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(Studi Deskriptip terhadap Pembelajaran PAI di SMA Alfa Centauri

Bandung)
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan berbagai hal baru dalam proses pembelajaran PAI
pada sekolah yang sudah menerapkan berbagai teknologi yang sesuai dengan perkembangan
zaman yang dilakukan di SMA Alfa Centauri Bandung. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode survey deksriptif yang bertujuan untuk menemukan
berbagai hal baru dalam pembelajaran PAI berbasis Media Digital. Hasil penelitian
menunjukan berbagai inovasi dalam pembelajaran PAI berbasis Media Digital menunjang
pembelajaran lebih efektif serta efisien, diantaranya fingerprint; penggunaan internet dalam
proses pembelajaran;sistem S2DLS; berbagi berbagai informasi mengenai kekurangan dan
kelebihan siswa dan berbagai bahan pembelajaran pada web sekolah; Ujian on-line dan juga
raport digital.

Kata kunci: IPTEK, Pembelajran PAI, Media Digital.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh manusia, karena setiap
manusia ketika baru dilahirkan ke dunia tidak mengetahui apapun, sebagaimana
firman Allah di dalam surat Al-Naḥl ayat 78. 

�˴Γ˴ΪΌ˸˶ϓϷ˴ϭ�˴έΎ˴μ Α˸Ϸ˴ϭ�˴ϊ Ϥ͉˸δϟ�˵Ϣ˵Ϝ˴ϟ�˴Ϟ˴όΟ˴ϭ˴�Ύ˱Ό˸ϴ˴η�˴ϥϮϤ˵˴Ϡ˸ό˴Η�ϻ�˸Ϣ˵Ϝ˶ΗΎ˴Ϭ͉ϣ˵�˶ϥϮ˵τΑ˵�˸Ϧϣ˶�˸Ϣ˵Ϝ˴Ο˴ήΧ˸˴�͉˵˴ϭ��˴ϥϭή˵˵Ϝ˸θΗ˴�˸Ϣ˵Ϝ͉Ϡ˴ό˴ϟ�٧٨(

Artinya : “dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak
mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran,
penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.” (Q.S. Al-Naḥl [16]:78)1.

Namun disisi lain, Allah telah memberikan potensi dasar (fitrah) yang harus
senantiasa dikembangkan oleh setiap manusia sampai batas maksimal untuk menjadi
manusia yang ideal (Ramayulis, 2012, hal. 28).

Pendidikan secara garis besar dapat diartikan sebagai bimbingan secara sadar
oleh pendidik kepada terdidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik
menuju kepribadian yang lebih baik. Sebagaimana pendapat Ahmad Tafsir (2011,

1
Seluruh teks dan terjemah Al-Qur`ān dalam skripsi ini dikutip dari Qur’ān in word, yang

divalidasi dengan Al-Qur`ān dan terjemahnya. Penerjemah: Tim Penerjemah Departemen
Agama RI. Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema.2009
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hal. 27) bahwa pendidikan adalah bimbingan yang diberikan kepada seseorang agar
ia berkembang secara maksimal, yang pada hakikatnya mengarah pada pembentukan
manusia yang ideal.

Pendidikan Islām itu ialah proses pengubahan tingkah laku individu pada 
kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai
suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam
masyarakat (Al-Syaibany, 1979, hal. 399).

Pelaksanaan proses pendidikan tidak akan terlepas dari pembelajaran, karena
dalam menanamkan berbagai nilai dan berbagai hal yang harus senantiasa
disampaikan dengan berbagai strategi dan metode agar tercapai tujuan pendidikan
tersebut. Pembelajaran merupakan usaha sadar yang dilakukan agar terciptanya
kegiatan belajar. Dalam berbagai hal pembelajaran akan senantiasa dituntut untuk
menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dari setiap komponennya. Karena strategi
pembelajaran yang telah ada (terdahulu) kemungkinan besar tidak dapat dipakai
pada zaman selanjutnya, dikarenakan telah berubahnya berbagai hal.

Pembelajaran merupakan sebuah istilah yang berkembang dari beberapa istilah.
Seperti yang dikemukakan oleh Darmawan dan Parmasih (dalam Tim
Pengembangan MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, 2011, hal. 128) bahwa:

“Istilah pembelajaran merupakan perkembangan dari istilah pengajaran, dan
istilah belajar-mengajar yang dapat kita perdebatkan, atau kita abaikan saja yang
penting makna dari ketiganya. Pembelajaran adalah sesuatu upaya yang dilakukan
oleh seorang guru atau pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar.”

Pada umumnya pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan mengalami
berbagai perkembangan. Sebagaimana menurut Darmawan dan Parmasih (dalam
TIM Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, 2011, hal. 12) bahwa
pembelajaran di sekolah semakin berkembang dari pengajaran yang bersifat
tradisional sampai pembelajaran dengan sistem modern.

Selain daripada itu, perkembangan pembelajaran disandarkan dengan
perkembangan berbagai pengetahuan dan yang lebih berperan penting adalah
teknologi informasi dan komunikasi. Sebagaimana menurut Eric Ashby (dalam
Rusman & dkk, 2012, hal. v) menyatkan bahwa dunia pendidikan telah memasuki
revolusinya yang ke lima. Revolusi pertama ketika orang menyerahkan pendidikan
anaknya kepada seorang guru. Revolusi kedua terjadi ketikadigunakannya tulisan
untuk keperluan pembelajaran. Revolusi ketiga terjadi seiring dengan ditemukannya
mesin cetak sehingga materi pembelajaran dapat disajikan melalui media cetak.
Revolusi keempat terjadi ketika digunakannya perangkat elektronik seperti radio dan
televisi untuk pemerataan dan perluasan pendidikan. Revolusi kelima, seperti saat
ini, dengan dimanfaatkannya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam
kegiatan pembelajaran, khususnya teknologi komputer dan internet untuk
kepentingan kegiatan pembelajaran.
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Sebagaimana yang dilansir oleh (Indriyani, 2007) menyatakan bahwa seiring
dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin
pesat ini, akan senantiasa mempengaruhi berbagai hal dalam kehidupan, termasuk
dalam bidang pendidikan. Sehingga, bidang pendidikan memiliki kebutuhan akan
suatu konsep dan mekanisme belajar mengajar (pendidikan) yang membawa
pengaruh terjadinya proses transformasi pendidikan konvensional ke dalam bentuk
digital, baik secara isi (contents) dan sistemnya.

Sehingga salah satu solusi yang diperlukan untuk menjawab tantangan
pembelajaran PAI pada zaman digital ini, adalah mengembangkan pelaksanaan
pembelajaran yang berbasis media digital yang akan senantiasa memanfaatkan
berbagai berbagai teknologi yang berkembang pada jaman ini seperti: internet,
komputer, laptop, netbook, wifi, gadget, smartphone, tablet dan sebagainya. Oleh
karena itu, peneliti tertarik untuk mencaritemukan berbagai konsep dan mekanisme
pembelajaran PAI yang sudah memanfaatkan berbagai teknologi digital di salah satu
Sekolah Menengah Atas di Bandung yang dikemas dalam judul: “Pembelajaran
berbasis Media Digital (Studi Deskriptif terhadap pembelajaran PAI di SMA Alfa
Centauri Bandung).

B. METODE

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa (2008, hal. 1428) penelitian
adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan atau kegiatan pengumpulan,
pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan
objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk
mengembangkan prinsip-prinsip umum.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Satori
& Komariah (2012, hal. 22)“Kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada
quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang / jasa. Penelitian kualitatif
dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, praktis, kebijakan,
masalah-masalah sosial dan tindakan“.

Sedangkan menurut Moleong, (2013, hal. 3) menyatakan bahwa: “Istilah
peneltian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena
tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi,
tindakan, dll, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan
bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan
berbagai metode alamiah”.

Peneliti dalam penelitian kualitatif ada bersama subjek (bukan objek) yang
diteliti. Karena peniliti adalah instrumen utama penelitian. Selama penelitian
berlangsung, ia hadir dalam latar belakang, ia hadir dalam latar penelitian untuk
mengamati, ikut serta melakukan wawancara mendalam untuk mengeksplorasi fokus
penelitan. Peneliti juga harus senantiasa membangun keakraban dan tidak menjaga
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jarak agar dapat menggali emik subjek yang diteliti (Putra & Lisnawati, 2012, hal.
22).

Sebagaimana menurut Moleong (2013, hal. 9) bahwa salah satu ciri dari
penelitian kualitatif adalah manusia sebagai alat (instrumen). Peneliti sendiri atau
dengan bantuan orang lainlah menjadi alat pengumpul data utama.

Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2013 hal. 157) sumber data utama dalam
penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan
seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya
dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.

Untuk mendapatkan semua data yang dibutuhkan, peneliti akan senantiasa
membutuhkan beberapa teknik. Seperti yang diungkapkan oleh Moleong (2013, hal.
8) bahwa teknik dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif menggunakan
metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen.
Ditegaskan kembali oleh Satori & Komariah (2012, hal. 146) dalam penelitian
kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah),
sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi
berperan serta (participation observation), wawancara mendalam (indepthinterview)
dan dokumentasi. Penjelasan mengenai ketiganya akan dijelaskan selengkapnya
berikut.

Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis data Miles dan
Huberman (dalam Satori & Komariah, 2012 hal. 218-220) terdiri dari atas: data
colection, data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification yang
dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,
sehingga datanya sampai jenuh.

Teknik analisis data yang peneliti gunakan ialah teknik analisis data kualitatif,
yaitu data yang berbentuk uraian yang menuntut peneliti agar menafsirkan lebih jauh
untuk mendapatkan makna yang terkandung di dalamnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendirian SMA Alfa Centauri yang berada dibawah Yayasan Taqwa Cerdas
Kreatif ini diharapkan dapat membantu para siswa dan masyarakat umum yang
mendapat kesulitan dalam meneruskan ke jenjang Sekolah Menengah Umum yang
mereka idamkan.

Bulan Juli 2003 adalah bulan bersejarah bagi SMA Alfa Centauri, karena pada
bulan itulah, SMA Alfa Centauri mulai didirikan dan mulai menampakan diri
sebagai salah satu sekolah swasta di kota Bandung yang mempunyai tujuan yang
mulia untuk membangun generasi unggulan yang takwa, cerdas dan kreatif.

Perjuangan pertama diawali dengan 37 siswa hasil seleksi dari 400 orang
pendaftar. Mereka adalah cikal bakal lulusan angkatan pertama yang berhasil
mengharumkan nama Alfa Centauri di khalayak luas, mereka berasal dari keluarga
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kurang mampu tapi memiliki kemampuan akademik yang baik. Sampai tahun ketiga
sekolah tersebut masih memberikan pelayanan secara gratis bagi semua siswanya,
namun pada tahun keempat mulai ada siswa yang membayar spp atas permintaan
orang tua karena ingin anaknya bersekolah di SMA Alfa Centauri.

Namun besaran SPPnya pun disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan
orang tua. Pola ini terus berlanjut sampai pada tahun ke tujuh, pada tahun ke delapan
barulah dibuat pola baru dengan istilah Program A, Program B, dan Program C.

Visi SMA Alfa centauri adalah To be the finest high school in the world. Visi
tersebut merupakan cita-cita SMA Alfa Centauri di masa yang akan datang. SMA
Alfa Centauri senantiasa berorientasi ke depan dengan memperhatikan potensi SDM
(Sumber Daya Manusia) baik dari pihak manajemen sendiri maupun kualitas para
pengajarnya. Tentunya cita-cita SMA Alfa Centauri ini tidak terlepas dari keinginan
masyarakat itu sendiri dan selalu mengacu kepada norma-norma yang positif. Dalam
rangka mewujudkan cita-cita SMA Alfa Centauri yang luhur tersebut SMA Alfa
Centauri laksanakan dalam 3 misi yang sangat strategis yaitu Taqwa, Cerdas dan
Kreatif sesuai dengan nama dari yayasan SMA Alfa Centauri sendiri yaitu Yayasan
Taqwa Cerdas Kreatif. SMA Alfa Centauri mempunyai visi ke depan yang
berlandaskan IMTAK dan IPTEK yaitu Iman dan Taqwa juga Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi.

Misi SMA Alfa centauri adalah mendidik siswa/siswi Alfa Centauri agar
menjadi insan yang taqwa, cerdas dan kreatif.
1. Taqwa: membuat seorang siswa yang berakhlaq baik (tidak tawuran, bermoral

tinggi).
2. Cerdas: mengembangkan otak kiri, membangkitkan otak kiri, nalar, diharapkan

bisa menembus ujian masuk perguruan tinggi berkualitas.
3. Mempunyai Kreatifitas: mengembangkan otak kanan, membangkitkan

kreatifitas, berwawasan Entrepreneurship.

1. Perencanaan pembelajaran

SMA Alfa Centauri sudah mendapat kepercayaan untuk menjadi salah satu dari
23 sekolah (20 SMA Negeri dan tiga SMA Swasta) sekota Bandung sebagai sekolah
pelaksana terbatas kurikulum 2013 dan pada tahun ini kurikulum 2013 sudah mulai
diterapkan ke kelas XI. Tentunya hal ini menjadi kebanggaan tersendiri walau untuk
melaksanakanya SMA Alfa Centauri harus melakukan banyak perubahan dan
penyesuaian dalam menerapkan kurikulum baru tersebut.

Proses pembelajaran Kurrikulum 2013 menekankan pada proses pendidikan
yang aktif di mana tugas seorang guru adalah sebagai fasilitator dan siswa yang
dituntut aktif dalam melakukan pembelajaran. Kurikulum 2013 menekankan pada
perubahan sikap sehingga setiap mata pelajaran memiliki tugas untuk mengkaitkan
materi pembelajaran dengan indra afektif siswa, hal itu tertera pada kompetensi inti
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dari kurrikulum 2013. Dalam satu semester jumlah pertemuan atau tatap muka
dikelas bisa mencapai 17 sampai 18 kali pertemuan yang diantaranya terdapat
ulangan harian dan ulangan tengah semester.

Aspek penilaian dalam kurikulum 2013 sama dengan KTSP yaitu diantaranya
pada aspek afektif (sikap), kognitif (pengetahuan) dan psikomotorik (keterampilan),
ketiga aspek ini menjadi hal yang dinilai dari tiap siswanya. Untuk KTSP tahapan
pembelajaran dikenal dengan apersepsi, ekpolarsi, elaborasi dan refleksi. Sedangkan
dalam Kurikulum 2013 dikenal dengan tahapan 5 M (Mengamati, Menanya,
Mencoba, Mengasosiasikan dan Mengkomunikasikan).

Pengaplikasian Kurikulum 2013 di SMA Alfa Centauri secara teknis masih
belum 100% persen karena dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada kondisi
setiap siswa di kelas karena ada beberapa siswa maupun guru yang sudah faham dan
sejalan ada juga yang masih bingaung. Kendala yang mendasar adalah pembiasaan
dengan pembelajaran yang sebelumnya pada siswa masih melekat dan juga
penyesuaian antar guru dan siswa yang masih kurang selaras.

Sistem pembelajaran yang terjadi di SMA Alfa Centauri mencoba menyesuaikan
dengan perkembangan kemajuan teknologi, terutama dibidang IT. Terobosan awal
yang dibuat oleh bapak Sony Sugema selaku Ketua Yayasan dimulai ketika beliau
menyusun sebuah program pembelajaran yang diberi nama S2DLS (Sony Sugema
Digital Learning System).

2. Pelaksanaan

Upaya membangun suasana belajar yang aktif guru PAI di SMA Alfa Centarui
sangat terbantu oleh lima tahapan pembelajaran yang terdapat dalam kurikulum
2013. Lima tahapan tersebut adalah mengamati, menanya, mencoba,
mengasosiasikan dan mengkomunikasikan (5M).

Hal lain yang ditemukan adalah guru memberikan cara mudah untuk mengahafal
sahabat-sahabat yang telah didakwahi oleh Abu Bakr Al-Ṣiddiq menggunakan 
rangkaian kata USTAAZ (‘Usman, Sa‘ad, Ţalḥaħ, ‘Abdul Amr, Abu ‘Ubaydaħ dan 
Zubayr). Cara ini efektif dan siswa pun cepat mengahafalnya.

Guru mengintruksikan kepada para siswa untuk mencari jawabanya di internet
dengan menggunakan smartphone, gadget dan laptop yang siswa bawa masing-
masing dan otomatis terhubung dengan wifi yang tersedia di setiap kelasnya. Upaya
ini dilakukan untuk mengembangkan pemahaman dan wawasan setiap siswa
mengenai pembahasan materi sekaligus memanfaatkan setiap fasilitas yang sudah
disediakan.

SMA Alfa Centauri memiliki siswa yang sangat berfariatif mulai dari siswa
yang normal, jenius dan juga ada anak yang berkebutuhan khusus (ABK) bahkan
anak autis. Proses penempatan siswa dicampurkan antara yang normal dan ABK hal
ini diharapkan agar siswa mampu bersosialisasi, beradaptasi serta berkomunikasi
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dengan siswa yang berbeda darinya. Setiap kelas terdapat beberapa anak ABK atau
autis Sehingga guru diharuskan untuk bekerja lebih keras dan melakukan berbagai
pendekatan dan perlakuan (treatment) yang khusus dalam melaksanakan proses
pembelajaran di kelas. Hal tersebut dilakukan untuk membantu siswa belajar
mengintegrasikan, menyerap pengatahuan dan memiliki keterampilan baru dengan
berbagai cara seperti aktivitas pemrosesan, permainan, aktivitas pemecahan masalah,
refleksi, artikulasi individu, dialog berpasangan atau kelompok, tinjauan kolaboratif
termasuk aktivitas praktis.

3. Penggunaan Media dalam Pembelajaran PAI SMA Alfa Centauri

Secara keseluruhan, penggunaan media oleh guru dalam pembelajaran PAI di
SMA Alfa Centauri sudah beragam dan dapat dikatakan sudah berkembang, karena
guru telah menerapkan berbagai jenis pengaplikasian media di dalam proses
pembelajaran. Adapun jenis penggunaan berbagai media pada setiap materi
pembelajaran diantaranya.

Tabel 1.
Penggunaan Media dalam Pembelajaran PAI di SMA Alfa Centauri

No Materi Pembelajaran Media yang digunakan
1 Al-Qur`ān Al-Qur`ān Digital, aplikasi tajwid, 

PowerPoint
2 Ḥadiṡ Power Point dan Video
3 Akidah Power Point, Video, gambar, poster dan

fakta-fakta dalam berita
4 Akhlak Power Point dan Vido
5 Fiqh Power Point, Video, Praktik (simulasi),

laporan wawancara dan papan peraga.
6 Tarikh dan Kebudayaan

Islām 
Power Point, Video (film pendek) dan
Drama.

Secara umum penggunaaan media dalam pembelajaran PAI di SMA Alfa
Centauri sudah berbasis media digital, yang dimaksud dengan media digital di sini
adalah berupa media yang telah diterjemahkan ke dalam format yang dapat
ditafsirkan, disimpan, dan ditampilkan oleh komputer. Setiap komputer memproses
informasi dalam biner format (pada tingkat paling mendasar, semua aktivitas
komputasi berupa serangkaian dari angka satu angka nol). Oleh karena itu, setiap
media yang telah diproses melalui komputer harus diterjemahkan ke dalam format
biner, baik berupa grafik (gambar, animasi dan video), suara (musik), sebuah
perintah, dan sebagainya.
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Kendala yang dirasa dalam pengunaan media ketika proses pembelajaran
berlangsung salah satunya adalah keterbatasan ketersediaan alat media seperti
infokus, soundsystem, kabel. Sehingga diperlukan persiapan yang matang dalam
menyiapkan berbagai perangkat, peminjaman alat media yang terbatas dikarenakan
ketidak sesuaian antara penyediaan alat media dengan banyaknya kelas. Berbagai
kendala tersebut tentunya dapat menyita waktu lebih lama ketika alat media yang
digunakan mengalami kendala seperti error di saat pembelajaran sedang
berlangsung. Terlebih kurang terasahnya kreatifitas siswa dalam mencari materi
yang lebih luas karena telah termanjakan oleh berbagai materi yang telah disiapkan
oleh guru. Kesulitan lain adalah guru merasa kesulitan dalam mencari referensi
untuk pelajaran PAI karena belum banyak tersedianya buku paket PAI yang berbasis
kurikulum 2013 sehingga sedikit menghambat dalam pembuatan berbagai materi
ajar yang menggunakan media.

Selain penggunaan media tersebut SMA Alfa Centauri pun mempunyai sistem
Pembelajaran yang bernama S2DLS. S2DLS adalah perangkat lunak yang di
dalamnya sudah terdapat materi-materi pembelajaran dari kelas X sampai kelas XII
yang disertai dengan video pembelajaran, video motivasi, bank soal, serta link untuk
bisa mengakses bimbel online dan konsultasi. Berikut contoh tampilan dalam
S2DLS pada gambar 1.

Gambar 1.
Tampilan S2DLS

4. Evaluasi Pembelajaran PAI di SMA Alfa Centauri

Secara keseluruh dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
pembelajaran PAI berbasis media digital di SMA Alfa Centauri Bandung dirasa
sudah dapat menunjang semua proses pembelajaran. Sehingga dapat berpengaruh
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meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa terhadap pelajaran pendidikan
agama Islām di SMA Alfa Centauri Bandung. Pembelajaran berbasis media digital 
mempengaruhi motivasi siswa dapat dilihat dari beberapa indikator perilaku yang
ditunjukkan, yaitu sebagai berikut.
a. Siswa lebih tertarik dalam proses pembelajaran
b. Siswa lebih aktif menanyakan hal-hal yang belum dimengerti, terutama yang

terkait dengan tayangan-tayangan berupa gambar, video yang ditayangakan
dalam pembelajaran di kelas.

c. Siswa lebih memberi respon yang baik terhadap proses pembelajaran berbasis
media digital. Seperti melakukan setoran hafalan Qur`ān lewat telepon, 
menampilkan hasil diskusi/tugas menggunakan media presentasi yang kreatif
(gambar, video dan mind mapping).

Untuk mengetahuai penampilah hasil pembelajaran yang telah dilakukan, guru
SMA Alfa Centauti melakukan beberapa evaluasi diantaranya sebagai berikut.
a. Evaluasi kognitif
b. Evaluasi Afektif
c. Evaluasi Psikomotorik

Evaluasi afektif ditunjang dengan adanya catatan siswa yang wajib diisi oeh
setiapa guru perbulannya yang menerangkan tenatang kebaikan, keburukan dan
prestasi siswa yang diajar yang di isi di web akademik siswa. berikut tampilannya.

Gambar 2.
Catatan siswa

Evaluasi di SMA Alfa Centauri dilakukan dengan sistem on-line
menggunakan internet (setiap siswa bisa menggunakan laptop/Notebook, gadget,
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tablet dan smartphone untuk mengisi jawabannya) dengan sistem ini tentunya sudah
dapat menghemat pengeluaran banyak kertas dan biaya dalam pelaksanaan ujian.

Kisi-kisi pembuatan soal dibuat untuk siswa dan bagian kurikulum.
Kemudian soal dibuat oleh setiap guru mata pelajaran PAI yang nantinya akan
diseleksi 30 soal yang digunakan untuk ujian dengan pertimbangan analisis butir
soalnya baik oleh salah satu penanggung jawab pembuat soal per jenjangnya.

Ujian UTS, UAS dan UKK dilaksanakan secara ujian on-line dengan
ketentuan guru membuat dua set soal (satusoal untuk ujian dan satusoal lagiuntuk
remedial). Ulangan harian dilakukan masih secara manual dengan ketentuan soal
pilihan ganda atau essay. Program dalam pelaksanaan ulangan tahfidz jenis soal
yang ditentukan dengan pilihan ganda yang berupa melanjutkan ayat. Berikut
tampilan soal dalam ujian on-line.

Gambar 3.
Tampilan soal pada ujian on-line

Secara khusus pembelajaran PAI baru pada UTS, UAS dan UKK saja yang
menggunakan sistem ujian on-line dan untuk ulangan harian belum. Namun ada
beberapa mata pelajaran yang di UN-kan sudah mulai menggunakan ujian on-line
dalam ulangan hariannya.

Hasil evaluasi terpatok kepada tiga ketentuan yang telah ditetapkan oleh ketua
yayasan dan sekolah yaitu sebagai berikut.
a. Remedial apabila analisis butir soal bagus (lebih dari 50%) dan siswa yang lulus

50%.
b. Ujian ulang apabila analisis butir soal bagus (lebih dari 50%) dan siswa yang

lulus hanya 40%.
c. Pembuatan soal ulang dan ujian ulang apabila analisis butir soal jelek (kurang

dari 30%) dan siswa bagus.
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Berikut contoh tampilan hasil nilai ujian siswa dan analisis butir soal.

Gambar 4.
Hasil ujian siswa per kelas

Umpan balik difokuskan pada hasil evaluasi yang dikeluarkan oleh sistem
dengan tiga ketentuan yaitu pelaksanaan remedial, pelaksanaan ujian ulang serta
pembuatan soal ulang dan ujian ulang. Proses remedial sendiri terbagi kedalam dua
jenis remedial yang terdiri dari remedial test (jika siswa hanya sebagian kecil yang
diremedial) dan remedial teaching (jika siswa masih banyak yang belum mengerti
materinya dan hasil ujian jelek). Apabila ujian dilaksanakan ulang, maka akan
dilakukan perbaikan terhadap butir soal yang dinyatakan jelek dan ditolak. Untuk
pembuatan soal dan ujian ulang dilakukan dengan perbaikan terhadap butir soal yang
dianggap jelek dan ditolak lalu selanjutnya diujiankan kembali kepada siswa dengan
ketentuan bahwa siswa harus mengikuti ujian ulang apabila mendapatkan hasil ujian
dengan nilai kurang dari 85.

Penampilah hasil akhir pembelajaran/raport pun sudah menggunakan raport
digital yang dapat diakses langsung dari mana saja ke web sekolah asalkan
terkoneksi internet. Untuk keperluan persyaratan dan lain-lain raport bisa diprint dan
dilegalisir oleh sekolah. Berikut contoh raportnya.
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Gambar 5.
Raport siswa

D. PENUTUP

Secara umum, pembelajaran PAI berbasis media digital di SMA Alfa Centarui
Bandung dirasa mampu memberikan pembelajaran yang efektif dan efisien karena
ditunjang oleh berbagai fasilitas lengkap serta sesuai dengan perkembangan
teknologi yang dengannya mampu menarik antusias siswa dalam melaksanakan
pembelajaran. Adapun secara khusus dapat disimpulkan sebagai berikut.

Perencanaan pembelajaran PAI di SMA Alfa Centari sudah menggunakan
kurikulum 2013 yang mendukung jalan dengan upaya SMA Alfa Centauri dalam
mewujudkan salah satu tujuannya yaitu menjadi sekolah digital pertama di
Indonesia.

Pelaksanaaan pembelajaran PAI di SMA Alfa Centari menggunakan tahapan
kurrrikulu 2013. Kelima tahapan ini telah dilaksanakan dengan baik karena proses
pemanfaatan fasilitas media digital yang optimal sehingga proses pembelajaran yang
tercipta dapat berjalan secara aktif dan efektif.

Pemilihan media yang digunakan oleh pengajar pada setiap materi pembelajaran
sangatlah beragam diantaranya menggunakan media powerpoint, video, gambar,
animasi, simulasi dan juga program interaktif.

Pelaksanaan evaluasi pembelajaran PAI di SMA Alfa Centauri secara on-line
menggunakan jaringan internet. Keberadaan sistem on-line dalam setiap pelaksanaan
ujian tentunya berdampak positif karena mampu menekan pengeluaran biaya secara
berlebih serta memperkecil terbuangnya limbah kertas.
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