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ABSTRAK 
 

Ika Purwanti, 20200011140 “Studi Analisis Implementasi Surat Keputusan 

Bersama Empat Menteri Tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas 

serta Implikasinya Terhadap Pembelajaran PAI di Sekolah Menengah 

Atas Kabupaten Pemalang.”,Tesis : Prpgram Pascasarjana Universitas 

Wahid Hasyim Semarang. 

Kata kunci ; pembelajaran, implementasi, pendidikan agama 

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang menyeluruh dalam kehidupan 
manusia. Penyelenggaraan pendidikan formal harus disesuaikan dengan 
perkembangan dan tuntutan pembangunan yang memerlukan jenis keterampilan 
dan keahlian. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi yang terjadi antara 
guru dengan siswa baik secara langsung yang seperti kegiatan tatap muka (luring) 
maupun secara tidak langsung (daring), yaitu dengan menggunakan media, model 
serta metode pembelajaran. Negara-negara di dunia saat ini tengah dihadapkan 
pada wabah pandemi Covid-19, termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 menjadi 
krisis besar manusia, karena manusia dipaksa berhenti dari rutinitas kehidupannya 
sehari-hari dan diminta berdiam diri di rumah. Penyebaran virus corona di 
berbagai negara membuat perubahan-perubahan besar, seperti bidang ekonomi, 
teknologi dan tidak terkecuali pada bidang pendidikan. Di dalam ranah 
pendidikan, mengatasi masalah tersebut pemerintah mengumumkan Surat 
Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama 
(Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) 
tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun 
Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.  

Jenis penelitian ini dengan  menggunakan metode kualitatif.  Sehingga 
pendekatan ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
berupa kata-kata tertulis, maupun lisan dari orang dengan perilaku yang dapat 
diamati dan diarahkan pada latar alamiah dan individu secara menyeluruh. Tujuan 
penelitian lapangan yang dilaksanakan adalah untuk mempelajari hal yang 
melatarbelakangi  dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Empat Menteri 
tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dalam meningkatkan Proses 
Pembelajaran Materi Pendidikan Agama Islam di SMA Kabupaten Pemalang, 
mengetahui bagaimana implementasi Surat Keputusan Bersama Empat Menteri 
Tentang Tatap Muka Terbatas Implikasinya Terhadap Pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam di Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pemalang serta dampak 
atau pengaruh dari implementasi Surat Keputusan Bersama Empat Menteri 
Tentang Tatap Muka Terbatas Implikasinya Terhadap Pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam di Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pemalang.   
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ABSTRACT 

 

Ika Purwanti, 202000111140 "Analysis Study of the Implementation of the Joint 

Decree of the Four Ministers on Limited Face-to-Face Learning and Its 

Implications for PAI Learning in High Schools in Pemalang Regency.", 

Thesis: Postgraduate Program at Wahid Hasyim University Semarang. 

Keywords : learning, implementation, religious education 

Education is a comprehensive activity in human life. The implementation 
of formal education must be adapted to developments and development demands 
that require different types of skills and expertise. Learning is a process of 
interaction that occurs between teachers and students either directly, such as face-
to-face activities (offline) or indirectly (online), by using media, models and 
learning methods. Countries in the world are currently facing the Covid-19 
pandemic, including Indonesia. The Covid-19 pandemic has become a major 
human crisis, because humans are forced to stop from the routine of their daily 
lives and are asked to stay at home. The spread of the corona virus in various 
countries has made major changes, such as the economy, technology, and 
education is no exception. In the realm of education, to overcome this problem, 
the government announced a Joint Decree (SKB) of the Minister of Education and 
Culture, the Minister of Religion (Menag), the Minister of Health (Menkes), and 
the Minister of Home Affairs (Mendagri) regarding Guidelines for the 
Implementation of Learning in Even Semesters of the Academic Year and 
Academic Year 2020/2021 during the Covid-19 Pandemic.  

This type of research uses qualitative methods. So that this approach is a 
research procedure that produces descriptive data in the form of written and 
spoken words from people with observable behavior and is directed at natural and 
individual settings as a whole. The purpose of the field research carried out was to 
study the reasons behind the issuance of a Joint Decree of the Four Ministers 
concerning Limited Face-to-Face Learning in improving the Learning Process of 
Islamic Religious Education Materials in Pemalang District High Schools, to find 
out how to implement the Joint Decree of the Four Ministers concerning Limited 
Face-to-Face and its Implications for Learning. Islamic Religious Education in 
Senior High Schools in Pemalang Regency and the impact or influence of the 
implementation of the Joint Decree of the Four Ministers concerning Limited 
Face-to-face Meetings. 
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 نبذة ��ت��ة

 

  ، ��  " 202000111140إي�� بوروان��التعلم المبا)� وجهًا لوجه وانع��ساته  ا12ربعة /.أن  5لوزراء  دراسة A@ليلية ل?نفيذ المرسوم المش78ك 
 برنامج اYZراسات العليا W KLامعة وحيد هاسيم سيمارانج   :، أطروحة ".KL المدارس اMNانوية KL بيماJ2نج رGHنF�  تربية تعلم اسDEمية 

 الملخص 

ا KL حياة  `.اط شامل  a`b2ان التعليم  من   . ��تلفة  أنوا�ًا  تتطلب   �ال ال?نمية  التطورات ومتطلبات  مع   ghالرس التعليم  تنفيذ  تكjيف  GHب 
دون اتصال  )التعلم هو عملية تفاعل A@دث بrs المعلمrs والطDEب إما /.�p مoا)� ، مثل ا12`.طة ال� تتم وجهًا لوجه   .المهارات وا7l�mات
مoا)�   (باb2ن78نت  7s{  p�./ )أو  l�اb2ن78نت  7 التعلم ( وأسالjب  والنماذج  الوسائط  باستخدام  باستخدام   .،  اb2ن78نت   7l� التعلم  يتم  أن  يمكن 
ݥ ��والك ا�Nكنولوجيا الرقمية مثل  pراسة أو   كو�YZا اYZردشة اm@ية و}7sهاڒۏۏݥأو دار  أو مؤتمر الفيديو أو الهاتف أو  .   7l�التعلم  تم تطوير 

التعليمية وأيًضا زيادة توافر ا�mدمات التعليميةاb2ن78نت لتوسيع نطاق ا�mدمات   � الرغم من أن القيمة ا��12ديمية ا�NاGAة عن التعلم �ارج   .��
 .اb2ن78نت و�7l اb2ن78نت ، فإن اYZورة التدري�ية �.هد اختDEفات

�تواجه دول العالم �اNً�ا Wا�@ة   �ية ك7lى ، 12ن ال��� يضطرون 5لتوقف عن  كوفيد أزمة /�  �أصبح Wا�@ة   .، بما KL ذ5ك إندونjسيا  كوفيد  
الم��ل  KL البقاء  منهم  ويطلب  اليومية  حيا ��   rsقتصاد   .روتJ2ا مثل   ، تغي7sات كب7sة  الب¢Yان  ��تلف   KL ف7sوس كورونا  ان?شار  أ�دث 
اس?ثناء لjس  والتعليم  المؤسسات   .وا�Nكنولوجيا  ¥¤يع  b2غDEق  سياسات  واb2قليمية  المركزية  اm@كومات  التعليميةتصدر  سياسة  . تنفيذ  تم 
 .اb2غDEق أو اm@جر الص¯K كمحاوZ لتقليل التفاعل مع العديد من ا12شخاص اª«Z© يمكنهم الوصول إ¨§ ان?شار الف7sوس 

� هذه المشك¢ ، أ�ل±ت اm@كومة مرسوًما مش78ً��  ��التعليم ، 5لتغلب  التعليم والثقافة ، ووز³ر اªYZ©  (سكب)G� KLال  ، ووز³ر   (مjناغ)لوز³ر 
ا��12ديمية  (مjنكس)الصحة   والسنة   ghا��12دي العام  من   µدراسية ح فصول   KL التعلم  ل?نفيذ  التوجيهية  المبادئ  /.أن  اYZا�لية   ووز³ر   ،
·٠/·º   ا�@ةW لDE�� bقليمية  KL المرسوم ، أجرت اm@كومة تعديDEت KL السياسة لتعز³ز دور اm@كومات المحلية أو الم��تب ا2 كوفيد 
�ÀÁي   .�¾وN½ك اª«Z© يعرفون ويفهمون /.�p أفضل الظروف واJ2ح?ياWات والقدرات KL م�اطقهم (اªYZ© وزارة)ا�Nابعة لوزارة اªYZ©   (��نويل)

  KÂراYZوالعام ا KÂراYZمن العام ا KÃالزو KÂراYZديد ت��يح التعلم وجهًا لوجه اع?باًرا من الفصل ا@A KL ¢٠·منح السلطة ا��5م /·º   KL ،
ÄÅ·ºاير  . 

نوعية طرًقا  اoNحث  من  النوع  هذا  من   .aÁتخدم  مكتوبة ومنطوقة  KL ش�È� pمات  وصفية  ÉÊانات  ي±تج  Ë@ث  إجراء  هو  النهج  هذا  فإن  Z»ا 
pدادات الط�يعية والفردية ك��b2ا إجراؤه ��ن الغرض من اoNحث الميداKÌ اZ»ي تم  .أشخاص ذوي سلوك يمكن مDEحظته ويتم توجيهها إ¨§ 

78بية  هو دراسة ا12سباب ا��5منة وراء إصدار مرسوم مش78ك 5لوزراء ا12ربعة /.أن التعلم وجًها لوجه المحدود A KL@سrs عملية التعلم لمواد ا5
/.أ ا12ربعة  5لوزراء  المش78ك  المرسوم  تنفيذ  )�ح كيفية   ��� 5لعثور   ، بيماJ2نج  بمنطقة  اMNانوية  المدارس   KL اb2سDEمية  المواجهة  اYZي±ية  ن 

التعلم  ���المرسوم   .المحدودة وآثارها  تنفيذ   7sتأث أو   7sوتأث �FنGHنغ رJ2بيما منطقة   KL العليا اMNانوية  المدارس   KL  KÓDEسb2ا  �ÔيYZا التعليم 
 .المش78ك 5لوزراء ا12ربعة فيما يتعلق باJ2جتما�ات المحدودة وجًها لوجه
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI, No. 158/1987, dan No. 0543b/U/1987tanggal 22 

Januari 1988. 

A. Konsonan Tunggal 

Arab Latin 

 

Arab Latin 

 Dh ض - ا

 Th ط B ب

 zh ظ T ت

 ، ع Ś ث

 G غ J ج

 F ف H ح

 Q ق Kh خ

 K ك D د

 L ل Ź ذ

 M م R ر

 N ن Z ز

 W و S س

 ء Sy ش
„ 

(apostr
of) 
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 Y ي Sh ص

 

B. Ta’ marbutah di akhir kata 

a. Bila dimatikan, ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata 

Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat 

dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya. 

b. Bila  disambung  dengan  kata  lain  (frase),  ditulis  h.  Contoh:
 

هدت ج ملا  .Bidāyah al-Mujtahid بدايه 

C. Hamzah 

a. Bila terletak di awal   kata, maka   ditulis berdasarkan   bunyi   
vokal   yang 

mengiringinya. Seperti ditulis  ان ِ◌ inna. 

b. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (‟), 

sepertiشيىء ditulis syaiun. 

c. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai 
dengan bunyi vokalnya. Seperti  ربائب ditulis rabā‟ib. 

d. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan 
lambang apostrof (‟), seperti ditulis تأخذ  ون ta‟khuźūna. 

D. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis al, seperti الجالل  ditulis al-jalāl  

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf “i" diganti dengan huruf 

syamsiyyah yang bersangkutan. Seperti الرحمن ditulis ar-rahman. 

E. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat 

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut 
penulisannya. Seperti : 

 ditulis żawi al-furūdh ذوى الفروض

 ditulis ahlu as-sunnah اهل السنة
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Pendidikan menjadi bagian yang cukup penting dalam kehidupan 

manusia. Dalam kata lain kehidupan keberlangsungan hidup manusia 

ditentukan oleh pendidikan yang diberikan atau didapatkannya. Hal ini 

dikarenakan pendidikan menjadi faktor penentu kemampuan daya pikir, 

karakter dan tingkah laku personal dari manusia itu sendiri dalam menjalani 

kehidupannya. Pendidikan dapat membuat manusia memiliki pengetahuan dan 

mengembangkan potensi yang ada di dalamnya dirinya. Pendidikan juga dapat 

membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat 

mendorong manusia untuk selalu berkembang dalam menjawab perkembangan 

zaman. Maka dapat dikatakan bahwa pendidikan diberikan dengan tujuan agar 

manusia bisa bertahan hidup dan memudahkan kehidupannya. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat pada 

dewasa ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia mengalami juga kemajuan 

dalam perkembangannya. Kemajuan ini dibuktikan dengan kehadiran teknologi 

yang semakin mempermudah manusia dalam menjalani kehidupannya. Maka 

dapat dikatakan pula bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini 

juga menjadi salah satu bukti keberhasilan dari dunia pendidikan. Ilmu 

pengetahuan yang didapatkan dalam dunia pendidikan mendorong manusia 

untuk berkembang, berkreasi dan berinovasi sehingga menghasilkan penemuan 

baru berupa teknologi yang sebelumnya belum pernah ada dengan tujuan untuk 

mempermudah manusia menjalani kehidupannya. 
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Sehingga tidak heran jika keberadaan teknologi juga mendorong 

terjadinya perubahan dalam kehidupan manusia. Perubahan yang terjadi 

hampir menyentuh dalam segala aspek kehidupan manusia baik sosial, 

ekonomi, politik dan pendidikan. Perubahan ini dapat dilihat dan dirasakan dari 

terjadinya perubahan pola dan cara manusia dalam menjalani dan memenuhi 

kehidupannya. Misalnya dalam dunia pendidikan yang mulanya pembelajaran 

dilakukan secara manual konvensional tanpa adanya bantuan teknologi seperti 

laptop, smartphone, internet ataupun yang lainnya. Namun saat ini dewasa ini 

keterlibatan teknologi sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan. 

Demikian kebutuhan terhadap keterlibatan teknologi dalam dunia 

pendidikan dapat dilihat dan sangat dirasakan sejak terjadinya pandemi Covid-

19 yang menimpa hampir semua negara di dunia termasuk salah satunya 

Indonesia. Setiap kegiatan yang pada mulanya dilakukan dengan tatap muka 

atau secara offline berubah menjadi online atau daring. Perubahan ini terjadi 

hampir di semua lini kehidupan masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, 

politik serta di bidang pendidikan. Tentu perubahan tersebut terjadi dalam 

upaya mengantisipasi penyebaran wabah virus Covid-19. Pemerintah 

menetapkan aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat 

dalam menjalankan kegiatan kesehariannya yaitu kewajiban menggunakan 

masker saat di luar rumah, menjaga jarak antara 1-2 meter, menjauhi 

kerumunan atau social distancing dan selalu mencuci tangan.. Pemerintah juga 

menetapkan lockdown atau karantina yaitu berdiam diri di rumah dalam 
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rentang waktu tertentu serta di beberapa kota tertentu. Tentu kebijakan ini juga 

diterapkan dalam dunia pendidikan. 

Kegiatan belajar mengajar dalam dunia pendidikan yang awalnya 

dilakukan secara konvensional, offline atau tatap muka diganti dengan 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring atau online. Pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar secara online atau daring ini dilakukan dengan cara 

memanfaatkan keberadaan teknologi seperti laptop, smartphone, internet serta 

teknologi lainnya. Tentu cara atau metode yang dipakai dalam pelaksanaan 

secara daring berbeda dengan pelaksanaan belajar belajar mengajar secara 

offline. 

Dalam proses wawancara dengan Direktur Sekolah Dasar, 

Kemendikbudristek, Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd mengungkapkan 

dikarenakan perbedaan didikan orang tua dan lingkungan mengakibatkan 

perbedaan hasil capaian pembelajaran jarak jauh (PJJ) peserta didik berbeda-

beda selama masa pandemi karena kesenjangan strata sosial dan ekonomi. 

“Tidak bisa dipungkiri bahwa pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka 

jelas jauh lebih baik hasil pencapaian belajarnya dibandingkan dengan 

pembelajaran secara daring atau biasa disebut Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). 

Tidak sedikit ditemukan kasus kekerasan pada anak terjadi selama PJJ, baik 

kekerasan rumah tangga yang tidak bisa diprediksi oleh guru maupun cyber 

bullying. Selain itu, banyak risiko dari luar sekolah (eksternal) yang kerap 

melibatkan siswa karena kurangnya perhatian guru maupun orang tua yang 

sibuk bekerja. Salah satu contoh risiko tersebut ialah terjadi kasus pernikahan 
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anak di bawah umur karena kehamilan di luar nikah, hal yang tidak diinginkan 

oleh seorang siswa yang harusnya masih mengenyam bangku pendidikan. Juga 

terjadi kenaikan kasus eksploitasi anak terutama yang dialami anak 

perempuan,” papar Sri Wahyuningsih. 

Hal tersebut disampaikan dalam webinar strategi pembelajaran tatap 

muka terbatas di masa pandemi, pada Selasa, 5 Oktober 2021. Bagi yang tidak 

sempat mengikuti webinar tersebut dapat menyaksikan rekaman hasil webinar 

ini melalui channel Youtube Direktorat Sekolah Dasar. Sri Wahyuningsih 

melanjutkan, dampak buruk terjadi terhadap proses pembelajaran selama 

pandemi Covid-19 sehingga anak kurang belajar dengan sebagaimana 

mestinya. Berikut ini hasil survey inovasi Puslitjak Kemendikbudristek yang 

akan dijabarkan sebagai berikut: 

1. Penurunan standar deviasi terjadi di kisaran angka 0,44-0,47 (senilai 5-6 

bulan pembelajaran) per tahun. 

2. Selanjutnya, berdasarkan analisa dari Bank Dunia, kisaran standar deviasi 

kisaran 0,8-1,3 tahun compounded-learning-loss dengan jarak antara siswa 

miskin dan kaya naik menjadi 10%, 

3. Level berhenti atau putus sekolah berada pada angka 1,12% ini 

menunjukkan hasil signifikan barat dan timur yang berbeda satu sama lain. 

Angka tersebut meningkat sebanyak 10 kali lipat dari angka putus sekolah 

di jenjang SD pada tahun 2019 kemarin. Penyebab seorang anak putus 

sekolah kebanyakan karena ketidakmampuan finansial sebuah keluarga. 
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4. Masih menurut Bank Dunia, sekitar 118.000 anak usia SD tidak bisa 

bersekolah, yang mana angka ini naik sebanyak 5 kali lipat dari jumlah anak 

putus sekolah jenjang SD di tahun 2019. “Faktor internal seperti orang tua 

yang sibuk bekerja atau kurang mumpuni pengetahuan yang dimiliki 

membuat anak tidak ada yang mengawasi maupun membimbing selama 

pembelajaran saat pandemi berlangsung sehingga dampak baik 

pembelajaran secara daring ini sangat minim bahkan tidak ada sama sekali,” 

bebernya. 

Berdasarkan hasil survey di atas, maka pemerintah berupaya untuk 

mengevaluasi segala kekurangan-kekurangan yang terjadi selama pembelajaran 

daring sehingga dari hasil evaluasi tersebut terjadilah penyelenggaraan 

pembelajaran tatap muka terbatas sesuai dengan protokol kesehatan yang 

berpatokan kepada SKB 4 Menteri. Ibu Sri, selaku Direktur Sekolah Dasar 

menegaskan bahwa pembelajaran tatap muka terbatas perlu dilaksanakan 

dengan tertib dengan bantuan dari Kemenkes dan Satgas Penangan Covid-19 di 

tingkat kabupaten maupun kota agar protokol kesehatan bisa berjalan sesuai 

aturan yang telah ditetapkan. “Adapun strategi pelaksanaan pembelajaran tatap 

muka terbatas yaitu dengan melakukan lebih banyak diskusi dan praktik, 

setelah itu guru merefleksi dan memberi feedback kepada murid selama 

keberlangsungan pembelajaran. Tetapi berbeda dengan pembelajaran jarak jauh 

yaitu lebih kepada penggunaan teknologi pembelajaran (google classroom dan 

rumah belajar), teknologi interaktif (zoom, google meet), teknologi komunikasi 

satu arah (call whatsapp) dan guru kunjung. Berbagai bentuk panduan 
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pembelajaran selama pandemi Covid-19 juga dikeluarkan Kemendikbudristek 

seperti buku komik, webinar, tayangan infografis, cuplikan video, dan lain 

sebagainya”, katanya. 

Hal tersebut tidak bisa dibiarkan terlalu lama, maka semua warga negara 

khususnya pemerintah berupaya agar bisa menghentikan laju penularan Covid-

19 ini, dengan 2 cara yaitu diantaranya sebagai berikut: 

1.  mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020, yang 

berkenaan dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19 yang berakibat 

pada pembatasan berbagai aktivitas termasuk diantaranya sekolah-sekolah 

seluruh Indonesia 

2. Adanya aktivitas Belajar Dari Rumah atau disingkat BDR secara resmi 

dikeluarkan melalui Surat Edaran Mendikbud Nomor 

36962/MPK.A/HK/2020 mengenai pembelajaran secara daring dan bekerja 

dari rumah dalam rangka mencegah penyebaran Coronavirus Disease 

(Covid-19) agar tidak semakin luas. 

Oleh karena itu, mulai dari pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia 

Dini (PAUD) hingga ke perguruan tinggi diberlakukan kegiatan BDR ini 

(kemdikbud.go.id, 2020). Sesuai namanya, maka pelaksanaan kegiatan 

pembelajarannya di rumah sepenuhnya secara daring melibatkan teknologi 

informasi. Tidak ada pertemuan langsung secara tatap muka dikarenakan 

mencegah penularan Covid-19. Istilah pembelajaran daring merupakan 

akronim dari “dalam jaringan”. Menurut Mustofa, dkk (2019) perlunya jaringan 



7 

 

 

 

internet merupakan salah satu metode yang dapat diaplikasikan pada 

pembelajaran daring ini. Pengembangan pembelajaran daring dengan 

mengembangkan perluasan layanan jaringan di daerah-daerah kecil di 

Indonesia supaya sekolah yang berada di daerah dapat mengetahui bagaimana 

pembelajaran secara daring itu dilakukan. Suasana yang terjadi selama belajar 

dari rumah tanpa diawasi guru secara langsung menjadi tantangan tersendiri 

bagi guru supaya dalam pelaksanaannya pembelajaran tetap berjalan efektif dan 

dipahami siswa. Pada kenyataannya, tidak mudah untuk menyampaikan materi 

pembelajaran kepada siswa melalui layar HP atau laptop, interaksi yang 

seharusnya terjadi secara dua arah dan langsung namun harus dilaksanakan dua 

arah secara virtual. Pemberian tugas kepada siswa oleh guru yang terkadang 

menyulitkan orang tua karena siswanya sendiri kurang mengerti atau malas 

mengerjakan tugas. Terlebih lagi, apabila ada orang tua siswa yang harus 

bekerja, maka proses pembelajaran anak tidak diawasi dan orang tua tidak 

mengetahui perkembangan anak selama mengikuti pembelajaran BDR ini. Pada 

tingkat Sekolah Dasar, pelaksanaan pembelajarannya menggunakan 

pembelajaran daring/jarak jauh melalui bantuan bimbingan orang tua di rumah. 

Semenjak datang wabah pandemi Covid-19 yang telah mengubah segalanya, 

proses kegiatan belajar mengajar yang awalnya dilaksanakan langsung tatap 

muka di sekolah, kini harus belajar secara daring di rumah. 

Setiap sekolah memiliki kualitas dan fasilitas yang berbeda sehingga cara 

melaksanakan pembelajaran daring ini tidak bisa sama rata di sekolah seluruh 

Indonesia. Pembelajaran daring yang memadai meliputi penggunaan teknologi 
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digital yang maksimal seperti menggunakan platform belajar secara online 

misalnya google classroom, situs web yang disediakan Kemendikbud yakni 

rumah belajar, dan aplikasi komunikasi di smartphone seperti zoom, google 

meet, atau grup whatsapp yang di dalamnya terdapat menu video conference, 

call, ataupun live chat. Supaya hasilnya lebih maksimal, orang tua turut andil 

juga mengawasi dan membimbing anaknya selama mengikuti pembelajaran 

daring sehingga proses pembelajaran bisa sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Adanya grup whatsapp bisa memudahkan guru mata pelajaran 

berkoordinasi dengan orang tua siswa di rumah melalui menu video call atau 

dokumentasi foto anak sedang mengikuti pembelajaran. Inovasi pembelajaran 

daring ini tidak bisa menjadi solusi terbaik melaksanakan kegiatan pendidikan 

di masa pandemi, karena tidak semua anak dan orang tua memiliki akses yang 

telah disebutkan. Setiap peserta didik memiliki sifat dan karakter yang berbeda-

beda maka keberhasilan dari suatu model ataupun media pembelajaran sangat 

berpengaruh tergantung ambisi peserta didik itu sendiri. Nakayama 

menerangkan bahwa sumber bacaan yang terdapat pada e-learning 

memberitahukan pembelajaran daring tidak membuat semua siswa bisa 

berhasil, melainkan banyak kekurangannya yang menyebabkan kegagalan itu. 

Mengatasi masalah hal pertama yang dilakukan yaitu dengan 

mengevaluasi dan menyesuaikan kebutuhan pembelajaran secara daring dengan 

kebijakan dari pemerintah daerah atau kantor wilayah (kanwil) Kementerian 

Agama (Kemenag) sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami 
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kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerahnya. Pemberlakuan pembelajaran tatap 

muka dimulai pada semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 

2020/2021, atau lebih tepatnya bulan Januari 2021. Kebijakan yang telah 

diputuskan bersama kementerian, lembaga, kepala daerah, dan pihak penting di 

bidang pendidikan ini telah disesuaikan dari adanya evaluasi proses 

pembelajaran daring didapatkan hasil bahwa akan ada substitusi pembelajaran 

daring ini menjadi pembelajaran tatap muka terbatas. Tujuannya tentu saja 

menghindari dampak buruk peserta didik yang menggunakan smartphone 

untuk anak usia di bawah 18 tahun. 

Apabila peserta didik sampai kecanduan smartphone, maka tidak baik 

untuk perkembangan tumbuh kembang anak, baik itu secara psikis maupun 

fisiknya juga turut menjadi bahan pertimbangan “Peraturan yang akan menjadi 

gabungan kebijakan pusat dan daerah pada bidang pendidikan diperlukan 

pertimbangan secara mendalam dan terperinci kebutuhannya supaya bisa saling 

berkesinambungan,” kata Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim, pada 

pengumuman Surat Keputusan Bersama Empat Menteri tersebut. 

Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Pemalang termasuk 

lembaga pendidikan yang harus melaksanakan Surat Keputusan Bersama 

empat menteri tersebut, dan ternyata kebijakan tersebut membawa dampak 

terhadap pembelajaran PAI di sekolah. Berdasarkan uraian di atas, peneliti 

kemudian tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Implementasi 

Surat Keputusan Bersama Empat Menteri Tentang Tatap Muka Terbatas dan 

Implikasinya Terhadap Pembelajaran PAI di SMA Kabupaten Pemalang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas, peneliti menarik beberapa permasalahan yang akan 

dijadikan inti pembahasan penelitian yakni sebagai berikut: 

1. Apa yang melatar belakangi dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama 

Empat Menteri tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dalam 

meningkatkan Proses Pembelajaran Materi PAI di SMA Kabupaten 

Pemalang? 

2. Bagaimana Penerapan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri tentang 

pembelajaran Tatap Muka Terbatas dalam meningkatkan Proses 

Pembelajaran Materi PAI di SMA Kabupaten Pemalang? 

3. Apa dampak Penerapan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri tentang 

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dalam meningkatkan Proses 

Pembelajaran Materi PAI di SMA Kabupaten Pemalang? 

C. Tujuan Penelitian dan Menganalisis 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang dikeluarkannya Surat 

Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Pembelajaran Tatap Muka 

Terbatas dalam meningkatkan proses pembelajaran materi PAI di SMA 

Kabupaten Pemalang 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis Penerapan Surat Keputusan Bersama 

Empat Menteri tentang pembelajaran Tatap Muka Terbatas dalam 
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meningkatkan Proses Pembelajaran Materi PAI di SMA Kabupaten 

Pemalang 

3. Mendeskripsikan dam menganalisis dampak Penerapan Surat Keputusan 

Bersama Empat Menteri tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dalam 

meningkatkan Proses Pembelajaran Materi PAI di SMA Kabupaten 

Pemalang 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Peneliti mengharapkan hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian ini 

bisa membagikan kontribusi abstraksi suatu ide sekaligus pemahaman dan 

memperluas khazanah tentang Penerapan Surat Keputusan Bersama 

Empat Menteri tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dalam 

Meningkatkan Proses Pembelajaran Materi PAI. 

2. Manfaat Secara Praktis 

Peneliti mengharapkan hasil temuan ini bisa bermanfaat dan bisa 

membagikan kontribusi abstraksi suatu ide terhadap berbagai pihak. 

a. Bagi guru dapat memberikan informasi serta dapat dijadikan acuan 

dalam Penerapan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri tentang 

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dalam Meningkatkan Proses 

Pembelajaran Materi PAI. 
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b. Bagi sekolah diharapkan menghasilkan sumber informasi serta 

masukan untuk dijadikan pertimbangan pengambilan keputusan terkait 

dengan Penerapan Keputusan Bersama Empat Menteri tentang 

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dalam Meningkatkan Proses 

Pembelajaran Materi PAI. 

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Seluruh proses pengumpulan data yang diambil selama kegiatan 

penelitian mulai dari dokumen, naskah, catatan lapangan, maupun 

wawancara ini jelas mengaplikasikan pendekatan penelitian kualitatif. 

Kemudian menjabarkan data tersebut tidak melalui angka melainkan 

dalam bentuk kata-kata dan gambar saja ini termasuk penggunaan metode 

deskriptif kualitatif. Anselm (2003:4) mengatakan bahwa “berbeda dengan 

definisi pendekatan kuantitatif yang mengacu pada catatan angka-angka 

dan perhitungan angka tersebut, pendekatan kualitatif ini lebih 

menekankan pada karya tulisan maupun gambar”. Ada tiga penyebutan 

lain dari metode penelitian kualitatif ini yakni diantaranya sebagai berikut: 

a. Metode naturistik, metode ini melibatkan sifat alamiah yang biasanya 

terjadi di lingkungan sekitar (natural setting). 

b. Metode artistik, metode ini tidak terlalu beraturan lebih kepada sifat 

seni. 
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c. Metode interpretasi, metode ini memberikan tafsiran atau pandangan 

teoritis terhadap sesuatu. 

Supaya peneliti mengetahui lebih jelas bagaimana implementasi 

SKB Empat Menteri tentang tatap muka, data yang dihasilkan dari 

langkah-langkah pendekatan penelitian kualitatif ini meliputi perilaku 

manusia yang bisa dilihat secara saksama melalui kata-kata tertulis 

maupun tidak tertulis (lisan) yang kemudian disebut dengan data 

deskriptif. Tujuan penelitian yang dikumpulkan dengan cara observasi 

lapangan secara mendalam untuk mengetahui bagaimana latar belakang 

masa kini, alam sekitar, kehidupan sosial, maupun ekonomi ini merupakan 

tujuan penelitian lapangan. Ada pula tujuan penelitian yang mendasar 

berkaitan dengan pencarian dan keingintahuan yang tinggi terhadap 

sesuatu atau aktivitas tertentu sesuai dengan kaidah ilmu dan filosofi yang 

merupakan fokus utama penelitian ini, supaya peneliti mencapai tujuan 

yang diinginkan maka objek penelitian lapangan ini maka objek tersebut 

tentunya harus berkesinambungan dengan kajian penelitian. Dengan 

pertimbangan yang matang, peneliti memilih beberapa Sekolah Menengah 

Atas di Kabupaten Pemalang untuk mengetahui bagaimana implementasi 

Surat Keputusan Bersama Empat Menteri Tentang Tatap Muka Terbatas 

Implikasinya Terhadap Pembelajaran PAI di Sekolah Menengah Atas di 

Kabupaten Pemalang. 

2. Desain Penelitian 
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Dalam penelitian ini peneliti diharuskan memahami dan 

mengetahui dengan cermat mengenai implementasi SKB empat menteri 

mengenai penerapan tatap muka terbatas serta implikasinya terhadap 

pembelajaran PAI di SMA di Kabupaten Pemalang. Pendekatan ini 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa 

tulisan ataupun lisan secara keseluruhan tentang bagaimana pengamatan 

tingkah laku dan kepribadian diri seseorang. Tujuan penelitian yang 

mengacu pada lapangan ini dikumpulkan dengan cara observasi lapangan 

secara mendalam untuk mengetahui bagaimana latar belakang masa kini, 

alam sekitar, kehidupan sosial, maupun ekonomi. Fokus penelitian yang 

paling diperhatikan yaitu berhubungan dengan kesesuaian ilmu dengan 

filosofi. Sehingga objek yang dikumpulkan peneliti selama penelitian ini 

berkaitan dengan topik dan masalah dapat terpenuhi sesuai dengan yang 

diperlukan. Penulis melakukan penelitian ini dengan terjun langsung 

menemui narasumber di beberapa SMA di Kab. Pemalang, tujuannya agar 

penulis dapat mengetahui implementasi SKB empat menteri dan 

implikasinya terhadap pembelajaran PAI di SMA di Kab. Pemalang. 

3. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Dasar, Alasan dan sebab-sebab dikeluarkannya Surat Keputusan Empat 

Menteri Tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada 

pembelajaran PAI di Tiga Sekolah Menengah Atas di Kabupaten 
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Pemalang. 

b. Implementasi Surat Keputusan Bersama Empat Menteri Tentang 

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas serta implikasinya pada 

pembelajaran PAI di tiga Sekolah Menengah Atas di Kabupaten 

Pemalang. 

c. Implementasi Surat Keputusan Empat Menteri Tentang Pembelajaran 

Tatap Muka Terbatas serta implikasinya pada pembelajaran PAI di 

tiga Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pemalang. 

4. Data dan Sumber Data Penelitian 

Pengambilan data bersumber dari kumpulan informasi yang 

diperlukan untuk lebih mudah memperoleh data tersebut, maka peneliti 

melakukan beberapa langkah seperti: 

a. Sumber data primer 

Moh Kasiran (2008:176) menyatakan bahwa “berkaitan 

dengan pencarian sumber informasi dari subjek dan objek penelitian 

dengan melibatkan alat-alat untuk mengukur dan mengambil data 

secara langsung”. Seperti meneliti beberapa Sekolah Menengah Atas 

di Kabupaten Pemalang. Dengan cara melakukan wawancara kepada 

pendidik dan kepala Sekolah serta lembaga pendidikan, maupun 

orang-orang yang dibutuhkan dalam penelitian seperti siswa, guru, 

dan kepala sekolah, serta melakukan observasi di Sekolah Menengah 
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Atas di Kabupaten Pemalang. Sumber data primer dalam penelitian ini 

antara lain: 

1) Catatan hasil wawancara kepada kepala sekolah, wakil kepala 

bidang, guru PAI, dan peserta didik tentang implementasi Surat 

Keputusan Bersama Empat Menteri Tentang Tatap Muka Terbatas 

Implikasinya Terhadap Pembelajaran PAI di Sekolah Menengah 

Atas di Kabupaten Pemalang 

2) Hasil observasi lapangan terkait dengan objek penelitian di sini 

yaitu observasi di Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pemalang 

tentang bagaimana implementasi implementasi Surat Keputusan 

Bersama Empat Menteri Tentang Tatap Muka Terbatas 

Implikasinya Terhadap Pembelajaran PAI di Sekolah Menengah 

Atas di Kabupaten Pemalang 

3) Data-data mengenai informan yang diambil informasinya oleh 

peneliti antara lain data data mengenai kepala sekolah, wakil kepala 

bidang, guru PAI, peserta didik, dan orang tua/wali siswa. Data 

mengenai informan penting disini untuk membuktikan kebenaran 

informasi yang diberikan kepada peneliti tentang implementasi 

implementasi Surat Keputusan Bersama Empat Menteri Tentang 

Tatap Muka Terbatas Implikasinya Terhadap Pembelajaran PAI di 

Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pemalang. 

b. Sumber data sekunder 
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Moh Kasiran (2008:176) mengatakan bahwa “untuk 

mendukung sumber data primer maka diperlukan berbagai sumber lain 

yang terkait dan saling berhubungan ini dinamakan sumber data 

sekunder”. Sumber yang dapat menunjang peneliti dalam proses 

pengumpulan data ini melibatkan banyak buku sesuai dengan acuan 

bahasan penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara 

lain: 

1) Bahan pustaka sebagai referensi penelitian diantaranya adalah buku 

yang berjudul Model Pembelajaran dan Penilaian Portofolio 

karangan Prof.Dr.Dasim Budiansyah, buku yang berjudul 

Pembelajaran Online karangan Prof.Ir.Tian Belawati, dan buku 

yang berjudul Literasi Digital dalam Dunia Pendidikan di abad ke-

21 karangan Daniel Ginting, serta referensi berupa buku-buku lain 

yang berkaitan dengan implementasi SKB Empat Menteri Tentang 

Tatap Muka Terbatas dan implikasinya terhadap Pembelajaran PAI 

di Sekolah Menengah Atas Kabupaten Pemalang. 

2) Penelitian terdahulu, dokumen-dokumen, foto yang menjadi 

pelengkap dari sumber data primer. Keberadaan sumber data 

sekunder ini melengkapi dan menyempurnakan serta menguatkan 

informasi-informasi yang berasal dari sumber data primer yaitu 

tentang implementasi Surat Keputusan Bersama Empat Menteri 

Tentang Tatap Muka Terbatas dan implikasinya terhadap 
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Pembelajaran PAI di Sekolah Menengah Atas Kabupaten 

Pemalang. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Sugiyono (2008: 308) mengatakan bahwa “prosedur paling utama 

yang dilakukan untuk memperoleh sumber informasi yang nantinya 

menjadi data ini disebut teknik pengumpulan data”. Apabila peneliti tidak 

mengetahui bagaimana penerapan teknik pengumpulan tersebut, data yang 

dihasilkan tidak akan sesuai dengan yang dibutuhkan di lapangan. 

Cara pertama yang dilakukan peneliti berkaitan pengambilan data 

agar bisa sesuai dan integral dengan penerapan Surat Keputusan Bersama 

Empat Menteri Tentang Tatap Muka Terbatas dan implikasinya terhadap 

Pembelajaran PAI di Sekolah Menengah Atas Kabupaten Pemalang ini 

dengan menggabungkan data lapangan dengan data kepustakaan, data 

lapangan bersumber dari hasil observasi keadaan sekolah serta pendapat 

dari kepala sekolah, guru mata pelajaran PAI, siswa, dan orang tua siswa. 

Selain itu, data kepustakaan bersumber dari literatur-literatur yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Setelah mendapatkan data 

dari hasil tersebut, kemudian peneliti melakukan teknik pengumpulan data 

dalam penelitian kualitatif ini dengan beberapa cara, seperti berikut: 

a. Observasi Partisipasi Pasif 

Peneliti melakukan pengamatan lingkungan sekitar sekolah, 

kemudian menulisnya secara runtut apa saja yang sedang terjadi di 
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sekolah tersebut. Hal tersebut dinamakan metode observasi. Observasi 

partisipasi pasif ini akan dilakukan secara langsung oleh peneliti, 

dengan menemui Guru PAI yang diamati yaitu Sekolah Menengah Atas 

di Kabupaten Pemalang, tentu saja observasi ini dilakukan kepada 

informan yang terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut, baik 

kepala sekolah, wakil kepala sekolah, peserta didik dan orang tua 

peserta didik serta tenaga kependidikan. 

b. Wawancara 

Peneliti melakukan bentuk wawancara semi terstruktur 

(semistructure interview). Pelaksanaan kegiatan wawancaranya tidak 

terlalu baku dan ketat seperti halnya wawancara yang terstruktur atau 

dengan kata lain dikategorikan dalam in-depth interview. Penemuan 

masalah yang dicari biasanya akan lebih jelas dan lebih mudah 

diketahui solusinya karena sudah ada interaksi dengan narasumber 

terkait permasalahan tersebut. Peneliti memilih jenis wawancara ini 

dikarenakan peneliti telah mengetahui kondisi umum mengenai gejala 

permasalahan yang ada. Selain itu, penting pula sebagai informan 

merasa nyaman menyampaikan segala jawaban atas setiap pertanyaan 

yang dilontarkan peneliti agar informasi yang diberikan itu benar dan 

sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

Sedangkan beberapa participant yang akan kami wawancarai 

adalah guru PAI, kepala Sekolah, di mana mereka kami anggap 

komunikatif dan mengetahui kegiatan yang dilakukan dalam lembaga 
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lembaga pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pemalang. 

Beberapa participant yang akan kami wawancarai antara lain: 

1) Kepala sekolah, yang mana kepala sekolah ini memiliki peran yang 

sangat penting dalam menentukan dan memutuskan suatu 

kebijakan khususnya kebijakan yang terkait dengan implementasi 

Surat Keputusan Bersama Empat Menteri Tentang Tatap Muka 

Terbatas dan implikasinya terhadap Pembelajaran PAI di Sekolah 

Menengah Atas Kabupaten Pemalang. Oleh karena itu, informasi-

informasi dari kepala sekolah sangat dibutuhkan dalam penelitian 

ini. 

2) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Kesiswaan, dan Sarana 

Prasarana. Pihak-pihak tersebut juga merupakan informan yang 

penting dalam penelitian ini. Wakil Kepala Sekolah Bidang 

Kurikulum merupakan pihak yang bertanggungjawab sepenuhnya 

terhadap kelancaran jalannya proses pembelajaran tatap muka 

terbatas. Sedangkan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan 

merupakan informan yang penting dalam merekam aktivitas 

peserta didik terkait dengan pembelajaran tatap muka terbatas. Hal 

ini bisa dilihat melalui peminatan kegiatan ekstrakurikuler yang 

berhubungan dengan antusias peserta didik dalam pembelajaran 

PAI. Kemudian Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan 

prasarana juga merupakan informan yang penting dalam penelitian 

ini karena dalam pelaksaannya, pembelajaran tatap muka terbatas 
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ini tentunya melibatkan sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh 

Sekolah Menengah Atas, misalnya ruang yang didesain sesuai 

protokol kesehatan dll. Kemudian orang tua siswa yang juga 

merupakan informan yang penting dalam penelitian ini karena 

dalam pelaksanaan tatap muka terbatas tentunya peran serta orang 

tua siswa sangat dominan sekali seperti mengizinkan siswanya 

mengikuti tatap muka terbatas, juga memfasilitasi anaknya selama 

proses tatap muka terbatas. 

c. Dokumentasi 

Untuk lebih mendukung sumber pencarian data selama 

penelitian berlangsung, segala momen penting biasanya diabadikan 

dalam bentuk gambar (foto) karena tidak semua momen bisa 

diekspresikan hanya dengan tulisan (catatan) saja, perlu potret yang 

mendukung tulisan tersebut. Peristiwa tersebut dinamakan 

dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, peneliti mencatatnya 

supaya data tidak hilang dan sesuai dengan kenyataan. 

Deddy Mulyana (2004:95) mengatakan bahwa “segala 

interpretasi mengenai diri, alam sekitar, kondisi sosial saat itu yang 

saling berkaitan satu sama lain untuk mendapatkan makna atau 

kesan yang ada pada suatu kejadian tersebut”. Data yang relevan 

dari Sekolah Menengah Atas dinamakan data primer sedangkan 

data yang diambil dari permasalahan penelitian dinamakan data 

sekunder, peneliti mendokumentasikan kedua data tersebut selama 



22 

 

 

 

penelitian berlangsung. Dokumentasi dalam penelitian ini 

merupakan catatan peristiwa tentang implementasi Surat 

Keputusan Bersama Empat Menteri Tentang Tatap Muka Terbatas 

dan implikasinya terhadap Pembelajaran PAI di Sekolah Menengah 

Atas di Kabupaten Pemalang. Dokumentasi dalam penelitian ini 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1) Foto-foto pelaksanaan penelitian tentang implementasi Surat 

Keputusan Bersama Empat Menteri Tentang Tatap Muka 

Terbatas dan implikasinya terhadap Pembelajaran PAI di 

Sekolah Menengah Atas Kabupaten Pemalang. 

2) Video-video pelaksanaan penelitian tentang implementasi Surat 

Keputusan Bersama Empat Menteri Tentang Tatap Muka 

Terbatas dan implikasinya terhadap Pembelajaran PAI di 

Sekolah Menengah Atas Kabupaten Pemalang. 

6. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam peneliti ini antara lain: 

a. Uji Kredibilitas 

Uji kredibilitas tentang data-data atau informasi yang terkait 

dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas sesuai Surat 

Keputusan Bersama Empat Menteri. Agar data hasil penelitian kualitatif 

lebih terpercaya hasilnya maka perlu dilakukan pengujian kredibilitas, 

peneliti mengujinya dengan langkah-langkah seperti berikut: 
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1) Perpanjangan Pengamatan 

Memperpanjang pengamatan lapangan ini dilakukan 

peneliti guna menghindari kurang lengkapnya data ataupun ada 

data baru yang terjadi di lapangan. Proses wawancara pun otomatis 

akan dilakukan kembali apabila ada data baru tersebut. Setelah 

memperoleh data yang dibutuhkan dalam implementasi 

pelaksanaan penelitian tentang implementasi Surat Keputusan 

Bersama Empat Menteri Tentang Tatap Muka Terbatas dan 

Implikasinya Terhadap Pembelajaran PAI di Sekolah Menengah 

Atas Kabupaten Pemalang, peneliti kembali lagi ke lapangan untuk 

menguji keabsahan dan kredibilitas data-data yang telah diperoleh. 

2) Meningkatkan Ketekunan 

Tidak merasa cepat puas dengan hasil informasi yang 

kurang memadai pada saat proses mengamati atau menelaah 

sesuatu. Menggali sedalam mungkin informasi tersebut hingga 

mendapatkan hasil yang didapat dirasa sudah sesuai dengan 

kenyataan dan dapat dibuktikan kebenarannya sehingga bisa ditulis 

dengan sangat terstruktur. Setelah memperoleh data yang 

dibutuhkan dalam implementasi pelaksanaan penelitian tentang 

implementasi Surat Keputusan Bersama Empat Menteri Tentang 

Tatap Muka Terbatas dan implikasinya terhadap Pembelajaran PAI 

di Sekolah Menengah Atas Kabupaten Pemalang, peneliti 

meningkatkan ketekunan untuk menguji keabsahan dan kredibilitas 
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data-data yang telah diperoleh agar menghasilkan data yang 

sistematis dan berkesinambungan. 

b. Triangulasi 

Setelah data diuji kredibilitasnya, penting untuk memeriksa 

ulang sumber data beserta waktu yang diperoleh untuk mendapatkan 

data tersebut, hal ini sering disebut dengan triangulasi. Peneliti 

melakukan analisis triangulasi ini dengan cara di bawah ini: 

1) Triangulasi Sumber 

Sesuai namanya, pemeriksaan data ini dibuktikan dengan 

kecocokan sumber. Triangulasi sumber dalam penelitian ini 

dilakukan dengan memeriksa kembali dan mencocokkan data yang 

diperoleh dari kepala sekolah dengan data yang diperoleh dari guru 

dan peserta didik maupun sebaliknya. Kecocokan data dari berbagai 

sumber ini yang akan mengahsilkan data yang absah dan kredibel. 

Setelah memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian tentang 

implementasi Surat Keputusan Bersama Empat Menteri Tentang 

Tatap Muka Terbatas dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran PAI 

di SMA Kabupaten Pemalang, peneliti kembali lagi ke lapangan 

untuk menguji keabsahan dan kredibilitas data-data yang telah 

diperoleh. 

2) Triangulasi Teknik 

Selanjutnya, peneliti melakukan pemeriksaan data 

berdasarkan tekniknya, pengujian integritas data dilakukan dengan 
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cara memeriksa ulang menggunakan teknik yang berbeda dengan 

sumbernya sama, misalnya data diperoleh dari wawancara kemudian 

dicek dengan observasi dan dokumentasi. Peneliti melakukan 

triangulasi teknik dengan menguji kredibilitas data tentang 

implementasi Surat Keputusan Bersama Empat Menteri Tentang 

Tatap Muka Terbatas dan implikasinya terhadap Pembelajaran PAI 

di Sekolah Menengah Atas Kabupaten Pemalang baik berupa data 

wawancara, data observasi, maupun data dokumentasi. 

3) Triangulasi Waktu 

Aspek yang tidak kalah penting yaitu pengecekan waktu. 

Misalnya proses wawancara dilakukan pada pagi hari, kumpulan 

jawaban dalam proses wawancara akan lebih valid dan berintegritas, 

dikarenakan narasumbernya masih memiliki semangat dan perasaan 

yang bagus untuk menjawab segala pertanyaan. Jadi, pengecekan 

kredibilitas data observasi ataupun wawancara dengan cara 

membandingkan waktu pengambilan datanya. Triangulasi waktu 

dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji keabsahan dan 

kredibilitas data tentang implementasi Surat Keputusan Bersama 

Empat Menteri Tentang Tatap MukaTerbatas dan implikasinya 

terhadap Pembelajaran PAI di Sekolah Menengah Atas Kabupaten 

Pemalang baik itu dalam bentuk wawancara, dokumentasi, maupun 

observasi pada waktu yang tidak sama. 

4) Mengadakan Member Check 
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Langkah terakhir tetapi tidak kalah penting yaitu melakukan 

pengujian data yang telah peneliti kumpulkan kepada yang 

memberikan data. Tujuannya adalah melakukan validasi terhadap 

data yang diperoleh peneliti sesuai tidak dengan yang pernah 

diberikan oleh pemberi data atau terjadi perubahan karena situasi dan 

kondisi tertentu. Setelah peneliti memperoleh data tentang 

implementasi Surat Keputusan Bersama Empat Menteri Tentang 

Tatap Muka Terbatas dan implikasinya terhadap Pembelajaran PAI 

di Sekolah Menengah Atas Kabupaten Pemalang peneliti kemudian 

datang lagi kepada informan untuk memastikan kebenaran dan 

kesesuaian data yang dihasilkan dengan data yang diperoleh 

langsung dari informan. Dengan cara ini, peneliti akan memperoleh 

data yang betul-betul valid dan kredibel tentang implementasi Surat 

Keputusan Bersama Empat Menteri Tentang Tatap Muka Terbatas 

dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran PAI di Sekolah Menengah 

Atas Kabupaten Pemalang. 

7. Teknik Analisis Data dan Interprestasi 

Pada tahap ini, peneliti melakukan pencarian data yang kemudian 

disusun secara sistematis melalui proses-proses penelitian seperti observasi 

lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Setelah itu, peneliti memilah dan 

memilih data tersebut sesuai kategori yang kemudian memaparkannya. 

Lalu, pengambilan langkah awal untuk disusun dalam beberapa pola, 
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mengurutkan kegiatan yang dianggap paling penting dan perlu dikaji, serta 

membuat kesimpulan supaya lebih mudah dipahami. Penguraian data tidak 

memiliki patokan waktu artinya bisa dilakukan secara fleksibel mulai dari 

sebelum proses penelitian, berlangsungnya proses penelitian, hingga 

proses penelitian itu selesai. Kemudian, teknik yang digunakan untuk 

menganalisa data penelitian ini yaitu dengan menyelidiki setiap peristiwa 

yang ditemukan selama penelitian berkaitan dengan pembinaan PAI. 

Analisis yang dimaksudkan di atas termasuk analisis pendekatan penelitian 

kualitatif yaitu pendekatan fenomenologi. Analisis data kualitatif 

mempunyai tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Pengurangan data dilakukan apabila jumlah data lapangan terlalu 

banyak atau beberapa ada yang tidak terlalu diperlukan setelah proses 

menganalisis dilakukan, semakin sering peneliti melakukan observasi 

maka data yang dihasilkan akan menjadi elusif dan pelik. Proses 

mengurangi data tetap harus ditulis secara runtut dan terperinci tanpa 

menghilangkan bagian yang penting yang termasuk pada ide pokoknya, 

beserta tema dengan pola yang dibuat. Hasil data yang telah direduksi 

lebih terlihat jelas polanya dan lebih mudah menentukan langkah apa yang 

harus dilakukan selanjutnya supaya tujuan penelitian ini dapat tercapai. 

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan saat peneliti telah 

mendapatkan data tentang implementasi Pembelajaran Tatap Muka 

Terbatas dalam meningkatkan Proses Pembelajaran Materi PAI di SMA 
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Kabupaten Pemalang yang begitu banyak dan kompleks, lalu direduksi dan 

difokuskan sesuai pokok permasalahan penelitian. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data selesai direduksi, langkah berikutnya adalah 

menyajikan data tersebut. Biasanya disajikan dengan cara menguraikan 

secara singkat, membuat bagan, menampilkan hubungan dari setiap 

kategorinya. Dengan adanya tahap ini, peneliti akan lebih mudah 

memahami apa yang sedang terjadi dan membuat rencana langkah kerja. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan atau menampilkan data 

tentang implementasi penialaian Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dalam 

meningkatkan Proses Pembelajaran Materi PAI di SMA Kabupaten 

Pemalang baik itu dalam bentuk narasi, maupun dalam bentuk bagan. 

3. Conclusion Drawing/Verification 

Setelah melakukan analisis data kualitatif, langkah selanjutnya 

yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi data. Hal tersebut diungkapkan 

oleh Miles dan Huberman. Pada tahap ini, hanya keputusan sementara 

bukan akhir dikarenakan ada sekumpulan bukti yang perlu diketahui 

kebenarannya. Bukti bisa berubah-ubah sesuai dengan data yang 

dikumpulkan selama penelitian berlangsung. Tidak selalu sama dengan 

solusi awal atas permasalahan justru hasilnya bisa berbeda, hal ini wajar 

dalam penelitian kualitatif. Akan lebih baik apabila penelitian kualitatif 

tersebut menjadi pengetahuan baru atau solusi terbaik diantara yang 
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terbaik atas permasalahan yang sedang terjadi atau belum diketahui titik 

terang bagaimana cara menyelesaikannya. 

Dari penjelasan di atas, peneliti dapat menemukan penyelesaian 

masalah yang paling efektif dan efisien yang sebelumnya belum 

ditemukan, setelah diteliti akhirnya dapat membandingkan solusi yang 

pernah ada dengan solusi baru dari penelitian ini. Jika memang belum ada 

penyelesaian baru dalam penelitian ini, peneliti berharap temuan yang ada 

dalam penelitian ini bisa lebih baik dari solusi sebelum adanya temuan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Diagram Interaksi Analisis Data Kualitatif 

Sesuai dengan keterangan simbol gambar interaksi analisis data 

kualitatif di atas, kegiatan teknik analisis data tersebut diawali mulai dari 

pengumpulan data, pengurangan data, penyajian data, dan sampai pada 

tahap verifikasi kesimpulan data. 



30 

 

 

 

Langkah awal dari teknik tersebut yakni menjabarkan semua data 

dan mengerucutkannya agar peneliti bisa menemukan topik utama beserta 

acuannya (pattern) dan mengurangi kegiatan penelitian yang tidak 

diperlukan, maka peneliti akan lebih mudah mengambil solusi mana yang 

paling sesuai diterapkan terhadap masalah yang ada dalam penelitian ini. 

Selain itu, peneliti dapat melihat dengan nyata isu-isu atau konflik yang 

perlu dipahami atau dianalisis sehingga nantinya pada tahap menarik 

kesimpulan peneliti tidak akan kesulitan memverifikasi kebenaran data 

yang telah dianalisis sebelumnya. Kesimpulan memiliki fungsi untuk 

menjawab rumusan masalah dan memberikan gambaran agar tujuan 

penelitian dapat tercapai dan menghasilkan data yang valid serta kredibel 

tentang implementasi Surat Keputusan Bersama Empat Menteri Tentang 

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dan implikasinya terhadap 

Pembelajaran PAI di Sekolah Menengah Atas Kabupaten Pemalang. 

F. Sistematika Pembahasan Tesis 

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah: 

Bab satu merupakan bab paling pertama yang menjadi pendahuluan bab 

dari penelitian ini. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri 

dari pendekatan penelitian, desain penelitian, fokus penelitian, data dan sumber 

data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan 

sistematika pembahasan tesis. 
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Kemudian bab dua dalam penelitian ini berisi pemaparan tentang kajian 

pustaka berupa riset terdahulu, kajian teori, dan kerangka berfikir yang 

digunakan dalam penulisan tesis ini. 

Bab tiga berisi mengenai profil dari beberapa SMA yang menjadi tempat 

penelitian penulis yaitu SMA Negeri 1 Pemalang, SMA Negeri 1 Petarukan 

dan SMA PGRI 1 Taman. Selanjutnya berisi hasil penelitian tentang latar 

belakang atau sebab-sebab dikeluarkannya Keputusan Bersama Empat Menteri 

Tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas, Implementasi Surat Keputusan 

Bersama Empat Menteri pada pembelajaran PAI di tiga Sekolah Menengah 

Atas di Kabupaten Pemalang, dan paparan data tentang implikasi atau dampak 

yang ditimbulkan dari Penerapan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri 

dalam pembelajaran PAI di tiga Sekolah Menengah Atas di Kabupaten 

Pemalang. Selain itu juga memuat hasil penelitian mengenai implementasi 

SKB empat menteri dan implikasinya pada pembelajaran PAI di SMA 

Kabupaten Pemalang. 

Bab empat dalam penelitian ini berisi penjelasan mengenai analisis latar 

belakang atau sebab-sebab dikeluarkannya Surat Keputusan Empat Menteri 

implikasinya pada pembelajaran PAI di tiga Sekolah Menengah Atas di 

Kabupaten Pemalang, analisis tentang implementasi Penerapan Surat 

Keputusan Bersama Empat Menteri pada pembelajaran PAI di tiga Sekolah 

Menengah Atas di Kabupaten Pemalang, analisis tentang implikasi atau 

dampak yang ditimbulkan dari penerapan Surat Keputusan Bersama pada 

Pembelajaran PAI di tiga Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pemalang. 
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Bab lima merupakan bab akhir dari penelitian ini yang berisi penjelasan 

mengenai kesimpulan hasil penelitian dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Riset Terdahulu 

Menyusun rangkaian kata-kata yang nantinya akan menjadi sebuah 

karya tulis membutuhkan sebuah ide. Kemudian ide tersebut didukung dengan 

acuan sumber tertentu dan berbagai teori yang relevan dengan maksud dan 

tujuan penelitian ide tersebut. Tidak sedikit ada yang mengembangkan sebuah 

ide yang sudah ada ada dari para peneliti terdahulu (prior research). Dengan hal 

ini, peneliti sudah mengkaji beberapa karya tulis ilmiah yang tentunya 

berhubungan erat dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: 

Pertama, G. Suranto (2021: 9), dalam penelitiannya yang berjudul 

“Kombinasi Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dan Pembelajaran Jarak Jauh 

solusi cegah Learning Loss”. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan 

Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa rancangan 

alternatif Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dengan tetap mematuhi 

protokol kesehatannya secara ketat sesuai izin dari orang tua/wali murid juga 

dengan Pembelajaran Jarak Jauh, hal tersebut dikombinasikan. 

Kedua, Sugi Rahmadani (2021: 7) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Implementasi Pembelajaran PAI Integratif pada Masa Pandemi Covid-19 di 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Jawa Tengah di Purbalingga”. Dalam 

penelitian tersebut memberikan gambaran strategi menggunakan acuan hasil 

temuan dari penelitian tersebut tidak melenceng pengaplikasian teorinya 
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sehingga model belajar yang dapat membaurkan sudut pandang yang berbeda 

di setiap mata pelajaran demi mencapai keserasian fungsi yang hendak dicapai. 

Hal ini dapat dijadikan referensi model pembelajaran baru yang bisa digunakan 

selama PTM terbatas. Salah satu perbedaan yang jelas dilihat yaitu pada saat 

PTM terbatas guru menugaskan siswa dengan bermacam-macam bentuk 

tugasnya sesuai kemampuan siswa. Jadi, siswa dibebankan dengan beban tugas 

tidak melebihi yang bisa dikerjakannya, meski begitu tujuan pembelajaran 

tetap bisa tercapai. Guru melakukan integrasi terhadap siswa melalui tahap ini 

menjadikan siswa terbiasa belajar secara daring hingga pada waktu ujian 

tengah semester atau sekarang namanya PTS dan PAT (Penilaian Akhir Tahun) 

pun berlangsung daring menggunakan aplikasi. 

Ketiga, Muthi Tri Anita (2016: 11) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Analisis Penggunaan Internet dalam Proses Belajar Mengajar pada Mata 

Pelajaran Ekonomi Kelas X di SMA PGII 2 Bandung”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa interpretasi nilai mean sudah baik dan interpretasi tolok 

ukur penilaian sudah tinggi sehingga dampak tersebut mendukung untuk terus 

melaksanakan pembelajaran dengan melibatkan jaringan internet.  

Keempat, Siti Faizatunnisa’ (2020:11) dalam penelitiannya 

“Implementasi Pembelajaran Tatap Muka di masa Pandemi”. Di dalam 

penelitian tersebut menunjukkan PTM terbatas bisa berhasil terlaksana apabila 

RPP dan standar penilaian yang dibuat dan disusun sudah sesuai korelasinya 

dengan kondisi sekarang. Penting pula untuk selalu melakukan evaluasi agar 

segala kekurangan yang terjadi bisa diperbaiki di pertemuan selanjutnya.



35 

 

 

 

Kelima, dalam jurnal yang dikeluarkan oleh Direktorat Sekolah 

Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan 

Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, dan Teknologi Tahun 2021 mengatakan bahwa PTM pada masa Pandemi 

Covid-19 bisa dikatakan sukses apabila melakukan survey terlebih dahulu 

terkait apa saja yang dibutuhkan di lapangan. Menerapkan 3M sudah menjadi 

hal wajib dalam kegiatan apapun dan dimanapun berada. Guna mengurangi 

ambisi atau passion siswa dalam belajar (learning loss), guru dan pihak 

pendidikan perlu selalu mengevaluasi metode pembelajaran sesuai dengan 

situasi dan kondisi di sekolah masing-masing. Ada pula penetapan prosedur 

tambahan dengan pihak tertentu (dinkes dan masyarakat) agar proses PTM 

terbatas bisa terlaksana semaksimal mungkin. 

Keenam, jurnal edukatif yang ditulis oleh Mitra kasih La Ode dengan 

judul Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (TMT) di masa 

New Normal terhadap Hasil Belajar Matematika di Sekolah Dasar. Salah satu 

contoh tempat penelitian yang peneliti telaah pelaksanaan PTM terbatasnya 

sesuai dengan kaidah protokol kesehatan yaitu SD Negeri 71 Buton. Namun, 

meskipun pelaksanaan PTM terbatas telah dilakukan dengan perencanaan yang 

baik dan cukup tertuju, serta giat mengadakan evaluasi PTM untuk mengurangi 

kendala yang mungkin saja terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. 

Tetap saja, ada beberapa siswa yang hasil capaian belajar matematikanya tidak 

mencapai kriteria ketuntasan klasikal sehingga dengan kata lain belum berhasil 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, hal tersebut terjadi 
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kemungkinan besar dikarenakan kurangnya jam mata pelajaran yang membuat 

penyempaian materi dikerucutkan menjadi poin-poin penting saja, selain itu 

guru kurang kreatif menerapkan media pembelajaran dan model pembelajaran 

interaktif yang dapat memicu semangat belajar siswa dalam mengkonstruk 

ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Secara singkat dijelaskan dalam tabel 

berikut ini.  

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Persamaa n dan Perbedaan Orisinalitas Penelitian 

1 
G. Suranto 
(2021: 9) 

Kombinasi 

Pembelajaran 

Tatap Muka 

Terbatas dan 

Pembelajaran 

Jarak Jauh solusi 

cegah Learing 

Loss 

Persamaan diantara penelitian 
tersebet dengan tesis peneliti ialah 
sama-sama membahas tentang 
pembelajaran tatap muka terbatas. 
Sementara perbedaan ialah 
penelitian tersebut memakai metode 
eksperimen, sedakngkan peneliti 
menggunakan metode penelitian 
lapangan 

Penelitian sebelumnya 
hanya berfokus layanan 
Pembelajaran Tatap 
Muka (PTM) terbatas 
dengan tetap menerapkan 
protokol kesehatan dan 
seizin orang tua / wali 
murid serta pembelajaran 
Jarak Jauh, hal tersebut 
dikombinasikan 

2 
Sugi 
Rahmadani  
(2021:7) 

Implementasi 

Pembelajaran 

Pendidikan 

Agama Islam 

Integratif Pada 

Masa Pandemi 

Covid-19 di 

Sekolah 

Menengah 

Kejuruan Negeri 

Jawa Tengah di 

Purbalingga 

Sama-sama mengkaji tentang 
implementasi pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam integratif 
pada masa pandemi COVID-19. 
Fokus penelitiannya, peneliti 
sebelumnya berfokus pada gambaran 
strategi menggunakan hasil 
penelitian terhadap implementasi 
pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam integratif pada masa pandemi 
COVID-19 ini sudah sesuai dengan 
teori yang ada 

Penelitian sebelumnya 
hanya berfokus pada 
gambaran strategi 
menggunakan hasil 
penelitian terhadap 
implementasi 
pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam integratif 
pada masa pandemi 
COVID-19 ini sudah 
sesuai dengan teori yang 
ada 

3 
Muthi Tri 
Anita ( 
2016 : 11 ) 

Analisis 

Penggunaan 

Internet dalam 

Proses Belajar 

Mengajar pada 

Mata Pelajaran 

Ekonomi Kelas X 

di SMA PGII 2 

Bandung 

Sama-sama membahas tentang 
pembelajaran jarak jauh di tengah 
pandemic dengan penggunaan 
internet berbasis Online menggunak 
an media elektronik. 
Fokus penelitiannya, peneliti 
sebelumnya berfokus pada 
pembelajaran di tengah pandemic 
dalam penggunaan internet 
mempengaruhi kemampuan berpikir 

Penelitian sebelumnya 
hanya berfokus pada 
pembelajaran di tengah 
pandemic dalam 
penggunaan internet  
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karakter kritis pesertadidik, peneliti 
sekarang fokus terhadap penggunaan 
pembelajaran berbasis online dengan 
memanfaatkan internet 

4 
Siti 
Faizatunisa 
(2020:11) 

Implementasi 

Pembelajaran 

Tatap Muka di 

masa Pandemi 

Sama sama membahas tentang 
pembelajaran di saat pandemic 
covid-19. 
Fokus penelitiannya yaitu fokus 
terhadap pembelajaran tatap muka di 
kondisi pandemi Covid-19 dapat 
dilakukan dengan perencanaan yang 
matang. Dimulai dari penyusunan 
Rencana Perangkat Pembelajaran 
(RPP) yang dibuat seusai dengan 
kondisi pandemi covid-19, 
pelaksanaan pembelajaran yang 
diatur sesuai dengan rencana yang 
telah dibuat begitu pula dengan 
evaluasi atau penilaian 

Penelitian sebelumnya 
hanya berfokus layanan 
Pembelajaran di tengah 
pandemic covid-19 yang 
ditekankan pada 
Rencanaan Perangkat 
Pembelajaran (RPP) yang 
disederhanakan karena 
kondisi pandemic, akan 
dikembangkan pada 
metode serta strategi 
pembelajaran PAI di ssaat 
kondisi Pandei covid -19. 

5. 

Jurnal 
Kementeria
n 
Pendidikan, 
Kebudayaa
n, Riset, 
dan 
Teknologi 
Tahun 2021 

focus 

losslearning 

peserta didik 

Jurnal tentang focus losslearning 
peserta didik. 
Mengantisipasi hilangnya 
kesempatan/minat belajar (learning 
loss) bagi peserta didik pada masa 
pandemi Covid-19 maka diperlukan 
kebijakan PTM dengan mekanisme 
dan strategi yang beragam sesuai 
dengan kondisi satuan pendidikan 
dan kondisi wilayah masing-masing 

Jurnal terfokus 
bagaimana mengatasiloss 
leraning peserta didik di 
masa pandemi covid-19, 
pemebelajara Tatap 
Muka terbatas (PTM ) 
Terbatas sesai SKB 
Empat Menteri sebagai 
solusi terbaik dunia 
Pendidikan di masa 
pandemic covid-19. 

6. 
Jurnal Mitra 
kasih La Ode 

Analisis 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Tatap Muka 

Terbatas (TMT) 

di masa New 

Normal terhadap 

Hasil Belajar 

Matematika di 

Sekolah Dasar 

Jurnal sama-sama tentang 
Pembelajaran Tatap Muka Terbatas 
pada pembelajaran materi tertentu 
(Mata Pelajaran Matematika). 
Pelaksanaan PTM terbatas di SD 
Negeri 71 Buton terlaksana sesuai 
dengan panduan pelaksanaan PTM 
selama masa pandemi dengan 
penekanan pada penerapan protokol 
kesehatan yang ketat. Pelaksanaan 
PTM terbatas dilakukan dengan 
perencanaan yang matang, 
pelaksanaan yang cukup terarah,dan 
rutin melakukan evaluasi kegiaatan 
PTM dengan meminimalisir 
hambatan yang dialami selama 

pelaksanaan PTM 
terbatas di SD Negeri 71 
Buton terlaksana sesuai 
dengan panduan 
pelaksanaan PTM selama 
masa pandemi dengan 
penekanan pada 
penerapan protokol 
kesehatan yang ketat. 
Pelaksanaan PTM 
terbatas dilakukan 
dengan perencanaan 
yang matang, 
pelaksanaan yang cukup 
terarah,dan rutin 
melakukan evaluasi 
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kegiatan PTM terbatas berlangsung kegiaatan PTM dengan 
meminimalisir hambatan 
yang dialami selama 
kegiatan PTM terbatas 
berlangsung 

 

Berdasarkan uraian di atas, baik jurnal maupun tesis, menurut peneliti 

belum ada yang membahas tentang studi analisis implementasi menganalisis 

Penerapan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Pembelajaran 

Tatap Muka Terbatas dalam meningkatkan Proses Pembelajaran Materi PAI di 

SMA Kabupaten Pemalang. Oleh karena itu, peneliti memiliki perbedaan 

dengan penelitian-penelitian terdahulu. Hal tersebut menjadikan daya tarik bagi 

peneliti untuk meneliti Implementasi Surat Keputusan Bersama Empat Menteri 

tentang Tatap Muka Terbatas Implikasinya Terhadap Pembelajaran PAI di 

SMA Kabupaten Pemalang. 

B. Kajian Teori 

1. Latar Belakang Implementasi Surat Keputusan Bersama Empat 

Menteri tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas. 

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi dikeluarkanya SKB Empat 

Menteri tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas 

Dikarenakan sudah adanya langkah pencegahan melalui 

intervensi vaksinasi, kasus penularan Covid-19 di Indonesia sudah tidak 

sebanyak sebelum adanya vaksinasi karena antusias masyarakat yang 

tinggi untuk melakukan vaksinasi. Hal tersebut menyebabkan turunnya 
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lonjakan kasus Covid-19. Hampir dari semua kegiatan masyarakat 

berangsur-angsur kembali nomal. Hanya saja masyarakat diimbau untuk 

tetap waspada dan diharuskan untuk selalu menerapkan protokol 

kesehatan sebab vaksinasi hanya mengurangi gejala Covid-19 saja 

bukan menjadikan manusia kebal terhadap virus yang ada. 

Melihat penurunan kasus penyebaran virus yang terjadi, 

pemerintah kemudian membuat aturan baru dengan melakukan 

penyesuaian terhadap kondisi yang ada. Dalam dunia pendidikan, 

pemerintah menetapkan aturan baru berupa Surat Keputusan Bersama 

(SKB) menteri yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan 

pembelajara tatap muka terbatas. Adapun isi dari Surat Keputusan 

Bersama Empat Menteri tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 

dilakukan dengan:  

1) pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan 

protokol kesehatan; dan/ atau  

2) pembelajaran jarak jauh.  

b. Dalam hal pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan 

telah divaksinasi COVID-19 secara lengkap, maka pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, 

kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan 

kewenangannya menekankan satuan pendidikan anak usia dini, 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi di 
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wilayahnya menyediakan pembelajaran tatap muka terbatas dan 

pembelajaran jarak jauh.  

c. Mendapatkan izin orang tua/wali peserta didik terkait pelaksanaan 

proses pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak 

jauh terhadap anaknya. 

d. Penyelenggaraan proses pembelajaran yang dimaksudkan sesuai 

bunyi Diktum KEDUA selambat-lambatnya dilakukan pada TA 

2021/2022.  

e. Mengawasi proses PTM terbatas yang dilakukan oleh pemerintah 

pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kemenag provinsi, kantor 

Kemenag kabupaten/kota seperti yang dimaksudkan dalam Diktum 

KESATU.  

f. Apabila ditemukan atau terjadi kasus positif Covid-19 sebagaimana 

yang tertulis pada hasil pengawasan Kemenag dan dimaksud Diktum 

KELIMA, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor 

wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerial Agama 

kabupaten/kota, dan kepala satuan pendidikan, wajib melakukan 

penanganan kasus yang diperlukan dan dapat memberhentikan 

sementara pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan.  

g. Dalam hal satuan pendidikan belum dapat memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, maka 

penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan mengacu 

pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 
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Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Nomor 

04 lKBl2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor 

HK.01.08/Menkesl7093l2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang 

Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 

2020/202l dan Tahun Akademik 2020/202l di Masa Pandemi 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

Tentu penetapan aturan baru yang dirancang oleh pemerintah ini 

tidak serta merta ditetapkan tanpa ada alasan dan faktor-faktor yang 

melatarbelakanginya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

ditetapkan surat keputusan bersama empat menteri tersebut diantaranya 

ialah sebagai berikut: 

a. Upaya pemerintah penormalan kembali kondisi dan kegiatan 

masyarakat khususya dalam dunia pendidikan dengan tetap 

memperhatikan protokol kesahatan. 

b. Upaya percepatan kegiatan vaksinasi yang dilakukan oleh 

pemerintah kepada masyarakat.  

c. Upaya pemerintah dalam mengatasi ketidak efektifan kegiatan 

belajar mengajar secara daring atau online yang diterapkan 

sebelumnya. 

Maka dapat dikatakan bahwa ditetapkannya surat keputusan 

bersama empat menteri ini dilatar belakangi oleh upaya terbaru dari 

pemerintah dalam mengatasi problematika yang terjadi di dunia 

pendidikan. Salah satu problemnya ialah ketidakefektifan kegiatan 
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belajar mengajar jarak jauh atau daring yang diterapkan sebelumnya. 

Demikian dengan diterapkannya surat keputusan ini diharapkan dapat 

mencapai tujuan pembelajaran dan sekaligus dapat mengendalikan 

tingkat penularan Covid-19. 

b. Dampak yang ditimbulkan dari dikeluarkannya SKB Empat 

Menteri 

Memasuki tahun 2022, hampir dua tahun Covid-19 telah 

menyelimuti Indonesia, membuat masyarakat mulai terbiasa dan hidup 

berdampingan dengan covid-19. Kebiasaan ini tentu dibuktikan dengan 

terbiasanya masyarakat menggunakan teknologi dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Namun kegiatan belajar mengajar masih belum 

bisa dilaksanakan secara normal. Pemerintah masih berhati-hati dengan 

penyebaran covid-19 ini beberapa upaya dilaksanakan seperti 

pengetatan protokol kesahatan dan juga vaksinasi yang bertujuan 

sebagai pencegahan dan penambahan imun pada tubuh. Adanya 

penurunan angka penularan dan dibarengi dengan giat vaksin di seluruh 

Indonesia pada bulan Agustus 2021 Kemendikbud mengeluarkan Surat 

Keputusan Bersama empat Menteri yang didalamnya mengatur tentang 

pelaksanaan kegiatan pembelajar tatap muka terbatas. 

Ditetapkannya surat keputusan ini memiliki pengaruh tersendiri 

baik bagi pendidik, peserta didik dan orang tua murid atau masyarakat. 

Misalnya dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan. Sebagaimana 

yang telah diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan pembelajaran tentu 
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membutuhkan penyusunan rencana terlebih dahulu sebelum kegiatan 

pembelajaran dilaksanakan. penyusunan rencana dibutuhkan supaya 

tujuan dari pelaksanaan belajar mengajar bisa tercapai dengan 

maksimal. Penyusunan rencana belajar mengajar adalah faktor utama 

yang menjadi penentu arah kegiatan belajar mengajarnya. Sementara 

beberapa hal yang butuh disusun rencananya meliputi penentuan model, 

metode dan media serta susunan instrumen kegiatan belajar mengajar. 

Demikian dengan diterapkannya surat keputusan bersama empat 

menteri yang mengatur tentang pembelajaran tatap muka terbatas. 

Dibutuhkan penyusunan rencana baru yang sesuai dengan aturan yang 

telah ditetapkan tersebut. Lembaga pendidikan dan para pendidikan 

ditekankan untuk menyusunan rencana baru pada pelaksanaan kegiatan 

pembelajarannya yang sama sekali baru dan belum pernah dilakukan 

sebelumnya. 

Sehingga tidak sedikit dari lembaga pendidikan dan para guru 

mengalami kesulitan dalam menyusun rencana pembelajaran yang 

efektif serta sesuai dengan surat keputusan yang telah ditetapkan 

tersebut. Selain itu lembaga pendidikan juga disibukkan dengan 

melakukan penyusunan  prosedur  pelaksanaan  protokol  kesehatan  

seperti  pengukuran  suhu  tubuh,  penggunaan  masker,  mencuci  

tangan,  dan  menjaga  jarak,  membentuk  tim  satuan  tugas (satgas), 

menyiapkan sarana dan pra sarana penerapan protokol kesehatan seperti 

memperbanyak tempat cuci tangan, pengadaan hand sanitizer, 
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memberikan penanda untuk jaga jarak, melakukan sosialisasi penerapan 

protokol kesehatan melalui media sosial, merumuskan jadwal dan 

pembagian ruangan kelas dengan kapasitas maksimum 50% dari jumlah 

siswa per-kelas, serta menyebarkan  angket  survei  persetujuan  orang  

tua  terhadap  pembelajaran  tatap  muka  terbatas. (Nevly Wisano 

Powa, 2021, 107) 

Namun ketetapan surat keputusan bersama empat menteri 

tentang pembelajaran tatap muka terbatas ini memiliki dampak atau 

pengaruh positif tersendiri. Demikian dengan diterbirkannya surat 

keputusan tersebut, lembaga pendidikan, pendidik dan para murid dapat 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka terbatas 

lebih baik dibandingkan dengan daring. Hal ini dikarenakan 

pembelajaran dengan tatap muka terbatas lebih menimbulkan 

komunikasi dua arah secara aktif dengan siswa dibandingkan dengan 

daring secara sepenuhnya. Dalam pembelajaran tatap muka terbatas 

Guru lebih dapat memahami siswa dan mengenal siswa dengan baik. 

selain itu, siswa juga dapat mencari tahu lebih dalam mengenai materi 

yang disampaikan oleh guru saat pembelajaran daring dengan 

menanyakannya secara langsung dengan guru saat mengikuti 

pembelajaran tatap muka terbatas. 

Manfaat dari Surat Keputusan Bersama Empat Menteri yang 

mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka secara 

terbatas juga dirasakan oleh para orang tua dan masyarakat. Hal ini 
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dikarenakan dengan ditetapkannya surat keputusan tersebut, beban atau 

tanggung jawab orang tua terhadap pendidik anaknya menjadi lebih 

ringan dari sebelumnya yang mulanya harus mengawasi dan 

mendampingi proses pembelajaran PJJ atau full daring. Selain itu orang 

tua dan masyarakat juga tidak perlu khawatir terhadap kondisi 

anaknnya saat mengikuti pelaksanaan pembelajar tatap muka secara 

terbatas. Sebab surat keputusan tersebut telah mengatur secara detail 

tata pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan tetap memprioritaskan 

aspek keselamatan dan kesehatannya. 

c. Implementasi SKB Empat Menteri Tentang Tatap muka terbatas 

Terhadap Pembelajaran PAI 

Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTM) pada 

satuan pendidikan yang tertuang dalam SKB 4 Menteri tersebut 

dilaksanakan melalui 2 fase yaitu masa transisi dan masa kebiasaan 

baru. Fase pertama berlangsung selama dua bulan sejak dimulainya 

PTM pada satuan pendidikan, kemudian setelah fase transisi berakhir 

PTM memasuki fase kedua yaitu fase kebiasaan baru. 

Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) ini diatur beberapa 

ketentuan mengenai penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi 

Covid 19. Diktum Kesatu menyebutkan, Penyelenggaraan pembelajaran 

dimasa pandemi Coronavirus Disease 2019 dilakukan dengan 

pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol 

kesehatan dan/atau pembelajaran jarak jauh. Artinya bahwa satuan 
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pendidikan dapat menentukan sistem mana yang akan diterapkan dalam 

satuan pendidikan terkait. Jika memungkinkan satuan pendidikan dapat 

melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, namun jika tidak 

memungkinkan satuan pendidikan dapat melaksanakan pembelajaran 

jarak jauh, atau kedua pola dapat disatukan dengan melaksanakan 

pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh. Hal ini 

juga di terangkan dalam Diktum ketiga yang menerangkan bahwa, 

Orang tua/wali peserta didik dan guru dapat memilih pembelajaran 

tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya. 

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTM) dalam pembelajaran 

PAI di SMA Negeri 1 Pemalang dilatar belakangi karena adanya Surat 

Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri juga karena adanya Surat 

Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tentang Ketentuan 

Sekolah dalam melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di 

tengah pandemic harus memenuhi syarat dalam hal protokol Kesehatan 

karena keselamatan kemanusiaan dalam Satuan Pendidikan itu lebih 

utama, sehingga pada proses pembelajaran dengan menggunakan 

metode Blended Learning dalam pembelajaran PAI. 

SMA Negeri 1 Petarukan merupakan salah satu sekolah di 

Kabupaten Pemalang yang menerapkan pembelajaran Tatap Muka 

Terbatas dalam pembelajaran PAI. SMA Negeri 1 Petarukan 

menggunakan blended Learning ini dalam pembelajaran jarak jauh 

selama masa pandemi Covid-19, SMA Negeri 1 Petarukan mulai 
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menerapkan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas sejak dikeluarkannya 

Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri juga setelah 

diumumkannya level status pandemi covid-19 di tingkat Kabupaten 

Pemalang, bahwa level PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat) sebagai upaya penekanan penyebaran Covid-19 sesuai 

Instruksi Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) yang kemudian 

penerapan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas selama pandemi pada 

hampir keseluruhan mata pelajaran di SMA Negeri 1 Petarukan, Hal 

tersebut melatarbelakangi adanya pelatihan-pelatihan pada guru PAI 

mulai kreatif dan berinovasi menggunakan media pembelajaran digital 

berbasis internet. 

Implementasi Surat Keputusan Bersama Empat Menteri tentang 

Pembelajaran Tatap Muka terbatas, menurut Bapak Drs. Heny Gunanto, 

M.Si selaku Kepala SMA PGRI 1 Taman menjelaskan bahwa motede 

yang digunakan dalam pembelajaran PAI ini adalah metode E-

Learning. Dalam pelaksanaannya metode ini menggunakan audio, video 

ataupun perangkat komputer, atau juga kombinasi ketiganya dalam 

proses pembelajaran PAI. Selain itu Bapak Drs. Kuswiyarso, M.Si 

selaku Wakil kepala sekolah bidang Kurikulum SMA PGRI 1 Taman 

menjelaskan bahwa penerapan pembelajaran di SMA PGRI 1 Taman 

sudah sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri. 

Sekolah mematuhi penerapan protokol kesehatan secara ketat dan juga 

mulai melengkapi fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Hal serupa 
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disampaikan oleh Bapak Agus Riyanto, S.Pd selaku Wakil kepala 

Sekolah Bidang Kesiswaan SMA PGRI 1 Taman juga menuturkan 

bahwa pelaksanaan pembelajaran di SMA PGRI 1 Taman sudah 

disesuaikan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri, 

pembelajaran menggunakan blended learning yaitu kombinasi 

pembelajaran luring dan daring, Bapak Ahmad Faqihuddin Baharsyah, 

S.Pd mengemukakan bahwa perpaduan antara luring dan daring 

(Blended Learning) sangat membantu dalam pelaksanaan pembelajaran 

PAI terutama dalam penyampaian materi yang lebih ke aspek penilaian 

kognitif, afektif serta psikomotorik, mengingat mata pelajaran PAI 

sangat syarat dengan hal praktik serta sikap peserta didik. 

2. Pembelajaran PAI di masa Pandemi Covid-19 

a. Pengertian pembelajaran PAI 

Kata “pembelajaran” berasal dari bahasa Inggris Instructions, kata 

ini memiliki arti yang lebih luas daripada pengajaran. Jika pengajaran 

diartikan dengan konteks guru dan murid dalam ruang formal, maka 

pembelajaran diartikan sebagai kegiatan belajar mengajar yang tak harus 

dihadiri secara fisik. Sehingga dalam pembelajaran yang digarisbawahi 

adalah proses belajar, maka usaha-usaha yang telah direncanakan dalam 

memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri 

siswa adalah pembelajaran (Syuaeb Kurdi, 2006:1). Sedangkan pendidikan 

dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara adalah memaksimalkan potensi serta 
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kemampuan yang dimiliki anak supaya mendapatkan ketentraman jiwa dan 

kebermanfaatannya bagi khalayak selama hidup. Dapat diambil 

kesimpulan pengertian di atas yaitu pendidikan adalah upaya yang 

dilakukan demi melahirkan peserta didik atau generasi menuju 

kedewasaan, kecakapan, berkepribadian baik, berakhlak mulia dan 

memiliki kecerdasan berpikir melalui bimbingan dan latihan. 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan dengan 

memberikan pendidikan dan pelatihan kepada peserta didik untuk 

mencapai hasil belajar. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat 

diajukan dalam berbagai bentuk seperti berubahnya pengetahuan, 

pemahaman, sikap dan tingkah laku, keterampilan, kecakapan dan 

kemampuan, daya reaksi, daya penerimaan dan lain lain aspek yang ada 

pada individu yang belajar (Sudjana,2000). 

Istilah pembelajaran pada dasarnya mencangkup dua konsep yang 

saling terkait, yaitu belajar dan mengajar. Menurut teori belajar kognitif, 

belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Kleden berpendapat 

bahwa belajar pada dasarnya berarti mempraktekkan sesuatu, sedangkan 

belajar sesuatu berarti mengetahui sesuatu. Cronbach memberikan arti 

belajar: “learning is shown by a change behavior as a result of 

experience” Harold Spears memberikan batasan tentang belajar yaitu: 

“Learning is to observe, to read, to imitate, to try something themselves, to 

listen, to follow direction” sedangkan Geoch, mengatakan: “Learning is a 

change in performace as a result of practice” (Sadirman, 2011:48). 
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Pembelajaran merupakan suatu rangkaian peristiwa yang kompleks 

dan sistematis. Dalam peristiwa tersebut terjadi interaksi pendidik dan 

peserta didik dalam rangka perubahan sikap dan pola pikir yang menjadi 

kebiasaan bagi peserta didik yang bersangkutan. Pendidik berperan sebagai 

pengajar dan peserta didik sebagai pelajar. Belajar dan mengajar adalah 

dua kegiatan yang terjadi bersamaan, tetapi memiliki makna yang berbeda, 

sebagaimana yang diungkapkan Suherman (2003) bahwa “Peristiwa 

mengajar selalu disertai dengan peristiwa belajar, ada guru yang mengajar 

maka ada pula siswa yang belajar. Namun, ada siswa yang belajar belum 

tentu ada guru yang mengajar, sebab belajar bisa dilakukan sendiri.” 

Pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan 

pengajaran, tetapi sebenarnya mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam 

konteks pendidikan, pendidik mengajar agar peserta didik dapat belajar 

dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang 

ditentukan (aspek kognitif), juga dapat memengaruhi perubahan sikap 

(aspek afektif), serta keterampilan (aspek psikomotorik) seorang peserta 

didik, namun proses pengajaran ini memberi kesan hanya sebagai 

pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan pengajar saja. Sedangkan 

pembelajaran menyiratkan adanya interaksi antara pendidik dengan peserta 

didik. 

Hal ini senada dengan sabda Rasulullah SAW yang menjelasakan 

bahwasanya: 
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ـْيَن ُحَلَماَء فُقََهاَء ُعلََماَء َويَُقاُل اَلرَّ  بَّانِيُّ الَِّذى يُــَرِبــّى النَّاَس بِِصَغاِر اْلِعْلِم َقْبَل ِكَباِرهِ ُكْونـُـْوا َربَّانِّيِ  

Artinya: “Jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih, dan ulama. Disebut 
pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu 
sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak.” (HR. Bukhari). 

Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No.20 

tahun 2003 mengatakan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam 

arti pembelajaran merupakan proses belajar yang diciptakan guru dengan 

tujuan untuk mengembangkan kreativitas berfikir peserta didik sehingga 

kemampuan berfikir juga meningkat. Tidak hanya itu, proses belajar 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan 

baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi 

pelajaran. 

Menurut Aunurrahman (2010) Pembelajaran merupakan Upaya 

mengubah masukan berupa siswa yang belum terdidik, menjadi siswa yang 

terdidik, siswa yang belum memiliki pengetahuan tentang sesuatu, menjadi 

siswa yang memiliki pengetahuan. Demikian pula siswa yang memiliki 

sikap, kebiasaan atau tingkah laku yang belum mencerminkan eksistensi 

dirinya sebagai pribadi baik atau positif, menjadi siswa yang memiliki 

sikap, kebiasaan dan tingkah laku yang baik. Pembelajaran yang efektif 

ditandai dengan terjadinya proses belajar dalam diri siswa. seseorang 

dikatakan telah mengalami proses belajar apabila di dalam dirinya telah 

terjadi perubahan, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti 

menjadi mengerti dan sebagainya. 
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Sedangkan pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan 

materi berupa bimbingan, arahan ataupun yang dipelajari adalah ajaran 

agama yang ditujukan agar manusia dapat mempercayai dengan hati yang 

penuh akan adanya Tuhan, serta patuh dan tunduk dalam melaksanakan 

perintah Tuhannya dalam bentuk ibadah. Adapun pendidikan agama islam 

sebagaimana yang dijelaskan oleh Zakiah Daradjat ialah sebuah upaya 

untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat 

memahami ajaran Islam secara menyeluruh”. Kemudian peserta didik 

meresapi tujuan pendidikan yang membawanya bisa menerapkan sekaligus 

menjadikan ajaran agama sebagai pandangan dan pedoman hidupnya. 

(Abdul Majid dan Dian Andayani, 2004:130). 

Maka dapat dikatakat bahwa pendidikan agama Islam adalah upaya 

pendidikan agama Islam atau ajaran Islam dan lain-lainnya agar menjadi 

pandangan dan sikap hidup (way of life) seseorang. Dalam pengertian ini 

terwujud bentuk; pertama, segenap kegiatan yang dilakukan seseorang 

atau suatu lembaga untuk membantu seorang atau kelompok peserta didik 

dalam menanamkan dan menumbuh kembangkan ajaran Islam dan nilai-

nilai Islam. Kedua, segenap fenomena atau peristiwa perjumpaan antara 

dua orang atau lebih yang pengaruhnya adalah tertanamnya atau tumbuh 

kembangnya ajaran Islam dan nilai-nilainya pada salah satu atau beberapa 

pihak (Muhaimin, 2001:37). 

Dari uraian pengertian di atas, menurut hemat peneliti bahwa 

pengertian pendidikan agama Islam adalah segala usaha atau tindakan dan 
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kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dalam beragama 

baik dalam aspek tauhid, aspek peribadatan, aspek akhlaq, aspek fiqih dan 

kemasyarakatan pada umumnya. Pengertian dari pendidikan agama Islam 

dapat dipahami tidak terlepas dari pengembangan sub sitem pendidikan 

nasional sebagai wahana pembinaan dari lembaga pendidikan secara 

keseluruhan. Pendidikan agama Islam bukanlah suatu proses yang dapat 

terjadi dengan cepat dan dipaksakan, tetapi berjalan secara berangsur-

angsur, wajar, sehat dan sesuai dengan pertumbuhan, kemampuan dan 

keistimewaan umur yang sedang dilalui oleh anak didik (Zakiah 

Daradjat,1982:69-72) 

b. Tujuan dan Fungsi Pembelajaran PAI 

 

 

Tujuan pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam adalah 

untuk mencapai kualitas dan potensi peserta didik menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia. 

Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S Az-Dzariyat ayat 56 yang berbunyi 

seperti dibawah ini : 

 

Artinya : “Dan aku tidak menciptakan Jin dan Manusia melainkan supaya 
mereka mengabdi kepada-Ku” (Q.S. Az-Dzariyat: 56) 

Pada dasarnya tujuan pelaksanaan pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam adalah sebagai upaya meningkatkan keimanan, pemahaman 
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serta penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang ajaran- ajaran 

Islam, sehingga membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa 

terhadap Allah SWT serta berakhlakul karimah dalam kehidupan pribadi, 

masyarakat, berbangsa serta bernegara. 

Sementara fungsi dari Pendidikan Agama Islam diantaranya: 

1) Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta 

didik kehadirat Allah SWT. 

2) Penanaman nilai sebagai pedoman hidup didunia dan diakhirat. 

3) Penyesuaian mental, yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungannya 

baik fisik ataupun sosialnya, dan dapat mengubah lingkungannya 

menjadi lingkungan yang agamis sesuai dengan ajaran agama Islam. 

4) Perbaikan, yaitu memperbaiki kelemahan, kekurangan, ataupun 

kesalahan peserta didik dalam pemahaman dan pengamalan ajaran 

agama Islam. 

5) Pencegahan, untuk mencegah hal-hal negatif. 

6) Pengajaran, mengajari peserta didik ilmu pengetahuan keagamaan. 

7) Penyaluran, yaitu menyalurkan peserta didik yang memiliki bakat 

khusus di bidang keagamaan agar dapat berkembang secara maksimal. 

Maka dapat dipahami bahwa tujuan pembelajaran PAI ialah untuk 

mengembangkan fitrah keberagaman subyek peserta didik agar lebih 

mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. 

Selain itu pendidikan agama Islam tidaklah sekedar proses usaha 

mentransfer ilmu pengetahuan atau norma agama melainkan juga berusaha 
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mewujudkan perwujudan jasmani dan rohani dalam peserta didik agar 

kelak menjadi generasi yang memiliki watak, budi pekerti, dan kepribadian 

yang luhur serta kepribadian muslim yang utuh (Muntholi'ah, 2002:18). 

Hal ini senada dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan 

oleh Imam Bukhari yakni: 

َسانِِه َكَمثَِل اْلَبهِ  َرانِِه أَْو يَُمّجِ دَاِنِه أَْو يَُنّصِ  يَمِة تُْنتَُج اْلَبِهيَمةَ َهلْ ُكلُّ َمْولُوٍد يُوَلدُ َعلَى اْلِفْطَرةِ َفأَبََواهُ يَُهّوِ

 تََرى فِيَها َجدَْعاءَ 

Artinya: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci). Kemudian 
kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, 
Nasrani, atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan 
binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat 
padanya?" (HR Bukhari) 

Pendidikan agama Islam di sekolah diarahkan untuk 

meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan 

ajaran agama Islam. Nazarudin Rahman (2009) menjelaskan bahwa ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran pendidikan 

agama Islam sebagai berikut: 

1) Pendidikan agama Islam sebagai usaha sadar, yakni suatu kegiatan 

membimbing, pengajaran atau latihan yang dilakukan secara 

berencana dan sadar atas tujuan yang hendak dicapai. 

2) Peserta didik harus disiapkan untuk mencapai tujuan pendidikan 

agama Islam. 
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3) Pendidik atau guru agama Islam harus disiapkan untuk bisa 

menjalankan tugasnya, yakni merencanakan bimbingan, pengajaran 

dan pelatihan. 

4) Kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam diarahkan untuk 

meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman 

ajaran Islam. 

c. Pelaksanaan Pembelajaran di masa pandemi 

Pandemi Covid-19 banyak dirasakan hampir semua negara 

dibelahan dunia. Setiap negara disibukkan dalam menetapkan berbagai 

macam kebijakan sebagai upaya dalam memutus mata rantai penyebaran 

viruscorona, yang salah satunya negara Indonesia. Indonesia sendiri 

menetapkan kebijakan, Permberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

(PPKM) yang diberlakukan disetiap daerah. Kebijakan tersebut 

menjadikan adanya perubahan-perubahan besar, seperti bidang ekonomi, 

bidang kesehatan, maupun bidang pendidikan.Pemerintah  melalui 

Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan (Kemendikbud) berupaya agar 

para pelaku pendidikan seperti guru dan siswa tetap bisa 

menyelenggarakan belajar mengajar meskipun dengan cara yang berbeda. 

Kemendikbud menetapkan peraturan bahwa pendidikan di Indonesia 

tetap diselenggarakan, namun dengan sistem yang berbeda yaitu dengan 

Belajar Dari Rumah (BDR). Kementerian pendidikan dan kebudayaan 

mendorong pelaksanaan proses belajar mengajar dilakukan secara daring. 

Tantangan tersendiri bagi pelaku pendidikan saat pandemi ini, dengan 
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pelaksanaan pembelajaran via daring semua elemen di dunia pendidikan 

tertantang untuk saling berinovasi seperti pendidik, peserta didik, institusi 

dan bahkan tantangan ini ikut meluas bagi masyarakat seperti para orang 

tua. Dalam pelaksanaannya pendidik harus mencari cara bagaimana agar 

tetap bisa menyampaikan materi pembelajaran dan dapat diterima dengan 

mudah oleh siswa didik. Begitu juga siswa yang dituntut agar bisa 

menyesuaikan diri dalam situasi dan kondisi seperti saat ini, salah satunya 

kesiapan mental. 

Konsep pembelajaran daring adalah bentuk inovasi, yang tentunya 

tidak dapat terlepas dari peran teknologi. Teknologi dapat mempermudah 

segala kebutuhan dalam proses belajar mengajar. Sejalan dengan pendapat 

Tounder yang mengatakan bahwa teknologi digital dalam lembaga 

pendidikan sebagai sarana pendukung dalam pembelajaran, baik sebagai 

sarana dalam mengakses informasi sumber belajar ataupun sebagai sarana 

penunjangkegiatan belajar dan berkaitan dengan tugas. Seiring dengan 

perkembangan zaman teknologi semakin berkembang, saat ini banyak 

platform yang dapat membantu pelaksanaan pembelajaran daring seperti e-

learing, Google Clasroom, Edmodo, Moodle, Rumah belajar, dan bahkan 

platform dalam bentuk video conference sudah semakin banyak 

diantaranya seperti Google meet, Zoom, dan Visco Webex. (Hanifah, 

2020). 

Namun pelaksanaan pembalajaran daring yang dilakukan oleh 

beberapa lembaga pendidikan banyak mengalami kendala dan hambatan. 
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Adanya hambatan tersebut dikarenakan tidak adanya persiapan dari 

lembaga sekolah, minimnya kemampuan yang dimiliki oleh guru dan 

murid, minimnya fasilitas yang tersedia dan yang lainnya. Selain banyak 

mengalami kendala atau hambatan, kegiatan pembelajaran daring tidak 

cukup efektif untuk mata pelajaran tertentu seperti mata pelajaran 

pendidikan agama islam atau PAI. Hal ini dikarenakan pembelajaran mata 

pelajaran PAI membutuhkan penghayatan yang lebih dan dalam 

penyampaiannya tidak hanya sekedar sebatas toeri, melainkan juga 

penyampaian melalui praktek secara langsung. Pembelajaran praktek 

dalam mata pelajaran mata PAI seperti praktek pelaksanaan sholat, wudhu, 

tata cara muamlah dan yang lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pelaksananaan pembelajaran mata pelajara PAI secara dari di masa 

pandemi belum bisam efektif dan optimal. 

C. Kerangka Berfikir 

Penyakit baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya dalam tubuh 

manusia ini dinamakan dengan Covid-19 (Fauci et al., 2020). Awal mula 

diidentifikasi pada akhir bulan Desember 2019 di kota Wuhan, Ibukota 

Provinsi Hubei China, semenjak itu penyebarannya sangat massif hingga 

seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan wabah 

virus ini sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 

Januari 2020. Gejala atau tanda infeksi yang umum terjadi namun serius yaitu 

mengalami gangguan pernapasan akut, seperti demam tinggi, batuk, dan 

kesulitan bernapas (Handayani et al., 2019). Dibutuhkan masa penyembuhan 
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(inkubasi) rata-rata 5-6 hari dengan masa penyembuhan terpanjang selama 14 

hari (Lauer et al., 2020). Sampai pada tanggal 4 Desember 2020 melalui 

website www.covid-19.go.id, Indonesia melaporkan jumlah kasus pasien 

positif corona bertambah 5.083 sehingga total keseluruhan mencapai 563.680 

jiwa.  

Segala bentuk penanganan dan upaya mencegah penularan virus Covid-

19 semakin luas khususnya di bidang pendidikan, pemerintah Indonesia 

menyediakan layanan pendidikan yang dinamakan Belajar dari Rumah (BDR). 

Sejak beredarnya Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 4 tahun 2020 tertanggal 24 Maret 2020, maka pemberlakuan proses 

pembelajaran secara daring ini hanya dilakukan selama masa darurat 

penyebaran pandemi Covid-19 di semua jenjang pendidikan mulai dari SD, 

SMP, SMA/SMK, hingga perguruan tinggi dilakukan di rumah secara dalam 

jaringan (online). Seluruh aktivitas yang berkenaan dengan pendidikan ini 

seperti evaluasi pembelajaran, proses administrasi, hingga penerimaan peserta 

didik baru dilakukan seluruhnya secara daring. Hal tersebut dilakukan tidak 

lain dan tidak bukan untuk memutus penularan Covid-19 dan menyelamatkan 

generasi muda dari wabah Covid-19. Dalam 404 | Jurnal Ika Vol 8 No. 2 

Desember 2020 seorang guru tetap menyelenggarakan proses pembelajaran di 

masa pandemi Covid-19 walaupun hanya secara daring dan waktu yang 

terbatas (Asmuni, 2020). Kegiatan belajar mengajar semestinya terus berjalan 

supaya generasi muda tetap memiliki semangat belajar demi meraih cita-cita 



60 

 

 

 

yang nantinya akan menjadi generasi penerus yang dapat memajukan bangsa di 

masa depan (Pujiasih, 2020). 

Dengan demikian, berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini 

haruslah didukung oleh kepatuhan kehidupan bermasyarakatnya. Hal tersebut 

dapat membentuk karakter dan perilaku baik berwarga negara yang tidak hanya 

mampu bersaing di bangsa sendiri tetapi juga mampu menghadapi tantangan 

global (Tenten, 2012). Kegiatan belajar mengajar sesuai dengan surat edaran 

Kemdikbud Nomor 4 tahun 2020 dilakukan secara daring (online). 

Pembelajaran secara daring atau online learning merupakan model 

pembelajaran yang memanfaatkan teknologi berbasis computer, yang 

memungkinkan peserta didik dan guru saling berinteraksi melalui koneksi 

internet (Kuntarto, 2017). Materi yang disampaikan dibantu media 

pembelajaran (tayangan animasi, cuplikan video, presentasi powerpoint) 

dengan memanfaatkan teknologi komputer dan internet yang ada (Billah & 

Yazid, 2020).  

Pada tingkatan pelaksanaan pembelajaran secara daring ini perlu 

perangkat-perangkat mobile seperti smartphone atau telepon android, laptop, 

komputer, tablet, ataupun iphone yang memadai sehingga bisa dimanfaatkan 

untuk mengakses segala informasi di internet kapan saja dan dimana saja 

(Gikas & Grant, 2013) (Haryanto & Billah, 2020). Penggunaan teknologi yang 

memadai sebagai media pembelajaran membantu memudahkan proses 

berlangsungnya pembelajaran daring antara siswa dengan guru (Mahfudz & 

Billah, 2020) (Haryanto & Billah, 2020). Media smartphone berbasis teknologi 
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android dengan mudah memfasilitasi siswa untuk bisa belajar secara fleksibel 

dimanapun dan kapanpun secara mandiri (Sajidan et al., 2020) (Putri & Billah, 

2019). Disusul dengan Siaran Pers Nomor 137/sipres/A6/VI/2020 mengenai 

penyediaan layanan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru 

selama masa pandemi Covid-19 ini terkait poin penting wilayah sekolah di 

Indonesia yang sudah berada pada zona hijau atau zona aman boleh 

menyelenggarakan PTM terbatas ini. Meski begitu, selama pembelajaran 

berlangsung tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Salah satu wilayah 

yang sudah boleh melakukan kegiatan pembelajaran secara tatap muka yaitu 

kabupaten Tegal. Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan membuat Surat Edaran (SE) Nomor 420/04/60728 tertanggal 29 

Juli 2020 tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di 

lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Tegal, 405 | JURNAL 

IKA VOL 8 No. 2 DESEMBER 2020 memutuskan bahwa proses kegiatan 

belajar mengajar (KBM) pada satuan pendidikan tingkat PAUD, SD, SMP, dan 

SMA/SMK mulai menggunakan metode pembelajaran tatap muka (PTM) 

terbatas. Pembelajaran yang dilakukan melalui pertemuan pembelajaran yang 

berada di suatu ruangan untuk menyampaikan materi pembelajarannya 

langsung muka bertemu muka tanpa perantara apapun merupakan definisi dari 

pembelajaran tatap muka. SD N Suniarsih di Kabupaten Tegal melakukan 

kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Dalam pelaksanaanya, guru SD N 

Suniarsih masih merasa kesulitan akan beberapa masalah yang terjadi selama 
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pembelajaran, seperti: waktu pembelajaran yang terbatas, dan teknis 

pelaksanaan pembelajaran yang masih rancu. 

Berbeda dengan kegiatan pembelajaran sebelum adanya wabah ini, 

kegiatan pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19 ini lebih banyak 

aturannya. Namun, pertaturan tersebut dibuat demi keselamatan diri dan 

tercapainya tujuan pembelajaran dengan baik. Untuk mencapai tujuan 

pembelajaran tersebut, salah satu langkah alternatif atau solusi terbaik yang 

dapat dilakukan yaitu dengan membuat rumusan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah selama pandemi 

Covid-19 (Anggraeni & Akbar, 2018) (Telupun, 2020) (Jalal, 2020). Dengan 

demikian, guru dapat memberikan solusi bagaimana memaksimalkan waktu 

yang tebatas selama PTM dan langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran 

melalui adanya penelitian mengenai implementasi pembelajaran tatap muka 

terbatas ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

implementasi penerapan pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19 

pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Pemalang. 
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Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 
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BAB III 

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 

A. Profil Lembaga 

1. Profil SMA Negeri 1 Pemalang 

Sudah terbentuk sejak Tahun 1961, SMA Negeri 1 Pemalang dibentuk 

panitia SMA yang terdiri atas unsur Pemerintahan Kabupaten Pemalang, 

guru-guru SGA Negeri Pemalang, dan guru-guru SMP Negeri 1 Pemalang. 

Setelah terbentuk, unsur Pemerintahan Daerah Pemalang mendapatkan tugas 

untuk menyiapkan gedung. Adapun unsur pendidik diberikan tugas untuk 

membuka SMA Persiapan. Pada 1 Agustus 1962, dibukalah SMA Persiapan 

sebanyak 3 kelas yang seluruhnya adalah kelas I dan bertempat di Gedung 

SGA Pemalang. Sekolah tersebut dipimpin oleh Bapak R. Mardikun dengan 

guru-guru yang berasal dari SGA Negeri, SMP Negeri 1, dan Departemen 

Agama. Surat Keputusan penegerian dari Departemen P dan K keluar dengan 

nomor akta pendirian : 59/SK/B/III tanggal 25 Juli 1963, per 1 Agustus 1963, 

dengan guru tetap 2 orang yaitu Bapak Endro Suwarjo, BA. Dan Bapak 

Soedjono Sajadi, B.A. serta siswa sejumlah 3 kelas. Tata Usaha terdiri atas 3 

orang yaitu Bapak R. Sukarno, Bapak Sukiswo, Bapak Ruswad, dan 1 orang 

pembantu yaitu Bapak Slamet.  

Sejak resmi berdiri tanggal 1 Agustus 1963 hingga 2016, SMA Negeri 

1 Pemalang mengalami beberapa perubahan pemimpin, yaitu : 

1. Bapak Endro Suwarjo, B.A.  

2. Bapak Nurhasyim Wijaya, B.A. 
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3. Bapak Sugiarto, B.A. 

4. Bapak Darkono, B.A. 

5. Bapak Soedjono Sajadi, B.A.  

6. Bapak Nurrahardjo, B.A. 

7. Bapak Drs. Suherli W.R., M.Pd. 

8. Ibu Dra. Rishi Mardiningsih, M. Pd. 

9. Bapak Ayanto, S. Pd., M. Pd. 

10. Bapak Harjono, S. Pd., M. Si  

Adapun Visi dan Misi dari SMA Negeri 1 Pemalang adalah: 

1. Visi  

“Mewujudkan Insan Indonesia yang berkepribadian Pancacila, 

Kuat Iman, Berakhlak Mulia, Berprestasi Prima, Berwawasan 

Lingkungan, dan Global.” 

2. Misi 

a. Belajar dengan sungguh-sungguh supaya bisa menjadi generasi 

penerus bangsa yang dapat memajukan serta menjaga perdamaian 

bangsa dan negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

b. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing sebelum proses 

pemebelajaran berlangsung, juga bagi yang beragama Islam setiap 

hari Jumat diwajibkan shalat dhuha, serta memberdayakan 

kecerdasan emosional. 

c. Mengasah kemampuan dan bakat yang dimiliki siswa dan giat 

mengikuti kompetisi atau perlombaan terkait bidang ilmu yang 
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dimilikinya seperti IPTEKS (pengetahuan, teknologi, dan 

seni/olahraga). 

d. Menanam pohon dan membuang sampah pada tempatnya, juga 

memanfaatkan limbah plastik untuk dijadikan tempat sampah 

merupakan agenda rutin selama satu semester berakhir.  

e. Selalu giat untuk terus meningkatkan prestasi siswa untuk mampu 

bersaing dan berkompetensi secara global. 

Upaya SMA N 1 Pemalang dalam menerima SKB 4 Menteri sampai 

menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang, POLRES 

Pemalang, Dindikbud Pemalang, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII 

bekerjasama dengan SMA Negeri 1 Pemalang melaksanakan Launching Satuan 

Tugas Covid-19 Pelajar Kabupaten Pemalang serta semangat gerakan vaksin bagi 

peserta didik. 

 

Gambar 3.1 Objek Penelitian 
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Gambar 3.2 Kegiatan Gerai Vaksin SMA N 1 Pemalang 

2. Profil SMA Negeri 1 Petarukan 

Pada tanggal 9 Juli 1990 melalui surat keputusan kepala desa 

Sirangkang nomor 144/KEP/2008/1990 tentang: penyerahan sebidang tanah 

bondo desa Sirangkang seluas 8000 M persegi untuk didirikan bangunan 

SMA Negeri 1 Petarukan, disetujui oleh Gubernur Jawa Tengah pada 

tanggal 2 April 1991 melalui surat nomor nomor surat: 143/8877. Kemudian 

pada tanggal 2 April tahun 2003 pernah diperingati sebagai HUT SMA 

Negeri 1 Petarukan. Pelacakan atas bulan April sebagai tanggal HUT SMA 

Negeri 1 Petarukan tidak kuat karena dasarnya adalah tanggal 2 April 1991 

dikeluarkannya surat persetujuan Gubernur Jawa Tengah perihal di atas. 

Padahal kondisi Siswa sudah ada sejak tanggal 16 Juli 1990. Tanggal 16 Juli 

1990 adalah pertama kali siswa masuk sekolah di SMA Negeri 1 Petarukan. 

Saat itu belum mempunyai gedung dan masih menginduk di SMA Negeri 
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Comal. Pada tanggal 16 Juli 2006 pernah diperingati sebagai HUT SMA 

Negeri 1 Petarukan, hanya saja pelaksanaannya dilakukan pada bulan Juni 

2006. Pelacakan tanggal 16 Juli sebagai HUT SMA Negeri 1 Petarukan 

tampaknya menjumpai banyak masalah, di samping kondisi sekolah masih 

libur, juga disibukkan dengan aktivitas penerimaan siswa baru. Melihat 

kenyataan tersebut akhirnya tanggal 16 Juli juga tidak dapat dipakai sebagai 

HUT SMA Negeri 1 Petarukan. 

Pada tanggal 1 Agustus 1990 secara serentak seluruh proyek 

pendirian bangunan sekolah (SMP dan SMA) di Jawa Tengah diserahkan 

oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah kepada seluruh kepala 

sekolah yang mendapatkan proyek UGB, termasuk SMA Negeri 1 

Petarukan mendapatkan bantuan 1 Unit Gedung Baru meliputi ruang: Ruang 

Kepala Sekolah, Ruang TU, Ruang Guru, Ruang BP, Ruang UKS, Ruang 

Gudang, WC, 4 Ruang Kelas Baru (RKB), RPT, RKT, dengan kelengkapan 

kontrak nomor: 08.08.Cb. w.11/637/MBA. Pelacakan tanggal 1 Agustus 

tidak dapat dijadikan untuk HUT SMA Negeri 1 Petarukan. Pada tanggal 7 

Agustus 1990 mulai dilakukan pembangunan gedung baru SMA Negeri 1 

Petarukan, melalui surat perjanjian kontrak antara pihak sekolah dengan CV 

Penggarit yang beralamatkan di Jalan Jendral Sudirman 13 Pemalang, 

dengan nomor surat: ku.08.08.cb.W11/3910/pkl. 

Pelacakan atas tanggal 7 Agustus 1990 ternyata memungkinkan 

sebagai momen HUT SMA Negeri 1 Petarukan, dengan pertimbangan 1) 

SMA Negeri 1 Petarukan telah memiliki siswa (3 kelas), 2) telah memiliki 
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guru, 3) awal pendirian bangunan melalui Surat perjanjian kontrak dengan 

CV Penggarit di atas, dan 4) tanggal 7 Agustus lebih leluasa untuk 

melakukan berbagai persiapan dalam merayakan HUT SMA Negeri 1 

Petarukan, disamping waktunya longgar, juga berdekatan dengan hari 

Pramuka dan HUT Proklamasi kemerdekaan RI. Berdasarkan alasan di atas, 

maka tanggal 7 Agustus selanjutnya dijadikan sebagai tanggal ulang tahun 

berdirinya SMA Negeri 1 Petarukan. 

Pada tanggal 26 Maret 1991 pembangunan gedung telah selesai dan 

tanggal itu dilakukan serah terima pembangunan gedung dari SUWARDI, 

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Jawa Tengah, selaku Pihak I, 

menyerahkan kepada Ruyat Widyoutomo, BA. Sebagai Kepala SMA Negeri 

1 Petarukan, selaku pihak II, dan Saksi-saksi 1) Ekat Soeparno, SH. CN. 

(Kabag. Perlengkapan Kanwil Depdikbud. ProvinsiJawa Tengah) 2) Drs. 

Moch Sahid (Jabatan: Kabid Dikmenum Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa 

Tengah). Berdasarkan lima peristiwa penting di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 1990 selanjutnya dijadikan awal 

berdirinya SMA Negeri 1 Petarukan kabupaten Pemalang. 

Pada tanggal 7 Agustus setiap tahunnya diperingati sebagai hari 

ulang tahun SMA Negeri 1 Petarukan. Adapun visi dan misi SMA Negeri 1 

Petarukan yaitu, Visi SMA Negeri 1 Petarukan adalah “Kuat Iman, Mulia, 

Akhlak, Unggul Prestasi, Berdisiplin dan Berbudaya”. Jika diuraikan visi 

sekolah di atas ada lima unsur utama cita-cita yang akan dituju, yaitu 

sebagai berikut. 



70 

 

 

 

a. Kuat Iman 

Warga sekolah patuh dan taat menjalankan perintah Tuhan Yang 

Maha Esa sesuai agama dan kepercayaanya 

b. Mulia Akhlak 

Warga sekolah berakhlak mulia dan mampu menerapkan 

hubungan yang baik dan terpuji terhadap sesamanya. 

c. Unggul Prestasi 

Warga sekolah mempunyai prestasi yang dapat dibanggakan dan 

diunggulkan sekolah baik di bidang akademik maupun nonakademik. 

d. Berdisiplin 

Warga sekolah mempunyai disiplin yang tinggi dalam semua 

kegiatan 

e. Berbudaya 

Warga sekolah melestarikan kebudayaan yang sudah berkembang, 

beradab, dan maju. 

Dalam penerepan Surat Keputusan Bersama 4 Menteri terkait 

pemberlakuan pertemuan tatap muka terbatas, SMA Negeri 1 Petarukan 

melakukan upaya diantaranya adalah persiapan sarana prasarana sesuai 

kebutuhan pembelajaran di masa pandemi , percepatan vaksinasi serta 

kerjasama dengan orang tua ( menghimbau terkait pembelajaran tatap muka 

terbatas , agar orang tua turut membantu serta memantau) 
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Gambar 3.3 Objek Kegiatan Koordinasi SMA N 1 Petarukan dengan Orang tua  

 

 

Gambar 3.4 Objek Penelitian Persiapan Sarana Prasarana Pembelajaran Tatap 

Muka Terbatas Sesuai Protokol Kesehatan 

3. Profil SMA PGRI 1 Taman Pemalang 

SMA PGRI 1 Taman adalah lembaga pendidikan di bawah yayasan 

yang bernama Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah 

Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP DM-PGRI) Jawa Tengah 

Cabang Kabupaten Pemalang. SMA PGRI 1 Taman awalnya bernama SMA 
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PGRI 1 Pemalang secara khusus berdiri sebagai salah satu hasil keputusan 

rapat kerja PGRI anak cabang Pemalang dengan bapak Suroto sebagai 

ketua, bapak Marsaid (alm) sebagai sekretaris merangkap kepala SD 

Kebondalem 03 Pemalang dan pihak SMEA Negeri Pemalang. Gagasan 

semula yang akan didirikan adalah SMP PGRI tetapi karena pada waktu itu 

sekolah lanjutan pertama dianggap sudah cukup, maka diambil keputusan 

untuk mendirikan SMA PGRI dan STM PGRI dengan pertimbangan untuk 

menampung arus lulusan SMP yang semakin membludak. Di lain pihak 

jumlah SMA sangat terbatas, dan belum ada STM Rekayasa. Waktu itu 

hanya ada satu STM yaitu STM Petarukan di Kecamatan Petarukan 

Kabupaten Pemalang. 

Pada mulanya, SMA PGRI 1 Pemalang berdiri hampir bersamaan 

dengan berdirinya STM PGRI. Keduanya mulai menerima siswa baru pada 

tahun ajaran 1981/1982. SMA PGRI menerima tiga kelas sedangkan STM 

PGRI menerima satu kelas. Pelaksanaan belajar mengajar berlangsung pada 

sore hari, karena lokasi masih meminjam pada SMEA Negeri Pemalang. 

Namun demikian setelah berjalan selama satu semester, SMA PGRI 

mendapat izin untuk terus dibuka tetapi STM PGRI tidak diizinkan. Alasan 

itu muncul karena sarana dan alat-alat praktiknya tidak memenuhi syarat 

sebagai sekolah kejuruan yang 60% berupa praktik dan 40% teori tapi dalam 

kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya yakni 60% teori dan 40% 

praktik sehingga akhirnya STM PGRI kurang diminati oleh masyarakat. 
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Dalam proses perkembangannya pada tahun 1985, status SMA 

PGRI menjadi Diakui dengan SK No. 001/C/Kep/I/86 tanggal 6 Januari 

1986. Lokasi belajar mulai terpisah menjadi dua yaitu untuk kelas satu dan 

dua masih meminjam SMEA Negeri Pemalang sedangkan kelas tiga 

menempati lokasi baru di jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Taman, 

Pemalang. Pada tahun ajaran 1989/1990 meskipun status Diakui 

akreditasinya belum habis, tetapi berkat perjuangan guru-guru dan yayasan 

akhirnya status SMA PGRI Pemalang naik menjadi Disamakan dengan SK 

Dirjen Dikdasmen Nomor 009/C/Kep/1990 tertanggal 20 Januari 1990 dan 

sepenuhnya menempati gedung sendiri di jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 

sampai dengan sekarang. 

Adapun periodisasi Kepala Sekolah SMA PGRI 1 Pemalang 

adalah: 

1. Siswadi (1981–1983) 

2. Mulyono, B.A. (1983–1984) 

3. Suwito, B.A. (1984–1993) 

4. Sugiarto, B.A. (1993–1999) 

5. Sukisno Heru Yuwono, B.A. (1999–2002) 

6. Drs. Fathurohman (2002–2010) 

7. Drs. H. Maknun Andriansah, M.Si (2010–2021) 

8. Drs. Heny Gunanto, M.Si (2021 – sekarang)  
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SMA PGRI 1 Taman, menyelenggarakan beragam ekstrakurikuler 

untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didiknya seperti Pramuka, 

PKS, PMR, Rohis, Panahan, Renang, Spegesta IT Community (Sitcom), 

Hadroh Al-Adni, Musik Band, Futsal, Badminton, Tenis Meja, Teater Obor, 

Modern Dance, Bola Voli, dan lain-lain. SMA PGRI 1 Taman memiliki 

fasilitas dan sarana prasarana yang cukup lengkap, anatara lain: 

Laboratorium Bahasa, 2 Laboratorium IPA, 2 Laboratorium Komputer, 2 

Ruang Perpustakaan, Ruang Kelas ber-CCTV dan LCD Proyektor, Ruang 

UKS, Ruang OSIS, Sanggar Pramuka, Bengkel Teknik Sepeda Motor, 

Ruang Menjahit (Tata Busana), Ruang Multimedia, Ruang Konsultasi, Toko 

Koperasi, Studio Musik, 2 Ruang Keterampilan (Memasak & Sablon), 

Ruang Aula, Kantin Sekolah, Kantin Kejujuran, Tempat Parkir luas, Masjid 

Al-Ikhlas, Arena Olahraga, Toilet bersih, dan Wifi Area. 

Program unggulan yang diselenggarakan oleh SMA PGRI 1 Taman 

adalah life skill (kecakapan hidup) antara lain: Teknik Sepeda Motor, 

kerjasama dengan SMK PGRI 1 Taman, Teknik Menjahit (Tata Busana), 

kerjasama dengan LPTK/Profesional, dan Spegesta IT Community 

(Sitkom). Adapun kondisi sekarang, pada Tahun Pelajaran 2021/2022, SMA 

PGRI 1 Taman memiliki 12 rombongan belajar, dengan jumlah peserta 

didik sekira 315 orang, dan dengan jumlahguru dan tenaga kependidikan 45 

orang. Profil dan kegiatan sekolah bisa diakses melalui laman 

www.smapgri1tamanpemalang.sch.id. Adapun untuk visi dan misi dari 

SMA PGRI 1 Taman adalah sebagai berikut: 
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1. Visi Pendidikan Nasional 

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, dalam penjelasannya dinyatakan bahwa Visi Pendidikan 

Nasional adalah “Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial 

yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara 

Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga 

mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah”. 

2. Visi Sekolah 

 Berdasarkan visi pendidikan nasional dan peraturan menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar 

Pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan Menengah 

yang menjelaskan tentang visi dan misi sekolah, dan analisis konteks 

maka SMA PGRI 1 Taman merumuskan visi sebagai berikut: 

“Terwujudnya Peserta Didik yang mampu mengimplementasikan Profil 

Pelajar Pancasila dan Ilmu Pengetahuan serta Terampil Berkarya”. 

3. Misi Pendidikan Nasional 

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, dalam penjelasannya dinyatakan bahwa Misi Pendidikan 

Nasional adalah: 

a. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh 

pendidikan yang bemutu bagi seluruh rakyat Indonesia; 
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b. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bagi 

bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka 

mewujudkan masyarakat belajar; 

c. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan 

untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; 

d. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan 

sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap 

dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan 

e. pemberdayaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

4. Misi Sekolah 

 Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, SMA PGRI 1 Taman 

menjabarkannya dalam misi sebagai berikut. 

a. Rutin mengadakan kegiatan keaagaman bagi setiap agama yang 

dianut, untuk yang beragama Islam setiap hari Jumat diwajibkan 

untuk melaksanakan shalat sunnah Dhuha 2 rakaat di Masjid. 

b. Setiap 1 tahun sekali pada bulan Ramadhan diadakan kegiatan bagi-

bagi Ta’jil dan Kultum sebelum menunggu datangnya waktu berbuka 

puasa sehingga melalui kegiatan tersebut diharapkan mampu 

menumbuhkan rasa peduli sesama manusia. 

c. Belajar dengan sungguh-sungguh supaya bisa menjadi generasi 

cerdas yang dapat memajukan bangsa dan Negara dan menjaga 
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perdamaian serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI). 

d. Menerapkan prinsip-prinsip sila keempat (demokrasi) yang tertuang 

pada profil pelajar pancasila dalam menentukan kebijakan sekolah. 

e. Menerapkan prinsip-prinsip sila kelima (keadilan) sebagaimana yang 

tercantum dalam profil pelajar pancasila dalam menentukan 

kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan warga sekolah. 

f. Membekali siswa dengan kedisiplinan dan membiasakan datang 

tepat waktu ke sekolah.  

g. Mengasah bakat atau potensi kecerdasan siswa dalam bidang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga, juga memberdayakan 

rasa iman dan taqwa serta kecerdasan sosial dan emosional. 

h. Meningkatkan prestasi siswa untuk mampu bersaing secara global. 

i. Memberdayakan tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi 

standar yang ditetapkan. 

j. Membekali keterampilan (life skill) untuk masuk dunia kerja agar 

menjadi bermanfaat bagi kehidupan berbangsa, benergara, dan 

bermasyarakat. 

k. Memelihara sarana dan prasarana yang ada di sekolah dan 

mengoptimalkannya guna mengembangkan potensi dan minat 

peserta didik dengan lebih optimal. 

SMA PGRI 1 Taman dalam upaya penerapan Surat Keputusan 

Bersama empat Menteri tentang tatap muka terbatas adapun kesiapannya 
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adalah percepatan vaksinasi pendidik tenaga pendidik serta siswa siswi, selain 

itu juga melakukan pelatihan pembelajaran daring/online bagi guru diantaranya 

adalah pelatihan Microsoft Office 365. 

Terkait Surat Keputusan 4 Menteri, 3 sekolah menempuh ijin 

pemerintah kabupaten Pemalang ( ketua Satuan Tugas Gugus Covid-19 ) sesuai 

wilayah masing-masing terkait ijin pemberlakuan pembelajaran pertemuan 

tatap muka terbatas. Pihak sekolah juga menghimbau orang tua tetap ikut 

memantau jalannya pembelajaran tersebut. 

Berikut ini dokumentasi yang dilakukan pihak sekolah dalam upaya 

pemberlakuan Surat Keputusan Bersama 4 Menteri terkait pertemuan tatap 

muka terbatas: 

Gambar 3.5 Objek Penelitian Persiapan Tatap Muka Terbatas melaksanakan 

Pelatihan Pembelajaran Microsoft office 365 bagi guru. 

 

 

Gambar 3.6 Objek Penelitian upaya percepatan vaksin. 
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B. Hasil Penelitian 

1. Latar Belakang Penyebab Penerapan Surat Keputusan Bersama (SKB) 

Empat Menteri Tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada 

Pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 Pemalang. 

Sejak awal kemunculannya pada tahun 2019, Covid 19 atau 

Coronavirus Disaese 2019 telah menimbulkan banyak dampak dalam 

kehidupan. Virus yang dapat menimbulkan kematian itu berasal dari 

Wuhan, China. Banyak negara yang telah merasakan efek besar dari adanya 
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Covid-19, salah satunya adalah Indonesia. Covid 19 mulai masuk dan 

menyebar di Indonesia sejak awal Maret 2020 dan penularannya semakin 

lama semakin cepat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah 

persebaran Covid-19. Hampir semua sektor lumpuh, pariwisata, ekonomi, 

kesehatan, bahkan sektor pendidikan ikut menerima dampak besar dari 

Virus ini.  

Di sektor pendidikan pemerintah menerapkan aturan BDR atau 

belajar dari rumah. Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan menerbitkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020, di dalamnya memuat bahwa selama masa 

darurat penyebaran Covid-19 pelaksanaan pembelajaran di semua jenjang 

pendidikan dilaksanakan dari rumah atau secara online. Kebijakan ini turun 

sebagai salah satu langkah untuk menekan persebaran dan menyelamatkan 

generasi muda dari covid-19. (Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020). 

Memasuki tahun 2021, hampir 1 tahun Covid-19 telah menyelimuti 

Indonesia, membuat masyarakat mulai terbiasa dan hidup berdampingan 

dengan covid-19, namun kegiatan belajar mengajar masih belum bisa 

dilaksanakan secara normal. Pemerintah masih berhati-hati dengan 

penyebaran covid-19 ini beberapa upaya dilaksanakan seperti pengetatan 

protokol kesahatan dan juga vaksinasi yang bertujuan sebagai pencegahan 

dan penambahan imun pada tubuh. Adanya penurunan angka penularan dan 

dibarengi dengan giat vaksin di seluruh Indonesia pada bulan Agustus 2021 
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Kemendikbud mengeluarkan Surat Keputusan Bersama 4 Menteri yaitu 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, 

dan Menteri Dalam Negeri. 

Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTM) pada satuan 

pendidikan yang tertuang dalam SKB 4 Menteri tersebut dilaksanakan 

melalui 2 fase yaitu masa transisi dan masa kebiasaan baru. Fase pertama 

berlangsung selama dua bulansejak dimulainya PTM pada satuan 

pendidikan, kemudian setelah fase transisi berakhir PTM memasuki fase 

kedua yaitu fase kebiasaan baru. 

Banyak permasalah yang muncul akibat dari SKB 4 Menteri, 

diantaranya dari sarana dan prasarana yang masih kurang memadai layanan 

kesehatan dan keselamatan warga sekolah, pengaturan fasilitas belajar dan 

jumlah peserta didik serta durasi waktu setiap mata pelajaran yang harus 

disesuaikan. Namun pemerintah terus melakukan upaya akselerasi 

pembelajaran tatap muka, diantaranya dengan mewajibkan pemerintah 

daerah setempat untuk menyediakan layanan yang memadai dan giat vaksin, 

pemberlakuan protokol kesehatan, orang tua siswa pun diberikan pilihan 

untuk mengikuti PTM atau tetap dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). 

Adapun dasar pertimbangan diterbitkannya Surat Keputusan 

Bersama (SKB) Empat Menteri ini adalah: 

1. Kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan merupakan 

prioritas utama yang wajib dipertimbangkan dalam menetapkan 

kebijakan pembelajaran di masa pandemi. 
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2. Berdasarkan hasil evaluasi pemerintah, terdapat kebutuhan 

pembelajaran tatap muka dari peserta didik yang mengalami kendala 

dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. 

3. Sebagai upaya memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga 

satuan pendidikan, diperlukan intervensi vaksinasi bagi pendidik dan 

tenaga kependidikan sebagai salah satu uapaya percepatan 

penyelenggaraan pembelajaran tatap muka, selain penerapan protokol 

kesehatan ketat di satuan pendidikan dan epidemiologis kasus Covid-

19. 

Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) ini diatur beberapa 

ketentuan mengenai penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid 

19. Diktum Kesatu menyebutkan, Penyelenggaraan pembelajaran dimasa 

pandemi Coronavirus Disease 2019 dilakukan dengan pembelajaran tatap 

muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan/atau 

pembelajaran jarak jauh. Artinya bahwa satuan pendidikan dapat 

menentukan sistem mana yang akan diterapkan dalam satuan pendidikan 

terkait. Jika memungkinkan satuan pendidikan dapat melaksanakan 

pembelajaran tatap muka terbatas, namun jika tidak memungkinkan satuan 

pendidikan dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh, atau kedua pola 

dapat disatukan dengan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dan 

pembelajaran jarak jauh. Hal ini juga di terangkan dalam Diktum KETIGA 

yang menerangkan bahwa, Orang tua/wali peserta didik dan guru dapat 
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memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh 

bagi anaknya.  

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTM) dalam pembelajaran 

PAI di SMA Negeri 1 Pemalang dilatar belakangi karena adanya Surat 

Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri juga karena adanya Surat Edaran 

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tentang Ketentuan Sekolah dalam 

melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di tengah pandemic harus 

memenuhi syarat dalam hal protokol Kesehatan karena keselamatan 

kemanusiaan dalam Satuan Pendidikan itu lebih utama, sehingga pada 

proses pembelajaran dengan menggunakan metode Blended Learning dalam 

pembelajaran PAI. 

a. Latar Belakang Penyebab Penerapan Surat Keputusan Bersama 

(SKB) Empat Menteri Tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas 

pada Pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 Petarukan. 

SMA Negeri 1 Petarukan merupakan salah satu sekolah di 

Kabupaten Pemalang yang menerapkan pembelajaran Tatap Muka 

Terbatas dalam pembelajaran PAI. SMA Negeri 1 Petarukan 

menggunakan blended Learning ini dalam pembelajaran jarak jauh 

selama masa pandemi Covid-19. SMA Negeri 1 Petarukan mulai 

menerapkan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas sejak dikeluarkannya 

Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri juga setelah 

diumumkannya level status pandemi covid-19 di tingkat Kabupaten 

Pemalang, bahwa level PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
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Masyarakat) sebagai upaya penekanan penyebaran Covid-19 sesuai 

Instruksi Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) yang kemudian 

penerapan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas selama pandemi pada 

hampir keseluruhan mata pelajaran di SMA Negeri 1 Petarukan, Hal 

tersebut melatarbelakangi adanya pelatihan-pelatihan pada guru PAI 

mulai kreatif dan berinovasi menggunakan media pembelajaran digital 

berbasisi internet. 

b. Latar Belakang Penyebab Penerapan Surat Keputusan Bersama 

(SKB) Empat Menteri Tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas 

pada Pembelajaran PAI di SMA PGRI 1 Taman. 

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTM) sesuai Surat 

Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri dalam Pembelajaran PAI di 

SMA PGRI 1 Taman Pemalang dilatar belakangi karena kondisi pandemi 

covid-19 yang berkepanjangan. Sehingga dunia Pendidikan seperti 

lumpuh, dengan adanya kebijakan pemerintah mengeluarkan Surat 

Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri membuat di SMA PGRI 1 

Taman Kembali semangat melaksanakan pembelajaran tatap muka 

terbatas. Tentunya dengan mempertimbangkan dan koordinasi dengan 

stake holder seperti Satuan Petugas (Satgas) Covid-19 serta capaian 

vaksinasi semua warga satuan Pendidikan baik guru, siswa, tenaga 

kependidikan serta lingkungan sekitar sekolah vaksinasi masyarakat 

umum sampai yang lansia sudah tercapai sehingga memungkinkan 
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dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap 

mengedepankan protocol kesehatan demi keselamatan bersama. 

Terutama pada pembelajaran PAI yang mana terkait Kompetensi 

Dasar lebih ke hal keterampilan/praktik ini sangatlah penting guna 

berlangsungnya kegiatan secara langsung tatap muka antara guru dan 

siswa. Namun metode ini juga tetap diimbangi dengan Blended Learning 

karena proses pembelajaran belum bisa normal 100%, namun masih ada 

pembatasan dari segi durasi pertemuan, kurikulum yang disederhanakan 

sesuai kondisi pandemi. 

2. Implementasi Penerapan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri 

tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dalam Pembelajaran PAI. 

a. Implementasi Penerapan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat 

Menteri Tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dalam 

Pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 Pemalang 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Harjono, S.Pd., 

M.Si, Kepala SMA Negeri 1 Pemalang dalam wawancara yang dilakukan 

pada Kamis, 6 Januari 2022, bahwa Surat Keputusan Bersama Empat 

Menteri merupakan hal yang penting yang digunakan oleh lembaga 

pendidikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran di masa 

pandemi, terkhususnya dalam pelaksanaan pembelajaran PAI yakni 

diantaranya: 
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1) Persiapan 

Bapak Harjono selaku kepala sekolah menjelaskan 

bahwasanya terdapat persiapan yang dilakukan dalam menerapkan 

SKB empat menteri dalam lembaga sekolah yang dipimpinnya yakni 

diantaranya: 

a. Penyusunan sekaligus penyederhanaan kurikulum yang 

disesuaikan dengan kondisi pandemi dan kemampuan guru dan 

murid. 

b. Penetapan Blended Learning sebagai metode pembelajaran yang 

dilakukan di masa pandemi (Perpaduan Tatap muka terbatas 

50% dan Online /Daring) 

c. Sosialiasi pelaksanan pembelajaran offline atau tatap muka 

terbatas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti 

memakain masker, mencuci tangan, memakai handsanitizer dan 

mengatur jarak tempat duduk peserta didik, serta tatap muka 

terbatas dipergunakan sebaik mungkin untuk penyampaian 

materi pembelajaran Agama Islam pada kompetensi dasar 

praktik atau keterampilan. 

d. Mempersiapkan media pembelajaran daring atau online seperti 

Google Drive, Google Classroom, Microsoft Office 365, Google 

meet guna penyampaian materi PAI. 
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e. Melakukan pendistribusian sesi murid, penjadwalan belajar 

mengajar online dan offline dan penyiapan materi khusus untuk 

pelaksanaan belajar mengajar daring. 

2) Pelaksanaan 

Bapak Harjono, S.Pd.,M.Si, juga menjelaskan mengenai 

adanya program khusus pelaksanaan pembelajaran PAI di SMA 

Negeri 1 Pemalang dengan program pembelajaran online 

menggunakan metode blended learning PTM dan juga online 

menggunakan bantuan aplikasi Ms. Office. Metode blended learning 

adalah metode yang menggunakan dua pendekatan dalam 

pelaksanaannya. Dalam metode ini digunakan sistem daring dan 

tatap muka melalui video conference, jadi siswa masih bisa 

berinteraksi baik dengan teman ataupun guru meskipun 

pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh. Hal ini dimaksudkan 

untuk mempermudah siswa dalam memahami materi PAI yang 

disampaikan oleh guru, belum lagi dalam pembelajaran PAI terdapat 

beberpa praktikum yang harus dilakukan oleh siswa, sehingga 

metode blended learning adalah salah satu solusi yang disarankan 

oleh sekolah dan diterapkan dipembelajaran dimasa pandemi. 

Dalam implementasi penerapan Surat Keputusan Bersama 

Empat Menteri Ibu Sri Harningsih, S.Pd., M.Pd, Wakil kepala 

Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Pemalang menerangkan 

menggunakan metode serupa yaitu 50% PTM dengan 
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memperhatikan prokes dan 50% Pembelajaran jarak jauh. Kemudian 

Bapak Neno Wachyanto, S.Pd.I selaku Guru PAI SMA Negeri 1 

Pemalang menuturkan bahwa pelaksanaan sistem pengajaran sesuai 

dengan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri pada pembelajaran 

PAI memberikan angin segar, ia menyatakan bahwa pembelajaran 

PAI berjalan dengan baik dan lebih baik dari pada pembelajaran 

online. Hal ini dikarenakan ketika pembelajaran onling siswa 

cenderung tidak memiliki kuota. Namun ia juga menyatakan bahwa 

dengan pemberangkatan bergilir, siswa berangkat 50% menyebabkan 

guru harus menjelaskan atau mengulang pelajaran yang sama 

sejumlah kloter keberangkatan, sehingga ia mengusulkan adanya 

pembelajaran dengan sistem blended learning. 

Berdasarkan data hasil observasi di SMA Negeri 1 

Pemalang, pelaksanaan Tatap Muka Terbatas sesuai Surat Keputusan 

Bersama Empat Menteri pada pembelajaran PAI melalui beberapa 

Langkah sebagai berikut: 

a. Guru PAI merumuskan tujuan pembelajaran dan membuat 

perangkat pembelajaran disesuaikan kurikulum yang 

disederhanakan sesuai kondisi pandemi. 

b. Guru PAI melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan Blended 

Learning (Perpaduan Tatap muka terbatas 50% dan Online 

/Daring) 
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c. Guru PAI dalam melaksanakan Pembelajaran luring atau tatap 

muka terbatas dengan memperhatikan protokol Kesehatan ketat 

seperti disiplin bermasker, mencuci tangan, memakai 

handsanitizer dan mengatur jarak tempat duduk peserta didik, 

serta tatap muka terbatas dipergunakan sebaik mungkin untuk 

penyampaian materi pembelajaran Agama Islam pada 

kompetensi dasar praktik atau keterampilan. 

d. Guru PAI dalam jadwal Pembelajaran Jarak Jauh dengan moda 

daring yaitu menggunakan Google Drive, Google Classroom, 

Microsoft Office 365, Google meet guna penyampaian materi 

PAI. 

e. Guru PAI menerapkan pembelajaran Tatap muka terbatas sesuai 

prosedur dan ketentuan yang ada dalam Surat Keputusan 

Bersama Empat Menteri (Kementerian Pendidikan, Kementerian 

Agama, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Dalam 

Negeri). 

Melalui langkah-langkah di atas, penerapan Surat 

Keputusan Bersama Empat Menteri Tentang Kebijakan 

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di tengah pandemi dalam 

pembelajaran PAI terjadilah perpaduan komunikasi dua arah antara 

guru dan peserta didik meskipun masih ada pembatasan, namun 

dapat berjalan dengan baik karena partisipasi aktif para peserta didik 

baik dalam pembelajaran luring maupun daring. 
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3) Hambatan atau permasalahan 

Demikian ketika melaksanakan pemberian nilai dalam 

pelaksanaan belajar mengajar dengan memakai metode blended 

learning atau penyatuan antara belajar mengajar online dan offline. 

Pendidik pengampu mapel PAI mengalami sedikit kendala berupa 

adanya murid yang tidak ikut serta dalam kegiatan belajar mengajar 

tanpa disertai ada kejelasan dalam bentuk laporan dan keterangan 

pemberitahuan ketidakhadiran sebelumnya yang membuat pendidik 

kesuliat memberikan nilai sikap dan keaktifan dengan maksimal saat 

proses belajar mengajar berlangsung. Apalagi jika dalam 

pembelajaran online ternyata ada peserta didik yang dalam kondisi 

kamera off. Selain itu, salah satu yang menjadi kendala dalam 

pelaksanaan pembelajaran adalah ketika guru ingin memberikan 

perhatian, ternyata kurang menyeluruh karena ada peserta didik yang 

off camera. 

4) Evaluasi 

Evaluasi merupakan tahap akhir dari penerapan metode belajar 

mengajar ini yang pelaksanaannya bertujuan untuk memberikan 

penilaian terhadap hasil belajar murid. Demikian dari hasil kegiatan 

observasi dan wawancara yang dilaksanakannya sebelumnya 

menunjukkan bahwasanya pemberian nilai yang dilaksanakan oleh 

pendidik pengampu mata pelajaran PAI di SMA Negri 1 Pemalang 
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dalam implementasi model metode blended learning mencakup nilai 

belajar online dan offline. 

Pemberian nilai pada pelaksanaan belajar mengajar sacara 

online dilaksanakan dengan melakukan pengamatan sikap dan 

pengumpulan tugas yang dikirim oleh murid via aplikasi Google 

Drive, Google Classroom, Microsoft Office 365, Google meet. 

Sementara pemberian nilai dalam pelaksanaan belajar mengajar 

secara offline dilaksanakan seperti pada umumnya yakni melakukan 

pengamatan perilaku murid, portofolio, dan pelajaran praktikum 

yang dilaksanakan atau diikuti oleh murid. Penjelasan ini 

menunjukkan bahwasanya penilaian yang dilakukan hampir sama 

dengan penilaian yang dulu, hanya saja saat kondisi pandemi 

sekarang yang sistem online, maka tugas juga dikirim via ke guru, 

ada yang bentuknya google form dan ada juga yang berbentuk video, 

terutama jika penilaian yang bersifat psikomotorik. 

Untuk memudahkan proses penilaian para guru PAI setuju 

untuk melaksanakan pemberian nilai dengan cara melakukan ujian 

dengan basis diigital atau internet memakai aplikasi google form. 

Cara ini dilakukan dengan maskud untuk menanamkan pembiasaan 

pada diri murid dalam melaksanakan digitalisasi belajar mengajar. 

Disisi lain tujuan dilakukannya ciri tersebut dapat memudahkan 

pendidik dalam melakukan kegiatan evaluasi yang efektif dan efisien 

serta tidak membutuhkan pengoreksian manual. 
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Dari hasil observasi di SMA Negeri 1 Pemalang menunjukan 

bahwa untuk meminimalisir berbagai hambatan yang dialami oleh 

guru, siswa dan wali murid dalam proses pembelajaran PAI secara 

daring di SMA Negeri 1 Pemalang terdapat beberapa solusi sebagai 

berikut : 

a. Pendidik ditekankan untuk mempersiapkan bahan ajar yang 

menarik dengan metode yang menyenangkan. Misal dengan 

menyajikan bahan ajar dengan memakai slide power point yang 

di dalamnya terdapat video belajar supaya bahan ajar lebih 

hidup dirasakan oleh peserta didik. 

b. Jika tidak memiliki keterampilan dalam pemanfaatan teknologi 

aplikasi via aplikasi Google Drive, Google Classroom, 

Microsoft Office 365, Google meet pendidik bisa meminta 

bantuan kepada tim TU atau guru lain yang lebih menguasai. 

Tapi pendidik tetap ditekankan untuk mengembankan 

keterampilannya. 

c. Mengatasi murid yang pasif atau tidak pro aktif dalam kegiatan 

belajar mengajar yang sedang berlangsung dengan cara menjalin 

komunikasi secara intens dan pribadi dengan murid dan wali 

muridnya. Jika cara ini tidak bekerja, maka bisa menggunakan 

cara dengan melakukan kunjungan ke rumahnya. 

d. Pendidik mapel beserta pendidik Bimbingan Konseling 

berupaya untuk mengamati dan mecari informasi tekait 
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hambatan yang dialami oleh murid dengan menjalin komunikasi 

dengan wali murid dari murid tersebut. Jika hambatan tersebut 

dikarenakan murid bersifat pemalas, maka pendidik BK 

hendaknya memohon pada wali murid dari murid tersebut agar 

dapat mendampingi pelaksanaan pembelajaran secara daring. 

e. Peserta didik yang mengalami permasalahan koneksi internet 

dapat di atasi dengan thethering ke anggota keluarga lainnya 

atau menghemat dengan cara connect saat dibutuhkan saja. 

f. Memohon pertolongan wali kelas dalam hal memberikan 

informasi mengenai perkembangan belajar murid kepada 

walinya via grup whatsapps wali murid yang sudah dibentuk 

sebelumnya. Demikian dengan melakuan cara tesebut 

diharapkan para wali murid bisa memberikan semangat dan 

membimbing anaknya yang cenderung mengabaikan tugas yang 

dibagikan oleh pendidik. 

g. Guru mata pelajaran menghubungi langsung nomor handphone 

peserta didik untuk menanyakan sebab-sebab tidak mengerjakan 

tugas yang di berikan. 

b. Implementasi Penerapan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat 

Menteri Tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dalam 

Pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 Petarukan. 

1) Persiapan 
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Bapak Riyanto, S.Pd., M.Si, Kepala SMA Negeri 1 

Petarukan menjelaskan bahwasanya terdapat persiapan yang 

dilakukan dalam menerapkan SKB empat menteri dalam lembaga 

sekolah yang dipimpinnya yakni diantaranya: 

a. Penyusunan sekaligus penyederhanaan kurikulum yang 

disesuaikan dengan kondisi pandemi dan kemampuan guru dan 

murid. 

b. Penetapan Blended Learning sebagai metode pembelajaran yang 

dilakukan di masa pandemi (Perpaduan Tatap muka terbatas 

50% dan Online /Daring). 

c. Sosialiasi pelaksanaan pembelajaran offline atau tatap muka 

terbatas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti 

memakain masker, mencuci tangan, memakai handsanitizer dan 

mengatur jarak tempat duduk peserta didik, serta tatap muka 

terbatas dipergunakan sebaik mungkin untuk penyampaian 

materi pembelajaran Agama Islam pada kompetensi dasar 

praktik atau keterampilan. 

d. Mempersiapkan media pembelajaran daring atau online seperti 

seperti google meet ataupun zoom meeting dalam proses 

pembelajaran PAI. 

e. Melakukan pendistribusian sesi murid, penjadwalan belajar 

mengajar online dan offline dan penyiapan materi khusus untuk 

pelaksanaan belajar mengajar daring. 
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2) Penerapan atau Pelaksanaan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Riyanto, 

S.Pd., M.Si, Kepala SMA Negeri 1 Petarukan, menjelaskan 

bahwa SMA Negeri 1 Petarukan memiliki metode pembelajaran 

khusus pada pembelajaran PAI yaitu menggunakan metode 

blended learning, Metode ini memungkinkan siswa dan guru 

dapat berinteraksi meskipun melalui bantuan seperti google meet 

ataupun zoom meeting. Metode ini mempermudah siswa agar 

dapat bertanya kepada guru mengenai poin-poin yang masih 

belum dipahami. 

3) Permasalahan atau Hambatan 

Dalam implementasi Surat Keputusan Bersama Empat 

Menteri, Irmawati, S.Pd, selaku Guru PAI SMA Negeri 1 

Petarukan menyampaikan bahwa pembelajaran menjadi kurang 

maksimal dengan sistem daring, ia kesulitan dalam materi-materi 

praktikum. Namun dengan diberlakukannya pembelajaran tatap 

muka terbatas di SMA Negeri 1 Petarukan membuat 

pembelajaran menjadi lebih baik. 

4) Evaluasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti akan 

memaparkan tentang bagaimana usaha-usaha yang dilakukan 

untuk mengatasi problem dan hambatan penggunaan model 

metode blended learning dalam upaya meningkatkan kualitas 
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pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam implementasi SKB 

empat menteri di SMA Negeri 1 Petarukan. Dari hasil observasi 

di SMA Negeri 1 Petarukan menunjukan bahwa untuk 

meminimalisir berbagai hambatan yang dialami oleh guru,siswa 

dan wali murid dalam proses pembelajaran PAI secara daring di 

SMA Negeri 1 Petarukan terdapat beberapa solusi sebagai berikut 

: 

h. Pendidik ditekankan untuk mempersiapkan bahan ajar yang 

menarik dengan metode yang menyenangkan. Misal dengan 

menyajikan bahan ajar dengan memakai slide power point 

yang di dalamnya terdapat video belajar supaya bahan ajar 

lebih hidup dirasakan oleh peserta didik. 

i. Jika tidak memiliki keterampilan dalam pemanfaatan 

teknologi aplikasi google meet dan zoom, pendidik bisa 

meminta bantuan kepada tim TU atau guru lain yang lebih 

menguasai. Tapi pendidik tetap ditekankan untuk 

mengembankan keterampilan pemanfaatan teknologinya.  

j. Mengatasi murid yang pasif atau tidak pro aktif dalam 

kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung dengan 

cara menjalin komunikasi secara intens dan pribadi dengan 

murid dan wali muridnya. Jika cara ini tidak bekerja, maka 

bisa menggunakan cara dengan melakukan kunjungan ke 

rumahnya. 
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k. Pendidik mapel beserta pendidik Bimbingan Konseling 

berupaya untuk mengamati dan mecari informasi tekait 

hambatan yang dialami oleh murid dengan menjalin 

komunikasi dengan wali murid dari murid tersebut. Jika 

hambatan tersebut dikarenakan murid bersifat pemalas, maka 

pendidik BK hendaknya memohon pada wali murid dari 

murid tersebut agar dapat mendampingi pelaksanaan 

pembelajaran secara daring. 

l. Peserta didik yang mengalami permasalahan koneksi internet 

dapat di atasi dengan thethering ke anggota keluarga lainnya 

atau menghemat dengan cara connect saat dibutuhkan saja. 

m. Memohon pertolongan wali kelas dalam hal memberikan 

informasi mengenai perkembangan belajar murid kepada 

walinya via grup whatsapps wali murid yang sudah dibentuk 

sebelumnya. Demikian dengan melakuan cara tesebut 

diharapkan para wali murid bisa memberikan semangat dan 

membimbing anaknya yang cenderung mengabaikan tugas 

yang dibagikan oleh pendidik. 

n. Guru mapel bisa memohon kepada murid yang proaktif untuk 

menyampaikan informasi mengenai tugas yang diberikan 

oleh pendidik sebelumnya kepada murid yang lupa atau 

cendering mengabaikan tugas yang diberikan tersebut. 
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o. Guru mata pelajaran menghubungi langsung nomor 

handphone peserta didik untuk menanyakan sebab-sebab 

tidak mengerjakan tugas yang di berikan.(Asmuni, 2020). 

c. Implementasi Penerapan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat 

Menteri Tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dalam 

Pembelajaran PAI di SMA PGRI 1 Taman Pemalang. 

1) Persiapan 

Bapak Drs. Heny Gunanto, M.Si selaku Kepala SMA PGRI 1 

Taman menjelaskan bahwasanya terdapat persiapan yang dilakukan 

dalam menerapkan SKB empat menteri dalam lembaga sekolah yang 

dipimpinnya yakni diantaranya: 

a. Penyusunan sekaligus penyederhanaan kurikulum yang 

disesuaikan dengan kondisi pandemi dan kemampuan guru dan 

murid. 

b. Penetapan Blended Learning sebagai metode pembelajaran yang 

dilakukan di masa pandemi (Perpaduan Tatap muka terbatas 50% 

dan Online /Daring) 

c. Sosialiasi pelaksanaan pembelajaran offline atau tatap muka 

terbatas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti 

memakain masker, mencuci tangan, memakai handsanitizer dan 

mengatur jarak tempat duduk peserta didik, serta tatap muka 

terbatas dipergunakan sebaik mungkin untuk penyampaian materi 
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pembelajaran Agama Islam pada kompetensi dasar praktik atau 

keterampilan. 

d. Mempersiapkan media pembelajaran daring atau online seperti 

menggunakan audio, video ataupun perangkat komputer, atau 

juga kombinasi ketiganya dalam proses pembelajaran PAI. 

e. Melakukan pendistribusian sesi murid, penjadwalan belajar 

mengajar online dan offline dan penyiapan materi khusus untuk 

pelaksanaan belajar mengajar daring. 

2) Penerapan atau Pelaksanaan 

Implementasi Surat Keputusan Bersama Empat Menteri 

tentang Pembelajaran Tatap Muka terbatas, menurut Bapak Drs. 

Heny Gunanto, M.Si selaku Kepala SMA PGRI 1 Taman 

menjelaskan bahwa motede yang digunakan dalam pembelajaran 

PAI ini adalah metode E-Learning. Dalam pelaksanaannya metode 

ini menggunakan audio, video ataupun perangkat komputer, atau 

juga kombinasi ketiganya dalam proses pembelajaran PAI. Selain itu 

Bapak Drs. Kuswiyarso, M.Si selaku Wakil kepala sekolah bidang 

Kurikulum SMA PGRI 1 Taman menjelaskan bahwa penerapan 

pembelajaran di SMA PGRI 1 Taman sudah sesuai dengan Surat 

Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri. Sekolah mematuhi 

penerapan protokol kesehatan secara ketat dan juga mulai 

melengkapi fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. 

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Agus Riyanto, S.Pd 
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selaku Wakil kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA PGRI 1 

Taman juga menuturkan bahwa pelaksanaan pembelajaran di SMA 

PGRI 1 Taman sudah disesuaikan dengan Surat Keputusan Bersama 

(SKB) Empat Menteri, pembelajaran menggunakan blended learning 

yaitu kombinasi pembelajaran luring dan daring, Bapak Ahmad 

Faqihuddin Baharsyah, S.Pd mengemukakan bahwa perpaduan 

antara luring dan daring (Blended Learning) sangat membantu dalam 

pelaksanaan pembelajaran PAI terutama dalam penyampaian materi 

yang lebih ke aspek penilaian kognitif, afektif serta psikomotorik, 

mengingat mata pelajaran PAI sangat syarat dengan hal praktik serta 

sikap peserta didik. 

3) Hambatan atau Permasalahan 

Adapun masalah atau hambatan yang keram terjadi dan 

dialami ketikan melaksanakan ketetapan SKB empat menteri yakni 

diantaranya: 

a. Jaringan sinyal yang kurang stabil 

Dalam implementasi pembelajaran blended learning 

sinyal internet menjadi penentu kelancaran belajar mengajar 

yang dilaksanakan dengan cara online. Adanya perbedaan lokasi 

rumah setiap murid menjadi penyebab sebagian murid tidak 

dapat ikut serta dalam proses belajar mengajar dengan maksimal 

dan lancar dikarenakan buruknya sinyal internet. Murid yang 

lokasi tempat tinggalnya masih minim sinyal intenet sering 
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mengalami kendala yang membuat mereka tidak bisa ikut serta 

dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar dan telat 

mengumpulkan tugasnya. Penjelasan ini senada dengan 

pernyataan yang dikemukakan oleh Heni Gunanti bahwa 

problem yang pertama adalah susah sinyal. Bahwa meskipun di 

kota, kendala sinyal tetap muncul. Dan meskipun memakai 

jaringan layanan spedy, tetapi ketika trouble muncul berakibat 

pada pembelajaran online yang tidak efektif dan para siswa 

terlambat mengumpulkan tugasnya. 

b. Motivasi belajar siswa yang rendah 

Masalah yang kerap ditemukan proses belajar mengajar 

ialah rendahnya dorongan dan semangat belajar murid. Adapun 

dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti 

menunjukkan bahwasanya tidak sedikit murid yang belum 

paham dengan sepenuhnya mengenai urgensitas belajar yang 

membuat sebagian dari murid tidak turut serta dalam kegiatan 

belajar mengajar dengan baik dan maksimal. Penjelasan ini 

senada dengan yang dikemukakan oleh penjelasan Heny 

Gunanto bahwa faktor penghambat yang lain adalah kemalasan 

belajar siswa. 

Sementara salah satu penyebab lain dari rendahnya 

semangat belajar beberapa murid yakni kejenuhan yang dialami 

oleh murid saat mengikuti proses belajar mengajar 



102 

 

 

 

menggunakan sarana aplikasi yang telah ditentukan membuat 

mereka tidak menggunakan smartphone yang difasilitasi oleh 

orang tua sebagai fasilitas penunjang untuk mengikuti kegiatan 

belajar melainkan dipakai untuk bermain aplikasi lain seperti 

game online, tiktok, dan aplikasi lainnya. 

c. Kurangnya dukungan orang tua 

Faktor penghambat dalam mencapai tujuan dari proses 

belajar mengajar salah satunya yakni minimnya motivasi dan 

suport dari wali murid terhadap murid dalam proses 

pembelajaran bended learning di SMA PGRI 1 Taman. 

Sementara penerapan metode blended learning dalam 

pelaksanaan belajar mengajar, motivasi dan support wali murid 

memiliki pengaruh besar terhadap semangat belajar murid. 

Adapun hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti 

menunjukkan bahwasanya masih terdapat murid SMA PGRI 1 

Taman minim memperoleh motivasi dan support dari wali murid 

mereka yang membuat mereka tidak bersemangat untuk ikut 

serta dalam pelaksanaan belajar mengajar serta mengabaikan 

tugas yang sudah dibagikan oleh pendidik dan telat dalam 

mengumpulkan tugas yang dibebankan. 

4) Evaluasi 

Dari hasil observasi di SMA PGRI 1 Taman menunjukan 

bahwa untuk meminimalisir berbagai hambatan yang dialami oleh 
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guru,siswa dan wali murid dalam proses pembelajaran PAI secara 

daring di SMA PGRI Taman terdapat beberapa solusi sebagai 

berikut : 

a. Pendidik ditekankan untuk mempersiapkan bahan ajar yang 

menarik dengan metode yang menyenangkan. Misal dengan 

menyajikan bahan ajar dengan memakai slide power point yang 

di dalamnya terdapat video belajar supaya bahan ajar lebih 

hidup dirasakan oleh peserta didik. 

b. Jika tidak memiliki keterampilan dalam pemanfaatan teknologi, 

pendidik bisa meminta bantuan kepada tim TU atau guru lain 

yang lebih menguasai. Tapi pendidik tetap ditekankan untuk 

mengembankan keterampilan pemanfaatan teknologinya.  

c. Mengatasi murid yang pasif atau tidak pro aktif dalam kegiatan 

belajar mengajar yang sedang berlangsung dengan cara menjalin 

komunikasi secara intens dan pribadi dengan murid dan wali 

muridnya. Jika cara ini tidak bekerja, maka bisa menggunakan 

cara dengan melakukan kunjungan ke rumahnya. 

d. Pendidik mapel beserta pendidik Bimbingan Konseling 

berupaya untuk mengamati dan mecari informasi tekait 

hambatan yang dialami oleh murid dengan menjalin komunikasi 

dengan wali murid dari murid tersebut. Jika hambatan tersebut 

dikarenakan murid bersifat pemalas, maka pendidik BK 
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hendaknya memohon pada wali murid dari murid tersebut agar 

dapat mendampingi pelaksanaan pembelajaran secara daring. 

e. Peserta didik yang mengalami permasalahan koneksi internet 

dapat di atasi dengan thethering ke anggota keluarga lainnya 

atau menghemat dengan cara connect saat dibutuhkan saja. 

f. Memohon pertolongan wali kelas dalam hal memberikan 

informasi mengenai perkembangan belajar murid kepada 

walinya via grup whatsapps wali murid yang sudah dibentuk 

sebelumnya. Demikian dengan melakuan cara tesebut 

diharapkan para wali murid bisa memberikan semangat dan 

membimbing anaknya yang cenderung mengabaikan tugas yang 

dibagikan oleh pendidik. 

3. Dampak Penerapan Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Tentang 

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dalam Meningkatkan 

Pembelajaran PAI di tiga SekolahMenengah Atas Di Kabupaten 

Pemalang. 

a. Dampak Penerapan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri 

Tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dalam Meningkatkan 

Pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 Pemalang. 

Covid-19 melumpuhkan hampir disemua sektor kehidupan. 

Sektor kesehatan yang mendapat tekanan cukup berat, tidak hanya itu, 

sektor ekonomi dan pendidikan juga mendapatkan dampak yang tidak 
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kalah hebatnya dengan sektor lainnya. Fasilitas-fasilitas umum ditutup, 

seperti pasar dan sekolah. Padahal sekolah adalah tempat utama generasi 

muda menuntut ilmu. Proses pemebelajaran yang biasanya dilakukan 

dengan tatap muka dan secara langsung, tiba-tiba dilakukan jarak jauh 

melalui media internet. Adanya situasi pandemi covid-19 mengharuskan 

pemerintah mengeluarkan kebijakan diantaranya adalah Surat Keputusan 

Bersama Empat Menteri tentang pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka 

Terbatas. 

Mengatasi hal tersebut guru PAI di SMA Negeri 1 Pemalang 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan blended 

learning tatap muka 50% dan pembelajaran online melalui Microsoft 

office 365. Di dalam kelas Microsoft Office 365 itulah guru dapat 

mengumpulkan karya-karya siswa dari beberapa tugas untuk kemudian 

diperiksa dalam rangka supaya dapat mengetahui perkembangan peserta 

didik dari satu tugas ke tugas berikutnya, serta pada saat tatap muka 

terbatas bisa untuk pelaksanaan evaluasi atau praktiknya dalam setiap 

materi. 

Pelaksanaan kegiatan tersebut, ternyata membawa dampak-

dampak terhadap pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri 

Tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas terhadap pembelajaran PAI 

di SMA Negeri 1 Pemalang, diantaranya adalah: 



106 

 

 

 

1) Terlaksananya kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas dengan 

protokol kesehatan yang ketat dengan tujuan keselamatan satuan 

Pendidikan lebih utama. 

2) Pelaksanaan pembelajaran daring online dengan menggunakan 

beberapa pembelajaran online diantaranya Microsoft office 365 

sehingga penyampaian materi, tugas-tugas bahkan meet dengan 

peserta didik dapat dilaksanakan serta dapat memantau 

perkembangan peserta dalam menggapai materi serta tugas yang 

dibagikan di microsoft office 365 dan dapat melaksanakan feedback 

tugas langsung. 

3) Pembelajaran PAI baik yang kompetensi dasar praktik bisa tetap 

terealisasi dilaksanakan dengan adanya tatap muka terbatas sesuai 

dengan kebijakan pemerintah dalam Surat Keputusan Bersama 

Empat Menteri, sehingga proses pembelajaran kembali berjalan 

pasca pandemi Covid-19. 

4) Guru PAI juga bisa menyusun pembelajaran yang bersifat mandiri. 

Dalam pembelajaran PAI (PAI) guru harus mampu menyusun dan 

mengidentifikasi materi-materi yang cocok dan tepat untuk diberikan 

dalam keadaan yang demikian. 

b. Dampak Penerapan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri 

Tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dalam Meningkatkan 

Pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 Petarukan. 
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Penerapan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri Tentang 

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada pembelajaran PAI di SMA 

Negeri 1 Petarukan didasari oleh karena adanya keinginan Bersama 

pembelajaran Tatap muka terbatas serta perpaduan dengan daring, 

sehingga pembelajaran tetap berjalan dan ada interaksi antara peserta 

didik dengan pendidik Bapak Riyanto mengemukakan bahwa 

pembelajaran tatap muka terbatas merupakan kebijakan dan solusi 

terbaik dalam dunia Pendidikan di Indonesia di masa pandemi, yang 

penerapannya dipadukan dengan daring/online. 

Ibu Menuk Rachmawati juga menambahkan penerapan Blended 

learning dalam pembelajaran PAI sangat tepat sehingga guru PAI juga 

dapat menggunakan aplikasi pembelajaran online sesuai perkembangan 

teknologi informasi seperti google drive dan lainnya sehingga dapat 

meningkatkan keterampilan penyampaian materi PAI dengan desain serta 

metode yang membuat siswa nyaman, menyenangkan karena evaluasi 

bisa berupa quiz atau lainnya sehingga membuat siswa aktif dalam 

pembelajaran. 

Sebagai salah satu upaya mewujudkan harapan tersebut, Bapak 

Sapto Suhendro, Guru PAI di SMA Negeri 1 Petarukan menggunakan 

media google drive untuk melaksanakan penilaian dalam pembelajaran 

PAI yang mudah, hampir pasti tersedia di dalam HP android, tidak perlu 

mengunduh aplikasi tambahan. 

Adapun dampak lainnya adalah keterbatasan sarana prasarana 
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peserta didik dalam mengakses materi online, karena kapasitas hp harus 

android, juga kuota guna akses pembelajaran, sehingga anak yang tidak 

mempunyai hp android dan kuota harus diperhatikan seperti jemput bola 

agar dapat mengikuti pembelajaran online di sekolah dengan 

memanfaatkan fasilitas komputer/laboratorium sekolah serta wifi.  

c. Dampak Penerapan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri 

Tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dalam Meningkatkan 

Pembelajaran PAI di SMA PGRI 1 Taman Pemalang. 

Dampak dari diberlakukannya Pembelajaran Tatap Muka 

Terbatas (PTM) sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri, 

menurut Drs. Kuswiyarso selaku Waka Kurikulum SMA PGRI 1 Taman. 

Dampak dari diberlakukannya Pembelajaran Tatap Muka Terbatas 

(PTM) sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri turut 

dirasakan langsung oleh siswa-siswi yang menjalankan pembelajaran, 

seperti yang dirasakan oleh Fitria siswi SMA PGRI 1 Taman juga 

merasakan penyerapan materi menjadi lebih mudah, guru juga dapat 

menjelaskan secara efektif, ia juga menuturkan bahwa tidak menemukan 

adanya hambatan mengenai pembelajaran PAI menggunakan sistem 

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas sesuai Surat Keputusan Bersama 

Empat Menteri. 

Hal serupa juga dikemukakan oleh Bapak Agus Riyanto,S.Pd 

selaku Waka Kesiswaan SMA PGRI 1 Taman, dalam pembelajaran PAI, 
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penyampaian nilai-nilai moral menjadi salah satu hal yang penting, selain 

materi dalam pembelajran PAI beberapa materi perlu dipraktekkan dan 

dikoreksi dengan seksama oleh guru pengampu, seperti tata cara shalat 

sunnah dan bacaan shalat sunnah. Maka dari itu pemberlakuan 

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas sesuai Surat Keputusan Bersama 

Empat Menteri menjadi salah satu jalan keluar yang ditawarkan 

pemerintah untuk membantu memperlancar pembelajaran salah satunya 

pembelajaran PAI. Seperti yang disampaikan oleh Indah, yang merasa 

sangat senang dengan pemberlakuan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas 

sesuai Surat Keputusan Bersama Empat Menteri ini. Ia menjelaskan 

bahwa pembelajaran PAI yang mulanya guru mengoreksi bacaan ataupun 

gerakan lewat video kini bisa melalui tatap muka secara langsung dan 

dapat lebih jelas dan detail penjelasannya, sehingga sangat membatu 

dalam proses belajar mengajar. 

Dari hasil wawancara diatas, bahwa peserta didik mendapatkan 

dampak positif dari pemberlakuan Pembelajaran Tatap Muka terbatas 

sesuai Surat Keputusan Bersama Empat Memteri, hal ini diperkuat 

dengan keterangan Bapak Drs. Kuswiyarso, M.Si selaku Waka 

Kurikulum SMA PGRI 1 Taman menjelaskan bahwa SKB 4 Menteri 

memberikan dampak positif bagi keberlangsungan proses belajar 

mengajar di SMA PGRI 1 Taman. Siswa menjadi lebih semangat belajar 

dan menerima materi, meskipun masih ada beberapa kendala, seperti 

dalam pelaksanaannya durasi waktu yang terbatas menjadikan beberapa 
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materi dalam pembelajaran PAI tidak dapat disampaikan secara 

maksimal, namun ini menjadi satu langkah baik untuk bangun dari 

belengu pendidikan online. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN 

A. Analisis Penerapan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri tentang 

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dalam Pembelajaran PAI 

(Mulyana 2020:11) Kondisi kesenjangan infrastruktur teknologi 

pendidikan dan kemampuan akses pelajar Indonesia membuat PJJ atau 

pembeajaran jarak jauh menjadi satu-satunya pilihan atas model pembelajaran 

dimasa pandemi Covid-19. Namun masa pandemi yang tidak dapat diprediksi 

kapan berakhirnya ini menuntut kita untuk menemukan model pembelajaran 

lain yang lebih efektif, sembari merancang strategi pemulihan atas 

kemerosotan mutu pendidikan. Ada empat strategi pembelajaran yang dapat 

berlasngusng ditengah pandemi covid-19 yaitu: konvensional tatap muka, 

konvensional berasrama, sepenuhnya daring, dan campuran. 

Menginjak tahun kedua pandemi tepatnya tahun 2021 pemerintah 

perlahan mulai mampu mengendalikan laju infeksi Covid-19 melalui 

vaksinasi dan pembatasan sosial berskala besar. Hal ini melahirkan sedikit 

angin segar, hingga diterbitkannya SKB 4 Menteri di dunia pendidikan yang 

terbit pada Agustus 2021 tersebut mengatur mengenai pemberlakuan 

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTM Terbatas) untuk mengatur dan 

mengatasi permasalahan yang timbul. Didalamnya menawarkan beberapa 

pilihan pembelajaran mulai dari PTM terbatas, pembelajaran jarak jauh dan 

juga kombinasi pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh.
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Hal ini menjadi salah satu solusi dalam permasalahan mengenai 

sistem pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Surat Keputusan Bersama 

Empat Menteri juga diterapkan di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten 

Pemalang, tentu saja disebabkan faktor-faktor pada masing-masing sekolah. 

1. SMA Negeri 1 Pemalang 

 Seperti yang disampaikan oleh Harjono,S.Pd.,M.Si selaku Kepala 

SMA Negeri 1 Pemalang dalam wawancara yang dilakukan pada Kamis, 6 

Januari 2022, bahwa Surat Keputusan Bersama Empat Menteri merupakan 

hal yang penting yang digunakan oleh lembaga pendidikan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi, terkhususnya 

dalam pelaksanaan pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 Pemalang adanya 

program khusus pelaksanaan pembelajaran PendidikanAgamaIslam di 

SMA Negeri 1 Pemalang dengan program pembelajaran online 

menggunakan metode blended learning PembelajaranTatap MukaTerbatas 

dan juga online menggunakan bantuan aplikasi Microsoft Office 365. 

Metode blended learning adalah metode yang menggunakan dua 

pendekatan dalam pelaksanaannya. Dalam metode ini digunakan sistem 

daring dan tatap muka melalui video conference, jadi siswa masih bisa 

berinteraksi baik dengan teman ataupun guru meskipun pembelajaran yang 

dilakukan secara jarak jauh. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah 

siswa dalam memahami materi PAI yang disampaikan oleh guru, belum 

lagi dalam pembelajaran PendidikanAgamaIslam terdapat beberapa 
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praktikum yang harus dilakukan oleh siswa, sehingga metode blended 

learning adalah salah satu solusi yang disarankan oleh sekolah dan 

diterapkan dipembelajaran dimasa pandemi. 

2. SMA Negeri 1 Petarukan 

Pembelajaran dengan menggunakan blended learning juga 

diterapkan di SMA Negeri 1 Petarukan, bahwa SMA Negeri1 Petarukan 

memiliki metode pembelajaran khusus pada pembelajaran PAI yaitu 

menggunakan metode blended learning, metode ini memungkinkan siswa 

dan guru dapat berinteraksi meskipun melalui bantuan seperti google meet 

ataupun zoom meeting, metode ini mempermudah siswa agar dapat 

bertanya kepada guru mengenai poin-poin yang masih belum dipahami. 

Selain hal tersebut, pelaksanaan pembelajaran di SMA Negeri 1 Petarukan 

sudah disesuaikan dengan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri, 

pembelajaran menggunakan blended learning yaitu kombinasi 

pembelajaran luring dan menggunakan metode serupa yaitu 50% 

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan memperhatikan protokol 

kesehatan dan 50% Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). 

3. SMA PGRI 1 Taman Pemalang 

Penerapan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang 

Tatap Muka Terbatas, di SMA PGRI 1 Taman motede yang digunakan 

dalam pembelajaran PAI (PAI) di Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 
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terbatas ini adalah metode E-Learning. Dalam pelaksanaannya metode ini 

menggunakan audio, video ataupun perangkat komputer, atau juga 

kombinasi ketiganya dalam proses pembelajaran PAI. Selain itu Drs. 

Kuswiyarso, M.Si selaku Waka Kurikulum SMA PGRI 1 Taman 

menjelaskan bahwa penerapan pembelajaran di SMA PGRI 1 Taman 

sudah sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri. 

Sekolah mematuhi penerapan protokol kesehatan secara ketat dan juga 

mulai melengkapi fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.  

Penerapan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas yang sesuai dengan 

aturan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri memang 

membutuhkan sejumlah persiapan seperti pemenuhan fasilitas penunjang 

sesuai protokol kesehatan yang berlaku misalnya terdapat tempat cuci 

tangan disetiap kelas, dan juga Unit Kesehatan Sekolah yang harus 

memadai. Selain fasilitas, Bapak Drs. Kuswiyarso, M.Si juga menerangkan 

bahwa sistem pembelajaran di SMA PGRI 1 Taman sudah disiapkan 

sedemikian rupa seperti durasi waktu pembelajaran yang diatur menjadi 45 

menit untuk setiap jam dan hanya berlangsung selama 6 jam mata 

pelajaran. SMA di Kabupaten Pemalang telah melakukan persiapan baik 

mengkoordinasikan dan mengondisikan keadaan internal lembaga secara 

sarana dan prasarana serta mempersiapkan metode-metode belajar yang 

sesuai dan dapat menunjang proses belajar mengajar dan menyesuaikannya 

dengan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri.  
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B. Analisis Penerapan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri Tentang 

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dalam Meningkatkan 

Pembelajaran PAI di Sekolah Menengah Atas Kabupaten Pemalang 

Hasil observasi di SMA Negeri 1 Pemalang, bahwa implementasi 

Penerapan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri Tentang Pembelajaran 

Tatap Muka Terbatas dalam Meningkatkan Pembelajaran PAImengemukakan 

bahwa Siswa mengeluhkan penerapan PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang 

menggunakan media online membuat siswa menjadi terbatas dalam menyerap 

materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Neno Wachyanto selaku 

Guru PAI SMA Negri 1 Pemalang menuturkan bahwa pelaksanaan sistem 

pengajaran sesuai dengan SKB 4 Menteri pada pembelajaran PAI 

memberikan angin segar, ia menyatakan bajwa pembelajaran PAI berjalan 

dengan baik dan lebih baik dari pada pembelajaran online, hal ini dikarenakan 

ketika pembelajaran online siswa cenderung tidak memiliki kuota. Namun ia 

juga menyatakan bahwa dengan pemberangkatan bergilir, siswa berangkat 

50% menyebabkan guru harus menjelaskan atau mengulang pelajaran yang 

sama sejumlah kloter keberangkatan, sehingga ia mengususlkan adanya 

pembelajaran dengan sistem blended learning. 

Irmawati selaku GPAI SMA Negri 1 Petarukan menyampaikan 

bahwa pembelaajran menjadi kurang maksimal dengan sistem daring, ia 

kesulitan dalam materi-materi praktikum. Namun dengan diberlakukannya 

pembelajaran tatap muka terbatas di SMA Nengri 1 Petarukan membuat 

pembelajaran menjadi lebih baik. Nur Inayati selaku GPAI SMA PGRI 1 
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Taman juga mengeluhkan hal yang sama terkait pembelajran daring. Ia 

menuturkan bahwa siswa menjadi kurang fokus karena tidak bisa mengontrol 

penggunaan HP saat pelaksanaan pembelajaran daring, setelah pemberlakuan 

PTM terbatas juga ada beberapa siswa yang masih terbawa suasana 

pembelajaran daring sehingga perlu diberikan perhatian lebih. 

Wakil kepala Kurikulum SMA Negri 1 Petarukan merasakan 

dampak dari pemberlakuan PTM Terbatas sesuai anjuran Surat Keputusan 

Bersama Empat Menteri, pembelajaran mulai berjalan aktif dan respon positif 

dari para siswa, hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Sri Harningsing sekalu 

Wakil kepala Kurikulum SMA Negri 1 Pemalang dan Drs. Kuswiyarso selaku 

Wakil kepala Kurikulum SMA PGRI 1 Taman. Dampak dari diberlakukannya 

PTM sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB ) Empat Menteri turut 

dirasakan langsung oleh siswa-siswi yang menjalankan pembelajaran. Seperti 

yang dirasakan oleh M. Tegar salah satu siswa dari SMA 1 Petarukan yang 

menuturkan bahwa ia merasa lebih dapat memahami materi PAI dan lebih 

leluasa untuk bertanya pada guru dibandingkan saat dialkukan pembelajran 

PAI secara daring. Hal serupa disampaikan oleh Shella siswa SMA Negri 1 

Pemalang, ia mengaku akan lebih banyak materi yang sulit dipahami jika 

pembelajaran terus dilaksanakan seacra daring meskipun lonjakan kasus 

Covid-19 ikut menghantui pelaksanaan pembelajaran melalui PTM terbatas. 

Fitria siswi SMA PGRI 1 Taman juga merasakah penyerapan materi menjadi 

lebih muda, guru juga dapat menjelaskan secara efektif. Ketiga siswa dari 

SMA yang berbeda juga menuturkan bahwa tidak menemukan adanya 
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hambatan mengenai pembelajaran PAI (PAI) menggunakan sistem 

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas sesuai Surat Keputusan Bersama 

(SKB) Empat Menteri. 

Dalam pembelajaran PAI, penyampaian nilai-nilai moral menjadi 

salah satu hal yang penting, selain materi dalam pembelajran PAI beberapa 

materi perlu dipraktikkan dan dikoreksi dengan seksama oleh guru 

pengampu, seperti tata cara sholat sunnah dan bacaan sholat sunnah. Maka 

dari itu pemberlakuan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas sesuai Surat 

Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri menjadi salah satu jalan keluar 

yang ditawarkan pemerintah untuk membantu memperlancar pembelajaran 

salah satunya pembelajaran PAI (PAI).  

Seperti yang disampaikan oleh Indah, yang merasa sangat senang 

dengan pemberlakuan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas sesuai 

Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri ini, ia menjelaskan bahwa 

pembelajaran PAI (PAI) yang mulanya guru mengoreksi bacaan ataupun 

gerakan lewat video kini bisa melalui tatap muka secara langsung dan dapat 

lebih jelas dan detail penjelasannya, sehingga sangat membantu dalam proses 

belajar mengajar. 

Dari hasil wawancara diatas, bahwa peserta didik mendapatkan 

dampak positif dari pemberlakuan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas 

sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri, hal ini diperkuat 

dengan keterangan Drs. Kuswiyarso, M.Si selaku Waka Kurikulum SMA 
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PGRI 1 Taman menjelaskan bahwa Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 

Terbatas sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri memberikan 

dampak positif bagi keberlangsungan proses belajar mengajar di SMA PGRI 

1 Taman. Siswa menjadi lebih semangat belajar dan menerima materi, 

meskipun masih ada beberapa kendala, seperti dalam pelaksanaannya durasi 

waktu yang terbatas menjadikan beberapa materi dalam pembelajaran PAI 

tidak dapat disampaikan secara maksimal, namun ini menjadi satu langkah 

baik untuk bangun dari belenggu pendidikan online. 

Siswa mengeluhkan penerapan PJJ atau pembelajaran jarak jauh 

yang menggunakan media online membuat siswa menjadi terbatas dalam 

menyerap materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Neno 

Wachyanto selaku Guru PAI SMA Negeri 1 Pemalang menuturkan bahwa 

pelaksanaan sistem pengajaran sesuai dengan Pembelajaran Tatap Muka 

(PTM) Terbatas sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri pada 

pembelajaran PAI memberikan angin segar, ia menyatakan bahwa 

pembelajaran PAI berjalan dengan baik dan lebih baik dari pada 

pembelajaran online, hal ini dikarenakan ketika pembelajaran online siswa 

cenderung tidak memiliki kuota. Namun ia juga menyatakan bahwa dengan 

pemberangkatan bergilir, siswa berangkat 50% menyebabkan guru harus 

menjelaskan atau mengulang pelajaran yang sama sejumlah kloter 

keberangkatan, sehingga ia mengususlkan adanya pembelajaran dengan 

sistem blended learning.  
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Irmawati selaku Guru PAI SMA Negeri 1 Petarukan menyampaikan 

bahwa pembelajaran menjadi kurang maksimal dengan sistem daring, ia 

kesulitan dalam materi-materi praktikum. Namun dengan diberlakukannya 

pembelajaran tatap muka terbatas di SMA Negeri 1 Petarukan membuat 

pembelajaran menjadi lebih baik. Nur Inayati selaku Guru PAI SMA PGRI 1 

Taman juga mengeluhkan hal yang sama terkait pembelajaran daring. Ia 

menuturkan bahwa siswa menjadi kurang fokus karena tidak bisa mengontrol 

penggunaan HP saat pelaksanaan pembelajran daring, setelah pemberlakuan 

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas juga ada beberapa siswa yang 

masih terbawa suasana pembelajaran daring sehingga perlu diberikan 

perhatian lebih. 

Ibu Menuk Rahmawati selaku Waka Kurikulum SMA Negeri 1 

Petarukan merasakan dampak dari pemberlakuan PTM Terbatas sesuai 

anjuran Surat Keputusan Bersama (SKB) EmpatMenteri, pembelajaran mulai 

berjalan aktif dan respon positif dari para siswa, hal serupa juga disampaikan 

oleh Ibu Sri Harningsing sekalu Waka Kurikulum SMA Negri 1 Pemalang 

dan Drs. Kuswiyarso selaku Waka Kurikulum SMA PGRI 1 Taman. Dampak 

dari diberlakukannya PTM sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 

Empat Menteri turut dirasakan langsung oleh siswa-siswi yang menjalankan 

pembelajaran. Seperti yang dirasakan oleh M. Tegar salah satu siswa dari 

SMA 1 Petarukan yang menuturkan bahwa ia merasa lebih dapat memahami 

materi PAI dan lebih leluasa untuk bertanya pada guru dibandingkan saat 

dilakukan pembelajaran PAI secara daring. 
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Hal serupa disampaikan oleh Shella siswa SMA Negeri 1 Pemalang, 

ia mengaku akan lebih banyak materi yang sulit dipahami jika pembelajaran 

terus dilaksanakan secara daring meskipun lonjakan kasus Covid-19 ikut 

menghantui pelaksanaan pembelajaran melalui PTM terbatas. Fitria siswi 

SMA PGRI 1 Taman juga merasakan penyerapan materi menjadi lebih muda, 

guru juga dapat menjelaskan secara efektif. Ketiga siswa dari SMA yang 

berbeda juga menuturkan bahwa tidak menemukan adanya hambatan 

mengenai pembelajaran PAI menggunakan sistem Pembelajaran Tatap Muka 

(PTM ) Terbatas sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) EmpatMenteri. 

Dalam pembelajaran PAI, penyampaian nilai-nilai moral menjadi 

salah satu hal yang penting, selain materi dalam pembelajran PAI beberapa 

materi perlu dipraktekkan dan dikoreksi dengan seksama oleh guru 

pengampu, seperti tatacara sholat sunnah dan bacaan sholat sunnah. Maka 

dari itu pembelakuan PTM Terbatas sesuai SKB 4 Menteri menjadi salah satu 

jalan keluar yang ditawarkan pemerintah untuk membantu memperlancar 

pembelajaran salah satunya pembelajran PAI.  

Seperti yang disampaikan oleh Indah, yang merasa sangat senang 

dengan pemberlakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas sesuai 

Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri ini, ia menjelaskan bahwa 

pembelajaran PAI yang mulanya guru mengoreksi bacaan ataupun gerakan 

lewat video kini bisa melalui tatap muka secara langsung dan dapat lebih jelas 

dan detail penjelasannya, sehingga sangat membatu dalam proses belajar 

mengajar. 
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Dari hasil wawancara diatas, bahwa peserta didik mendapatkan 

dampak positif dari pemberlakuan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas 

sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri, hal ini diperkuat 

dengan keterangan Drs. Kuswiyarso, M.Si selaku Waka Kurikulum SMA 

PGRI 1 Taman menjelaskan bahwa Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 

Terbatas sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri memberikan 

dampak positif bagi keberlangsungan proses belajar mengajar di SMA PGRI 

1 Taman. Siswa menjadi lebih semangat belajar dan menerima materi, 

meskipun masih ada beberapa kendala, seperti dalam pelaksanaannya durasi 

waktu yang terbatas menjadikan beberapa materi dalam pembelajaran PAI 

tidak dapat disampaikan secara maksimal, namun ini menjadi satu langkah 

baik untuk bangun dari belenggu pendidikan online.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya maka kesimpulan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Faktor yang melatar belakangi diturunkannya Surat Keputusan Bersama 

(SKB) Empat Menteri adalah sebagai solusi atas permasalahan sistem 

pendidikan di Indonesia di masa Pandemi Covid-19 

2. Penerapan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri di SMA 

Kabupaten Pemalang dalam Pembelajaran PAI sudah sesuai dan 

dilaksanakan dengan baik sesuai aturan yang ada 

3. Diterapkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri pada 

Pembejaran PAI di SMA di Kabupaten Pemalang menimbulkan dampak 

positif baik bagi peserta didik ataupun pendidik, dan diharapkan mampu 

mengembalikan sistem pembelajaran dan semangat belajar peserta didik. 

B. Saran 

1. Dengan diterapkannya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas sesuai 

Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri baik peserta didik 

ataupun pendidik memaksimalkan sistem pembelajaran yang ada 

2. Pendidik diharapkan mampu memunculkan semangat belajar peserta didik 

setelah lama terbelenggu dalam sistem pembelajaran online 
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3. Peserta didik hendaknya dapat menggunakan literasi digital dengan baik, 

mengarahkan upaya penggunaan teknologi informasi kearah positif dan 

bermanfaat dalam menggali informasi dan pengetahuan. 

4. Pembudayaan literasi digital hendaknya terus dikembangkan dalam 

berbagai bentuk dalam rangka membangun kemajuan bangsa, 

menggunakan teknologi secara tepat guna dalam proses pembelajaran 

dengan semangat untuk belajar dan belajar. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Transkrip Wawancara 

A. Transkrip Hasil Wawancara dengan Harjono,S.Pd.,M.Si (Kepala SMA N 1 

Pemalang) 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Apakah Sekolah mengetahui Surat 

Keputusan Bersama Empat Menteri 

Tentang Tatap Muka Terbatas ? 

Kepala sekolah sangat mengetahui tentang adanya Surat 

Keputusan Bersama Empat Menteri mengenai Tatap Muka 

Terbatas. 

2 

Seberapa penting Surat Keputusan 

Bersama Empat Menteri bagi SMA 

di Kabupaten Pemalang? 

Surat Keputusan Bersama Empat Menteri ini merupakan hal 

yang sangat penting guna padoman pelaksanaan 

pembelajaran di tengah pandemic covid 19 

3 

Apa yang mendasari Surat 

Keputusan Bersama Empat Menteri 

Tentang Tatap Muka Terbatas ? 

Bahwa kesehatandan keselamatan semua warga satuan 

Pendidikan merupakan prioritas utama yang wajib 

dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pembelajaran 

di masa pandemic covid 19 

4 

Adakah relevansi Surat Keputusan 

Bersama Empat Menteri Tentang 

Tatap Muka Terbatas Terhadap 

Pembelajaran PAI di SMA 

Kabupaten Pemalang? 

Pemalang adalah salah satu kabupaten terdampak Covid-19, 

banyak hal yang menerima dampak dari adanya Covid, salah 

satunya adalah pendidikan, begitu juga dengan Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam, sehingga dengan adanya SKB 4 

Menteri sangat membantu baik guru, orang tua, pendidik dan 

juga peserta didik dalam Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di Kabupaten Pemalang. 

5 

Bagaimana kesiapan SMA 

Kabupaten Pemalang dalam 

melaksanakan Tatap Muka 

Terbatas? 

Secara kesiapan siap melaksanakan PTM Terbatas dengan 

koordinasi internal dengan jajaran waka serta bapak ibu guru 

staf karyawan baik menyiapkan fasilitas( seperti tempat cuci 

tangan sesuai anjuran aturan PTM terbatas dan eksternal 

dengn stakeholder seperti Satas Covid Tingkat Kecamatan/ 

Kabupaten, puskesman/ dinas kesehatan dll  

Capaian vaksinasi baik guru karyawan dan anak- anak / siswa 

juga sudah hampir 100 % 

6 
Apa kurikulum yang digunakan di 

SMA Kabupaten Pemalang ? 

SMA Negeri 1 Pemalang menggunakan dan menerpakan 

Kurikulum 2013 

7 Apakah SMA mempunyai program Ada program pembelajaran online dengan mengunakan 
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khusus Pembelajaran PAI pada 

penerapan tatap muka terbatas? 

Jelaskan 

metode blanded learning  PTM terbatas dan juga online 

dengan Microsoft office (bisa share materi, video serta meet) 

bahkan bisa langsung feedback tugas2 siswa baik yang 

bersifat teori maupun praktik seprtia hapalan dll. 

8 

Bagaimana perencanaan program 

Penerapan Surat Keputusan 

Bersama Empat Menteri Tentang 

Tatap Muka Terbatas di SMA 

Kabupaten Pemalang? 

Perencanaanya kurikulum 2013 yag disederhanakan/ 

disesuaikan kondisi Pandemi seperti pengaturan tempat 

duduk siswa diberi jarak, satu kelas dibatsai setiap tata muka, 

pencapaian vaksin baik pendidik tenaga kepndidikan serta 

siswa sudah mencapai 100 %,jam pembelajaran juga hanya 6 

jam pelajaran setiap harinya , pengurangan jumlah jam 

mengajar semua mata pelajaran serta dibentuknya satuan 

tigas covid-ag tingkat sekolah . 

9 Bagaimana  mengorganisasikan 

program Penerapan Surat 

Keputusan Bersama Empat Menteri 

Tentang Tatap Muka Terbatas ? 

Mengemas sedemikian rupa kurikulum, methode 

pembelajaran serta dan melaksanakan sesuai aturan (Surat 

Keputusan Bersama Empat Menteri) 

10 Apa sarana dan prasarana yang 

mendukung Surat Keputusan 

Bersama Empat Menteri Tentang 

Tatap Muka Terbatas ? 

Mendukung sekali dari sarana prasarana seperti tempat cuci 

tangan,thermo gun/ alat pengkur suhu tubuh, pengaturan 

kelas, pengaturan tempat duduk, menambahkan paster di 

lingkungan sekolah 

11 Dalam proses perencanaan siapa 

sajakah yang terlibat dalam 

penyusunan program Penerapan 

Surat Keputusan Bersama Empat 

Menteri Tentang Tatap Muka 

Terbatas ? 

Kepala Sekolah dengan seluruh elemen ekolah ( wakil kepal 

sekolah, guru karyawan), komite sekolah, orang tua, siswa 

serta jajaran stakeholder dari satuan gugus tugas Covid 19 

baik tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. 

12 Adakah partisipasi stokeholder 

(komite/ orangtua/orang lain) yang 

terlibat dalam penyusunan 

program? 

Ada, komite sekolah memberikan arahan pendampingan 

terhadap penyelenggaraan penyusuna  program , dari orang 

tua siswa juga dilibatkan dalam pengambilan kebijakan 

keputusan penerpan tatap muka terbatas. 

13 
Kapan penyusunan program itu 

dilaksanakan? 

Pasca Surat Keputusan Empat Menteri dikelurkan dan setelah 

adanya koordinasi dengan dinas Pendidikan ,kementrian 

agama, pemerintah setempat . 

14 Adakah tim khusus atau panitia 

yang bertanggungjawab atas 

program tersebut? 

Ada Kepala sekolah selaku penanggungjawab, Komiti 

Sekolah, Satuan Gugus Tugas ( Satgas ) Covid -19 di Tingkat 

Sekolah. 

15 Adakah dana untuk menunjang 

program Pendidikan karakter? 

Kalau ada dari mana dana itu? 

Jelaskan 

Ada, Adapun sumbernya adalah dari Bantuan Operasional 

Sekolah ( BOS ) 
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16 Siapakah yang menjadi sasaran 

pelaksanaan program Surat 

Keputusan Bersama Empat Menteri 

Tentang Tatap Muka Terbatas ? 

Seluruh warga saatuan Pendidikan dari jejang TK.PAUD, 

SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK,Universitas / Institusi/ 

Lembaga Pendidikan.  

 

 

B. Traskrip Wawancara dengan Riyanto,S.Pd.,M.S,i (Kepala SMA N 1 

Petarukan) 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 

Apakah Sekolah mengetahui Surat 

Keputusan Bersama Empat Menteri 

Tentang Tatap Muka Terbatas ? 

Mengetahui 

2 

Seberapa penting Surat Keputusan 

Bersama Empat Menteri bagi SMA 

di Kabupaten Pemalang? 

Sangat penting guna padoman pelaksanaan pembelajaran di 

tengah pandemic covid 19 

3 

Apa yang mendasari Surat 

Keputusan Bersama Empat Menteri 

Tentang Tatap Muka Terbatas ? 

Bahwa kesehatandan keselamatan semua warga satuan 

Pendidikan merupakan prioritas utama yang wajib 

dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pembelajaran 

di masa pandemic covid 19 

4 

Adakah relevansi Surat Keputusan 

Bersama Empat Menteri Tentang 

Tatap Muka Terbatas Terhadap 

Pembelajaran PAI di SMA 

Kabupaten Pemalang? 

Ada  

5 

Bagaimana kesiapan SMA 

Kabupaten Pemalang dalam 

melaksanakan Tatap Muka 

Terbatas? 

Secara kesiapan siap melaksanakan PTM Terbatas dengan 

koordinasi internal dengan jajaran waka serta bapak ibu guru 

staf karyawan baik menyiapkan fasilitas( seperti tempat cuci 

tangan sesuai anjuran aturan PTM terbatas dan eksternal 

dengn stakeholder seperti Satas Covid Tingkat Kecamatan/ 

Kabupaten, puskesman/ dinas kesehatan dll  

Capaian vaksinasi baik guru karyawan dan anak- anak / 

siswa juga sudah hampir 100 % 

6 
Apa kurikulum yang digunakan di 

SMA Kabupaten Pemalang ? 
Kurikulum 2013  

7 

Apakah SMA mempunyai program 

khusus Pembelajaran PAI pada 

penerapan tatap muka terbatas ? 

Jelaskan 

Ada program pembelajaran online dengan mengunakan 

metode blanded learning  PTM terbatas dan juga online 

dengan Microsoft office ( bisa share materi, video serta 

meet) bahkan bisa langsung feedback tugas2 siswa baik 
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yang bersifat teori maupun praktik seprtia hapalan dll. 

8 

Bagaimana perencanaan program 

Penerapan Surat Keputusan 

Bersama Empat Menteri Tentang 

Tatap Muka Terbatas di SMA 

Kabupaten Pemalang? 

Perencanaanya kurikulum 2013 yag disederhanakan/ 

disesuaikan kondisi Pandemi seperti pengaturan tempat 

duduk siswa diberi jarak, satu kelas dibatsai setiap tata 

muka, pencapaian vaksin baik pendidik tenaga kepndidikan 

serta siswa sudah mencapai 100 %,jam pembelajaran juga 

hanya 6 jam pelajaran setiap harinya , pengurangan jumlah 

jam mengajar semua mata pelajaran serta dibentuknya 

satuan tigas covid-ag tingkat sekolah . 

9 

Bagaimana mengorganisasikan 

program Penerapan Surat 

Keputusan Bersama Empat Menteri 

Tentang Tatap Muka Terbatas ? 

tersebut? 

Mengemas sedemikian rupa kurikulum, methode 

pembelajaran serta dan melaksanakan sesuai aturan ( Surat 

Keputusan Bersama Empat Menteri ) 

10 

Apa sarana dan prasarana yang 

mendukung Surat Keputusan 

Bersama Empat Menteri Tentang 

Tatap Muka Terbatas ? 

Mendukung sekali dari sarana prasarana seperti tempat cuci 

tangan,thermo gun/ alat pengkur suhu tubuh, pengaturan 

kelas, pengaturan tempat duduk, menambahkan paster di 

lingkungan sekolah 

11 

Dalam proses perencanaan siapa 

sajakah yang terlibat dalam 

penyusunan program Penerapan 

Surat Keputusan Bersama Empat 

Menteri Tentang Tatap Muka 

Terbatas ? 

Kepala Sekolah dengan seluruh elemen ekolah ( wakil kepal 

sekolah, guru karyawan), komite sekolah, orang tua, siswa 

serta jajaran stakeholder dari satuan gugus tugas Covid 19 

baik tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. 

12 

Adakah partisipasi stokeholder 

(komite/ orangtua/orang lain) yang 

terlibat dalam penyusunan program 

? 

Ada, komite sekolah memberikan arahan pendampingan 

terhadap penyelenggaraan penyusuna  program , dari orang 

tua siswa juga dilibatkan dalam pengambilan kebijakan 

keputusan penerpan tatap muka terbatas. 

13 
Kapan penyusunan program itu 

dilaksanakan? 

Pasca Surat Keputusan Empat Menteri dikelurkan dan 

setelah adanya koordinasi dengan dinas Pendidikan 

,kementrian agama, pemerintah setempat . 

14 

Adakah tim khusus atau panitia 

yang bertanggungjawab atas 

program tersebut? 

Ada Kepala sekolah selaku penanggungjawab, Komiti 

Sekolah, Satuan Gugus Tugas ( Satgas ) Covid -19 di 

Tingkat Sekolah. 

15 

Adakah dana untuk menunjang 

program Pendidikan karakter? 

Kalau ada dari mana dana itu? 

Jelaskan 

Ada, Adapun sumbernya adalah dari Bantuan Operasional 

Sekolah ( BOS ) 

16 
Siapakah yang menjadi sasaran 

pelaksanaan program Surat 

Seluruh warga saatuan Pendidikan dari jejang TK.PAUD, 

SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK,Universitas / Institusi/ 
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Keputusan Bersama Empat Menteri 

Tentang Tatap Muka Terbatas ? 

Lembaga Pendidikan.  

 

 

A. Traskrip Hasil Wawancara dengan Drs. Heny Gunanto,M.S.i (Kepala SMA 

PGRI 1 Taman Pemalang) 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 

Apakah Sekolah mengetahui Surat 

Keputusan Bersama Empat Menteri 

Tentang Tatap Muka Terbatas ? 

Mengetahui 

2 

Seberapa penting Surat Keputusan 

Bersama Empat Menteri bagi SMA 

di Kabupaten Pemalang? 

Sangat penting guna padoman pelaksanaan pembelajaran di 

tengah pandemic covid 19 

3 

Apa yang mendasari Surat 

Keputusan Bersama Empat Menteri 

Tentang Tatap Muka Terbatas ? 

Bahwa kesehatandan keselamatan semua warga satuan 

Pendidikan merupakan prioritas utama yang wajib 

dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pembelajaran 

di masa pandemic covid 19 

4 

Adakah relevansi Surat Keputusan 

Bersama Empat Menteri Tentang 

Tatap Muka Terbatas Terhadap 

Pembelajaran PAI di SMA 

Kabupaten Pemalang? 

Ada  

5 

Bagaimana kesiapan SMA 

Kabupaten Pemalang dalam 

melaksanakan Tatap Muka 

Terbatas? 

Sangat siap 

6 
Apa kurikulum yang digunakan di 

SMA Kabupaten Pemalang ? 
Kurikulum 2013 

7 

Apakah SMA mempunyai program 

khusus Pembelajaran PAI pada 

penerapan tatap muka terbatas? 

Jelaskan 

Ada program pembelajaran online dengan mengunakan E-

learning, PTM terbatas dan juga online dengan Microsoft 

office (bisa share materi, video serta meet) bahkan bisa 

langsung feedback tugas2 siswa baik yang bersifat teori 

maupun praktik seprtia hapalan dll. 

8 

Bagaimana perencanaan program 

Penerapan Surat Keputusan 

Bersama Empat Menteri Tentang 

Tatap Muka Terbatas di SMA 

Kabupaten Pemalang? 

Perencanaanya kurikulum 2013 yag disederhanakan/ 

disesuaikan kondisi Pandemi seperti pengaturan tempat 

duduk siswa diberi jarak, satu kelas dibatsai setiap tata 

muka, pencapaian vaksin baik pendidik tenaga kepndidikan 

serta siswa sudah 100 %,jam pembelajaran juga hanya 6 jam 

pelajaran setiap harinya , pengurangan jumlah jam mengajar 
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semua mata pelajaran serta dibentuknya satuan tigas covid-

ag tingkat sekolah . 

9 

Bagaimana  mengorganisasikan 

program Penerapan Surat 

Keputusan Bersama Empat Menteri 

Tentang Tatap Muka Terbatas ? 

tersebut? 

Mengemas sedemikian rupa kurikulum, methode 

pembelajaran serta dan melaksanakan sesuai aturan ( Surat 

Keputusan Bersama Empat Menteri ) 

10 

Apa sarana dan prasarana yang 

mendukung Surat Keputusan 

Bersama Empat Menteri Tentang 

Tatap Muka Terbatas ? 

Mendukung sekali dari sarana prasarana seperti tempat cuci 

tangan,thermo gun/ alat pengkur suhu tubuh, pengaturan 

kelas, pengaturan tempat duduk, menambahkan paster di 

lingkungan sekolah 

11 

Dalam proses perencanaan siapa 

sajakah yang terlibat dalam 

penyusunan program Penerapan 

Surat Keputusan Bersama Empat 

Menteri Tentang Tatap Muka 

Terbatas ?? 

Kepala Sekolah dengan seluruh elemen ekolah ( wakil kepal 

sekolah, guru karyawan), komite sekolah, orang tua, siswa 

serta jajaran stakeholder dari satuan gugus tugas Covid 19 

baik tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. 

12 

Adakah partisipasi stokeholder 

(komite/ orangtua/orang lain) yang 

terlibat dalam penyusunan program 

? 

Ada, komite sekolah memberikan arahan pendampingan 

terhadap penyelenggaraan penyusuna  program , dari orang 

tua siswa juga dilibatkan dalam pengambilan kebijakan 

keputusan penerpan tatap muka terbatas. 

13 
Kapan penyusunan program itu 

dilaksanakan? 

Pasca Surat Keputusan Empat Menteri dikelurkan dan 

setelah adanya koordinasi dengan dinas Pendidikan 

,kementrian agama, pemerintah setempat . 

14 

Adakah ting khusus atau panitia 

yang bertanggungjawab atas 

program tersebut? 

Ada Kepala sekolah selaku penanggungjawab, Komiti 

Sekolah, Satuan Gugus Tugas ( Satgas ) Covid -19 di 

Tingkat Sekolah. 

15 

Adakah dana untuk menunjang 

program Pendidikan karakter? 

Kalau ada dari mana dana itu? 

Jelaskan 

Ada, Adapun sumbernya adalah dari Bantuan Operasional 

Sekolah ( BOS ) 

16 

Siapakah yang menjadi sasaran 

pelaksanaan program Surat 

Keputusan Bersama Empat Menteri 

Tentang Tatap Muka Terbatas ? 

 

 

 

Seluruh warga saatuan Pendidikan dari jejang TK.PAUD, 

SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK,Universitas / Institusi/ 

Lembaga Pendidikan.  
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B. Transkip Wawancara dengan  Bapak Neno Rachyanto  (GPAI SMA N 1 

Pemalang) 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 

Bagaimana pembelajaran PAI 

dimasa pandemi di SMA 

Kabupaten Pemalang? 

Berjalan, namun ada sedikit kendala.  

 

2 

Apa kendala yang dihadapi dalam 

pembelajaran PAI dimasa pandemi 

ini di SMA kabupaten Pemalang? 

Ada siswa yang tidak punya kuota 

 

3 

Bagaimana penerapan SKB 4 

menteri dalam pembelajaran PAI di 

SMA Kabupaten Pemalang? 

Berjalan dengan baik secara bertahap 

 

4 

Apa dan  bagaimana dampak 

penerapan SKB 4 menetri tentang 

pembelajaran tatap muka terbatas 

bagi PAI di Kabupaten Pemalang? 

Dengan adanya pembelajaran tatap muka terbatas, proses 

pendidikan mulai berjalan dengan normal, sehingga tidak 

terjadi lost education 

5 

Bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran PAI dengan mengacu 

pada SKB 4 menteri? 

Siswa berangkat ke sekolah secara bergantian, dan bagi yang 

sakit agar belajar secara daring 

6 

Adakah hambatan dalam 

pelaksanaan pembelajaran PAI 

dengan mengacu SKB 4 menteri? 

Bagaimana solusi pemecahanya? 

Hambatan ada, karena siswa berangkat bergilir sehingga 

guru harus mengulang materi. Solusinya dengan 

pembelajaran secara blended learning 

7 

Bagaimana dampak/ akibat dari 

pelaksanaan SKB 4 menteri 

tersebut dalam pembelajaran PAI di 

Kabupaten Pemalang? 

Dampaknya dunia pendidikan mulai bergeliat kembali. 

 

C. Transkrip Wawancara Dengan Ibu  Irmawati (GPAI SMA N1 Petarukan) 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 

Bagaimana pembelajaran PAI 

dimasa pandemi di SMA 

Kabupaten Pemalang? 
Pembelajaran menggunakan sistem tatap muka terbatas 
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2 

Apa kendala yang dihadapi dalam 

pembelajaran PAI dimasa pandemi 

ini di SMA kabupaten Pemalang? 

Kurang maksimal dalam penyampaian materi PAI, apalagi 

pada materi materi yang memerlukan praktikum 

3 

Bagaimana penerapan SKB 4 

menteri dalam pembelajaran PAI di 

SMA Kabupaten Pemalang? 

Seluruh siswa full berangkat akan tetapi jam pembelajaran 

masih menerapkan 6 jam pelajaran per hari 

4 

Apa dan  bagaimana dampak 

penerapan SKB 4 menetri tentang 

pembelajaran tatap muka terbatas 

bagi PAI di Kabupaten Pemalang? 

Dampaknya baik dalam pembelajaran. Pembelajaran 

semakin maksimal dan peserta didik sangat antusias dalam 

mengikuti pembelajaran tatap muka 

5 

Bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran PAI dengan mengacu 

pada SKB 4 menteri? 

Pembelajaran PAI menggunakan sistem tatap muka terbatas 

dimana siswa full 100% berangkat kesekolah akan tetapi jam 

pelajaran hanya 6 jam pelajaran per hari 

6 

Adakah hambatan dalam 

pelaksanaan pembelajaran PAI 

dengan mengacu SKB 4 menteri? 

Bagaimana solusi pemecahanya? 

Banyak siswa yang masih terbawa suasana pembelajaran 

jarak jauh, sehingga untuk anak anak tersebut harus selalu 

kita pantau dan beri apersepsi serta motivasi 

7 

Bagaimana dampak/ akibat dari 

pelaksanaan SKB 4 menteri 

tersebut dalam pembelajaran PAI di 

Kabupaten Pemalang? 

Dampak yang ditimbulkan lebih ke dampak positif, karena 

dengan keputusan tersebut pembelajaran semakin maksimal 

dan baik 

 

D. Transkrip wawancara dengan Nur Inayati (GPAI SMA PGRI 1 Taman) 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 

Bagaimana pembelajaran PAI 

dimasa pandemi di SMA 

Kabupaten Pemalang? 

Kurang maksimal, karena menggunakan metode daring. 

2 

Apa kendala yang dihadapi dalam 

pembelajaran PAI dimasa pandemi 

ini di SMA kabupaten Pemalang? 

Guri kesulitan untuk melaksanakan pembelajaran PAI yang 

memwrlukan praktek 

Dari siswa sendiri kurangnya pengendalian dalam 

penggunaan HP dan kurang fokus dalam pembelajaran. 

3 

Bagaimana penerapan SKB 4 

menteri dalam pembelajaran PAI di 

SMA Kabupaten Pemalang? 

Penerapan pembelajaran tatap muka dilakukan dengan 

menjaga protokol kesehatan 
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4 

Apa dan  bagaimana dampak 

penerapan SKB 4 menetri tentang 

pembelajaran tatap muka terbatas 

bagi PAI di Kabupaten Pemalang? 

Dampaknya pembelajaran kurang maksimal,sehingga 

mengurangi kualitas pendidikan 

5 

Bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran PAI dengan mengacu 

pada SKB 4 menteri? 

PTM,tetap dilaksabakan dengan memperhatikan protokol 

kesehatan 

6 

Adakah hambatan dalam 

pelaksanaan pembelajaran PAI 

dengan mengacu SKB 4 menteri? 

Bagaimana solusi pemecahanya? 

Kesulitan guru dalam mengelola PJJ,peserta didik jg 

kesulitan berkonsentrasi belajar dari rumah dan 

meningkatnya rasa jenuh yg berpotensi pd gangguan pd 

kesehatan  jiwa 

Solusi : guru memberikan tugas anak scr online,dan tugas 

tetap dikumpulkan disekolah dengan kehadiran terbatas dan 

protokol kesehatan 

7 

Bagaimana dampak/ akibat dari 

pelaksanaan SKB 4 menteri 

tersebut dalam pembelajaran PAI di 

Kabupaten Pemalang? 

Akibatnya kurangnya kualitas pendidikan juga terkait 

dengan tumbuh kembang dan hak hak anak 

 

E. Menuk Rahmawati (Waka Kurikulum SMA N 1 Petarukan) 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 

Apa pembelajaran yang 

dilaksanakan sesuai dengan SKB 4 

menteri? 

Blanded learning ( kombinasi Luring dan daring) 

 

2 

Apa dan  bagaimana dampak 

penerapan SKB 4 menetri tentang 

pembelajaran tatap muka terbatas 

bagi PAI di Kabupaten Pemalang? 

Sangat baik, adapun dampak positif karena dapat 

memberikan solusi tentang pembelajaran di tengah kondisi 

pandemi covid-19, proses pembelajaran dapat dilaksanakan 

kembali meskipun hanya 50% tidak normal seperti biasanya, 

komunikasi langsung tatap muka antara guru dan siswa 

terjalin kembali. Adapun dampak negatifnya adalah belum 

bisa maksimal dalam proses pembelajaran, durasi/ lama 

pembelajaran juga masih dibatasi. 

3 

Bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran PAI dengan mengacu 

pada SKB 4 menteri? 

Tatap muka dilaksanakan durasi per hari antara 3-6 Jam 

pelajaran per hari, siswa berangkat rolling dijadwal daring 

dan Luring, PA BP dilaksanakan per minggu nya 2-3 jam 
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 pelajaran dengan durasi waktu per jam 40 menit. 

4 

Bagaimana kesiapan sekolah dalam 

melaksanakan SKB 4 menteri? 

 

Sekolah menyiapkan segala sesuatunya dari sarana prasarana 

sesuai aturan PTM terbatas ( design kelas, jarak tempat 

duduk, tempat cuci tangan, hand sanitizer, Thermo gun dll), 

dari segi protokol kesehatan lainnya adalah program 

percepatan vaksinasi baik guru, tenaga kependidikan serta 

siswa siswi, komunikasi koordinasi dengan satgas covid-19 

setempat baik tingkat kecamatan maupun kabupaten. 

5 

Adakah hambatan dalam 

pelaksanaan pembelajaran PAI 

dengan mengacu SKB 4 menteri? 

Bagaimana solusi pemecahanya? 

 

Hambatan ada sedikit, kerena siswa berangkat PTM terbatas, 

per kelas bergilir, jadi ada pengulangan penyampaian materi 

pembelajaran, kuota / jaringan internet pada saat daring 

menjadi kendala siswa sehingga terjadi loss learning. 

6 

Apa sarana dan prasarana yang 

mendukung dalam pembelajaran 

PAI dengan mengacu SKB 4 

Menteri tersebut? 

Sekolah menyiapkan segala sesuatunya dari sarana prasarana 

sesuai aturan PTM terbatas ( design kelas, jarak tempat 

duduk, masker, tempat cuci tangan, hand sanitizer, Thermo 

gun dll). Serta capaian vaksinasi baik guru karyawan staf 

serta siswa siswi., Penerapan 5 M ( memakai masker, 

mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, 

mengurangi mobilitas. 

 

F. Transkrip wawacara dengan Sri Harningsih (Waka Kurikulum SMA N 1 

Pemalang)  

No. Pertanyaan Jawaban 

1 

Apa pembelajaran yang 

dilaksanakan sesuai dengan SKB 4 

menteri? 

Sesuai yaitu penerapan Blended learning / education 

2 

Apa dan  bagaimana dampak 

penerapan SKB 4 menetri tentang 

pembelajaran tatap muka terbatas 

bagi PAI di Kabupaten Pemalang? 

Baik,,memberikan kesempatan kepada anak didik serta 

bapak ibu guru berkomunikasi dalam PTM, ada interaksi 

guru dan siswa kembali meskipun belum bisa maksimal / 

normal, jam tatap muka / pembelajaran masih dibatasi. 

3 

Bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran PAI dengan mengacu 

pada SKB 4 menteri? 

PTM 50 % dengan memperhatikan protokol kesehatan dan 

Daring / PJJ 50% 
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4 

Bagaimana kesiapan sekolah dalam 

melaksanakan SKB 4 menteri? 

 

Sekolah menyiapkan segala sesuatu dari sarana prasarana ( 

sesuai acuan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan 

sekolah, masker, hand sanitizer, thermogun dll ), data 

capaian vaksin siswa guru karyawan serta masyarakat sekitar 

sekolah , koordinasi dengan satgas covid-19  

5 

Adakah hambatan dalam 

pelaksanaan pembelajaran PAI 

dengan mengacu SKB 4 menteri? 

Bagaimana solusi pemecahanya? 

PTM terbatas sesuai SLB 4 menteri kurang maksimal, 

terutama dalam penyampaoam materi, Karena dibagi 

beberapa sesi , jika daring keterbatasan kuota, handphone 

dll. 

6 

Apa sarana dan prasarana yang 

mendukung dalam pembelajaran 

PAI dengan mengacu SKB 4 

Menteri tersebut? 

Sarpras : mengatur tempat pembelajaran / kelas sesuai 

protokol kesehatan ( menata jarak duduk, menyiapkan tepat 

cuci tangan, hand sanitizer, masker), sosialisasi poster pesan 

protokol kesehatan/ 

 

 

G. Transkrip wawancara dengan Drs.Kuswiyarso (Waka Kurikulum SMA PGRI 

1 Taman 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 

Apa pembelajaran yang 

dilaksanakan sesuai dengan SKB 4 

menteri? 

Sesuai 

 

2 

Apa dan  bagaimana dampak 

penerapan SKB 4 menetri tentang 

pembelajaran tatap muka terbatas 

bagi PAI di Kabupaten Pemalang? 

Memberi peluang untuk tatap muka dgn siswa lebih lama 

dan Proses pembelajaran semakin efektif 

 

3 

Bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran PAI dengan mengacu 

pada SKB 4 menteri? 

Tatap muka dgn durasi waktu 3 jam 

 

4 
Bagaimana kesiapan sekolah dalam 

melaksanakan SKB 4 menteri? 

Sangat siap... baik dari sisi sarana maupun dari sisi bpk/Ibu 

guru. 

5 

Adakah hambatan dalam 

pelaksanaan pembelajaran PAI 

dengan mengacu SKB 4 menteri? 

Bagaimana solusi pemecahanya? 

Tidak ada  
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6 

Apa sarana dan prasarana yang 

mendukung dalam pembelajaran 

PAI dengan mengacu SKB 4 

Menteri tersebut? 

Sarana yang berkaitan dengan prokes. 

 

 

 

H. Transkip wawancara dengan M. Tegar Kirohman  (Siswa SMA N  1 

Petarukan) 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 

Adakah hambatan dalam 

pelaksanaan pembelajaran PAI 

dengan mengacu SKB 4 menteri? 

Bagaimana solusi pemecahanya? 

Ada, solusi pemecahanya yaitu dengan cara mulai bisa 

sedikit demi sedikit memberangkatkan siswa siswi agar 

nantinya segala sesuatu yg berkaitan dengan penyampaian 

materi, khususnya untuk kelas 12 yang mendekati kelulusan 

dimana membutuhkan nilai ujian praktek 

 

2 

Bagaimana dampak/ akibat dari 

pelaksanaan SKB 4 menteri 

tersebut dalam pembelajaran PAI di 

Kabupaten Pemalang? 

Lebih banyak ke dampak positifnya salah satunya siswa bisa 

lebih dekat dan lebih erat memeluk agama dengan sering 

banyaknya mendapat ilmu agama secara langsung (tatap 

muka), lebih mudah memahami materi dan lebih leluasa 

tanya jawab, serta alasan lainya yang menjadikan tatap muka 

lebih baik dibandingkan pembelajaran secara daring. 

 

I. Transkip wawancara dengan Fitria Dian  (Siswa SMA PGRI 1 Taman) 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 

Adakah hambatan dalam 

pelaksanaan pembelajaran PAI 

dengan mengacu SKB 4 menteri? 

Bagaimana solusi pemecahanya? 

Tidak ada hambatan 

 

2 

Bagaimana dampak/ akibat dari 

pelaksanaan SKB 4 menteri 

tersebut dalam pembelajaran PAI di 

Kabupaten Pemalang? 

siswa lebih mudah memahami materi pembelajaran PAI, 

karena dengan sistem tatap muka kami selaku siswa bertemu 

secara langsung dengan guru jadi penjelasan nya lebih 

efektif dibandingkan dengan sistem daring/pjj,walaupun 

pelaksanaan tatap muka dilaksanakan secara terbatas.  
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J. Transkip wawancara dengan Shella Aleya  (Siswa SMA N  1 Pemalang) 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 

Adakah hambatan dalam 

pelaksanaan pembelajaran PAI 

dengan mengacu SKB 4 menteri? 

Bagaimana solusi pemecahanya? 

Menurut saya tidak ada 

2 

Bagaimana dampak/ akibat dari 

pelaksanaan SKB 4 menteri 

tersebut dalam pembelajaran PAI di 

Kabupaten Pemalang? 

Dampak dari pelaksanaan skb 4 menurut saya adalah cukup 

banyak pelajar yang tertular covid 19 karena pemberlakuan 

ptm, namun jika tidak melakukan ptm, banyak materi yang 

susah dipahami oleh para pelajar 
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Lampiran II 

 

Dokumentasi Kegiatan dan Wawancara 

 

 

SMA Negeri 1 Pemalang 

 

Gambar Dewan Guru dan Staf Karyawan  SMA Negeri 1 Pemalang 
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Gedung SMA Negeri 1 Pemalang 

 

 

Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di SMA Negeri 1 Pemalang 
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Wawancara dengan Ibu Sri Harningsih (Waka Kurikulum SMA N 1 Pemalang ) 

 

 

                    

 

 

 

 

Wawancara dengan Bapak Drs H Ahmad Nasikhin,M.Pd Guru PAI  SMA N 1 

Pemalang. 
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SMA Negeri 1 Petarukan 

 

 

Kegiatan Pembeljaran Tatap Muka Terbatas  di SMA Negeri 1 Petarukan 
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Wawancara dengan Bapak Riyanto,S.Pd, M.I ( Kepala SMA N 1 Petarukan ) 

tentang SKB 4 Menteri hal Tatap Muka Terbatas 

 

 

SMA PGRI 1 Taman Pemalang 
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Gedung SMA PGRI 1 Taman Pemalang 

 

 

Kegiatan Upacara Bendera  SMA PGRI 1 Taman 
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Segenap Dewan Guru dan Karyawan SMA PGRI 1 Taman 

 

Dokumentasi Pembelajaran Tatap Muka Terbatas PAI di masjid AL Ikhlas SMA 

PGRI 1 Taman 
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Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di SMA PGRI 1 Taman 

 

Fasilitasi peserta didik yang mengalami kesusahan dalam pembelajaran online di 

laboratorium komputer SMA PGRI 1 Taman 
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Wawancara Bapak Drs Heny Gunanto ,M.Si ( Kepala SMA PGRI 1 Taman )                   

 

Gambar Wawancara dengan Bapak Drs Kuswiyarso,M.Si ( Waka Kurikulum 

SMA PGRI  1 Taman) 
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Wawancara dengan Bapak Agus Riyanto,S.Pd  

( Waka Kesiswaan SMA PGRI 1 Taman )
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