 

banyak mengerjakan tugas. Selain 

itu untuk kelemahannya anak-

anak lebih banyak bermain 

dirumah, yang kedua orangtua 

sulit untuk memotivasi anak 

belajar di rumah, selanjutnya 

kelemahan dengan kuota dan 

dengan media hp nya juga karna 

hp nya bergantian satu dipakai 

dengan saudara-saudar atau adik-

adiknya atau kakak kakaknya 

yang lain jadi bergantian tidak 

sesuai mengumpulkan tugas tepat 

waktu. Kendalanya seperti itu, 

banyak orangtua juga 

mengeluhkan karna dia juga 

menjadi guru dirumah terbebani, 

anak- anak sulit untuk 

memberikan pembelajarannya di 

rumah, jadi anak-anak bosan 

sehingga tidak mau mengikuti 
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pembelajaran dan lebih banyak 

bermain di rumah. Untuk 

kelebihannya dari pembelajaran 

online ini anak- anak banyak 

mengenal media baru, yang 

tadinyatidak tau video call hanya 

berdua ternyata bisa video call 

dengan 6 orang temannya. 

12 

Apa saja kendala-kendala yang 

dihadapi dalam melaksanakan 

pembelajaran PAI menggunakan 

aplikasi whatsapp? 

Anak-anak jarang mengumpulkan 

tugas tepat waktu, anak-anak 

kurang motivasi juga dari 

orangtua, sehingga lebih banyak 

anak-anak bermain dirumah 

daripada untuk pembelajaran, 

guru juga sulit untuk memantau 

anak-anak yang ada di rumah 

sehingga orangtua pun 

mengeluhkan itu kepada gurunya. 

Orangtua juga berperan penting ya 

dalam pembelajaran online ini, 

karna orang tua itu banyak 

bekerjasama dengan siswa di 

rumah, contohnya guru 

memberikan pembelajaran dengan 

aplikasi online dengan 

menggunakan video yang guru 

terangkan, lalu dikirim ke media 

whatsapp disitu anak-anak melihat 

dan mendengarkan apa yang 

diterangkan oleh gurunya dan jika 

anak-anak tidak mengerti banyak 

anak-anak yang bertanya langsung 

kegurunya tapi anak-anak yang 

masih malu bertanya dia 

menyarankan orangtuanya, ada 

juga yang orangtuanya bertanya 

langsung kegurunya dengan materi 

pembelajaran seperti ini jadi 

dengan adanya pembelajaran 

online ini komunikasi guru antar 

wali murid juga terjalin dengan 

baik karna dapat menunjang 
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kegiatan pembelajaran anak.  

13 

Bagaimana upaya dalam 

mengatasi kendala-kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaan 

pembelajaran daring online? 

Kami selalu melakukan rapat 

dengan dewan guru dan kepala 

sekolah menyarankan agar 

pembelajaran itu agar tidak 

membosankan anak, seperti google 

meet atau google classroom tapi 

kendala lagi orangtua terbebani 

dengan kuota. Selama ini kami 

berkomunikasi baik dengan 

orangtua dengan melalui telpon, 

video call, memberi motivasi 

kepada anaknya terutama kepada 

orangtua yang sehari-hari memang 

dekat dengan anak tersebut, jika 

memang dengan telpon atau video 

call tidak bisa diatasi kami dari 

pihak sekolah khususnya saya 

sendiri mendatangi rumah anak 

tersebut dan memberikan motivasi 

agar dapat mengikuti 

pembelajaran dengan baik 

sehingga kreatifitas anak itu tidak 

berhenti dan dapat berkembang 

dengan baik. 
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Lampiran 7 : Transkip Wawancara Peserta didik Kelas V MI Al-

Ihsaniyah Jakarta Utara 

 

Nama Informan Rayhandhika Ramadhan 

Kelas V (Lima) 

Waktu Pelaksanaan Kamis, 17 Juni 2021 

 

No Pertanyaan Keterangan 

1 

Apa yang adik rasakan selama 

pembelajaran secara daring online 

menggunakan aplikasi whatsapp? 

Yang dirasakan membosankan ka, 

karna kangen belajar di kelas 

tatap muka bertemu teman dan 

guru 

2 

Apakah sinyal adik selalu baik 

saat pembelajaran secara daring 

online? 

Alhamdulillah kalo sinyal bagus 

tapi kadang kuotanya yang sedikit 

jadi loadingnya lama ka, buka 

video yang dikirim ibunya muter-

muter loadingnya lama 

3 

Bagaimana proses pelaksanaan 

pembelajaran PAI menggunakan 

aplikasi whatsapp dari awal 

pembukaan sampai penutup? 

Prosesnya pertama guru 

memberikan salam dan motivasi 

kemudian kita menjawab salamya, 

terus gurunya mengirimkan link 

absen pake google form gitu kak, 

terus kita mengisinya, terus 

menunggu beberapa menit untuk 

yang lain absen, setelah itu 

gurunya memberikan video 

pembelajaran yang ibunya buat 

sendiri, videonya itu isinya buku 

LKS kita terus divideoin pakai 

kamera ibunya sambil dijelasin 

gitu kak, setelah itu ibunya 

menanyakan kalau ada yang tidak 

paham silahkan bertanya, kalau 

tidak ada yang bertanya ibunya 

langsung mengirimkan tugas yang 

harus dikerjakan di buku LKS kak, 

dan jika sudah selesai 

mengerjakan langsung 

mengumpulkannya ke sekolah 
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4 

Apakah adik kurang memahami 

pembelajaran PAI yang 

disampaikan guru melalui aplikasi 

whatsapp?mengapa? 

Iya, kadang ada yang kurang 

paham kak sama penjelasan 

gurunya 

 

 

5 

Apakah video pembelajaran yang 

diberikan guru selalu dibuka dan 

diperhatikan dengan baik? 

mengapa? 

Iya kak dibuka dan diperhatikan 

biar mudah mengerjakan tugas 

yang ada di LKS nya 

6 

Menurut adik, apakah tugas dari 

guru PAI sangat banyak sehingga 

membuat malas mengerjakannya? 

Iya kak banyak tugasnya langsung 

bagian a, b dan c, perbaikan dan 

pengayaan,  kadang suka males 

tapi dibantu orangtua atau kakak 

saya 

7 

Apakah adik malu untuk bertanya 

kepada guru di grup whatsapp saat 

ada materi PAI yang tidak 

dipahami? 

Iya, saya kalau ada yang ngga 

paham nanya nya ke orangtua 

atau ke kakak saya. 

 

8 

Apa saja kendala-kendala yang 

adik rasakan selama pembelajaran 

PAI daring online menggunakan 

aplikasi whatsapp? 

Kendalanya membosankan aja kak 

 

9 
Bagaimana cara adik mengatasi 

kendala-kendala tersebut? 

Kalau bosen saya ngerjain sama 

temen yang rumahnya deket 
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Nama Informan Siti Aisyah Octaviona 

Kelas V (Lima) 

Waktu Pelaksanaan Senin, 21 Juni 2021 

 

No Pertanyaan Keterangan 

1 

Apa yang adik rasakan selama 

pembelajaran secara daring online 

menggunakan aplikasi whatsapp? 

Yang saya rasakan belajar online 

itu kadang membosankan kadang 

menyenangkan tergantung 

materinya kak 

2 

Apakah sinyal adik selalu baik 

saat pembelajaran secara daring 

online? 

Kadang baik kadang tidak ka 

sinyal mah, tergantung cuacanya 

dan kuotanya 

 

3 

Bagaimana proses pelaksanaan 

pembelajaran PAI menggunakan 

aplikasi whatsapp dari awal 

pembukaan sampai penutup? 

Pelaksanaan pembelajarannya ya 

gitu kak, memberi salam mengisi 

link absen, terus memerhatikan 

video atau dapat tugas yang 

dibuat sama gurunya terus 

mengumpulkan tugasnya ke 

sekolah 

4 

Apakah adik kurang memahami 

pembelajaran PAI yang 

disampaikan guru melalui aplikasi 

whatsapp?mengapa? 

Insya allah paham kak, kalau ada 

yang ga paham nanya orangtua 

atau japri gurunya 

 

5 

Apakah video pembelajaran yang 

diberikan guru selalu dibuka dan 

diperhatikan dengan 

baik?mengapa? 

Iya kak diperhatikan videonya 

yang dari ibu guru, tapi terkadang 

ngga sampe selesai 

 

6 

Menurut adik, apakah tugas dari 

guru PAI sangat banyak sehingga 

membuat malas mengerjakannya? 

Iya kak, menurut saya banyak 

banget tugasnya 
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7 

Apakah adik malu untuk bertanya 

kepada guru di grup whatsapp saat 

ada materi PAI yang tidak 

dipahami? 

Saya japri langsung kegurunya 

kak, malu kalo nanya digrup 

 

8 

Apa saja kendala-kendala yang 

adik rasakan selama pembelajaran 

PAI daring online menggunakan 

aplikasi whatsapp? 

Kendalanya karna hp saya gantian 

sama adik saya jadinya ngumpulin 

tugasnya suka telat kak 

 

9 
Bagaimana cara adik mengatasi 

kendala-kendala tersebut? 

Ya saya harus sabar gantian hp 

nya kak 
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Nama Informan Muhammad Rifki Rafandi 

Kelas V (Lima) 

Waktu Pelaksanaan Kamis, 17 Juni 2021 

 

No Pertanyaan Keterangan 

1 

Apa yang adik rasakan selama 

pembelajaran secara daring online 

menggunakan aplikasi whatsapp? 

Belajar secara online itu 

menyenangkan ka kalau bareng 

teman, kalau pakai whatsapp kan 

kita cuma merhatiin materi atau 

video yang dikirim guru aja jadi 

membosankan 

2 

Apakah sinyal adik selalu baik 

saat pembelajaran secara daring 

online? 

Sinyal selalu bagus kak 

 

3 

Bagaimana proses pelaksanaan 

pembelajaran PAI menggunakan 

aplikasi whatsapp dari awal 

pembukaan sampai penutup? 

Pembelajarannya dibuka jam 7 

atau setengah 8 nan oleh gurunya 

terus kita absen pakai google 

form, terus kita dikasih video 

pembelajaran terus gurunya 

ngasih tugas mengisi soal yang 

ada di lks kak, terus 

mengumpulkannya ke sekolah 

langsung kalau sudah. 

4 

Apakah adik kurang memahami 

pembelajaran PAI yang 

disampaikan guru melalui aplikasi 

whatsapp?mengapa? 

Kurang paham kadang-kadang 

kak, karna membuka videonya 

loadingnya lama bikin ngantuk 

 

 

5 

Apakah video pembelajaran yang 

diberikan guru selalu dibuka dan 

diperhatikan dengan 

baik?mengapa? 

Kadang dibuka kadang ngga kak, 

karna setiap pembelajaran pakai 

video jadinya memori hp nya suka 

penuh 

 

 

6 Menurut adik, apakah tugas dari lya banyak  kak tugasnya, 

terkadang suka males ngerjainnya 
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guru PAI sangat banyak sehingga 

membuat malas mengerjakannya? 

 

7 

Apakah adik malu untuk bertanya 

kepada guru di grup whatsapp saat 

ada materi PAI yang tidak 

dipahami? 

Bertanya di grup mah ngga kak, 

saya chat langsung kegurunya 

 

8 

Apa saja kendala-kendala yang 

adik rasakan selama pembelajaran 

PAI daring online menggunakan 

aplikasi whatsapp? 

Kendalanya karna saya belum 

punya hp sendiri jadi suka 

nungguin orangtua pulang kerja 

kak 

 

 

9 
Bagaimana cara adik mengatasi 

kendala-kendala tersebut? 

nungguin orangtua pulang kerja 

baru ngerjain 
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Nama Informan Annisa Rahman 

Kelas V (Lima) 

Waktu Pelaksanaan Selasa, 22 Juni 2021 

 

No Pertanyaan Keterangan 

1 

Apa yang adik rasakan selama 

pembelajaran secara daring online 

menggunakan aplikasi whatsapp? 

Yang saya rasakan biasa aja si ka, 

tapi lebih seru belajar dikelas 

 

2 

Apakah sinyal adik selalu baik 

saat pembelajaran secara daring 

online? 

Kalau kuotanya banyak sinyalnya 

bagus kak 

3 

Bagaimana proses pelaksanaan 

pembelajaran PAI menggunakan 

aplikasi whatsapp dari awal 

pembukaan sampai penutup? 

Pembelajarannya berjalan dengan 

lancar kita dikasih video yang 

dibuat ibunya, videonya dari buku 

lks, terus mengisi tugas di lks yang 

disuruh ibunya, terus kalau ada 

yang tidak paham boleh 

menanyakan secara japri ke 

gurunya 

4 

Apakah adik kurang memahami 

pembelajaran PAI yang 

disampaikan guru melalui aplikasi 

whatsapp?mengapa? 

Iya kak, karna lebih paham kalau 

dengerin penjelasan gurunya 

langsung, kalau lewat video 

bingung 

 

 

5 

Apakah video pembelajaran yang 

diberikan guru selalu dibuka dan 

diperhatikan dengan 

baik?mengapa? 

Kadang dibuka kadang ngga kak 

videonya, kadang langsung 

ngerjain tugas aja 

 

 

6 

Menurut adik, apakah tugas dari 

guru PAI sangat banyak sehingga 

membuat malas mengerjakannya? 

Banyak sekali kak, tapi sedikit 

juga pernah kak tugasnya 
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7 

Apakah adik malu untuk bertanya 

kepada guru di grup whatsapp saat 

ada materi PAI yang tidak 

dipahami? 

Saya bertanya nya ke orangtua 

 

8 

Apa saja kendala-kendala yang 

adik rasakan selama pembelajaran 

PAI daring online menggunakan 

aplikasi whatsapp? 

Kendalanya harus membeli kuota 

internet, sama bosen kak 

 

9 
Bagaimana cara adik mengatasi 

kendala-kendala tersebut? 

Kalau bosen saya ngerjain tugas 

sama temen 
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Nama Informan Nabil Syah Rizki 

Kelas V (Lima) 

Waktu Pelaksanaan Rabu, 23 Juni 2021 

 

No Pertanyaan Keterangan 

1 

Apa yang adik rasakan selama 

pembelajaran secara daring online 

menggunakan aplikasi whatsapp? 

Yang saya rasakan tugas nya 

banyak banget ka, ngga kaya 

sekolah tatap muka biasa 

 

 

2 

Apakah sinyal adik selalu baik 

saat pembelajaran secara daring 

online? 

Alhamdulillah baik kak sinyalnya 

 

3 

Bagaimana proses pelaksanaan 

pembelajaran PAI menggunakan 

aplikasi whatsapp dari awal 

pembukaan sampai penutup? 

Guru membuka pelajaran dengan 

salam terus menyemangati kita, 

terus kita absen terus disuruh 

memerhatikan video yang dikirim 

guru terus mengisi lks yang 

ditugasin guru dan mengumpulkan 

kesekolah langsung. Kadang 

kalau ulangan harian gitu pakai 

google form kak” 

4 

Apakah adik kurang memahami 

pembelajaran PAI yang 

disampaikan guru melalui aplikasi 

whatsapp?mengapa? 

Iya kadang ngga paham sama 

materinya 

 

5 

Apakah video pembelajaran yang 

diberikan guru selalu dibuka dan 

diperhatikan dengan 

baik?mengapa? 

Dibuka videonya tapi ngga sampe 

selesai kak saya langsung ngerjain 

tugasnya 

 

6 
Menurut adik, apakah tugas dari 

guru PAI sangat banyak sehingga 

Menurut saya banyak, dan malas 

mengumpulkannya ke sekolah 

langsung karna jauh kak 
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membuat malas mengerjakannya?  

7 

Apakah adik malu untuk bertanya 

kepada guru di grup whatsapp saat 

ada materi PAI yang tidak 

dipahami? 

Iya kak 

8 

Apa saja kendala-kendala yang 

adik rasakan selama pembelajaran 

PAI daring online menggunakan 

aplikasi whatsapp? 

Kadang saya kurang paham 

penjelasan gurunya kak 

9 

Bagaimana cara adik mengatasi 

kendala-kendala tersebut? 

Kalau gapaham saya nanya nya 

ke orangtua kak 
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Lampiran 8 : Transkip Wawancara Orangtua Peserta didik Kelas V MI 

Al-Ihsaniyah Jakarta Utara 

 

Nama Informan Rahayu 

Waktu Pelaksanaan Kamis, 17 Juni 2021 

 

No Pertanyaan Keterangan 

1 

Apakah selama pembelajaran 

online anak ibu memakai 

handphone sendiri? 

Pakai hp saya neng kalau belajar, 

masih pake hp orangtuanya 

 

2 

Bagaimana proses pembelajaran 

penididikan agama Islam 

menggunakan aplikasi whatsapp 

selama masa pandemi covid-19? 

Prosesnya berjalan dengan lancar, 

kalau yang saya perhatiin kalau 

anak saya belajar, biasanya guru 

ngasih pelajarannya lewat video 

atau kadang juga gurunya bikin 

soal sendiri kak, kaya belajar biasa 

suruh merhatiin videonya trus ngisi 

LKS, trus dikumpulin ke sekolah. 

3 

Kendala-kendala apa saja yang ibu 

rasakan selama pembelajaran 

secara daring online? 

Kendalanya kalau anak gapaham 

nanya saya, saya juga kadang 

gapaham, yaudah saya suruh aja 

nanya kegurunya langsung 

 

4 

Upaya-upaya apa saja yang ibu 

lakukan untuk mengatasi kendala-

kendala tersebut? 

Ya kalau anaknya malu nanya 

gurunya langsung, kadang saya 

kesekolah buat minta penjelasan 

gurunya, biar saya bisa ngejelasin 

ke anak saya 
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Nama Informan Dedeh Juniarti 

Waktu Pelaksanaan Senin, 21 Juni 2021 

 

No Pertanyaan Keterangan 

1 

Apakah selama pembelajaran 

online anak ibu memakai 

handphone sendiri? 

Hp nya berdua sama adiknya 
 

 

2 

Bagaimana proses pembelajaran 

penididikan agama Islam 

menggunakan aplikasi whatsapp 

selama masa pandemi covid-19? 

Prosesnya seperti biasa, guru 

ngasih video terus ngasih tugas di 

LKS terus suruh mengumpulkan 

ke sekolah kak 

3 

Kendala-kendala apa saja yang ibu 

rasakan selama pembelajaran 

secara daring online? 

Kendalanya kadang tugasnya 

banyak, jadi anak males 

ngerjainnya kebanyakan, sama 

kuotanya si ka, kalo buka video 

kalo kuotanya dikit ngga kebuka 

kebuka. Terus kendalanya juga hp 

nya berdua sama adiknya, anak 

saya jadinya suka telat ngumpulin 

tugasnya, malahan kadang ga 

ngumpulin, ngumpulin tapi lama 

waktunya, gak tepat waktu 

4 

Upaya-upaya apa saja yang ibu 

lakukan untuk mengatasi kendala-

kendala tersebut? 

Saya kasih motivasi anaknya biar 

mau belajar kak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

 
 

Nama Informan Warmi 

Waktu Pelaksanaan Kamis, 17 Juni 2021 

 

No Pertanyaan Keterangan 

1 

Apakah selama pembelajaran 

online anak ibu memakai 

handphone sendiri? 

Tidak, masih pakai hp saya kak 

 

 

2 

Bagaimana proses pembelajaran 

penididikan agama Islam 

menggunakan aplikasi whatsapp 

selama masa pandemi covid-19? 

Proses pembelajarannya pakai 

grup wa kak, gurunya menyapa 

kalau pembukaan terus suruh 

ngisi absen terus suruh ngerjain 

tugas, gitu aja si kak 

3 

Kendala-kendala apa saja yang ibu 

rasakan selama pembelajaran 

secara daring online? 

Kendalanya di hp nya, kan hp nya 

saya bawa kerja jadinya anak 

saya nungguin saya pulang kerja 

dulu baru ngerjain tugasnya, 

jadinya anaknya males ngerjain 

tugasnya kalau udh kelamaan 

nungguin saya 

4 

Upaya-upaya apa saja yang ibu 

lakukan untuk mengatasi kendala-

kendala tersebut? 

Saya bantuin ngerjainnya, kadang 

dibantuin kakanya juga. Kalau 

udah mentok saya menanyakan 

langsung lewat telepon ke guru 

PAI nya 
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Nama Informan Atikah 

Waktu Pelaksanaan Selasa, 22 Juni 2021 

 

No Pertanyaan Keterangan 

1 

Apakah selama pembelajaran 

online anak ibu memakai 

handphone sendiri? 

Ya, dia pakai hp sendiri 

 

 

2 

Bagaimana proses pembelajaran 

penididikan agama Islam 

menggunakan aplikasi whatsapp 

selama masa pandemi covid-19? 

Prosesnya ya seperti itu kak 

memberi tugas mengumpulkan ke 

sekolah 

 

3 

Kendala-kendala apa saja yang ibu 

rasakan selama pembelajaran 

secara daring online? 

Kendalanya kadang anak saya 

kurang paham penjelasannya, 

terus nanya nya malah ke saya, 

kalau saya tergantung ya kalau 

saya paham saya jelasin, kalau 

gapaham nanya gurunya, tapi 

keseringan sayanya kurang paham 

kalau ditanya. Jadi itu si 

kendalanya, sama kendalanya di 

kuota kak 

4 

Upaya-upaya apa saja yang ibu 

lakukan untuk mengatasi kendala-

kendala tersebut? 

Kalau kurang paham biasanya 

saya telpon kegurunya 
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Lampiran 9 : RPP 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SATUAN PENDIDIKAN : MI AL IHSANIYAH 

KELAS / SEMESTER : V / II 

MATA PELAJARAN : AKIDAH AKHLAK 

KOMPETENSI DASAR : 3.10 MEMAHAMI AKHLAK TERCELA, 

SERAKAH DAN KIKIR MELALUI 

KISAH QARUN DAN CARA 

MENGHINDARINYA 

PERTEMUAN  : KE SATU 

WAKTU    : 2 X 35 MENIT 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat memahami akhlak tercela, serakah dan kikir 

2. Siswa dapat menghindari akhlak tercela, serakah dan kikir dalam 

kehidupan sehari-hari 

B. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam dan  menanyakan kabar peserta 

didik melalui WA group kelas 

 Guru mengabsen pesrta didik melalui WA group kelas 

 Guru mengajak peserta didik untuk berdoa dan memberi 

motivasi kepada peserta didik 

2. Kegiatan Inti 

 Guru memberikan vidio pembelajaran mengenai akhlak 

tercela, serakah dan kikir melalui Wa group 

 Selanjutnya peserta didik diminta untuk memperhatikan 

materi yang ada di Wa group 

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya mengenai materi yang belum di pahami melaui 

pesan suara yang ada di Wa group 

 Guru memberikan soal dan meminta siswa untuk 

mengerjakan soal yang di kirim melalui WA group 



138 
 

 
 

 Peseta didik diminta untuk mengumpulkan penugasan 

sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan cara 

menguplod di WA, dan mengirim melaui Wa jalur pribadi 

( japri ) 

 Guru memantau penugasan  peserta didik melaui aplikasi 

WA 

3. Kegiatan Penutup 

 Guru menutup pembelajran dan mengakhiri kegiatan 

dengan berdoa dan membaca hamdalah melalui aplikasi 

WA 

C. PENILAIAN 

1. Penilaian Sikap ( Sosial dan Religi) 

Teknik/Bentuk penilaian : Pengamatan / Observasi 

2. Penilaian Pengetahuan :       

Teknik/Bentuk Penilaian : Tes tertulis / Penugasan 

 

 

Mengetahui,      Jakarta, 20 April 2021 

Ka. Madrasah      Guru Mapel Agama 

 

Nur Hasanuddin, S. Pd.I    Amidah, S.Pd.I 

NIP.                                                               NIP.198207042007102004 
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Lampiran 10 : Dokumentasi Foto 

 

 

      
(Dokumentasi foto pembelajaran pada saat observasi tanggal 16 maret 2021) 

 

 

 

  
(Observasi ke sekolah) 
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(Wawancara dengan Guru PAI MI Al-Ihsaniyah Jakarta Utara) 

 

 

 

                             
 

                               
(Wawancara dengan perwakilan peserta didik kelas V MI 

Al-Ihsaniyah Jakarta Utara) 
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(Wawancara dengan perwakilan orangtua peserta didik kelas V MI Al-

Ihsaniyah Jakarta Utara) 

 

 
 

 
(Tampak depan ruang kelas MI Al-Ihsaniyah Jakarta Utara) 
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(Ruang Kelas MI Al-Ihsaniyah Jakarta Utara) 

 

                                   

 
(Kumpulan Piala Penghargaan MI Al-Ihsaniyah 

Jakarta Utara) 

 

 

 
(Ruang Kantor MI Al-Ihsaniyah Jakarta Utara) 
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(Mushalla MI Al-Ihsaniyah Jakarta Utara) 

 

 

 

 
(Foto Dewan Guru dan Kepala Sekolah MI Al-Ihsaniyah Jakarta 

Utara) 
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Ibu Hj. Titin Patimah. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar 
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