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ABSTRAK 

 

 Latar belakang penelitian ini adalah Pada mata pelajaran fiqih hampir 

sepenuhnya materi pelajaran harus di lakukan dengan cara praktik dan langsung di 

depan guru, tetapi karena kegiatan pembelajaran di lakukan secara 

daring/menggunakan media e-learning, maka kegiatan praktik tersebut di lakukan 

melalui video YouTube yang di kirim ke e-learning. Interaksi antara guru dan 

peserta didik terhambat karena terbatasnya waktu dan tempat dalam kegiatan 

belajar mengajar. Guru dan peserta didik kurang menguasai e-learning tersebut 

sehingga proses kegiatan belajar mengajar terkendala.Penelitian ini 

menggambarkan efektivitas penggunaan media e-learning dalam pembelajaran 

fiqih di masa pandemi covid-19 di MAN 1 Lampung Selatan. 

 Jenis dan sifat penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode Observasi, 

Wawancara dan Dokumentasi. Subjek dari penelitian ini adalah peserta didik 

kelas XII dalam pembelajaran fiqih di MAN 1 Lampung Selatan. 

 Hasil penelitian menunjukkan proses kegiatan belajar mengajar di MAN 1 

Lampung Selatan di masa pandemi covid-19 pada pembelajaran fiqih 

menggunakan media e-learning kurang efektif karena guru mata pelajaran fiqih 

dan peserta didik kurang menguasai media e-learning tersebut, peserta didik 

dalam mengakses e-learning terkadang tiba-tiba mati lampu sehingga akses 

internet mati  hal ini menghambat pembelajaran berlangsung, jadwal mengakses 

antara mata pelajaran fiqih dengan mata pelajaran yang lain terlalu padat/sedikit 

jam aksesnya sehingga tidak bisa sepenuhnya selesai dalam memahami materi 

pelajaran dan kegiatan belajar mengajar interaksi antara guru dan peserta didik 

yang terbatas sehingga dalam kegiatan belajar mengajar menggunakan media e-

learning kurang efektif.  

 

Kata kunci: Efektivitas, Media E-Learning, Fiqih, MAN 1 Lampung Selatan 
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“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, 

dan Tuhanmulah Yang Mahamulia, Yang mengajar (manusia) 

dengan pena, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak 

diketahuinya”. (Q.S. Al-Alaq: 1-5) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

 Untuk mempermudah, menghindari kesalahpahaman dan penafsiran dari judul 

skripsi “Efektivitas penggunaan media e-learning dalam pembelajaran fiqih di 

masa pandemi covid-19 di MAN 1 Lampung Selatan” maka perlu di tegaskan kata-

kata yang di  anggap perlu sebagai berikut: 

1. Efektivitas 

Efektivitas berasal dari kata efektif, jadi efektivitas adalah daya guna, sesuai 

dalam suatu kegiatan yang dimana kegiatan tersebut sesuai dengan yang di 

inginkan atau yang di tuju.
1
 Jadi efektivitas adalah suatu kegiatan yang telah di 

rancang atau di persiapkan berjalan dengan baik dan sesuai tujuan utama. 

2. Media E-Learning  

Media adalah suatu alat atau perantara yang menyampaikan suatu informasi 

kepada penerima informasi tersebut. Sedangkan e-learning adalah merupakan salah 

satu kegiatan belajar mengajar yang dimana di dalamnya menggunakan sebuah 

teknologi dan internet untuk mengakses materi pembelajaran tersebut.
2
 Jadi media 

e-learning adalah suatu alat atau perantara yang di gunakan untuk mempermudah 

dalam hal kegiatan belajar mengajar yang di dalamnya menggunakan alat 

elektronik dan internet. 

3. Pembelajaran 

         Pembelajaran adalah penyediaan kondisi yang mengakibatkan adanaya 

proses kegiatan belajar mengajar yang di lakukan oleh pendidik dengan peserta 

didik yang dimana di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan yang di sampaikan.
3
 

4.  Fiqih  

Fiqih menurut istilah adalah syara atau pengetahuan tentang hukum-hukum 

segala perbuatan manusia yang dimana Al-Qur’an menjadi rujukan utama dalam 

                                                           
1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2008), 352. 
2 Rusman, Dkk, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Mengembangkan 

Profesionalitas Guru, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015), 263. 
3 Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 40. 
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menetapkan sebuah hukum syariat islam yang dimana setelah Al-Qur’an yang 

menjadi rujukan yaitu hadist Rosulullah, ijma dan qiyas.
4
 

5.  Pandemi Covid-19 (Corona Virus)  

Pandemic Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) adalah penyebaran sebuah 

virus berbahaya yang pertama kali di temukan di kota wuhan (China) pada tahun 

2019 dan menjadi penyakit virus menular yang berbahaya yang telah membuat 

Negara di seluruh dunia sedang mencari atau penangkal virus tersebut, dan kini 

Negara kita saat ini sedang melakukan vaksinasi seluruh warga di Indonesia untuk 

menghentikan penyebaran virus tersebut. 

 

7.  MAN 1 Lampung Selatan 

MAN 1 Lampung Selatan adalah sebuah lembaga pendidikan sekolah 

menengah ke atas yang berbasiskan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) yang terletak 

di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung. 

B. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang maju secara pesat ini 

sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan yang dimana selalu melakukan inovasi 

pembelajaran supaya dapat meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Negara kita 

yaitu Indonesia. Di dalam undang-undang dasar pasal 28 C ayat (1) di sebutkan bahwa 

“setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, 

berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari iptek, seni dan budaya 

demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.
5
 

Dengan adanya kemajuan teknologi di bidang pendidikan ini dapat 

memudahkan tenaga pendidik dalam menyampai materi pelajaran dengan lebih baik 

dan efisien. Dengan kemajuan teknologi ini di harapkan peserta didik mempunyai skil 

dalam hal memanfaatkan teknologi, karena apabila kurang memahaminya maka akan 

kesulitan dalam menyampaikan materi yang di tuntut mengikuti perkembangan zaman 

yang serba canggih saat ini. Belajar merupakan kewajiban bagi setiap muslim sebagai 

mana firman Allah SWT sebagai berikut: 

َن ِمۡن َعلَق   ١  ٱۡقَرۡأ بِٱۡسِم َربَِّك ٱلَِّذي َخلَقَ  نَسَٰ َن  ٤َعلََّم بِٱۡلقَلَِم   ٱلَِّذي ٣  ٱۡقَرۡأ َوَربَُّك ٱۡۡلَۡكَرم   ٢  َخلََق ٱۡۡلِ نَسَٰ َعلََّم ٱۡۡلِ

 ٥َما لَۡم يَۡعلَۡم  

                                                           
4 Abdul Wahab Khalaf,  Ilmu Ushul Fiqih,  (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), 1. 
5 Rusman DKK, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, (Jakarta, PT. Raja 

Grafindo Persada, 2015), 1. 
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Artinya : “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang 

Mahamulia, Yang mengajar (manusia) dengan pena, Dia mengajarkan manusia apa 

yang tidak diketahuinya”. (Q.S. Al-Alaq: 1-5) 

Dari ayat di atas menjelaskan mengenai penciptaan manusia serta pentingnya 

ilmu pengetahuan.
6
 Muslim dan muslimah diwajibkan untuk menuntut ilmu sejak 

buaian hingga ke liang lahat. Sebagaimana banyak ayat di dalam Al-Qur’an yang 

mengandung ilmu pengetahuan mengenai alam semesta. Selain itu, Alla SWT juga 

memerintahkan hambanya untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan membaca buku. 

Perintah tersebut salah satunya terkandung dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Dengan 

berbekal ilmu pengetahuan, manusia mampu membuktikan kekuasaan dan kebesaran 

Allah SWT. Melalui surat ini pula, Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk 

mencari tahu siapa Tuhan yang menciptakan dan memuliakannnya. 

Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan 

mengakibatkan banyaknya inovasi-inovasi pembelajaran yang tercipta baik yang 

sudah terlaksana dengan baik maupun belum terlaksana dengan baik. Salah satu media 

pembelajaran yang di gunakan saat ini yaitu e-learning. E-learning sendiri merupakan 

media pembelajaran yang berbasiskan elektronik yang untuk mengaksesnya 

menggunakan internet. E-learning dalam dunia pendidikan biasanya menggunakan 

handphone (HP), komputer maupun laptop dan Aplikasi yang di gunakan via 

whatsApp, google classroom, google meet, dan zoom.
7
 

Dengan belajar yang mengasikkan dan tidak mudah membosankan di harapkan 

dapat menumbuhkan minat belajar siswa khususnya di madrasah Aliyah negeri 

(MAN) 1 Lampung selatan khususnya mata pelajaran fiqih. Menggunakan media e-

learning di harapkan dapat mengektifkan dalam kegiatan belajar mengajar dimasa 

pandemi atau secara daring (jarak jauh). Tetapi tidak semua peserta didik mempunyai 

fasilitas yang memadai seperti handphone (HP) maupun internetnya karena tidak 

semua orang tua peserta didik dapat mencukupi kebutuhan anaknya untuk melakukan 

kegiatan belajar mengajar secara daring (jarak jauh), ini merupakan problematika yang 

sedang di alami oleh semua peserta didik maupun pendidik. Oleh karena itu pendidik 

harus berupaya memaksimalkan kegiatan belajar mengajar secara daring (jarak jauh). 

Apalagi ini merupakan mata pelajaran fiqih yaitu mata pelajaran yang sangat penting 

                                                           
6 Kementrian Agama RI, AL WASIM Al-Qur’an Tajwid KodeTranslitrerasi Terjemah Perkata, 

(Cipta Bagus Segara, 201), 597. 
7Rusman DKK, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, 95.  
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karena di dalamnya terdapat hukum-hukum segala perbuatan maupun tata cara ibadah 

terhadap Allah SWT. 

Peneliti menemui permasalahan-permasalahan dalam proses kegiatan belajar 

mengajar yang menyebabkan kegiatan belajar mengajar yang kurang efektif di masa 

pandemi ini di antaranya yaitu: 

1. Pada mata pelajaran fiqih hampir sepenuhnya materi pelajaran harus di lakukan 

dengan cara praktik dan langsung di depan guru, tetapi karena kegiatan 

pembelajaran di lakukan secara daring/menggunakan media e-learning, maka 

kegiatan praktik tersebut di lakukan melalui video YouTube yang di kirim ke e-

learning. 

2. Interaksi antara guru dan peserta didik terhambat karena terbatasnya waktu dan 

tempat dalam kegiatan belajar mengajar. 

3. Guru dan peserta didik kurang menguasai e-learning tersebut sehingga proses 

kegiatan belajar mengajar terkendala. 

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, 

kualitas dan waktu) yang telah tercapai. Dengan demikian efektif lebih mengarah 

kepada pencapaian sasaran/tujuan. Adapun indikator efektivitas pembelajaran yaitu 

sebagai berikut: 

1) Pengorganisasian materi yang baik 

2) Komunikasi yang efektif  

3) Mengetahui sejauh mana guru dapat menguasai materi 

4) Sikap positif terhadap peserta didik 

5) Pemberian nilai yang adil 

6) Keluesan dalam pendekatan pembelajaran 

7) Hasil belajar peserta didik yang baik 

 Dalam wawancara terhadap Bapak Basuki Asyamir, S.Pd. M.Pd. selaku guru 

mata pelajaran fiqih di MAN 1 Lampung Selatan mengatakan bahwa:  

 “e-learning di haruskan mempunyai pengetahuan dan skil dalam mengaksesnya 

karena banyak sekali fitur-fitur yang harus di akses seperti mengupload RPP, 

Silabus, materi pelajaran, evaluasi, absensi peserta didik dan evaluasi, hal ini 
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yang penting untuk mengakses e-learning supaya tidak terjadi kesalahan dalam 

mengakses e-learning tersebut. Dalam kegiatan belajar mengajar menggunakan e-

learning guru menyiapkan materi pelajaran dan Latihan soal kemudian di upload 

ke e-learing sehari sebelum mata pelajaran di mulai setelah itu peserta didik 

mengakses e-learning memahami materi yang telah di upload oleh guru dan 

mengerjakan Latihan soal, untuk peserta didik yang kurang paham terhadap 

materi pelajaran bisa bertanya di kolom komentar di bawah materi pelajaran 

kemudian guru menjawab pertanyaan peserta didik di kolom komentar. setelah 

pemberian materi dan tanya jawab di kolom komentar kita memberikan nilai plus 

(tambahan) bagi peserta didik yang menjawab maupun menambahkan jawaban 

dari setiap pertanyaan yang di ajukan, dan peserta didik yang hadir saja meskipun 

tidak terlalu aktif kita beri nilai sebagai penghargaan bahwa daftar hadir itu 

penting supaya semua siswa-siswi MAN 1 Lampung Selatan ini tidak ketinggalan 

pelajaran”.
8
 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas peneliti merasa tertarik dan merasa 

penting untuk mengetahui seberapa efektif penggunaan media e-learning sebagai 

salah satu solusi pembelajaran yang di lakukan secara jarak jauh (online) pada mata 

pelajaran fiqih di MAN 1 Lampung Selatan. Adapun pembahasannya terkait 

mendeskripsikan bagaimana perencanaan pembelajaran dalam mengupayakan proses 

pembelajaran daring yang efektif, mendeskripsikan proses pembelajaran beserta 

kesulitan-kesulitan yang dialami selama pembelajaran online berlangsung serta 

mendeskripsikan hasil evaluasi pembelajaran mata pelajaran Agama Islam supaya 

diketahui hal yang dapat diperbaiki atau dipertimbangkan demi tercapainya 

pelaksanaan pembelajaran online yang lebih baik lagi.  

Peneliti memilih lokasi penelitian di MAN 1 Lampung Selatan, sebagai sekolah 

yang berbasiskan agama yang  terakreditasi A. Tepatnya terletak di jalan Soekarni-

Hatta, Kecamatan Way Urang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. 

  

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Pada penelitian ini, agar penelitian ini tidak terlalu luas dalam membahasnya. 

Penelitian ini lebih memfokuskan Efektivitas penggunaan media e-learning kelas 

XII (dua belas) pada mata pelajaran fiqih di MAN 1 Lampung Selatan 

                                                           
8Basuki Asyamir, Wawancara, 22 September 2021, Pukul 09:30 WIB.  
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2. Sub Fokus Penelitian  

Berdasarkan pada focus penelitian, maka sub focus penelitiannya adalah 

Efektivitas penggunaan media e-learning pada proses pembelajaran fiqih di masa 

pandemi covid-19 di MAN 1 Lampung Selatan. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan maka rumusan masalah 

penelitian ini yaitu: Bagaimana efektitivitas media e-learning dalam proses 

pembelajaran fiqih di MAN 1 Lampung Selatan? 

E. Tujuan Penelitian 

 Dengan melihat rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

Untuk mengetahui efektivitas media e-learning dalam proses pembelajaran fiqih 

khususnya di masa pandemi saat ini (Covid-19) di MAN 1 Lampung Selatan. 

F. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat dari peneltian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian di harapkan dapat menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan 

sebagai salah satu kewajiban umat muslim dalam menuntut ilmu baik ilmu dunia 

maupun akhirat. Penelitian ini juga di harapkan dapat di gunakan bagi penelitian 

selanjutnya yang relevan dimasa yang akan datang, dan menjadi solusi cara 

mengefektifkan media e-learning dalam proses kegiatan belajar mengajar mata 

pelajaran fiqih khususnya di MAN 1 Lampung Selatan. 

     2. Manfat praktis 

a. Bagi Guru 

1) Membantu guru dalam kegiatan belajar yang efektif dan efisien. 

2) Guru dapat ide bagaimana cara mengefektifkan dalam kegiatan belajar 

mengajar secara daring. 

3) Guru dapat mengembangkan media e-learning lebih baik lagi.  

b. Bagi Peserta Didik 

1) Peserta didik dapat belajar menggunakan media e-learning seacara efektif 

dan efisien. 
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2) Peserta didik dapat mengembangkan kemampuannhya dalam pembelajaran 

menggunakan e-learning. 

3) Peserta didik dapat mengakses kegiatan belajar e-learning dimana dan kapan 

saja. 

c. Bagi sekolah 

1) Sekolah dapat mengembangkan kegiatan belajar mengajar tidak monoton. 

2) Sekolah dapat mempersiapkan hal apa saja sarana dan prasarana dalam 

kegiatan belajar mengajar menggunakan e-learning supaya lebih efektif dan 

efisien. 

d. Bagi Peneliti 

 Mengetahui efektivitas penggunaan media e-learning pembelajaran fiqih di 

masa pandemic covid-19 di MAN 1 Lampung Selatan. 

 

G. Kajian Penelitian Terlebih Dahulu Yang Relevan 

 Penelitian relevan dalam penelitian ini adalah penelitian yang mempunyai makna 

dan mempunyai keterkaitan dengan peneliti yang akan di bahas dan menghindari 

pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Berikut penelitian 

relevan dalam penelitian ini: 

1. Annisa Luthfia Romadhona HR, Efektivitas Pembelajaran PAI Melalui Online di 

Madrasah Ibtidaiyah  Masyariqul Anwar (MIMA) IV Sukabumi Bandar Lampung, 

Skripsi, Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan jenis 

penelitian lapangan (field research). Prosedur pengumpulan datanya berupa 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 

menggunakan konsep Milles dan Hubberman yaitu reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. Subjek penelitian ini peserta didik kelas 4 Madrasah 

Ibtidaiyah Masyariqul Anwar, Sukabumi Bandar lampung. Hasil dari penelitian ini 

Pembelajaran PAI melalui online kurang efektif.
9
 

2. Fajriatis Subkhiyah, Efektifitas Pembelajaran Fikih Berbasis E-learning Pada 

Siswa Kelas XII MAN Mojokerto, Skripsi, Program Studi Pendidikan Agama 

                                                           
 

9
Annisa Luthfia Romadhona HR, Efektivitas Pembelajaran PAI Melalui Online di Madrasah 

Ibtidaiyah  Masyariqul Anwar (MIMA) IV Sukabumi Bandar Lampung, Skripsi, Pendidikan Agama Islam, 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021. 
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Islam, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021.
10

           

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan 

(field research). Prosedur pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Analisis data yang digunakan menggunakan konsep Milles dan 

Hubberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Subjek 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII MAN 1 Mojokerto. Hasil dari 

penelitian ini yaitu: 

a. Proses pembelajaran fiqih berbasis e-learning pada siswa kelas XII MAN 1 

Mojokerto mencakup 5 hal yaitu: 1) pelatihan pembelajaran berbasis e-learning, 

2) penyusunan perangkat pembelajaran, 3) pemenuhan fasilitas pembelajaran, 4) 

pelaksanaan pembelajaran, dan 5) Evaluasi pembelajaran.  

b. Pembelajaran fiqih berbasis e-learning pada siswa kelas XII MAN 1 Mojokerto 

berjalan secara efektif pada materi non esensial berdasarkan analisis indikator 

keefektifan pembelajaran, diantaranya: 1) strategi guru dalam mengajar, 2) 

respon siswa, 3) aktifitas siswa, 4) hasil belajar siswa, disertai 5) factor 

pendukung dan penghambat. 

3. Hanik Nur Rohmah, Efektivitas Penggunaan Media E-learning Dalam 

Pembelajaran Fiqih Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik MAN 1 

Tulung Agung, Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung, 2020. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field 

research). Prosedur pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Analisis data yang digunakan menggunakan konsep Milles dan 

Hubberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Subjek 

penelitian ini adalah peserta didik MAN 1 Tulung Agung.  

4. Henrik Pujiastutik, Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran E-learning 

Berbasis WEB Pada Mata Kuliah Belajar Pembelajaran 1 Terhadap Hasil Belajar 

Mahasiswa, Jurnal Teladan. Volume 4 No. 1, 2019.
11

 Penelitian yang di gunakan 

yaitu penelitian tindakan kelas (PTK) yang terfokuskan pada situasi kelas (class 

action research). Subjek penelitian yaitu Mahasiswa pendidikan biologi angkatan 

                                                           
10 Fajriatis Subkhiyah, Efektifitas Pembelajaran Fikih Berbasis E-learning Pada Siswa Kelas XII 

MAN 1 Mojokerto, Skripsi, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Jurusan Pendidikan Agama Islam, 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021. 

11 Henrik Pujiastutik, “Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran E-learning Berbasis WEB Pada 

Mata Kuliah Belajar Pembelajaran 1 Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa,” Jurnal Teladan. V. 4, no. 1 (2019). 
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2017 semester genap tahun ajaran 2017/2018 Universitas PGRI Ronggolawe 

Tuban. Pengumpulan datanya yaitu: dokumentasi, angket dan test ( hasil belajar 

kognitif dan spatial ability). 

5. Yogi Saputra, Efektivitas  Pembelajaran Online (Daring) Dalam Meningkatkan 

Hasi Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas X MIA Di MAN 1 

Tanggamus, Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
12

  Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field 

research). Prosedur pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Analisis data yang digunakan menggunakan konsep Milles dan 

Hubberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Subjek 

penelitian ini adalah peserta didik kelas X MIA di MAN 1 Tanggamus.  

Demikian peneliti terdahulu yang menurut peneliti memiliki kesamaan 

terhadap yang akan peneliti tulis, persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang 

efektivitas penggunaan media e-learning, letak perbedaannya yaitu letak lokasi, objek 

dan subjek yang akan peneliti teliti. Peneliti akan meneliti efektivitas penggunaan 

media e-learning di MAN 1 Lampung Selatan. 

 

H. Metode Penelitian  

1. Desain Penelitian 

     Metode penelitian adalah cara yang dilakukan pada penelitian, sedangkan 

penelitian adalah seluruh kegiatan pencarian, penyelidikan dan percobaan secara 

alamiah dalam suatu bidang tertentu untuk memperoleh fakta atau prinsip baru 

yang bertujuan untuk memperoleh pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu 

serta teknologi yang lebih baik.
13

 

         Jenis penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini merupakan jenis 

penelitian lapangan (field research) yaitu melakukan pengamatan secara 

langsung dengan objek yang diteiliti dan melakukan pengumpulan data yang 

ditemukan dilapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang merupakan 

pelaporan penelitiannya dengan penggambaran menggunakan kalimat. Penelitian 

ini juga ditunjukan untuk mendeksripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenoma 

                                                           
12 Yogi Saputra, Efektivitas  Pembelajaran Online (Daring) Dalam Meningkatkan Hasi Belajar 

Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas X MIA Di MAN 1 Tanggamus, Skripsi, Jurusan Pendidikan 

Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021. 
13 S, Margono, Metodologi Penenlitian Pendidikan, (Jakarta, PT, Rinneka Cipta, 2007), 32. 
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apa adanya.
14

 dalam hal ini penelitian dimaksudkan untuk mendeskripsikan 

bagaimana keefektifan penggunaan media e-learning pada mata pelajaran fiqih di 

MAN 1 Lampung Selatan, melalui pemaparan data-data dan dokumen secara 

tertulis ataupun online, karena sebagaimana diketahui bahwa pada dasarnya 

peneliian kualitatif sendiri memiliki pengertian sebagai penelitian yang ditujukan 

untuk mendeksripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, 

sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun 

kelompok.
15

  

           Yang dilakukan dalam penelitian deskriptif adalah pencatatan, 

menganalisis, menginterprestasikan kondisi kondisi yang terjadi. Penelitian 

deksriptif yaitu study untuk menemukan fakta dengan interprestasi yang tepat. 

Peneliti dapat melibatkan berbagai kombinasi dari hasil observasi, wawancara, 

dan dokumentasi untuk mendeskripsikan. Desain penelitian ini bersifat kualitatif, 

sasaran yaitu pengembangan mennyatakan pendapat tenaga pendidik, peserta 

didik dan pengamatan yang di lakukan peneleiti di MAN 1 Lampung Selatan. 

2. Sumber Data Penelitian  

         Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam 

penelitian ini terdapat dua yang menjadi sumber data penelitian yaitu sumber data 

primer dan sekunder : 

a. Data Primer  

        Data primer, yaitu sumber data lapangan yang diperoleh secara langsung. 

Dalam hal ini sugiyono menjelaskan dalam bukunya bahwa data primer 

merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul 

data. Data primer dalam penelitian ini di peroleh dari sumber data pertama 

yakni Person dengan menggunakan prosedur dan teknik pengumpulan data 

melalui observasi dan wawancara. Dimana dalam peneleitian ini yang menjadi 

data primer berupa wawancara yakni yakni Guru mata pelajaran Fiqih dan 

peserta didik kelas XII di MAN 1 Lampung Selatan. 

 b.  Data Sekunder  

       Data sekunder, merupakan sumber data yang mendukung dan 

melengkapi sumber data primer. Dalam bukunya, Sugiyono menjeaskan 

bahwa data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau 

                                                           
 14 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2016), 18. 
15 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Rosdakarya: Bandung, 2007), 60.  
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lewat dokumen. Data sekunder dari sumber data ketiga yakni Paper dengan 

menggunakan teknik dokumentasi yang relevan sebagai pendukung penelitian. 

Dimana yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini Sumber data ini 

meliputi data siswa, guru dan sarana prasarana, serta dokumen dokumen lain 

yang di perlukan dalam penelitian ini.  

 

3.  Metode Pengumpulan Data  

          Dalam menyajikan data peneliti menggunkan “teknik pengumpulan data 

sebagai langkah yang paling utama dan strategis dalam penelitian. Karena tujuan 

utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik 

pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi 

standar data yang diterapkan.” Pengumpulan data yang di maksud adalah 

pencatatan atau pengumpulan peristiwa-peristiwa, keterangan-ketarangan atau 

karakteristik-karakteristik yang berkaitan dengan penelitian dengan sebgaian 

element populasi yang akan mendukung penelitian, adapun tehnik yang 

digunakan dalam pengumpulan data pada penulisan ini adalah : 

a. Metode Observasi  

      Nasution dalam bukunya menyatakan bahwa “observasi adalah dasar 

ilmu pengetahuan, sebagaimana misalnya para ilmuwan hanya dapat 

bekerja/melakukan penelitiannya berdasarkan data, yaitu fakta mengenai 

dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.” Observasi adalah 

metode penelitian mengamati secara langsung dan pencatatan secara 

sistematis terhadap objek penelitian. Adapun jenis teknik observasi ada 3 

bagian:  

1) Observasi partisipan 

        Dalam hal ini peneliti terlibat langsung dan ikut serta dalam 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang diamati. 

2) Observasi non Partisipan 

  Dalam hal ini peneliti berada di luar subjek yang tidak diamati dan 

tidak ikut dalam kegiatan kegiatan yang mereka lakukan. 

3) Observasi non sistematik  

  Peneliti telah membuat kerangka yang memuat faktor-faktor yang 

diatur terlebih dahulu.
16

 

                                                           
16 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: Rinneka Cipta, 

2010), 156.   
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         Metode ini penulis menggunakan observasi non partisipan dimana peneliti 

hanya mengamati dan tidak terjun langsung atau mengikuti kegiatan kegiatan 

yang mereka laksnakan. Metode Observasi ini digunakan untuk mengetahui 

Strategi yang digunakan dalam pembelajaran Fiqih Melalui belajar jarak jauh 

(Online) di masa pandemi, mengamati keadaan guru dalam melaksanakan 

proses belajar mengajar melalui belajar online mendukung kegiatan dan 

terciptanya proses belajar mengajar serta mengamati faktor pendukung dan 

penghambat dalam kegiatan yang berlangsung melalui belajar online dari 

rumah.  

b. Metode Interview 

        Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atu keterangan- 

keterangan. Ada beberapa macam wawancara yaitu terstruktur, semi 

struktur, dan tidak struktur. Etsberg dalam buku sugiyono mengemukakan 

beberapa macam wawancara:  

1) Wawancara terstruktur 

         wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti 

tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam 

wawancara, pengupmpul data telah menyiapkan instrumen penelitian 

berupa pertnyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah di 

siapkan.  

2) wawancara semi terstruktur 

         Jenis wawancara ini dalam pelaksanaannya lebih bebas bila 

dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari permasalahan 

jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka, 

dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. 

Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan dan 

mencatat apa yang di kemukakan oleh informan.  

3) Wawancara tak terstruktur  

         Wawancara tak terstruktur adalah wawancara bebas dimana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun 

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.”
17

 

                                                           
17 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kalitatif dan R & D. (Bandung : Alfabeta, 2007), 412.  
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        Ditinjau dari pelaksanaanya, penulis menggunakan metode wawancara 

semistruktur, dimana dalam pelaksanaanya lebih bebas. Untuk tujuan dari 

wawancara jenis ini yaitu menemukan permasalahan secara lebih terbuka, 

dimana pihak-pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya. 

Penelitian ini, penulis tunjukan kepada guru Fiqih guna memperoleh penjelasan 

mengenai efektifitas penggunaan media e-learning pada pembelajaran fiqih di 

masa Pandemi di MAN 1 Lampung Selatan.  

c. Metode Dokumentasi  

         Dokumen merupakan catatan-catatan peristiwa-peristiwa yang sudah 

beralalu/lampau. Dokumen bisa dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya menumental dari seseorang yang memiliki keterkaitan dalam 

peneltian. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya, catatan, sejarah 

kehidupan, verita, biografi, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan. 

Dokumentasi yang berbentuk gambar,foto, gambar hidup, sketsa dan lain-

lain. Sedangkan, dokumen yang berebentuk karya misalnya karya seni, 

yang dapat berupa gambar, film dan lain-lain. Dokumentasi merupakan 

“cara mencari data menguraikan hal-hal atau variable. variabel yang 

merupakan catatan menuskrip buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, 

prasasti, agenda, dan sebagainya.
18

 Dalam penelitian ini peneliti fokus 

melakukan metode dokumentasi ke bagaimana guru melakansanakan proses 

seberapa efektifitas penggunaan media e-learning di MAN 1 Lampung 

Selatan, serta memperhatikan sarana dan prasarana sekolah untuk 

menunjang kelangsungan pembelajaran penggunaan media e-learning. 

 4 . Metode Analisis Data  

        Noeng muhadjir mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya 

mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawamcara, dan 

lainnya untuk meningkatkakn pemahaman peneliti tentang kasus yang di teliti dan 

menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan 

pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna”. 

Analisis data di lakukan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian 

berupa temuan penelitian. Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

                                                           
18 Lexy J Meleong, Metodelogi penelitian kualitatif, ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 

2001), 124.   
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          Menurut sugiyono dalam bukunya “mereduksi data berarti merangkum 

hal-hal pokok dan penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian 

data yang direduksi akan memberikan gambar yang jelas dan mempermudah 

peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data yang dicari. Dalam penelitian 

ini hasil dari wawancara akan direduksi dengan cara digolongkan sesuai 

dengan kategori dalam aktivitas komunikasi pemasaran berupa merancang 

pesan, memilih saluran komunikasi/media, dan menentukan bauran 

komunikasi pemasaran terintegrasi. Kemudian hasil wawancara tersebut 

peneliti gabungkan dengan data dokumentasi. Setelah digabungkan antara 

hasil wawancara dan dokumentasi, peneliti akan membuang data yang di 

anggap tidak diperlukan dalam penelitian ini.”
19

 

            Mereduksi data berarti, merangkum hal hal pokok dan penting, atau 

bisa juga berarti mengumpulkan data yang di kumpulkan dari data wawancara 

daan dokumentasi lalu data yang tidak diperlukan peneliti dapat 

membuangnya jika di anggap tidak diperlukan.  

b. Data Display (Penyajian Data) 

        Display data atau penyajian data adalah “kegiatan yang mencakup 

mengorganisasi data dalam bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya lebih 

utuh. Display data dapat berbentuk uraian naratif, bagan, diagram alur dan lain 

sejenisnya atau dalam bentuk lain-lain. Maksudnya yaitu setelah memilih data 

lalu data tersebut di kelompokkan atau data tersebut relevan dan bermakna 

kemudian data tersebut di display dengan cara di rincikan sehingga menjadi 

informasi yang memiliki makna tertentu dan bisa berbentuk uraian, bagan dan 

alur. 

c. Conclsion verification (Menarik kesimpulan/veirifikasi)  

        Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah “usaha untuk mencari atau 

memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab 

akibat atau proposisi. Dalam simpulan tersebut merupakan kemaknaan 

terhadap data yang telah dikumpulkan. Dari Hasil interprestasi itu kemudian 

digabungkan dengan data yang diperoleh melalui observasi, interview dan 

dokumentasi sehingga dapat dilihat kenyataan/fakta konkret di lapangan dan 

di analisis secara induktif.”
20

 Dari pengertian di atas dapat di pahami bahwa 

verifikasi merupakan usha untuk memahami suatu makna sebab akibat atau 

                                                           
 19 Ibid, 414. 

20 Burhan Bungin, Analisis data Peneliian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke 

Arah Penguasaan Model Aplikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 70.  
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proposisi dan merupakan kemaknaan terhadap data yanng telah di kumpulkan 

dan digabungkan melalui data yang telah diperoleh sehingga dapat dilihat 

fakta konkret di lapangan.  

5. Pengujian Keabsahan Data  

       Dalam penelitian kualitatif deskriptif, yang termasuk studi kasus pengecekan 

keabsahan data dapat dilakukan dengan cara kreadibilitas. Kreadibilitas data 

adalah upaya penelitian untuk menjamin kesahihan data dengan mengkonfirmasi 

data yang diperoleh pada saat pengumpulan data, dari berbagai uji keabsahan 

data, penulis menggunakan triangulasi sebagai uji keabsahan data dalam 

penelitian ini. 

         Triagulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari beberapa Teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

telah ada. “Triangulasi dalam pengujian kreabilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. 

Dengan demikian, terdapat tiga triangulasi, yaitu: triangulasi sumber, triangulasi 

teknik pengumpulan data, dan waktu.” 

a. Triangulasi sumber  

Triangulasi sumber, digunakan untuk menguji kreabilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa triangulasi sumber yaitu menguji kreabilitas 

data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai 

sumber. 

b. Triangulasi Teknik 

 Triangulasi Teknik, untuk menguji kreabilitas data yang dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. Jadi dapat disimpulkan bahwa triangulasi teknik yaitu menguji 

kreabilitas data dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda.  

c. Triangulasi waktu  

Triangulasi waktu, yaitu data yang dikumpulkan dengan teknik 

wawancara kepada narasumber agar dapat memberikan data valid sehingga 

lebih kreadibal. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi waktu, peneliti 

memperoleh data mengenai fokus penilitian dengan mewawancarai guru mata 

pelajaran fiqih kelas XII di MAN 1 Lampung Selatan, disamping itu peneliti 
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juga menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu teknik observasi 

dan dokumentasi untuk mengetahui, Bagaimana Efektivitas penggunaan 

media e-learning pada pembelajaran fiqih di masa pandemi covid-19 di MAN 

1 Lampung Selatan. 

 

I. Sistematika Penulisan  

   Penulisan Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

1. BAB I Pendahuluan 

      Pada bab ini berisi penegasan judul, latar belakang masalah, focus dan sub 

focus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian 

penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. Uraian yang dijelaskan dalam bab ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran secara umum terkait isi keseluruhan skripsi yang berjudul Efektivitas 

Penggunaan Media E-Learning Dalam Pembelajaran Fiqih di Masa Pandemi 

Covid-19 Pada MAN 1 Lampung Selatan. 

2. BAB II Landasan Teori 

  Menguraikan tinjauan pustaka, teori-teori yang berasal dari studi kepustakaan 

dan berfungsi sebagai kerangka teori untuk menyelesaikan penelitian terkait 

dengan judul skripsi Efektivitas Penggunaan Media E-Learning Dalam 

Pembelajaran Fiqih di Masa Pandemi Covid-19 pada MAN 1 Lampung Selatan. 

3. BAB III Deskripsi Objek Penelitian 

        Mendeskripsikan atau menggambarkan secara umum objek penelitian, 

dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan letak geografis, sejarah singkat, visi 

dan misi MAN 1 Lampung Selatan. Selain itu dijelaskan juga terkait gambaran 

tenaga pendidik, sarana prasarana, pelaksanaan pembelajaran penggunaan media 

e-learning. 

4. BAB IV Analisis Penelitian 

         Pada bab ini penulis membahas tentang data-data yang didapat serta 

menganalisis dan memaparkan temuan penelitian. 

5. BAB V Penutup 

         Pada bab ini penulis memaparkan tentang kesimpulan dan hasil penelitian 

serta rekomendasi untuk sekolah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Efektivitas Pembelajaran 

1. Definisi Efektivitas  

Secara etimologi efektifitas berasal dari kata efektif, sedangkan dalam bahasa 

inggris effectiveness yang artinya berhasil. Dalam kamus besar bahasa Indonesia 

(KBBI) makna efektivitas adalah keberhasilan suatu usaha, kegiatan yang di 

lakukan memliki hasil yang memuaskan (baik).
21

 

Efektivitas berasal dari kata efek yaitu pengaruh yang di timbulkan, atau 

dampak positit atau negative dari yang telah di lakukan. Sedangkan menurut 

bahasa adalah ketepatgunaan atau menunjang hasil yang memuaskan. 

Menurut sinambela pembelajaran dikatakan efektif  apabila mencapai sasaran 

yang diinginkan, baik dari segi tujuan pembelajaran ataupun prestasi belajar 

siswayang maksimal. Beberapa indikator keefektifan pembelajaran yaitu sebagai 

berikut: 

a. ketercapaian ketuntasan kegiatan belajar mengajar. 

b. ketercapaian keefektifan aktifitas peserta didik (yaitu sesuai dengan rencana 

pembelajaran).ketercapaian efektivitas kemampuan guru mengelola kegiatan 

belajar mengajar.
22

 

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang 

telah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektifitas 

menurut Hidayat yang menjelaskan bahwa: Efektivitas adalah suatu ukuran yang 

menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah 

tercapai. Dengan demikian efektif lebih mengarah kepada pencapaian 

sasaran/tujuan. 

 

 

                                                           
21 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2008), 352. 
22 Mawar Ramadhani, Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran E-learning Berbasis WEB 

Pada Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X SMA Negeri 1 

Kalasan, Skripsi, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2012.    



 
18 
 

2. Ciri-ciri efektivitas 

Muhaimin mengatakatan dalam bukunya yang berjudul paradigma 

pendidikan islam, bahwasannya keefektifan pembelajaran agama islam dapat di 

ukur yaitu: 

a. kecermatan penguasaan kemampuan dan prilaku siswa 

b. kecepatan untuk kerja sebagai bentuk hasil belajar 

c. kesesuaian dengan prosedur kegiatan belajar mengajar 

d. kuantitas hasil akhir yang di capai dalam proses kegiatan belajar mengajar 

e. tingkat hasil belajar antara satu dengan yang lain tidak terlalu jauh. 

Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa keefektifan belajar 

pendidikan agama islam dapat di ukur dengan rasio hasil belajar dengan daya 

ketertarikan dalam kegiatan belajar mengajar yang dimana hasil belajar tersebut 

telah melampaui target atau mendekati tujuan dalam kegiatan belajar mengajar.
23

 

3. Indikator Pembelajaran Efektif 

Menurut Wortuba dan Wright berdasarkan pengkajian dan hasil penelitian, 

mengidentifikasi 7 (Tujuh) indikator yang menunjukkan pembelajaran yang efektif. 

a. Pengorganisasian materi yang baik  

Pengorganisasian materi adalah bagaimana cara mengartikan materi yang 

akan disampaikan secara logis dan teratur, sehingga dapat terlihat kaitan yang 

jelas antara topik satu dengan topik lainnya selama pertemuan berlangsung. 

b. Komunikasi yang efektif  

Kecakapan dalam penyajian materi termasuk pemakaian media dan alat 

bantu atau teknik lain untuk menarik perhatian peserta didik, merupakan salah 

satu karakterisitik pembelajaran yang baik. Komunikasi yang efektif 

mencangkup penyajian yang jelas, kelancaran berbicara, interpretasi, gagasan, 

abstrak dengan contohcontoh, kemampuan bicara yang baik (nada, intonasi, 

ekspresi), dan kemampuan untuk mendengar.  

c. Mengetahui sejauh mana guru dapat menguasai materi 

                                                           
23Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 156.  
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 Dapat dilihat dari pemilihan buku-buku wajib dan bacaan, penentuan 

topik pembahasan, pembuatan ikhisar, pembuatan bahan sajian, dan yang 

paling dapat dilihat dengan jelas adalah bagaimana guru dapat dengan tepat 

menjawab pertanyaan dari peserta didiknya, penguasaan materi saja tidak 

cukup, sehingga harus diiringi dengan kemampuan dan semnagat untuk 

memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada para peserta didik.  

d. Sikap positif terhadap peserta didik 

 Menurut wotruba dan wrigh sikap positif terhadap peserta didik 

dicerminkan dalam beberapa cara yaitu :  

1) Apakah guru memberi bantuan jika peserta didiknya mengalami kesulitan 

dalam memahami materi yang akan disampaikan;  

2) Apakah guru mendorong peserta didiknya untuk mengajukan untuk 

mengajukan pertanyaan atau memberi pendapat   

3) Apakah guru mendorong peserta didik nya untuk mengajukan pertanyaan 

atau memberi pendapat  

4) Apakah guru menyadari dan pedili denga napa yang dipelajari peserta 

didik nya.   

e. Pemberian nilai yang adil 

  Keadilan dalam pemberian nilai tercermin dari adanya  

      1) Kesesuaian soal tes dengan materi yang diajarkan.  

      2) Sikap konsisten terhadap pencapaian tujuan pembelajaran.  

   3) Usaha yang dilakukan peserta didik untuk mencapai tujuan.  

   4) Kejujuran peserta didik dalam memperoleh nilai dan  

   5) Pemberian umpan baik terhadap hasil pekerjaan peserta didik. 

 f. Keluesan dalam pendekatan pembelajaran 

Pendekatan yang lues dalam pembelajaran dapat tercermin dengan 

adanya kesempatan waktu yang berbeda diberikan kepada peserta didik yang 

mempunyai kemampuan rendah diberikan kesempatan untuk memperoleh 
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tambahan waktu dalam kegiatan remedial. Sebaliknya kepada peserta didik 

yang mempunyai kemampuan di atas ratarata diberikan kegiatan pertanyaan.  

 g. Hasil belajar peserta didik yang baik  

  Memberikan penilaian terhadap hasil belajar peserta didik merupakan 

kewajiban seorang guru dan mutlak dilakukan. Apabila peserta didik diberi 

kesempatan menggunakan waktu yang dibutuhkan untuk belajar dan ia 

menggunakan sebaik-baiknya, maka ia akan mencapai hasil yang diharapkan. 

Tingkat penguatan materi dalam konsep belajar tuntas, maka pelajaran yang 

efektif adalah apabila setiap peserta didik sekurangkurangnya dapat 

menguasai 75% dari materi yang diajarkan.
24

 

4. Faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran  

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu pembelajaran, baik 

dari faktor guru, faktor peserta didik, materi pembelajaran, media, maupun model 

pembelajaran. Menurut Slavin , faktor yang mempengaruhi efektivitas yaitu mutu 

(quality), ketepatan (appropriateness), intensif (intensive), dan waktu (time).
25

 

Berikut beberapa penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi efektifitas 

pembelajaran: 

 a. Mutu pengajaran  

     Sejauh mana penyajian informasi atau kemampuan membantu peserta didik 

dengan mudah mempelajari bahan. Adapun indikator kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran, yaitu:  

1) Memulai kegiatan pendahuluan. 

2) Mengelola kegiatan inti.   

3) Mengorganisasi proses kegiatan pembelajaran dengan baik.  

4) Memberikan apresiasi kepada peserta didik.  

5) Mengakhiri proses kegiatan pembelajaran  

                                                           
24 Uno Hamzah, Nurdin Mohamad, Belajar Dengan Pendekatan PAIKEM, Pembelajaran Aktif 

Inovatif, Lingkungan Kreatif, Efektif, Menarik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 174-190.  

 25 Slavin, R.E, Educational Psychology. Sixth Education Boston: Allyn and Bacon, 2009, 18. 
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Penentuan keefektifan pembelajaran tergantung pada pemberian informasi yang 

di sajikan terhadap peserta didik yang harus mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) sebesar 75%. 

b. Tingkat pengajaran yang tepat  

Sejauh mana guru memastikan bahwa peserta didik sudah siap dalam menerima 

pembelajaran baru yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan 

untuk mempelajarinya. Adapun indikator aktivitas peserta didik dalam proses 

pembelajaran, yaitu:  

1) Mendengarkan atau memperhatikan penjelasan dari pendidik/ peserta didik. 

Membaca Lembar Kerja Peserta didik (LKS).  

2) Berdiskusi dengan kelompok serta berpartisipasi aktif dalam mengerjakan 

LKS. Mempresentasikan hasil kelompok.  

3) Mendengarkan kelompok lain pada saat presentasi kelompok.  

4) Mengajukan pertanyaan saat presentasi kelompok.  

5) Merayakan reward.  

6) Perilaku tidak relavan dengan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). 

c. Intensif  

 Sejauh mana guru memastikan bahwa peserta didik termotivasi untuk 

mengerjakan tugas-tugas belajar dan untuk mempelajari bahan yang disajikan. 

Dengan demikian, pembelajaran akan efektif dan akan memberikan 

perubahanyang positif terhadap peserta didik. Adapun indikator respon peserta 

didik dalam kegiatan pembelajaran yaitu:  

1) Tanggapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran dengan media  CR- 

DET.  

2) Tata Bahasa.  

3) Format Penulisan Dalam hal ini keefektifan media pembelajaran CR-  DET 

sangat dibutuhkan oleh peserta didik.  

d. Waktu    

Sejauh mana peserta didik diberi cukup waktu untuk mempelajari bahan 

yang sedang diajarkan. Adapun indikator hasil belajar dalam kegiatan 

pembelajaran yaitu:  
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1) Masalah  

2) Mengorganisasikan kegiatan proses belajar peserta didik  

3) Representasi Bahasa dan Penulisan Pembelajaran akan berjalan apabila 

keefektifan aktivitas peserta   didik dilakukan sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan. 

 

B. Media Pembelajaran  

1. Pengertian media   

Media berasal dari bahasa latin yaitu medius yang secara harfiahnya berarti 

tengah , perantara atau pengantar. Menurt Gerlach dan Ely mengatakan bahwa jika 

di pahami media ialah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi 

membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap. Dalam 

hal ini buku, guru dan lingkungan sekolah sebagai media. Sedangkan menurut 

fleming media merupakan alat atau penyebab yang turut campur dalam 

menyelesaikan masalah kedua belah pihak dan mendamaikan permasalahan 

tersebut. Mediator juga dapat mencerminkan bahwa setiap pembelajaran yang di 

lakukan peran mediasi mulai dari guru sampai peralatan yang di gunakan. 

Khususnya media adalah alat atau perantara yang menyampaikan ilmu 

pengetahuan dalam kegiatan belajar mengajar.
26

  

Jadi media adalah perantara untuk menyampaikan materi pelajaran yang di 

sampaikan oleh guru kepada peserta didik supaya dapat di pahami dan di terapkan 

dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam kegiatan belajar mengajar dapat 

berjalan secara efektif dan efisien. 

 

2. Ciri-Ciri Media Pendidikan 

 Ada tiga ciri-ciri media pendidikan yaitu sebagai berikut: 

a. Ciri Fiksatif (Fixatif Property) 

Media memiliki kemampuan merekam, menyimpan melestarikan atau 

merekonstruksiakan suatu objek atau peristiwa. Suatu objek atau peristiwa 

dapat di susun seperti foto grapi, video, audio, film dan computer. Suatu 

peristiwa yang telah di rekam dapat di gunakan atau di produksi kapan saja 

dengan mudah apalabila di perlukan.  

b. Ciri Manipulatif (Manipulative Property)  

                                                           
26 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran.  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 3. 
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 Ciri manipulatif disini yaitu mempersingkat suatu kejadian atau objek 

yang biasa di lakukan secara berhari-hari dapat di persingkat dengan 2-3 

menit dengan teknik pengambilan gambar time lapse recording. Contoh dari 

ciri manipulatif yaitu proses pelaksanaan haji dan umrah yang dimana apabila 

tidak di lakukan secara manipulative membutuhkan waktu yang lama dalam 

memahami kegiatan tersebut, tetapi dengan manipualif dapat mempersingkat 

waktu dan lebih mengefektifkan kegiatan belajar mengajar.
27

 

c. Ciri Distributif (Distributive Property) 

 Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian 

ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut di 

sajikan kepada sejumlah siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif 

sama.  

3. Fungsi dan Manfaat Media Pendidikan 

Menurut Hamalik penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar dapat meningkatkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar dan 

bahwa membawa pengaruh psikologi terhadap siswa. Penggunaan media 

pembelajaran akan membantu keefektifan proses pembelajaran.  

Levi dan Lentz (1982) mengemukakan empat fungsi media pembelajaran 

khusunya media visual yaitu: 

a. Fungsi atensi 

 Media visual merupakan inti yaitu menarik dan mengarahkan perhatian 

siswa untuk berkonsentrasi kepada  isi pelajaran yang berkaitan makna visual 

yang di tampilkan. Contohnya yaitu gambar tentang tata cara sholat atau 

urutan tentang gerakan sholat, dengan gambar tersebut siswa dapat lebih 

mudah dalam memahami tata cara atau gerakan dalam sholat. 

b. Fungsi afektif 

 Dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa dalam belajar atau membaca 

teks bergambar. gambar atau lambing visual dapat mengunggah emosi dan 

sikap siswa, misalnya tentang fenomena sosial atau alam. 

c.  Fungsi kognitif 

 Terlihat dari temuan-temuan bahwa visual atau gambar dapat 

memaksimalkan dalam pemahaman siswa apa yang terdapat di gambar 

tersebut siswa dapat memahaminya dengan mudah. 

d. fungsi kompensantoris 

                                                           
27Ibid, 16.  
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Memudahkan para siswa yang kurang atau lemah dalam hal membaca. 

Dalam media visual ini bagi siswa yang lemah dan lambat menerima materi 

pelajaran dapat di pahami dengan mudah. Dampak positif dari penggunaan 

media pembelajaran yaitu: 

1) penyampaian pelajaran menjadi lebih baku. 

2) pembelajaran bisa lebih menarik. 

3) pembelajaran menjadi lebih interaktif. 

4) waktu pembelajaran yang di perlukan dapat di persingkat. 

5) kualitas hasil belajar dapat di tingkatkan. 

6) pembelajaran dapat di berikan kapan saja. 

7) peran guru dapat berubah kearah yang lebih positif.  
28

 

4. Kelebihan media pembelajaran 

  Berikut ini beberapa kelebihan dari beberapa pengelompokan media 

pembelajaran: 

a. Kelebihan media grafis 

1) Pembuatannya mudah dengan harga yang cukup terjangkau. 

2) Kita sebagai pendidik mampu menambah warna warna baru sesuai 

kekreatifan dan inovi kita untuk menghias media tersebut. 

b. Kelebihan media bahan cetak 

1) Materi yang terdapat di dalamnya mudah di mengerti oleh peserta 

didiknya, karena sesuai kebutuhannya. 

2) Mampu menyajikan informasi untuk peserta didik dalam  jumlah yang 

banyak. 

c. Kelebihan media gambar diam 

1) Dalam media gambar lebih konkret di bandingkan dengan media grafis. 

2) Dalam pembuatan media tersebut mudah. 

d. Kelebihan media OHP 

1) Program OHT dapat digunakan berulang ulang 

2) Menarik, karena memungkinkan penyajian yang variatif dan disertai 

dengan warna warna yang menarik. 

e. Kelebihan media radio 

1) Memiliki variasa program yang cukup banyak. 

2) Sifatnya mobile, karena mudah dipindah-pindah tempat dan 

gelombangnya. 

                                                           
28 Ibid, 27. 
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3) Harga cukup terjangkau 

f. Kelebihan media alat perekam pita magnetic 

1) Rekaman dapat kita hapus dan dapat kita gunakan kembali 

2) Sangat efektif untuk melakukan pembelajaran bahasa. 

3) Mudah dalam penggandaan program. 

g. Kelebihan media film 

1) Tidak mudah membuat jenuh peserta didiknya 

2) Menambah daya imajinasi peserta didiknya 

 

5. Kekurangan media pembelajaran  

Dalam proses pembelajaran banyak sekali kegunaannya namun dibalik itu 

semua, medi pembelajaran juga memiliki kekurangan. Berikut ini beberapa 

kekurangan yang dimiliki oleh beberapa pengelompokan media pembelajaran. 

a. Kelemahan media grafis 

1) Penyampaian materi atau informasi hanya bisa dilakukan secara visual  

saja. 

2) Dalam proses pembuatan media tersebut memerlukan keterampilan 

khusus. 

b. Kelemahan media bahan cetak 

1) Dalam proses pembuatan media tersebut memerlukan waktu yang cukup 

lama. 

2) Bahan yang digunakan untuk pembuatan media tersebut mudah rusak. 

 

c. Kelemahan media gambar diam 

1) Jika kita melakukan perbandingan yang kurang tepat dari suatu objek 

maka dalapat memunculkan kesalah pahaman. 

2) Memerlukan biaya yang cukup besar; dalam pembelian kamera. 

d. Kelemahan media OHT 

1) Memerlukan perencanaan yang matang dalam mebuat dan penyajianya 

2) OHT dan OHP merupakan urutan yang tidak dapat dipisahkan 

e. Kelemahan media radio 

1) Hanya bisa melakukan komunikasi dalam satu arah saja. 

2) Saat pembicaranya monoton mampu membuat pendengarnya mudah 

bosan sehingga membuat pendengar enggan menerima informasi yang 

akan disampaikan. 
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3) Dalam program siarannya jika tertinggal maka kita tidak bisa mengulang 

untuk mendengarkannya. 

f. Kelemahan media alat perekan pita magnetic 

 1)  Daya jangkauan perekamnya terbatas oleh jarak. 

 2)  Biaya pengandaan alatnya relatif lebih mahal dibandingkan dengan radi 

g. Kelemahan media film 

      1)  Mampu disalah gunakan oleh peserta didiknya. 

    2) Jika di lakukan secara terus menerus maka dapat membuat peserta didik 

cepat menjadi bosan. 

 

C. Pembelajaran E-Learning 

     1. Pengertian pembelajaran e-learning 

Pembelajaran e-learning merupakan pembelajaran yang menggunakan 

jaringan internet untuk mengakses kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran e-

learning adalah pembelajaran yang dapat mempertemukan guru dengan siswa 

untuk melakukan kegiatan belajar mengajar melalui bantuan internet. Pada 

pembelajaran e-learning ini memerlukan perangkat dukungan yaitu seperti 

smartphone atau android, laptop, computer, tablet dan lain sebagainya.
29

  

Jadi pemebelajaran e-learning adalah pembelajaran yang dalamnya 

memerlukan internet untuk mengakses kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran di 

masa pandemi Covid-19 ini sangat cocok menggunakan e-learning yang dimana 

dalam mengakses kegiatan belajar mengajar tidak secara langsung atau tatap muka, 

sehingga pembelajaran e-learning ini dapat di akses dari jarak jauh, dimana dan 

kapanpun. 

2. Macam-Macam pembelajaran e-learning 

Pembelajaran e-learning dapat di kelompokkan menjadi 2 berdasarkan 

teknologi informasi yang di gunakan: 

a.  Computer Based Training atau CBT 

Sistem ini mulai berkembang dari tahun 80-an dan terus mulai 

berkembang hingga saat ini. Hal itu di dukung dengan majunya system animasi 

yang semakin menarik salah satunya yaitu animasi 3 dimensi. CBT merupakan 

salah satu metode pembelajaran yang interaktif dan menarik yang memanfaatkan 

computer sebagai medianya.  

                                                           
29 Ali Sadikin: Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi Vol. 06, No. 02 (2020), 214-224. 
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b. Web Based Training atau WBT 

Ini merupakan lanjutan perkembangan dari CBT berbasis teknologi 

internet. Dengan memakai konsep ini maka komunikasi dua arah di anatara 

penggguna bias terwujud. Kekuarangan konsep ini tidak meratanya koneksi 

internet di suatu daerah sehingga akan menghambat terjadinya kegiatan 

pembelajaran secara efektif dan efisien. 

 

3. Karakteristik e-learning 

  Ciri-ciri e-learning adalah sebagai berikut: 

a. learning adalah network, yang memungkinkan informasi (bahan belajar) 

selalu dimutakhirkan, disimpan, didistribusikan dan dipertukarkan. 

b.  Informasi disampaikan langsung kepada pengguna akhir melalui teknologi 

 internet. 

c. Difokuskan pada kegiatan belajar secara luas.
30

 

  Karakteristik e-learning yaitu : 

a. Memanfaatkan jasa teknologi elektronik ; dimana guru dan siswa, dengan 

relatif mudah dengan tanpa batasan oleh hal-hal yang protokoler;  

b. Memanfaatkan keunggulan komputer (digital media dan computer networks) 

c. Menggunakan bahan ajar bersifat mandiri (self e-learning material) disimpan 

dikomputer sehingga dapat diakses oleh guru dan siswa kapan saja dan 

dimana saja . 

d. Memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar dan 

hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap 

saat di  komputer. 

e. Memanfaat kan computer untuk proses pembelajaran dan juga untuk 

 mengetahui hasil kemajuan belajar, atau administrasi pendidikan, seta 

untuk memperoleh informasi yang banyak dari berbagai sumber informasi. 

4. Kelebihan dan kekurangan e-learning 

   Menurut Sudjana Kelebihan e-learning ialah memberikan fleksibilitas, 

interaktivitas, kecepatan, visualisasi melalui berbagai kelebihan dari berbagai 

masing-masing media. Menurut L. Tjokro e-learning memiliki banyak 

kelebihanya yaitu: 

                                                           
 30 Prawiradilaga, Dewi Salma dan Siregar, Eveline, Mozaik Teknologi Pendidikan (Jakarta: 

kencana, 2004), 199. 
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a. Lebih mudah untuk diserap, artinya ialah menggunakan fasilitas multimedia 

 yang berupa suatu gambar, teks, animasi, suara, dan juga video.  

b. Jauh Lebih efektif didalam biaya, artinya ialah tidak perlu instruktur, tidak 

perlu juga minimum audiensi, dapat dimana saja, dan lain sebagainya.  

c. Jauh lebih ringkas, artinya ialah tidak banyak mengandung formalitas kelas, 

 langsung kedalam suatu pokok bahasan, mata peajaran yang sesuai 

kebutuhan.  

d. Tersedia dalam 24 jam per hari, artinya ialah penguasaan dalam materi 

tergantung pada semangat dan juga daya serap pebelajar, bisa dimonitor, 

bisa diuji dengan e-test.
31

 

 

 Kekurangan e-learning yang di uraikan Nursalam yaitu sebagai berikut: 

1) Kurangnya interaksi antara pengajar dan pelajar. 

2) Kecendrungan mengabaikan aspek akademik atau aspek social dan 

sebaliknya membuat tumbuhnya aspek bisnis. 

3) Proses belajar mengajar cenderung kearah pelatihan daripada pendidikan. 

4) Tidak semua tempat tersedianya internet. 

5) Kurangnya sumber daya manusia yang menguasai Bahasa computer dan 

internet. 

  

                                                           
 31 L. Tjokro, Sutanto, Presentasi yang mencekam, (Jakarta: Elek Media Kamputindo. 2009), 21. 
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5. Aplikasi e-learning Madrasah  

 a. E-learning Madrasah 

 

 

Gambar 2.1 

Aplikasi e-learning madrasah MAN 1 Lampung Selatan 

  

E-learning madrasah adalah sebuah aplikasi pembelajaran online yang di 

rancang oleh Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan 

(KSKK) Kementrian Agama RI. Aplikasi ini di rancang untuk menunjang 

proses-proses pembelajaran di madrasah dari mulai Madrasah Ibtidaiyah (MI), 

Madrasah Tsanawiyah (MTS), dan Madrasah Aliyah (MA) agar lebih 

terstruktur, menarik dan interaktif. E-learning madrasah memiliki 5 role akses 

di antaranya role akses untuk operator madrasah (administrator), guru mata 

pelajaran, guru bimbingan konseling, wali kelas dan supervisor (kepala sekolah 

dan jajarannya). 

 Didalam aplikasi e-learning madrasah banyak sekali ficture-ficture yang 

bisa di gunakan seperti: bahan ajar, data siswa tergabung, absensi kelas, 

WhatsApp Blast, video pembelajaran, RPP, silabus, jurnal guru, penilaian 

pengetahuan, penilaian keterampilan dan nilai rekap lapor. 
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Gambar 2.2 

Beberapa pertemuan kegiatan belajar mengajar e-learning 

 

  Guru mata pelajaran bisa langsung mengakses aplikasi e-learning sesuai 

 dengan  username dan passwordnya yang telah di berikan oleh operator e-

learning madrasah. Guru mata pelajaran bisa langsung mengapload rencana 

pembelajaran (RPP), materi pembelajaran dan video pembelajaran. Jika akan 

melalukan kegiatan pembelajaran guru bisa langsung membuka kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan jadwal mata pelajaran dan peserta didik bisa 

langsung mengakses ketika kegiatan belajar mengajar telah di mulai oleh guru. 

 

D. Mata Pelajaran Fiqih 

1. Pengertian Mata Pelajaran Fiqih 

Fiqih menurut bahasa berasal dari kata Faqiha yang artinya memahami atau 

mengerti. Kata fiqih secara arti yaitu paham secara mendalam. Fiqih adalah 

bentuk masdar faqaha yang berarti ilmu fiqih atau ilmu yang mempelajari tentang 
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hukum-hukum islam. Dapat disimpulkan bahwasannya pembelajaran fiqih ialah 

pembelajaran yang mempelajari tentang hukum-hukum islam, baik perbuatan 

muamalah maupun perbuatan amaliah. Al-Qu’an menjadi dasar hukum utama 

dan Hadist menjadi landasan kedua setelah Al-Qur’an secara mendalam. 

Mata pelajaran fiqih ini merupakan cabang dari mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam, mata pelajaran fiqih lebih mendalami tentang hukum-hukum 

prilaku maupun perbuatan manusia. Mata pelajaran fiqih ini ada di sekolah-

sekolah yang berbasiskan agama islam seperti pondok pesantren dan sekolah 

madrasah. 

2. Tujuan Pembelajaran Fiqih bagi peserta didik 

Tujuan pembelajaran fiqih di madrasah fiqih ialah untuk mengetahui dan 

memahami segala hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah, prilaku 

kehidupan sehari-sehari. Kaidah dan hukum-hukum yang ada dapat di jalankan 

atau di amalkan dalam kehidupan sehari dengan baik dan menjadi insan kamil 

yang berakhlak mulia, berbakti kepada kedua orang tua dan taat kepada Allah 

SWT.
32

 

 فَلَۡوََل نَفََر ِمن ك لِّ 
وْا َكآفَّة ۚٗ ۡؤِمن وَن لِيَنفِر  ۡنه ۡم طَآئِفَٞة لِّيَتَفَقَّه وْا فِي  َوَما َكاَن ٱۡلم  فِۡرقَٖة مِّ

ونَ  ٓوْا إِلَۡيِهۡم لََعلَّه ۡم يَۡحَذر  وْا قَۡوَمه ۡم إَِذا َرَجع  يِن َولِي نِذر     ١٢٢  ٱلدِّ

 Artinya: “Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi 

(ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka 

tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi 

peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar merekaa dapat 

menjaga dirinya”. (At-Taubah: 122) 

 Ayat di atas betapa pentingnya belajar menuntut ilmu sebanyak mungkin, 

apalagi di zaman modern ini banyak sekali remaja-remaja yang melakukan 

akitiftias sehari-hari banyak yang tidak terkontrol seperti pergaulan bebas, 

narkoba, minuman keras, perjudian dan lain-lain. Semua itu apabila tidak di iringi 

dengan pondasi agama yang kuat dan kokoh dapat merusak generasi bangsa, 

khusunya bangsa Indonesia. Dengan adanya belajar fiqih sebagai dasar untuk 

melakukan kegiatan bagi setiap orang khusunya remaja sebagai generasi bangsa 

di harapkan sebagai berikut: 

                                                           
32 Sunarto Zulkifli, Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 75. 
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a. Generasi bangsa khusunya umat islam dapat terarah dalam melakukan 

kegiatan sehari hari. 

b. Remaja dapat menghindari dari pergaulan bebas, narkoba, minuman keras dan 

lain-lain yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. 

c. Semakin dekat dan cinta kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang di 

ajarkan oleh syariat islam. 

d. Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan damai. 

3. Materi Fiqih Tentang Sumber Hukum Islam 

 a. Al-Qur’ân 

Al-Qur’an adalah sumber atau dasar hukum yang utama dari semua 

ajaran dan syari’at islam. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Qur’an yaitu: 

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa 

kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah 

wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak 

bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. Berikut dalil tentang 

Al-Qur’an sebagai sumber hokum islam: 

 

س وَل َوأ ْولِي  وْا ٱلرَّ َ َوأَِطيع  وْا ٱَّللَّ ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمن ٓوْا أَِطيع  َزۡعت ۡم فِي يََٰ ۡمۖۡ فَإِن تَنََٰ ٱۡۡلَۡمِر ِمنك 

لَِك َخۡيٞر َوأَۡحسَ  ِ َوٱۡليَۡوِم ٱۡۡلِٓخِرۚٗ َذَٰ نت ۡم ت ۡؤِمن وَن بِٱَّللَّ س وِل إِن ك  ِ َوٱلرَّ وه  إِلَى ٱَّللَّ دُّ ن  َشۡيٖء فَر 

  ٥٩  تَۡأِويًل 

 Artinya: “Hai, orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

RasulNya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 

(QS. An-Nisa:59) 

 

Definisi tentang Al-Qur’an telah banyak dirumuskan oleh beberapa 

ulama’,akan tetapi dari beberapa definisi tersebut terdapat empat unsur 

pokok,yaitu : 

1) Bahwa Al-Qur’an itu berbentuk lafazt yang mengandung arti bahwa apa 

yang disampaikan Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad dalam 
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bentuk makna dan dilafazkan oleh Nabi dengan ibaratnya sendiri tidaklah 

disebut Al-Qur’an. 

2) Bahwa Al-Qur’an itu adalah berbahasa Arab 

3) Bahwa Al-Qur’an ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 

4) Bahwa Al-Qur’an itu dinukilkan secara mutawatir 

Ayat Al-Qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan 

beberapa cara dan keadaan,antara lain, yaitu : 

a) Malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW 

b) Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW berupa 

seorang laki-laki yang mengucapkan kata-katanya 

c) Wahyu datang seperti gemirincing lonceng 

d) Malaikat menampakkan diri kepada Nabi Muhammad SAW benar-

benar sebagaimana rupanya yang asli 

  Ayat-ayat yang diturunkan tadi dibagi menjadi dua bagian/jenis,yaitu : 

(1) Ayat-ayat Makkiyah 

(2) Ayat-ayat Madaniyah 

 Di dalam ajaran islam terdapat ketentuan-ketentuan untuk membentuk 

sesuatu hukum,yaitu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Ushul 

Fiqih.Pengertian bahasa arab “Ushul Fiqih” secara harfiah adalah akar 

pikiran,dan secara ibarat (tamsil) adalah sumber hukum atau prinsip-prinsip 

tentang ilmu fiqih.Pada umumnya para fuhaka sepakat menetapkan dan Qiyas.  

 

        b. Hadist 

   Hadist adalah ucapan Rasulullah SAW tentang suatu yang berkaitan 

dengan kehidupan manusia atau tentang suatu hal,atau disebut pula sunnah 

Qauliyyah.Hadist merupakan bagian dari sunnah Rasulullah.Pengertian sunnah 

sangat luas,sebab sunnah mencakup dan meliputi: 

1) Semua ucapan Rasulullah SAW yang mencakup sunnah qauliyah 

2) Semua perbuatan Rasulullah SAW disebut sunnah fi’liyah 

3) Semua persetujuan Rasulullah SAW yang disebut sunnah taqririyah 

    Berikut ini dalil tentang hadist sebagai sumber hukum islam yang kedua 

setelah Al-Qur’an: 

 

ا َك َعلَۡيِهۡم َحفِيظ  َۖۡ َوَمن تََولَّىَٰ فََمآ أَۡرَسۡلنََٰ س وَل فَقَۡد أَطَاَع ٱَّللَّ  ٨٠  مَّن ي ِطِع ٱلرَّ
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 Artinya: “Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah 

mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka 

Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka”. (QS. An-

Nisa:80) 

 Pada prinsipnya fungsi sunnah terhadap Al-Qur’an sebagai penganut 

hukum yang ada dalam Al-Qur’an. Sebagai penganut hukum yang ada dalam 

Al-Qur’an, sebagai penjelasan, penafsir, pemerinci hal-hal yang masih global. 

Sunnah dapat juga membentuk hukum sendiri tentang suatu hal yang tidak 

disebutkan dalam Al-Qur’an. Dalam sunnah terdapat unsur-

unsur sanad (keseimbangan antar perawi), matan (isi materi) 

dan rowi (periwayat). 

 Dilihat dari segi jumlah perawinya sunnah dapat dibagi kedalam tiga 

kelompok yaitu : 

a) Sunnah Mutawattir : sunnah yang diriwayatkan banyak perawi 

b) Sunnah Masyur : sunnah yang diriwayatkan 2 orang atau lebih yang 

tidak mencapai tingkatan mutawattir 

c) Sunnah ahad : sunnah yang diriwayatkan satu perawi saja. 

Pembagian hadist dapat pula dilakukan melalui pembagian 

berdasarkan rawinya dan berdasarkan sifat perawinya. 

(1) Matan, teks atau bunyi yang lengkap dari hadist itu dalam susunan 

kalimat yang tertentu. 

(2) Sanad, bagian yangg menjadi dasar untuk menentukan dapat di 

percaya atau tidaknya sesuatu hadist. Jadi tentang nama dan keadaan 

orang-orang yang sambung-bersambung menerima dan 

menyampaikan hadist tersebut, dimulai dari orang yang 

memberikannya sampai kepada sumbernya Nabi Muhammad SAW 

yang disebut rawi. 

 Ditinjau dari sudut periwayatnya ( rawi ) maka hadist dapat di golongkan 

ke dalam empat tingakatan yaitu: 

(a) Hadist mutawir, hadist yang diriwayatkan oleh kaum dari kaum 

yang lain hingga sampai pada Nabi Muhammad SAW. 

(b) Hadist masyur, hadist yang diriwayatkan oleh sejumlah orang, 

kemudian tersebar luas. Dari nabi hanya diberikan oleh seorang saja 

atau lebih. 
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(c) Hadist ahad, hadist yang diriwayatkan oleh satu, dua atau lebih 

hingga sampai kepada nabi muhammad. 

(d) Hadist mursal, hadist yang rangkaian riwayatnya terputus di tengah-

tengah,se hingga tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW.     

       Hadits memiliki beberapa fungsi terhadap Al-Qur’an antara lain : 

1) Bayanut Tafsir yaitu sebagai penjelas atau merinci ayat-ayat Al-Qur’an yang 

masih global dan memberikan batasan terhadap ayat Al-Qur’an yang dalam 

pelaksanaannya belum ada batasannya. Misal hadits tentang tata cara ibadah 

sholat, tata cara ibadah haji dan lain-lain. 

2) Bayanut Taqrir yaitu sebagai penguat ketentuan-ketentuan yang telah 

ditetapkan dalam Al-Qur’an. Misal hadits tentang rukun Islam dan lain-lain. 

3) Bayanut Tasyri’ yaitu menetapkan hukum suatu perkara yang tidak ada 

ketentuan nashnya dalam Al-Qur’an. Misal hadits tentang penyembelehan 

janin dalam perut induknya sama dengan penyembelehan induknya dan 

lain-lain.     

 

       c. Al-Ijma’ 

 Ijma’ menurut hukum islam pada prinsipnya ijma’ adalah kesepakatan 

beberapa ahli istihan atau sejumlah mujtahid umat islam setelah masa rasulullah 

tentang hukum atau ketentuan beberapa masa yang berkaitan dengan syariat atau 

suatu hal. Ijma merupakan salah satu upaya istihad umat islam setalah qiyas. 

 Kata ijma’ berasal dari kata jam’ artinya maenghimpun atau 

mengumpulkan. Ijma’ mempunyai dua makna, yaitu menyusun mengatur suatu 

hal yang tak teratur,oleh sebab itu berarti menetapkan memutuskan suatu 

perkara,dan berarti pula istilah ulama fiqih (fuqaha). Ijma berati kesepakatan 

pendapat di antara mujtahid, atau persetujuan pendapat di antara ulama fiqih dari 

abad tertentu mengenai masalah hukum.  

 Berikut ini dalil tentang ijma’ sebagai sumber hukum islam yang ketiga: 

 

ۡمۖۡ فَ  س وَل َوأ ْولِي ٱۡۡلَۡمِر ِمنك  وْا ٱلرَّ َ َوأَِطيع  وْا ٱَّللَّ ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمن ٓوْا أَِطيع  َزۡعت ۡم فِي يََٰ إِن تَنََٰ

لَِك َخۡيٞر َوأَۡحسَ  ِ َوٱۡليَۡوِم ٱۡۡلِٓخِرۚٗ َذَٰ نت ۡم ت ۡؤِمن وَن بِٱَّللَّ س وِل إِن ك  ِ َوٱلرَّ وه  إِلَى ٱَّللَّ دُّ ن  َشۡيٖء فَر 

 ٥٩  تَۡأِويًل 

 Artinya: “Hai, orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

RasulNya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 
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pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 

(QS. An-Nisa:59) 

 

  Apabila di kaji lebih mendalam dan mendasar terutama dari segi cara 

melakannya, maka terdapat dua macam ijma’ yaitu : 

1) Ijma’ shoreh (jelas atau nyata) adalah apabila ijtihad terdapat beberapa ahli 

ijtihad atau mujtahid menyampaikan ucapan atau perbuatan masing-masing 

secara tegas dan jelas. 

2) Ijma’ sukuti (diam atau tidak jelas) adalah apabila beberapa ahli ijtihad atau 

sejumlah mujtahid mengemukakan pendapatnya atau pemikirannya secara 

jelas. ljma' sukuti ini bersifat dzan dan tidak mengikat. Oleh seabab itu, 

tidak ada halangan bagi para mujtahid untuk memaparkan pendapat yang 

berbeda setelah Ijma' itu diputuskan. Bagi Imam Syafi'i dan Imam Malik 

berpendapat bahwa ljma' sukuti ini tidak dapat dijadikan dasar hukum. 

Namun Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal 

berpendapat lain yaitu menjadikannya sebagai dasar hukum. Mereka 

yang menerima ljma' sukuti sebagai hujah sebab menurut kedua Imam 

tersebut, diamnya mujtahid sebagai tanda setuju. 

 Apabila ditinjau dari segi adanya kepastian hukum tentang suatu hal, maka ijma’ 

dapat digolongkan menjadi : 

1) Ijma’ qathi yaitu apabila ijma’ tersebut memiliki kepastian hukum ( tentang 

suatu hal) 

2) Ijma’ dzanni yaitu ijma’ yang hanya menghasilkan suatu ketentuan hukum 

yang tidak pasti. 

Pada hakikatnya ijma’ harus memiliki sandaran, adanya keharusan 

tersebut memiliki beberapa aturan yaitu : 

Pertama: bahwa bila ijma’ tidak mempunyai dalil tempat sandarannya, ijma’ 

tidak akan sampai kepada kebenaran. 

Kedua: bahwa para sahabat keadaanya tidak akan lebih baik keadaan nabi, 

sebagaimana diketahui, nabi saja tidak pernah menetapkan suatu hukum kecuali 

berdasarkan kepada wahyu. 
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Ketiga: bahwa pendapat tentang agama tanpa menggunakan dalil baik kuat 

maupun lemah adalah salah.kalau mereka sepakat berbuat begitu berati mereka 

sepakat berbuat suatu kesalahan yang demikian tidak mungkin terjadi. 

Keempat: bahwa pendapat yang tidak didasarkan kepada dalil tidak dapat 

diketahui kaitannya dengan hukum syara’ kalau tidak dapat dihubungkan kepada 

syara’ tidak wajib diikuti.  

 

     d. Al-Qiyas 

            Qiyas ialah menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam 

nash kepada kejadian yang lain yang hukumnya dalam nash karena adanya 

kesamaan dua kejadian dalam illat hukumnya.Seterusnya dalam perkembangan 

hukum islam kita jumpai qiyas sebagai sumber hukum yang keempat. Arti 

perkataan bahasa arab “Qiyas” adalah menurut bahasa ukuran, timbangan. 

Persamaan (analogy) dan menurut istilah ali ushul fiqih mencari sebanyak 

mungkin  persamaan antara dua peristiwa dengan mempergunakan cara deduksi 

(analogical deduction). 

          Yaitu menciptakan atau menyalurkan atau menarik suatu garis hukum yang 

baru dari garis hukum yang lama dengan maksud memakaikan garis hukum yang 

baru itu kepada suatu keadaan, karena garis hukum yang baru itu ada persamaanya 

dari garis hukum yang lama.Sebagai contoh dapat dihadirkan dalam hal ini yaitu 

surat Al-Maidah ayat 90 yakni : 

 

ٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن َءاَمن ٓوْا إِنََّما ِن  يََٰ ۡيطََٰ ۡن َعَمِل ٱلشَّ م  ِرۡجٞس مِّ
ٱۡلَخۡمر  َوٱۡلَمۡيِسر  َوٱۡۡلَنَصاب  َوٱۡۡلَۡزلََٰ

ونَ  ۡم ت ۡفلِح   ٩٠  فَٱۡجتَنِب وه  لََعلَّك 

 “ hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) 

khamar, berjudi, (berkorban untuk berhala) mengundi nasb dengan panah, 

adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-

perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”(QS.Al-Maidah : ayat 90) 

  Menurut ketentuan nash, khamar dilarang karena memabukkan dan 

dampak negatifnya akan menyebabkan rusaknya badan, pikiran dan pergaulan. 

Dengan  demikian sifat memabukkan dimiliki sebagai sebab bagi ketentuan 
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hukum haram. Hal ini dapat diqiyaskan bahwa setiap minuman yang 

memabukkan haram hukumnya jadi dilarang di dalam hukum islam.
33

   

      Diantara sebab-sebab dilakukan qiyas adalah : 

1) Adanya persoalan-persoalan yang harus dicarikan status hukumnya, sementara 

di dalam nash Al-Qur’an dan As-Hadits tidak ditemukan hukumnya dan 

mujtahid pun belum melakukan ijma’ 

2) Nash baik yang berupa Al-Qur’an maupun Al-Hadits telah berakhir dan tidak 

turun lagi 

3) Adanya persamaan illat antara peristiwa yang belum ada hukumnya dengan 

peristiwa yang hukumnya telah ditentukan oleh nash. 

 

 

 

  

                                                           
 33 Muhammad Ainur Rohim, FIKIH MA Kelas XII MA Peminatan Keagamaan, Kementerian 

Agama RI, 2020. 
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BAB III 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

 

 

A. Gambar Umum Objek 

     Dalam bab ini penulis menjelaskan objek penelitian studi kasus yakni di MAN 1 

Lampung Selatan yang meliputi: 

1. Letak Geografis MAN 1 Lampung Selatan 

MAN 1 Lampung Selatan berada di jalan Soekarno – Hatta, Way Urang, kec. 

Kalianda kab. Lampung Selatan prov. Lampung. MAN 1 Lampung Selatan berada 

di koordinat Garis lintang: -5.6931 dan Garis bujur: 105.5824. 

    

 

Gambar 3.1 

Maps/denah Lokasi MAN 1 Lampung Selatan 

        MAN 1 Lampung Selatan berada di dekat Pom Bensin di jalan Soekarno – 

Hatta, Way Urang dan dekat dengan Kantor Kapolres Lampung Selatan yang baru. 

Bagi yang tidak mengetahui atau ingin mengunjungi bisa di search di Aplikasi 

Maps langsung ketik: “MAN 1 Lampung Selatan”. 

2. Sejarah Singkat MAN 1 Lampung Selatan 

Madrasah Aliyah negeri 1 lampung selatan atau biasanya disebut MAN 1 

lampung selatan adalah sebut madrasah yang berdiri pada tahun  pelajaran 
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1997/1998. Pada mulanya madrasah ini merupakan madrasah Aliyah swasta yang  

bernama madrasah Aliyah kalianda kemudian setelah dinegrikan pada tahun 

pelajaran 1997/1998 berubahan menjadi madrasah Aliyah negri kalianda (MAN 

kalianda ) kemudian tahun pelajaran 2014/2005 berubah nama menjadi madrasah 

Aliyah negri (MAN) 1 lampung selatan.ketika masih swasta madrasah ini terletak 

di desa sukamandi kecamatan kalianda. Kamudian pada tahun pelajaran 

1999/2000 madrasah Aliyah kalianda berpindah ke ibu kota kabupaten lampung 

selatan tempatnya berada di jl.soekarno hatta, desa jati, kelurahan way urang 

kabupaten lampung selatan, dengan luas tanah sekitar 12.600 m2. 

Setelah status pengertian dari MA Kalianda menjadi MAN Kalianda, maka 

terjadi proses pengembangan madrasah yang begitu cepat, baik dari kuantitas 

siswa maupun kuantitas gedung dan ruang belajar walaupun belum lengkap dan 

sempurna sebagaimana layaknya sebuah madrasah / sekolah negeri. 

Selanjutnya  MAN 1 Lampung Selatan merencanakan pengembangan 

madrasah menuju kea rah idealnya sebuah madrasah/sekolah negeri, mengingat 

persaingan dengan lembaga pendidkan/ sekolah lain di kota kalianda yang juga 

terus berkembang dengan pesat, seperti sekolah menengah lainnya di kalianda.  

     Tabel 3.1 

   Daftar kepala sekolah dari masa ke-masa 

NO Kepala Sekolah Masa Jabatan 

1 Drs. Baheram Tami Juli 1997 - Januari 2001 

2 Drs. M. Yusuf Januari 2001 – April  2003 

3 Drs. Suandi Muhrizal  April 2003 – April 2006  

4 Drs. Ahmad Putra, M.Pd April 2006 – Desember 2011 

5 Drs. Nauval Desember 2011 – Maret 2015 

6 Drs. Zulkifli Maret 2015 – Maret 2019 

7 Ahmad Musofa, S.Pd.I, M.Pd  Maret 2019 – Sekarang 

 

3. Visi Misi MAN 1 Lampung Selatan 

a. Visi 

MAN 1 Lampung Selatan di dasarkan pada hasil aspirasi dan partisipasi 

pejabat serta pegawai yaitu: terwujudnya Siswa MAN 1 Lampung Selatan yang 

berakhlakul karimah dan unggul dalam prestasi. 

a. Misi 
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Dalam upaya menuju visi di atas, terdapat empat misi yang harus di sembah 

yaitu: 

1) Disiplin dalam kerja 

2) Mewujudkan manajemen kekeluargaan 

3) Kerja sama 

4) Pelayanan prima dengan meningkatkan silaturahmi (Ukhuwah Islamiyah). 

 

Gambar 3.2 

 Gerbang MAN 1 Lampung Selatan 

 

 

Gambar 3.3 

 Halaman dalam MAN 1 Lampung Selatan 
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 Dengan visi misi di atas harus di sertai dengan sarana dan prasarana yang 

memadai sehingga dengan sarana dan prasarana yang memadai dapat tercapai 

sesuai dengan tujuan yang ingin di capai. MAN 1 Lampung Selatan merupakan 

sekolah berbasis agama yang indah dan cantik pemandangannya asri di pandang 

sehingga menarik para siswa-siswi yang ingin melanjutkan sekolah yang lebih 

tinggi tingkatannya (standar sekolah menengah atas umumnya).  

 

4. Tugas dan Fungsi Madrasah 

      Pada dasarnya tugas dan fungsi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lampung 

Selatan sama dengan tugas dan fungsi dari sekolah menengah Atas (SMA) yaitu 

menyelenggarakan dan mengelola pendidikan bagi anak bangsa setelah mereka 

selesai pada tingkat sekolah menengah pertama (SMP), Namun Madrasah Aliyah 

Negeri (MAN) 1 Lampung Selatan memiliki suatu kelebihan yaitu dengan adanya 

penambahan pendidikan keagamaan yaitu pendidikan agama islam dengan rincian 

Qur’an Hadist, Fiqih, Aqidah Akhlak, dan Sejarah Kebudayaan Islam dan Mulok 

Kaligrafi serta Qiroah. 

     Untuk pengembangan bidang keagamaan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 

Lampung Selatan membuat program khusus akselerasi keagamaan dalam bentuk: 

a. Program BBQ yang di peruntukkan bagi siswa siswi yang lemah dalam 

membaca Al-Qur’an. 

b. program latihan dakwah yang di laksanakan dalam bentuk kultum setiap 

selesai sholat dzuhur berjamaah secara bergantian. 

c. program bimbingan praktek ibadah dan doa sehari-hari oleh guru agama yang 

pelaksanaannya dalam kelompok-kelompok belajar siswa. 

Tahfidzul Qur’an dan Tilawatil Qur’an. 

 

5. Kondisi Lingkungan 

     Keadaan lingkungan baik internal maupun eksternal sangat penting bagi 

kelangsungan organisasi. Dengan mengetahui kondisi dalam maupun luar akan 

dapat di ketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. 

     Dalam rencana strategi tahun 2020-2024 faktor lingkungan yang berpengaruh 

besar terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi MAN 1 Lampung Selatan, sehingga 

berdasarkan renstra yeng di rancangkan akan dilakukan perubahan secara 

bertahap dalam pengadaan sarana dan prasarana belajar. Sedangkan faktor dari 

luar yang dominan adalah kurangnya kepedulian masyarakat madrasah 
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menganggap bahwa semua bantuan sarana dan prasarana semua berpusat pada 

pemerintah. 

 

B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian 

1. Jumlah Data Kesiswaan 

Tabel 3.2  

Jumlah Data Siswa MAN 1 Lampung Selatan 

No Jenis 

Kelamin 

Kelas X Kelas XI Kelas XII Jumlah 

Total 

 

 MIA IIS Jml MIA IIS Jml MIA IIS Jml 

1 Laki-laki 20 45 65 19 27 46 18 38 56 167 

2 Perempuan 46 53 99 32 38 70 31 39 70 239 

 Jumlah 66 98 164 51 65 116 50 77 126 406 

 

2. Jumlah data pendidik dan tenaga kependidikan 

Tabel 3.3 

 Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan MAN 1 Lampung Selatan 

No Jenis Ketenagaan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Guru PNS 9 14 23 

2 Guru Honor Murni 4 19 23 

3 Tata Usaha PNS 4 3 7 

4 Tata Usaha (Non PNS) 6 4 10 

5 Satpam/Penjaga Sekolah 4 - 4 

 JUMLAH  26 40 66 
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3. Jumlah guru yang gtelah lulus sertifikasi 

Tabel 3.4  

Daftar Guru Sertifikasi MAN 1 Lampung Selatan 

No Tahun Lulus Sertifikasi Status Guru 

PNS NON PNS 

1 Tahun 2007 2 - 

2 Tahun 2008 8 - 

3 Tahun 2009 6 - 

4 Tahun 2010 2 1 

5 Tahun 2011 1 2 

6 Tahun 2012 - - 

7 Tahun 2013 2 2 

8 Tahun 2014 1 - 

 Jumlah 22 5 

 

3. Jumlah Keadaan Bangunan (sarana/prasarana) 

Tabel 3.5  

Bangunan Sarana Penunjang KBM MAN 1 Lampung Selatan 

No Jenis Bangunan Jml Ruang/ 

Bangunan 

Panjang 

Luas 

(m/m
2
) 

Keadaan Ruang/Bangunan 

Baik Rusak 

Ringan 

Rusak Berat Belum 

Ada 

Jml m
2 

Jml m
2
 Jml m

2
 

1 Ruang Kelas 15 1008 12 720 - - 3 288 - 

2 R. Kep Madrasah 1 12 1 12 - - - - - 

3 Ruang Guru - - - - - - - - 1 

4 Ruang TU 1 48 1 48 - - - - - 

5 Perpustakaaan 1 96 - - - - 1 96 - 

6 Ruang Bk - - - - - - - - 1 

 

Tabel 3.6  

Bangunan Laboratorium MAN 1 Lampung Selatan 

No Jenis 

Bangunan 

Jml 

Ruang/Ba

ngunan 

Panjang 

Luas 

(m/m
2
) 

Keadaan Ruang/Bangunan 

Baik Rusak 

Ringan 

Rusak Berat Belum 

Ada 

Jml m
2
 Jml m

2
 Jml m

2
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1 Lab. IPA 1 96 1 96 - - - - - 

2 Lab. 

Komputer 

2 144 2 - - - - - - 

3 Lab. Fisika - - - - - - - - 1 

4 Lab. Bahasa - - - - - - - - 1 

5 Koperasi 1 - - - - - - - - 

 

Tabel 3.7  

Bangunan Sarana Penunjang Ekstrakurikuler MAN 1 Lampung Selatan 

No Jenis 

Bangunan 

Jml 

Ruang/

Bangun

an 

Panjang 

Luas 

(m/m
2
) 

Keadaan Ruang/ Bangunan 

Baik 

 

 

Rusak 

Ringan 

Rusak Berat Belum 

Ada 

Jml m
2
 Jml m

2
 Jml m

2
  

1 Ruang Pembina - - - - - - - - 1 

2 R. Keterampilan - - - - - - - - 1 

3 Ruang Kesenian - - - - - - - - 1 

4 Ruang UKS 1 45 - - - - - - - 

5 Ruang OSIS 1 18 - - 1 18 - - 1 

6 Ruang PMR - - - - - - - - 1 

7 Ruang Pramuka 1 9 - - - - - - - 

8 Ruang Rohis - - - - - - - - 1 

Tabel 3.8 

 Bangunan Sarana Olah Raga MAN 1 Lampung Selatan 

No Jenis 

Bangunan 

Jml 

Ruang/

Bangun

an 

Panjang 

Luas 

(m/m
2
) 

Keadaan Ruang/ Bangunan 

Baik 

 

 

Rusak 

Ringan 

Rusak Berat Belum 

Ada 

Jml m
2
 Jml m

2
 Jml m

2
  

1 Lapangan Voly 2 144 - - 1 72 - - - 

2 Lap. Futsal 1 288 - - - - 1 288 - 

3 Lap. Basket - - - - - - - - 1 

4 Lap. Badminton - - - - - - - - 1 

 

  Tabel 3.9 

Bangunan Sarana Ibadah MAN 1 Lampung Selatan 

No Jenis 

Bangunan 

Jml 

Ruang/

Bangun

an 

Panjang 

Luas 

(m/m
2
) 

Keadaan Ruang/ Bangunan 

Baik 

 

 

Rusak          

Ringan 

Rusak Berat Belum 

Ada 

Jml m
2
 Jml m

2
 Jml m

2
  

1 Masjid  1 64 - - 1 64 - - - 
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2 Tempat Ibadah 2 40 2 40 - - - - - 

Tabel 3.10 

 Bangunan Sarana Umum MAN 1 Lampung Selatan 

No Jenis Bangunan Jml 

Ruang

/Bang

unan 

Panjang 

Luas 

(m/m
2
) 

Keadaan Ruang/ Bangunan 

Baik 

 

 

Rusak 

Ringan 

Rusak Berat Belum 

Ada 

Jml m
2
 Jml m

2
 Jml m

2
  

1 Aula 1 200 1 100 - - - - - 

2 Kantin Bersama - - - - - - - - 1 

3 Parkir Kend. Guru 1 18 1 18 - - - - - 

4 Parkir Kend. Siswa 2 72 2 72 - - - - - 

5 Rumah Dinas - - - - - - - - 2 

6 Rumah Penjaga - - - - - - - - 1 

7 WC Guru 18 18 3 18 - - - - 1 

8 WC Siswa 12 72 12 72 - - - - - 

9 Pos Satpam 1 12 1 12 - - - - - 

10 Gerbang 1 6 1 6 - - - - - 

11 Pagar 1 160 - - - - 1 76 - 

12 Paving Blok 1 3400 - - - - 1 720 - 

13 Taman Kelas 12 108 - - - - - - 3 

 

C. Pelaksanaan Pembelajaran  

Dengan muculnya wabah penyakit virus corona (Covid-19) di dunia, 

khusunya di Indonesia berdampak di semua aspek kehidupan salah satunya yaitu 

terhadap pendidikan. Dengan adanya wabah tersebut maka seluruh kegiatan belajar 

mengajar di Indonesia di lakukan secara jarak jauh (daring) oleh karena itu di perlukan 

sebuah media, strategi, metode supaya dalam kegiatan belajar mengajar berjalan 

secara efektif dan efisien. 

Di MAN 1 Lampung Selatan dalam melakukan kegiatan belajar mengajar 

melakukan berbagai hal upaya supaya dalam kegiatan belajar mengajar yang di 

lakukan secara jarak jauh (daring) dapat berjalan dengan baik. Salah satu upaya untuk 

mengefektifkan kegiatan belajar mengajar yaitu menggunakan media e-learning. 

Untuk menjaga kerahasiaan, supaya tidak di gunakan sewenang-sewenangnya 

operator menyiapkan kode rahasia yang di buat kemudian kode tersebut di bagikan 

kepada guru mata pelajaran kemudian para guru bias mengapload materi, video 

pembelajaran, rpp dan hal lainnya yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. 
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 Dalam wawancara terhadap Bapak Basuki Asyamir, S.Pd. M.Pd. selaku guru 

mata pelajaran fiqih di MAN 1 Lampung Selatan mengatakan bahwa:  

 “e-learning di haruskan mempunyai pengetahuan dan skil dalam 

mengaksesnya karena banyak sekali fitur-fitur yang harus di akses seperti mengupload 

RPP, Silabus, materi pelajaran, evaluasi, absensi peserta didik dan evaluasi, hal ini 

yang penting untuk mengakses e-learning supaya tidak terjadi kesalahan dalam 

mengakses e-learning tersebut. Dalam kegiatan belajar mengajar menggunakan e-

learning guru menyiapkan materi pelajaran dan Latihan soal kemudian di upload ke e-

learing sehari sebelum mata pelajaran di mulai setelah itu peserta didik mengakses e-

learning memahami materi yang telah di upload oleh guru dan mengerjakan Latihan 

soal, untuk peserta didik yang kurang paham terhadap materi pelajaran bisa bertanya 

di kolom komentar di bawah materi pelajaran kemudian guru menjawab pertanyaan 

peserta didik di kolom komentar. setelah pemberian materi dan tanya jawab di kolom 

komentar kita memberikan nilai plus (tambahan) bagi peserta didik yang menjawab 

maupun menambahkan jawaban dari setiap pertanyaan yang di ajukan, dan peserta 

didik yang hadir saja meskipun tidak terlalu aktif kita beri nilai sebagai penghargaan 

bahwa daftar hadir itu penting supaya semua siswa-siswi MAN 1 Lampung Selatan ini 

tidak ketinggalan pelajaran. 

 

Gambar 3.4 

E-learning madrasah mata pelajaran fiqih kelas XII 
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Pada masa pandemi Covid-19, pemerintah melalui Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 4, Tahun 2020, tentang Pelaksanaan 

Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 dan Surat 

Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 

tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa 

Darurat Covid-19.  Berdasarkan surat edaran tersebut, pembelajaran jarak jauh 

atau belajar dari rumah merupakan metode pembelajaran yang sesuai dengan 

kondisi sekarang, sehingga bisa mengurangi atau mencegah penyebaran virus 

Covid-19. Pembelajaran jarak jauh sebagai model pembelajaran baru dan dapat 

dijadikan dalam inovasi pendidikan.  

Dalam wawancara terhadap Amarrudin salah satu peserta didik kelas XII 

MAN 1 Lampung Selatan mengatakan bahwa: 

“Dalam kegiatan belajar mengajar mengakses media e-learning terkadang 

disaat kita sedang belajar memahami materi tiba-tiba lampu listrik mati 

akses internetpun ikut padam sehingga dalam mengakses e-learning 

terhambat mulai dari absen, mengakses materi, tanya jawab di kolom 

komentar di materi hingga mengerjakan latihan soal terganggu karena 

internet itu mati”. 

Dalam wawancara terhadap Siti Halimah salah satu peserta didik kelas 

XII MAN 1 Lampung Selatan mengatakan bahwa: 

“Kegiatan belajar mengajar mengakses media e-learning di masa 

pandemi covid-19 terdapat beberapa kendala seperti waktu mengakses 

materi pelajaran yang terbatas ketika kita sedang memahami materi 

pelajaran belum selesai, sedang tanya jawab di kolom komentar, 

pembahasan belum selesai tiba-tiba waktu jam pembelajaran habis dan 

harus mengakses mata pelajaran lainnya, belum sepenuhnya memahami 

materi waktu habis karena terbatasnya waktu pelajaran, sehingga dalam 

mengakses materi pelajaran menggunakan media e-learning dalam 

pembelajaran fiqih di masa pandemi covid-19 kurang efektif”. 

Dalam wawancara terhadap Ria Anggraini salah satu peserta didik kelas 

XII MAN 1 Lampung Selatan mengatakan bahwa: 
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“Dalam mengakses e-learning terdapat kesusahan mulai dari cara absen, 

membuka materi pelajaran, mengerjakan latihan soal hingga 

mengumpulkan tugas di e-learning tersebut. Dari pihak sekolah sendiri 

tidak ada latihan-latihan bagaimana cara mengaksesnya secara 

langsung, kita hanya di suruh melihat tutorial video di youtube, hal ini 

menghambat proses kegiatan belajar mengajar seharusnya materi 

pelajaran bisa di selesaikan dalam satu pertemuan, karena terkendala 

tersebut kegiatan belajar mengajar kurang efektif”. 

Proses kegiatan belajar mengajar di masa pandemi covid-19 di MAN 1 

Lampung Selatan hampir semua guru menggunakan media e-learning dalam 

kegiatan belajar mengajarnya, terutama mata pelajaran fiqih kelas XII semua 

proses kegiatan belajar mengajar menggunakan media e-learning, mulai absensi 

kelas, RPP, Silabus, materi pelajaran hingga evaluasi dilakukan di e-learning 

tersebut. Dalam proses kegiatan belajar mengajar guru menyiapkan bahan ajar 

sehari sebelum jadwal kegiatan belajar mengajar, supaya ketika kegiatan belajar 

mengajar berlangsung guru fokus menjawab terhadap pertanyaan-pertanyaan 

yang ditanyakan oleh peserta didik yang kurang paham terhadap materi pelajaran 

di kolom komentar. Sedangkan peserta didik hanya mengakses materi pelajaran 

disaat jadwal mata pelajaran sesuai jamnya, peserta didik absensi di e-learning, 

kemudian buka materi pelajaran yang telah disiapkan oleh guru, bertanya di 

kolom komentar jika kurang paham terhadap materi pelajaran di kolom komentar 

dan mengerjakan latihan soal yang telah di sediakan oleh guru. 

Dalam wawancara terhadap Amarrudin salah satu peserta didik kelas XII 

MAN 1 Lampung Selatan mengatakan bahwa: 

“Dalam kegiatan belajar mengajar mengakses media e-learning terkadang 

disaat kita sedang belajar memahami materi tiba-tiba lampu listrik mati 

akses internetpun ikut padam sehingga dalam mengakses e-learning 

terhambat mulai dari absen, mengakses materi, tanya jawab di kolom 

komentar di materi hingga mengerjakan latihan soal terganggu karena 

internet itu mati”. 

Selain kita harus mempunyai pengetahuan untuk mengakses e-learning 

supaya dapat mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar, tetapi terkadang ada 

saja terkendala yang tiba-tiba seperti matinya arus listrik kemudian akses 

internetpun ikut padam, ketika akan memulai pembelajaran atau sedang 
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mengakses kegiatan belajar mengakses materi ada yang kurang paham terhadap 

materi pelajaran dan ingin bertanya, internet mati maka tidak bisa untuk 

mengakses atau mengirim pertanyaan tersebut di kolom komentar, ataupun ketika 

sudah selesai memahami materi pelajaran dan akan mengakses latihan soal dan 

lainnya tidak bisa di kerjakan, hal ini menimbulkan keterlambatan dalam 

mengerjakan soal tersebut. 
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BAB IV 

ANALISIS PENELITIAN 

 

 

A. Analisis Data Penelitian 

        Analisis data penelitian berisikan tentang analisis penulis terhadap fakta-

fakta dan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah di lakukan 

berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi untuk memperoleh data yang 

berkaitan dengan “Efektivitas Penggunaan Media E-learning Pada Pembelajaran 

Fiqih Di Masa Pandemi Covid-19 Di MAN 1 Lampung Selatan”. Pada uraian ini 

peneliti akan menganalisis data sesuai dengan focus dan subfokus, rumusan masalah 

dan tujuan penelitian. Berikut ini penjelasan dan hasil penelitian tentang efektivitas 

penggunaan media e-learning pada pembelajaran fiqih di masa pandemic covid-19 

di MAN 1 Lampung Selatan: 

Dalam wawancara terhadap Bapak Basuki Asyamir, S.Pd. M.Pd. selaku guru 

mata pelajaran fiqih di MAN 1 Lampung Selatan mengatakan bahwa:  

 “e-learning di haruskan mempunyai pengetahuan dan skil dalam 

mengaksesnya karena banyak sekali fitur-fitur yang harus di akses seperti 

mengupload RPP, Silabus, materi pelajaran, evaluasi, absensi peserta didik 

dan evaluasi, hal ini yang penting untuk mengakses e-learning supaya tidak 

terjadi kesalahan dalam mengakses e-learning tersebut. Dalam kegiatan 

belajar mengajar menggunakan e-learning guru menyiapkan materi pelajaran 

dan Latihan soal kemudian di upload ke e-learing sehari sebelum mata 

pelajaran di mulai setelah itu peserta didik mengakses e-learning memahami 

materi yang telah di upload oleh guru dan mengerjakan Latihan soal, untuk 

peserta didik yang kurang paham terhadap materi pelajaran bisa bertanya di 

kolom komentar di bawah materi pelajaran kemudian guru menjawab 

pertanyaan peserta didik di kolom komentar. setelah pemberian materi dan 

tanya jawab di kolom komentar kita memberikan nilai plus (tambahan) bagi 

peserta didik yang menjawab maupun menambahkan jawaban dari setiap 

pertanyaan yang di ajukan, dan peserta didik yang hadir saja meskipun tidak 

terlalu aktif kita beri nilai sebagai penghargaan bahwa daftar hadir itu 

penting supaya semua siswa-siswi MAN 1 Lampung Selatan ini tidak 

ketinggalan pelajaran”. 
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Proses kegiatan belajar mengajar di masa pandemi covid-19 di MAN 1 

Lampung Selatan pada pembelajaran fiqih di kelas XII menggunakan media e-

learning. Semua aktivitas kegiatan belajar mengajar mulai dari absen, pemberian 

materi, tanya jawab materi pelajaran, latihan soal dan lainnya di lakukan di e-

learning. Untuk mengakses e-learning diharuskan mempunyai skil dan pengetahuan 

supaya dalam mengaksesnya tidak terjadi kesalahan dan mengoptimalkan fitur-fitur 

yang ada di e-learning. Dalam kegiatan belajar mengajar menggunakan media e-

learning guru menjadi admin dan peserta didik menjadi anggotanya, guru 

menyiapkan materi pelajaran yang akan di bahas kemudian di upload di e-learning 

serta menyiapkan soal latihan supaya setelah peserta didik mengakses materi dan 

memahami materi pelajaran peserta didik mengerjakan latihannya. Peserta didik 

hanya tinggal mengaksesnya saja ketika jam pelajaran di mulai, di awali dengan 

absensi, kemudian membuka materi pelajaran yang telah disiapkan oleh guru dan 

memahaminya, apabila kurang paham dan ada pertanyaan bisa bertanya di kolom 

komentar di bawah materi pelajaran dan akan langsung di jawab oleh guru dan 

teman-teman lainnya jika ada yang bisa menjawab pertanyaan temannya, kemudian 

setelah paham terhadap materi pelajaran peserta didik mengerjakan tugas soal latihan 

yang harus di kerjakan setiap pertemuannya. 

Dalam wawancara terhadap Ria Anggraini salah satu peserta didik kelas XII 

MAN 1 Lampung Selatan mengatakan bahwa: 

“Dalam mengakses e-learning terdapat kesusahan mulai dari cara absen, 

membuka materi pelajaran, mengerjakan latihan soal hingga mengumpulkan 

tugas di e-learning tersebut. Dari pihak sekolah sendiri tidak ada latihan-

latihan bagaimana cara mengaksesnya secara langsung, kita hanya di suruh 

melihat tutorial video di youtube, hal ini menghambat proses kegiatan 

belajar mengajar seharusnya materi pelajaran bisa di selesaikan dalam satu 

pertemuan, karena terkendala tersebut kegiatan belajar mengajar kurang 

efektif”. 

Proses kegiatan belajar mengajar menggunakan media e-learning tidak 

semua guru dan peserta didik paham dalam mengakses media e-learning, guru 

maupun peserta didik diberikan video tutorial dari youtube untuk mengakses e-

learning tanpa di jelaskan secara langsung dari pihak sekolah ataupun pelatihan-

pelatihan dalam mengoptimalkan fitur-fitur yang ada di e-learning itu sendiri. 
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Dalam wawancara terhadap Siti Halimah salah satu peserta didik kelas XII 

MAN 1 Lampung Selatan mengatakan bahwa: 

“Kegiatan belajar mengajar mengakses media e-learning di masa pandemi 

covid-19 terdapat beberapa kendala seperti waktu mengakses materi 

pelajaran yang terbatas ketika kita sedang memahami materi pelajaran belum 

selesai, sedang tanya jawab di kolom komentar, pembahasan belum selesai 

tiba-tiba waktu jam pembelajaran habis dan harus mengakses mata pelajaran 

lainnya, belum sepenuhnya memahami materi waktu habis karena 

terbatasnya waktu pelajaran, sehingga dalam mengakses materi pelajaran 

menggunakan media e-learning dalam pembelajaran fiqih di masa pandemi 

covid-19 kurang efektif”. 

Kegiatan belajar mengajar menggunakan media e-learning menggunakan 

waktu yang cukup banyak, karena semuanya di lakukan di e-learning mulai dari 

absen, pemahaman materi, diskusi tanya jawab, hingga mengerjakan latihan soal 

memerlukan waktu yang banyak hal ini menjadi masalah karena jam pelajaran mata 

pelajaran fiqih hanya 2 jam pelajaran, dalam memahami materi tiba-tiba jam 

pelajaran habis maka harus mengakses mata pelajaran lainnya, meskipun tidak 

sepenuhnya paham terhadap materi pelajaran mau tidak mau harus mengikuti 

pembelajaran sesuai jadwalnya. Dengan waktu yang terbatas tersebut mengakibatkan 

interaksi antara peserta didik dan guru juga terbatas. 

B. Temuan Penelitian 

Temuan penelitian ini berisi rumusan masalah dan tujuan penelitian 

berdasarkan landasan peneliti gunakan: 

1. Guru dan peserta didik kurang menguasai media e-learning 

Meskipun sudah diberi tutorial video youtube dalam mengakses media e-

learning, masih saja ada guru yang kurang paham bahkan lupa harus di ajarkan 

secara detail oleh guru lainnya, sehingga dalam menyiapkan materi, video 

pembelajaran maupun dan membuat soal latihan di e-learning meminta bantuan 

dengan guru yang lain, hal ini menghambat proses kegiatan belajar mengajar. 

Dengan tidak menguasainya e-learning tersebut menyebabkan terjadinya 

kesalahan-kesalahan dalam absensi, mengupload bahan ajar, video pembelajaran, 

dan latihan soal. Tidak hanya guru peserta didik masih banyak yang kurang 

menguasai dalam mengakses media e-learning tersebut, seperti tata cara absen, 

mengerjakan latihan-latihan serta mengupload tugas. 
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2. Guru kurang keartif dan inovatif dalam penyajian materi 

Kemampuan guru dalam membuat video pembelajaran yang berisi 

penjelasan materi pelajaran begitu-gitu saja tidak ada perubahan yang signifikan 

setiap pertemuannya, bahkan tidak sedikit guru mengambil video pembelajaran 

yang sudah ada di youtube tersebut di upload di media e-learning, hal ini membuat 

peserta didik kurang tertarik dalam menonton untuk memahami materi pelajaran. 

Seharusnya guru membuat video pembelajaran sendiri yang lebih kreatif, simple 

dan tidak terlalu Panjang durasi video pembelajarannya, supaya peserta didik dapat 

mudah memahami isi materi apa yang telah di sampaikan tersebut. 

3. Internet mati secara tiba-tiba 

Dengan daerah yang dekat dengan pesisir pantai menyebabkan sering 

terjadinya hujan disertai badai dan petir hal ini menyebakan padamnya arus listrik, 

dengan padamnya arus listrik akses internetpun ikut mati, sehingga ketika sedang 

mengakses media e-learning untuk kegiatan belajar mengajar tiba-tiba hujan deras 

di sertai badai maupun petir, arus listrik mati akses internet pun ikut mati, sehingga 

untuk mengakses e-learning pun terhambat karena matinya akses internet, hal ini 

menyebabkan ketinggalan materi pelajaran bagi peserta didik yang mengalami 

permaslahan tersebut. 

4. Akses waktu pembelajaran yang terbatas 

Kegiatan belajar mengajar menggunakan media e-learning membutuhkan 

waktu yang banyak dalam mengakses e-learning tersebut, mulai dari absen, 

memahami materi, tanya jawab tentang materi yang belum di pahami hingga 

mengerjakan tugas soal yang di berikan oleh guru. Sedangkan jam mata pelajaran 

fiqih di MAN 1 Lampung Selatan hanya 2 (dua) jam pelajaran yang mana waktu 1 

(satu) jam pelajaran hanya 30 menit, maka waktu dua jam pelajaran mata pelajaran 

fiqih 6o menit setiap seminggu sekali. Hal ini menyebabkan kegiatan belajar 

mengajar belum selesai waktu sudah habis terlebih dahulu, belum ada peserta didik 

yang mengalami salah username dan passwordnya, akses internetnya terganggu 

atau tidak ada sinyal, belum lagi yang tidak paham dalam mengakses e-learning itu 

sendiri, ketika sudah masuk dalam waktu memahami materi waktu sudah habis 

begitu saja karena masalah-masalah tersebut. Banyak peserta didik yang tidak 

disiplin dalam mengakses e-learning suka terlambat sehingga waktu yang sudah di 

persiapkan untuk mengakses media e-learning dalam memahami materi pelajaran, 

proses kegiatan belajar mengajar terbuang sia-sia, hal ini menyebabkan 

tertinggalnya dalam memahami materi pelajaran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang berhasil di himpun oleh penelitian dalam 

judul skripsi “Efektivitas Penggunaan Media E-learning Dalam Pembelajaran Fiqih Di 

Masa Pandemi Covid-19 Di MAN 1 Lampung Selatan” maka dapat di simpulkan 

bahwa:  

Proses pengguaan media e-learning dalam pembalajaran fiqih di masa pandemi 

covid-19 di MAN 1 Lampung Selatan kurang efektif karena: 

1. Guru dan peserta didik kurang menguasai dalam mengakses media e-learning 

karena kurangnya pelatihan-pelatihan dalam mengakses e-learning tersebut. 

Sehingga menghambat dalam proses kegiatan belajar mengajar. 

2. Guru kurang kreatif dan inofatif dalam pembuatan video pembelajaran. Penjelasan 

materi dengan menggunakan video pembelajaran yang di upload di e-learning 

secara monoton yang di ambil dari youtube yang terlalu panjang durasi 

pembelajaran, hal ini menyebabkan peserta didik malas untuk menonton video 

pembelajaran karena terlalu panjang durasi video tersebut dan tidak ada minat daya 

tarikan video pembelajaran di dalamnya. 

3. Akses internet yang tiba-tiba mati karena hujan petir yang di sertai angin kencang, 

hal ini menyebabkan menghambat proses kegiatan belajar mengajar ketika dalam 

mengakses e-learning tiba-tiba jaringan internet mati. 

4. Waktu interaksi antara guru dengan peserta didik yang terbatas. Untuk mengakses 

e-learning membutuhkan waktu yang cukup banyak, mulai dari absensi, memahami 

materi, tanya jawab materi yang belum di pahami hingga menegrjakan soal yang 

telah di sediakan oleh guru. Sedangkan waktu jam pelajaran fiqih di MAN 1 

Lampung Selatan hanya 2 jam pelajaran setiap pertemuannya, sehingga dalam 

proses belajar mengajar dengan waktu yang terbatas menghambat inetraksi antara 

guru dan peserta didik dalam memahami materi pelajaran. 

 

B. Rekomendasi 

  Berdasarkan hasil temuan penelitian dan kesimpulan di atas, sebagai bahan 

pertimbangan untuk kedepannya peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut: 

1. Untuk pihak Kepala Sekolah dan jajarannya untuk selalu aktif melakukan 

pelatihan-pelatihan terhadap orang tua peserta didik maupun peserta didik itu 
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sendiri dalam mengakses e-learning madrasah dan selalu menghimbau betapa 

pentingnya pendidikan, meskipun kegiatan belajar mengajar di lakukan secara 

daring (online) harus tetap semangat dalam belajar karena pendidikan sangat 

penting untuk masa depan peserta didik yang dari tahun ke tahun perkembangan 

zaman yang semakin pesat. Apabila peserta didik bermalas-malasan maka akan 

tertinggal oleh zaman yang terus berkembang. 

2. Untuk guru khususnya guru mata pelajarn fiqih harus lebih kreatif lagi dalam 

kegiatan belajar mengajar secara daring (online) ini karena pelajaran fiqih dasar 

bagi peserta didik dalam melakukan ibadah, menjalankan perintah Allah SWT. Dan 

dengan metode, strategi kegiatan belajar yang selalu berfariatif dapat menimbulkan 

minat belajar peserta didik yang tinggi karena tidak membosankan. 

3. Untuk peserta didik agar aktif dalam mengikuti dalam kegiatan belajar mengajar 

meskipun dilakukan secara daring (online) harus tetap semngat, karena pendidikan 

sangat penting bagi peserta didik kedepannya. 
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