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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Di era pembelajaran Abad 21, setiap insan pendidikan dituntut untuk 

memiliki kompetensi dalam menggunakan internet sebagai media pembelajaran 

digital. Kompetensi tersebut meliputi pengetahuan berbagai aplikasi yang ada pada 

internet dan keterampilan teknis terhadap pemanfaatan perangkat media digital. 

Kompetensi terhadap penggunaan internet sebagai media belajar pada era milenial 

ini disebut pula dengan istilah “Literasi Digital”. 

Literasi digital secara umum dimaknai sebagai kemampuan untuk 

menggunakan media digital seperti ipad, tablet, gadget, laptop, dan jenis media 

layar lainnya yang bukan lagi menggunakan media cetak (buku atau kertas). 

Literasi digital tidak serta-merta menggantikan pentingnya literasi tradisional 

(cetak) sebagai suatu tahapan. Dengan demikian literasi digital lebih merupakan 

kemampuan untuk membaca, menulis, serta menganalisis objek digital yang 

biasanya tersaji dalam layar yang bukan cetak.1 

Pembelajaran literasi (termasuk literasi digital) memiliki tujuan utama 

yaitu untuk memberikan kesempatan atau peluang kepada siswa dalam 

mengembangkan dirinya sebagai komunikator yang kompeten dalam multikonteks, 

multikultur, dan multimedia melalui pemberdayaan multi intelegensi yang 

dimilikinya. Berkaitan dengan tujuan utama ini, pembelajaran pada abad ke-21 

memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:  

1. Membentuk siswa menjadi pembaca, penulis, dan komunikator yang strategis. 

2. Meningkatkan kemampuan berpikir dan mengembangkan kebiasaan berpikir 

pada siswa.  

3. Meningkatkan dan memperdalam motivasi belajar siswa.  

                                                           
1 Mohammad Hairul, Literasi Produktif Berbasis IT, Seminar Nasional, Jember, 2017 
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4. Mengembangkan kemandirian siswa sebagai seorang pembelajaran yang 

kreatif, inovatif, produktif, dan sekaligus berkarakter.2 

Maka dari itu, pembelajaran Abad 21 ini sesuai dengan ketentuan umum 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 bahwa 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan agama.3 

Adapun proses belajar mengajar di abad 21 memiliki alat paling utama 

disamping beberapa alat penting dalam pembelajaran. Alat penting untuk 

mendukung keberhasilan proses belajar mengajar di abad 21 adalah: a) Internet, 

komputer dan printer, b) pensil dan kertas, c) telepon seluler (smartphone), d) 

permainan edukasi, e) tes dan kuis, f) pola pikir yang sehat dan positif, g) guru yang 

baik, h) biaya Pendidikan, i) orang tua penyayang, dan j) sumber belajar yang 

menunjang (perpustakaan, lingkungan sehat).4 

Sedangkan paradigma baru dalam konteks proses pembelajaran yang 

menempatkan peserta didik sebagai sentral kegiatan (student centered), menuntut 

terjadinya perubahan pada diri guru dalam melaksanakan aktivitas mengajarnya. 

Pandangan yang beranggapan bahwa mengajar hanya sebatas menyampaikan ilmu 

pengetahuan itu sudah layak untuk ditinggalkan. Termasuk saat pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI), oleh karena itu diperlukan pengembangan 

pembelajaran yang baik agar pembelajaran dapat mencapai tujuannya yaitu efektif 

dan efisien.5 

Pengembangan pembelajaran PAI merupakan kegiatan dalam 

melaksanakan tindakan untuk menciptakan suasana komunikasi yang edukatif 

                                                           
2 Yunus Abidin, Pembelajaran Multiliterasi: Sebuah Jawaban atas Tantangan 

Pendidikan Abad ke-21 dalam Konteks Keindonesiaan, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), 23 
3 Ulfa Fahmanisa, Tips Memahami Peserta Didik, (Bandung: Boenz Enterprise),  27 
4 Daryanto dan Syaiful Karim, Pembelajaran Abad 21, (Yogyakarta: Gava Media, 2017), 

14 
5 Novy Eko Permono, Tesis: “Implementasi Tentang Pembelajaran PAI & Budi Pekerti 

Berbasis Gerakan Literasi Sekolah di SMKN Wonogiri”, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017), 3 
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antara guru dan siswa yang mencakup segi kognitif, afektif dan psikomotorik dalam 

rangka mencapai tujuan pembelajan PAI yang telah ditetapkan. Sehingga 

diperlukan interaksi antara berbagai komponen pengajaran, yang pada hakekatnya 

dapat dikelompokkan ke dalam komponen utama yaitu guru, isi atau materi 

pelajaran dan siswa. 

Interaksi antara tiga komponen tersebut tentu juga melibatkan beberapa 

unsur yang lain yaitu sarana-prasarana, metode, media, penataan lingkungan tempat 

belajar, pembiayaan dan sistem evaluasi. Ada kecenderungan dewasa ini, untuk 

kembali pada pemikiran bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungan 

diciptakan secara ilmiah. Belajar akan lebih bermakna jika anak “mengalami” apa 

yang akan dipelajarinya, bukan sekedar “mengetahui-nya”. Pembelajaran yang 

berorientasi target penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetensi 

“mengingat” jangka pendek tetapi gagal dalam membekali anak memecahkan 

persoalan dalam kehidupan jangka panjang.6 

Pengembangan pembelajaran sudah merupakan kegiatan rutinitas baik 

bagi siswa maupun guru yang ditempuh selama  beberapa tahun, sehingga kegiatan 

belajar mengajar cenderung menjadi ‘instan’ tersaring dari  pesan nilai-nilai yang 

menyertai sebagai proses dari sebuah pendidikan yang akhirnya kegiatan belajar 

mengajar menjadi kering dan hanya sekedar transfer pengetahuan.7 

Penggunaan media internet dalam pembelajaran mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) mempunyai keunikan tersendiri. Pada konteks ini, 

para siswa dituntut harus peka atau “melek” terhadap segala perkembangan yang 

berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Mereka mengakses secara 

online informasi edukatif tentang materi PAI, seperti fikih (pengurusan jenazah, 

munakahat, pembagian waris, manasik haji, dll) melalui tutorial di Youtube, 

membuat makalah tentang tarikh / sejarah Islam dengan mengambil materi dari 

blog, artikel, jurnal, dan lain sebagainya.  

Sedangkan fasilitas internet lain yang sering digunakan siswa adalah 

media jejaring sosial (media sosial) seperti facebook, instagram, twitter, dan 

                                                           
6 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 36 
7 Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 58 
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whatsapp (WA). Media sosial ini digunakan untuk berkomunikasi antara pendidik 

dan peserta didik, berkaitan dengan materi pembelajaran bilamana jam tatap muka 

diperkirakan tidak mencukupi sehingga pengiriman tugas mandiri  siswa melalui 

WA grup kelasnya masing-masing.  

Selain itu, siswa juga dituntut agar mampu menggunakan dan 

memanfaatkan media digital secara offline, seperti slide power point dari setiap 

materi pelajaran PAI baik itu aspek al-Quran - Hadist, Fikih, Sejarah, Akidah 

maupun Akhlak sebagai bahan untuk dipresentasikan pada kegiatan diskusi di 

kelas. Bahkan mampu menghasilkan karya nyata yang dapat di dokumentasikan 

seperti video dakwah, film pendek yang temanya disesuaikan dengan materi 

pelajaran.  

Realita diatas merupakan sebagian gambaran implementasi dari 

keterampilan pembelajaran abad 21 atau “21st Century Skills” yang 

mengintegrasikan literasi digital terutama pada pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam.  Selain itu, budaya literasi diintegrasikan melalui strategi dan metode 

mengajar, pengelolaan kelas dan kegiatan evaluasi. Dalam Kurikulum 2013, 

budaya literasi sebagaimana halnya pendidikan karakter, tidak menambah atau 

menyisip materi pelajaran yang sudah ada.  

Strategi integrasi budaya literasi digital dalam pembelajaran dimulai 

dengan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Penyusunan RPP 

mengakomodasi seluruh waktu pembelajaran, baik tahap pendahuluan dan kegiatan 

inti maupun kegiatan penutup.8 Agar pembelajaran bernuansa literatif maka dalam 

pembelajaran diperlukan berbagai sumber dan media belajar. Sumber belajar tidak 

hanya guru, lingkungan sekitar juga menjadi bahan/sumber belajar. 

Implementasi program literasi digital dalam gerakan literasi sekolah dapat 

mendorong peserta didik dan warga sekolah lainnya dalam mendukung 

keterampilan abad 21, sebagaimana dijelaskan penggunaan komputer untuk 

mendukung 4C, yaitu (1) Critical Thinker, peserta didik didorong untuk berpikir 

kritis dan mampu memecahkan masalah dengan cara diberi permasalahan dalam 

                                                           
8 https://www.matrapendidikan.com/2018/07/mengintegrasikan-literasi-dalam.html 

https://www.matrapendidikan.com/2018/07/mengintegrasikan-literasi-dalam.html
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pembelajaran, dipancing bertanya, dan berupaya mencari pemecahan masalah 

dengan mencari berbagai informasi melalui internet; (2) Communicator, peserta 

didik dilatih untuk memahami dan mengkomunikasikan ide. Setelah memahami apa 

yang dipelajari, peserta didik didorong untuk membagikan ide-ide yang telah 

menjadi gagasan-gagasan sebagaimana apa yang telah diperolehnya melalui 

kegiatan berliterasi; (3) Collaborator, kemampuan bekerjasama dalam melakukan 

pekerjaan bersama orang lain, oleh karena itu dengan literasi digital peserta didik 

dilatih untuk bekerjasama dengan orang lain, kelompok lain, bidang lain, dengan 

cara berbagi informasi dan pengalaman melalui media computer; (4) Creator, 

kemampuan menjadi creator sangat diperlukan untuk menghasilkan pekerjaan 

dengan kualitas tinggi.9  

Gerakan literasi digital di kelas sekarang sudah mulai bergeser dari literasi 

baca tulis konvensional dengan menggunakan media cetak ke media elektronik. 

Sebagai contoh banyak guru mengajar di sekolah sudah membiasakan anak 

didiknya yang membawa smartphone dengan memberi tugas yang bisa dicari 

sumbernya dari digital yaitu mengakses google. Soal yang diberikan dijawab 

dengan menggunakan aplikasi quiper atau menjawab di Grup WA (whatsapp) yang 

telah dibuat sebelumnya. Pemberian tugas dan kegiatan literasi digital ini dilakukan 

selain untuk menghemat penggunaan kertas yang bisa mengganggu lingkungan 

hidup karena penggunaan kertas bisa diganti ke bentuk digital, juga untuk 

mengalihkan perhatian anak yang membawa smartphone dari kebiasaan bermain 

game di gadgetnya ke kegiatan browsing (mencari) jawaban dari persoalan yang 

diberikan guru yang disesuaikan dengan jadwal pelajaran, Tema-Sub Tema-

pembelajaran waktu itu. Tetapi hal ini tentunya memang bisa dilaksanakan di 

semua sekolah, dikarenakan tidak semua sekolah memperbolehkan siswanya 

membawa smartphone. Oleh karena itu, literasi digital disini tidak hanya 

menggunakan smartphone tapi bisa memanfaatkan sarana prasarana seperti 

laptop/komputer di sekolah yang ada. Agar penggunaan laptop/komputer ataupun 

                                                           
9 Danang Wahyu P, Implementasi Literasi Digital Dalam Gerakan Literasi Sekolah, 

International Conference on Language, Literature, and Teaching, Universitas Negeri Semarang, 

ISSN 2598-0610 
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smartphone disalahgunakan, tentunya guru lebih bijak dengan memberikan arahan 

situs apa saja yang bisa membantu pembelajaran.  

Kondisi objektif yang dipaparkan diatas, merupakan sebagian deskripsi 

dari pembelajaran PAI berbasis media digital yang telah diterapkan di SMAN 1 

Nagreg Kabupaten Bandung dengan mengacu kurikulum 2013. Pada kurikulum ini, 

sudah terintegrasi literasi digital sebagai bentuk keterampilan menghadapi 

tantangan pembelajaran abad 21.  

Namun demikian masih rendahnya motivasi dan kompetensi siswa yang 

meliputi kemampuan teknis (keterampilan mengoperasikan) terhadap media digital 

baik secara offline maupun online (akses internet) menjadi masalah serius dalam 

penerapannya. Terbukti, masih banyak siswa belum optimal dalam mengeksplorasi 

berbagai fasilitas  internet sebagai media pembelajaran  Pendidikan Agama Islam 

(PAI). Dalam proses kegiatan belajar mengajar, ada beberapa siswa menggunakan 

smartphonenya untuk kegiatan non edukatif (hiburan). Seperti nonton tayangan 

film, musik di youtube melalui headset, sehingga perhatian mereka tidak 

konsentrasi. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memandang bahwa dalam 

rangka menghadapi pembelajaran PAI di era digital berbasis dengan teknologi 

informasi dan komunikasi diperlukan kemampuan literasi digital yang baik. Dalam 

hal ini, diajukan penelitian dengan judul Optimalisasi Implementasi Literasi 

Digital Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Studi Deskriptif di SMA 

Negeri 1 Nagreg Kabupaten Bandung). 

B. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana Perencanaan Literasi Digital pada pembelajaran PAI di SMAN 1 

Nagreg Kabupaten Bandung itu? 

2. Bagaimana Pelaksanaan Literasi Digital pada peningkatan pembelajaran PAI 

di SMAN 1 Nagreg Kabupaten Bandung itu? 
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3. Bagaimana Evaluasi Literasi Digital pada peningkatan pembelajaran PAI di 

SMAN 1 Nagreg Kabupaten Bandung itu  

4. Apa faktor pendukung dan penghambat optimalisasi Literasi Digital pada 

pembelajaran PAI di SMAN 1 Nagreg Kabupaten Bandung? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui Perencanaan Literasi Digital pada pembelajaran PAI 

di SMAN 1 Nagreg Kabupaten Bandung. 

b. Untuk mengetahui Pelaksanaan Literasi Digital pembelajaran PAI di 

SMAN 1 Nagreg Kabupaten Bandung. 

c. Untuk mengetahui Evaluasi Literasi Digital pembelajaran PAI di SMAN 

1 Nagreg Kabupaten Bandung. 

d. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari implementasi 

Literasi Digital pada pembelajaran PAI di SMAN 1 Nagreg Kabupaten 

Bandung. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi guna 

pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam melalui literasi 

digital. 

b. Kegunaan Praktis  

- Bagi peserta didik SMAN 1 Nagreg Kabupaten Bandung, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan motivasi pada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan akselerasi 

melalui literasi digital.  

- Bagi guru PAI SMAN 1 Nagreg Kabupaten Bandung, hasil penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan menambah 

khazanah intelektual dari literasi digital pada pembelajaran PAI dan 

Budi Pekerti.  
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- Bagi sekolah SMAN 1 Nagreg Kabupaten Bandung, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi serta meningkatkan 

kualitas lembaga pendidikan.  

- Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengalaman baru dan untuk mengembangkan model pembelajaran PAI 

& Budi Pekerti melalui literasi digital.  

D. Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan peneliti terhadap berbagai 

sumber pustaka, penelitian tentang Pembelajaran PAI & Budi Pekerti melalui 

literasi digital masih jarang dilakukan. Berikut beberapa uraian kajian pustaka yang 

relevan:  

1. Adityar, 2017. Pengaruh Literasi Digital Terhadap Perilaku Internet Beresiko 

Di Kalangan Siswa SMA Dan MA Di Kota Makassar. Tesis, Program Studi 

Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pascasarjana Universitas 

Hasanuddin Makassar. 

Pada penelitian Adityar disimpulkan bahwa: 1) tingkat literasi digital siswa 

pada kompetensi informasi adalah cukup tinggi, tingkat literasi digital siswa 

pada kompetensi komunikasi adalah cukup tinggi, tingkat literasi digital siswa 

pada kompetensi kreasi konten adalah cukup rendah, dan tingkat literasi digital 

pada kompetensi keamanan adalah cukup tinggi, 2) perilaku berinternet oleh 

siswa beresiko penyalahgunaan data pribadi, paparan konten pornografi, 

keselamatan diri, dan cyberbullying, 3) terdapat pengaruh negatif yang 

signifikan antara literasi digital terhadap perilaku internet beresiko. 

2. Rahmawati, 2018. Analisis Kesenjangan Literasi Digital Mahasiswa Program 

Studi PAI PTKIN Indonesia. Tesis, Program Studi Magister Pendidikan 

Agama Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

Jakarta.  

Pada penelitian Rahmawati disimpulkan bahwa akses teknologi dan akses 

online mahasiswa program studi PAI PTKIN Indonesia menunjukkan 

perbedaan cukup jelas. Pada saat yang sama, kesenjangan literasi digital 
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dimensi communication, social-emotional dan problem solving mahasiswa 

program studi PAI PTKIN Indonesia relatif dekat. 

3. Novy Eko Permono, 2017. Implementasi Kebijakan Tentang Pembelajaran 

PAI & Budi Pekerti Berbasis Gerakan Literasi Sekolah Di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 2 Wonogiri Tahun Pelajaran 2016/2017. Tesis, Program 

Studi Magister Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana Institut Agama Islam 

Negeri Surakarta. 

Pada penelitian Novy Eko Permono disimpulkan bahwa; Implementasi 

Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti Berbasis 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di SMK Negeri 2 Wonogiri Tahun Pelajaran 

2016/2017 menginternalisasikan konsep pembelajaran sepanjang hayat yang 

terdiri dari tiga tahap yaitu (1) pembiasaan, meliputi kegiatan menumbuhkan 

minat baca kepada peserta didik, (2) Pengembangan, meliputi kegiatan 

memanjang karya peserta didik di seluruh area sekolah, termasuk koridor, 

kantor kepala sekolah dan guru. (3) Pembelajaran, meliputi kegiatan membaca 

mandiri, yaitu membaca buku atau sumber lain nonpelajaran. Hambatannya 

adalah minimnya koleksi buku di perpustakaan sekolah sehingga minat baca 

rendah dan sarana prasarana perpustakaan yang masih minim. Solusi yang 

ditawarkan adalah membuat perpustakaan kelas dan taman baca. 

4. Bella Elpira, 2018. Pengaruh Penerapan Literasi Digital Terhadap 

Peningkatan Pembelajaran Siswa. Skripsi Program Studi Adab dan 

Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. 

Pada penelitian Bella Elpira disimpulkan bahwa; hubungan antara penerapan 

literasi digital (variabel X) dan peningkatan pembelajaran (variabel Y) 

tergolong kuat. Hasil uji F terbukti bahwa Fhitung 69.688 > Ftabel 4.39, maka 

hipotesis alternative (Ha) diterima dan hipotesis nol (H0) ditolak. Dengan 

demikian, dapat dinyatakan bahwa penerapan literasi digital memiliki 

pengaruh terhadap peningkatan pembelajaran. Sedangkan hasil koefisien 

determinasi diperoleh nilai sebesar 0,448, menunjukkan bahwa variabel 

independent mempengaruhi variabel dependen sebesar 44%. Sedangkan 56% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang diteliti dalam penelitian ini.  
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5. Unang Wahidin, 2018. Implementasi Literasi Media Dalam Proses 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti. Jurnal Sekolah 

Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hidayah Bogor. 

Pada penelitian Unang Wahidin disimpulkan bahwa guru PAI dan Budi Pekerti 

harus memiliki literasi media agar proses pembelajaran yang dilaksanakan 

lebih efektif dan efisien dalam mengantarkan peserta didik mencapai tujuan 

pembelajaran yang direncanakan.  

6. M. Sofwan Nugraha, Udin Supriadi dan Saepul Anwar, 2014. Pembelajaran 

Pai Berbasis Media Digital (Studi Deskriptif terhadap pembelajaran PAI di 

SMA Alfa Centauri Bandung). Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas 

Pendidikan Indonesia.  

Pada penelitian M. Sofwan Nugraha, Udin Supriadi dan Saepul Anwar 

disimpulkan bahwa berbagai inovasi dalam pembelajaran PAI berbasis Media 

Digital menunjang pembelajaran lebih efektif serta efisien, diantaranya 

fingerprint; penggunaan internet dalam proses pembelajaran; sistem S2DLS; 

berbagi informasi mengenai kekurangan dan kelebihan siswa dan berbagai 

bahan pembelajaran pada web sekolah; Ujian on-line dan juga raport digital.  

E. Kerangka Berpikir  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi adalah berasal dari 

kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, 

menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, 

perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) 

sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk 

membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, atau keputusan) menjadi 

lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.10 

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah 

kurikulum yang telah dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. 

Kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme 

                                                           
10 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), 1994, hlm. 800 
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suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan 

sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara 

sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan 

kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh 

obyek berikutnya yaitu kurikulum.  

Istilah literasi digital mulai popular sekitar tahun 2005. Literasi digital 

bermakna kemampuan untuk berhubungan dengan informasi hipertekstual dalam 

arti bacaan tak berurut berbantuan computer. Istilah literasi digital pernah 

digunakan tahun 1980-an, secara umum bermakna kemampuan untuk berhubungan 

dengan informasi hipertekstual dalam arti membaca non-sekuensial atau nonurutan 

berbantuan komputer. Gilster kemudian memperluas konsep literasi digital sebagai 

kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital, 

dengan kata lain kemampuan untuk membaca, menulis, dan berhubungan dengan 

informasi yang menggunakan teknologi dan format yang ada pada masanya.11 

Literasi digital adalah ketertarikan, sikap dan kemampuan individu yang 

secara langsung menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk 

mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis dan mengevaluasi 

informasi, membangun pengetahuan baru, membuat dan berkomunikasi dengan 

orang lain agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat.12 Sedangkan, 

Hague & Payton mengartikan literasi digital sebagai kemampuan individu untuk 

menerapkan keterampilan fungsional pada perangkat digital sehigga seorang dapat 

menemukan dan memilih informasi, berpikir kritis, berkreativitas, berkolaborasi 

bersama orang lain, berkomunikasi secara efektif, dan tetap menghiraukan 

keamanan elektronik serta konteks sosial-budaya yang berkembang. Pada konteks 

pendidikan, literasi digital yang baik juga berperan dalam mengembangkan 

                                                           
11 Jazimatul Husna, dkk, Antologi Literasi Digital, (Yogyakarta: Azyan Mitra Media, 

2017), 153 
12 Dea Julia Ningsih Siregar, 

http://perpustakaandeajulia.weebly.com/uploads/I.../makalah n literasi n digital.pdf diakses 17 

Desember 2018 

http://perpustakaandeajulia.weebly.com/uploads/I.../makalah%20n%20literasi%20n%20digital.pdf
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pengetahuan seseorang mengenai materi pelajaran tertentu dengan mendorong rasa 

ingin tahu dan kreativitas yang dimiliki siswa.13 

Berdasarkan pernyataan diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa Optimalisasi 

Implementasi Literasi Digital dapat diartikan sebagai langkah penerapan cara 

dalam meningkatkan kemampuan dalam memahami dan menggunakan informasi 

dari berbagai sumber digital.  

Pembelajaran merupakan terjemahan dari kata “instruction” yang dalam 

Bahasa Yunani disebut instructus atau “intruere” yang berarti menyampaikan 

pikiran, dengan demikian arti instruksional adalah menyampaikan pikiran atau ide 

yang telah diolah secara bermakna melalui pembelajaran.14 Menurut Yatim 

Riyanto, Pembelajaran adalah upaya membelajarkan siswa untuk belajar. Kegiatan 

pembelajaran akan melibatkan siswa mempelajari sesuatu dengan cara efektif dan 

efisien.15 

Definisi Pendidikan Islam dalam Bahasa Arab sering menggunakan istilah 

al-Ta’lim, al-Tarbiyyah dan al-Ta’dib. Dari ketiga istilah yang memiliki makna 

pendidikan, secara umum pakar Pendidikan Islam sepakat menggunakan al-

Tarbiyah untuk menunjuk makna dan merumuskan konsep Pendidikan Islam. 

Tarbiyah berakar dari tiga kata, yaitu “rabba - yarbu” berarti tumbuh dan 

berkembang, dan kata “rabba - yarubbu” berarti memperbaiki, mendidik, 

menguasai, memimpin, menjaga  dan memelihara. Ini menjelaskan bahwa konsep 

Pendidikan Islam mengarah pada proses mendidik, mengembangkan dan 

memperbaiki kualitas kehidupan peserta didik secara teratur (Q.S. al-Baqarah: 2) 

dan dilandaskan pada kasih sayang dan tanggung jawab (Q.S. al-Isra: 24). 

Pendidikan agama Islam merupakan bagian dari Pendidikan Islam dan 

Pendidikan Nasional. Zakiah Daradjat mengartikulasikan Pendidikan agama Islam 

sebagai usaha sadar untuk membina dan mengasuh anak didik agar memahami dan 

menghayati ajaran Islam secara menyeluruh, diamalkan dan dijadikan pandangan 

                                                           
13 Hague, C & Payto, Digital Literacy Across the Curriculum. Bristol: FutureLab. 

Diakses melalui http://www.nfer.ac.uk/publications/FUTL6 diakses 12 Desember 2018 
14 Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran Landasan dan Aplikasi, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2008), 265 
15 Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran, (Jakarta: Kencanca, 2012), 132 

http://www.nfer.ac.uk/publications/FUTL6
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hidup. Sementara Zuhairini & A. Ghofir, menyatakan pendidikan Agama Islam 

adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis dan pragmatis dalam rangka 

membimbing dan membentuk kepribadian peserta didik berdasarkan ajaran Islam 

untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.16 

Berdasarkan dua rumusan definisi Pendidikan agama Islam di atas, dapat 

dipahami bahwa Pendidikan agama Islam mencakup beberapa elemen esensial 

berikut:  

a. Pendidikan Agama Islam (PAI) dilakukan secara sadar dan sistematis. 

Ini menunjukkan pentingnya tanggung jawab selama proses mendidik, 

membina, mengasuh dan membimbing peserta didik.  

b. Pendidikan Agama Islam (PAI) bertujuan membentuk kepribadian 

peserta didik. Hal terpenting dalam pencapaian adalah pengamalan 

nilai-nilai ajaran Islam. Untuk tujuan ini, diperlukan proses yang 

berkesinambungan.  

c. Pendidikan Agama Islam (PAI) menyeimbangkan kehidupan dunia dan 

akhirat.  

Menurut Muhaimin, prinsip pembelajaran agama Islam meliputi enam 

aspek, yaitu:  

a. Prinsip kesiapan. Prinsip ini mengacu aspek fisik (seperti pertumbuhan 

struktur saraf harus terjadi sebelum memasuki tahapan beberapa faktor 

pengalaman) dan aspek psikologis terkait kesiapan mental peserta didik 

untuk menghadapi setiap tahapan pembelajaran.  

b. Prinsip motivasi. Motivasi siswa adalah elemen penting yang menentukan 

kualitas pembelajaran. Pada waktu tertentu motivasi siswa dapat berubah, 

bahkan mereka yang tidak ingin belajar sekalipun, akan melakukannya saat 

berada dalam lingkungan yang merangsang perhatian mereka. Lima hal 

utama yang mempengaruhi motivasi siswa antara lain: siswa, guru, konten, 

metode/proses, dan lingkungan.  

                                                           
16 Rahmawati, Tesis: Analisis Kesenjangan Literasi Digital Mahasiswa Program Studi 

PAI PTKIN Indonesia, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018),  31 
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c. Prinsip perhatian. Temuan empiris membuktikan bahwa melibatkan peserta 

didik dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan perhatian dan fokus 

mereka. Prinsip ini juga mencakup upaya memotivasi mereka untuk berpikir 

kritis tingkat tinggi dan mendorong pengalaman belajar yang berarti. 

d. Prinsip persepsi. Ada dua dimensi esensial dalam pembelajaran, yaitu 

persepsi dan pengolahan. Dimensi persepsi (akuisisi informasi) mengacu 

pada pengalaman konkret untuk konseptualisasi abstrak. Dimensi 

pengolahan informasi merujuk pada eksperimen aktif terhadap pengalaman 

reflektif. 

e. Prinsip retensi. Vincent Tinto menyebutkan ada empat hal yang mendukung 

retensi, yaitu informasi, dukungan, keterlibatan, dan belajar. 

f. Prinsip transfer. Prinsip ini mengacu pada kemampuan untuk mewakili 

masalah dengan benar.17 

Dengan demikian Optimalisasi Implementasi Literasi Digital pada 

pembelajaran PAI maksudnya adalah upaya peningkatan penerapan kemampuan 

dan keterampilan siswa terhadap internet pada proses belajar megnajar PAI 

(Pendidikan Agama Islam). 

Berikut ini adalah skema/bagan kerangka berpikir dari beberapa variabel 

pada judul penelitian “Optimalisasi Implementasi Literasi Digital pada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam  di SMAN 1 Nagreg Kabupaten 

Bandung” adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Rahmawati, Tesis: Analisis Kesenjangan Literasi Digital Mahasiswa Program Studi PAI PTKIN 

Indonesia. ……32-33 
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