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ABSTRAK 

 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung berada di Jl. 

Letkol H. Endro Suratmin Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan 

Sukarame. Sistem pembelajaran yang diterapkan di MAN 1 Bandar 

Lampung sebelum masa pandemic Covid-19 adalah pembelajaran 

luring (Tatap Muka). Pada pembelajaran luring, ada beberapa 

problematika pembelajaran yang dihadapi oleh guru diantaranya 

penguasaan materi, pengelolaan kelas dan penguasaan metode 

mengajar. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 

mengetahui problematika guru fiqih dalam pembelajaran daring, mulai 

dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan 

evaluasi pembelajaran serta apa upaya yang dilakukan guru untuk 

mengatasi problematika tersebut. 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yaitu 

penelitian yang pengumpulan datanya berdasarkan objek lapangan 

contohnya seperti di masyarakat, embaga-lembaga dan lain 

sebagainya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik 

keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa problematika guru fiqih 

dalam pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi media E-

Learning Madrasah di MAN 1 Bandar Lampung yaitu problem dalam 

perencanaan pembelajaran meliputi metode Blended Learning, Media 

E-Learning Madrasah dan bahan ajar online. Problem dalam 

pelaksanaan pembelajaran meliputi alokasi waktu, absensi kehadiran 

siswa dan keaktifan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Problem 

dalam evaluasi pembelajaran meliputi tidak diadakannya penilaian 

praktek. Upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi 

problematika-problematika yang terjadi yaitu pelatihan guru, 

kolaborasi media pembelajaran, penurunan KKM dan penugasan. 

 

Kata Kunci: Problematika Guru Fiqi, Pembelajaran Daring, 

Aplikasi Media E-Learning Madrasah 
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ABSTRACT 

 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung is located on 

address Letkol H. Endro Suratmin, Harapan Jaya Village, Sukarame 

District. The learning system applied at MAN 1 Bandar Lampung 

before the Covid-19 pandemic was offline learning (face to face). In 

engaging learning, there are several learning problems faced by 

teachers including mastery of the material, class management and 

mastery of teaching methods. The purpose of this study was to find 

out the problems of fiqh teachers in bold learning, starting from lesson 

planning, implementation of learning and evaluation of learning and 

what efforts were made by teachers to overcome these problems. 

The type of research carried out is field research, namely 

research that collects data based on field objects, for example in the 

community, institutions and so on. The collection method used is the 

method of observation, interviews and documentation. The data 

validity technique used is triangulation technique. 

The results of the study explain that the problems of fiqh 

teachers in bold learning using the application of Madrasa E-Learning 

media at MAN 1 Bandar Lampung are problems in learning planning 

including Blended Learning methods, Madrasa E-Learning media and 

online teaching materials. Problems in the implementation of learning 

time allocation, student attendance and student activity in teaching and 

learning activities. Problems in the evaluation of learning include not 

holding these activities. Efforts made by teachers to overcome the 

problems that occur are teacher training, collaboration of learning 

media, reduction of KKM and assignments. 

 

Keywords: Fiqh Teacher Problems, Online Learning, Madrasa E-

Learning Media Application 

 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

SURAT PERNYATAAN 

 

Saya akan bertandatangan dibawah ini : 

 

Nama  : Aulia Aldila 

NPM  : 1711010333 

Jurusan  : Pendidikan Agama Islam 

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan 

 

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Problematika Guru Fiqih 

Dalam Pembelajaran Daring Dengan Menggunakan Aplikasi 

Media E-Learning Madrasah di MAN 1 Bandar Lampung” adalah 

benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan 

duplikasi ataupun saduran dari orang lain kecuali pada bagian yang 

dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain 

waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung 

jawab sepenuhnya ada pada penyusun. 

 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi. 

 

Bandar Lampung, Februari 2022 

Penulis 

 

 

 

 

 

Aulia Aldila 

NPM. 1711010333 

 

 

 

 

 

 







vii 
 

MOTTO 

 

                      

                            

             

 

 “Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya 

bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas 

perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan Mengubah keadaan 

suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. 

Dan apabila Allah Menghendaki Keburukan terhadap suatu kaum, 

maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi 

mereka selain Dia”. 

(Q.S Ar-Ra’d : 11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul penelitian ini “Problematika Guru Fiqih Dalam 

Pembelajaran Daring Dengan Menggunakan Aplikasi Media E-

Learning Madrasah di MAN 1 Bandar Lampung”. Untuk 

menghindari adanya pembahasan yang tidak sama dalam skripsi 

ini, maka peneliti merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang 

digunakan. Berikut beberapa istilah yang perlu dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Problematika Guru Fiqih 

Problematika berasal dari kata “Problem” yang artinya 

masalah. Problematika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah suatu masalah yang belum dapat solusinya. Menurut Gde 

Muninjaya, problematika merupakan sebuah kesenjangan antara 

idealitas dengan hasil. Hal ini menjadi hambatan dalam suatu 

rencana atau program untuk mencapai tujuan tertentu.
1
 

Guru fiqih adalah seseorang yang menyampaikan materi 

tentang segala bentuk Islam dan aturan dalam Islam yang 

bersumber dari Al-Qur’an, Sunnah dan dalil-dalil Syar’i 

lainnya. Tujuan pengajaran ini adalah agar siswa mengetahui 

dan mengerti tentang hukum-hukum Islam dan 

melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.
2
 

Beberapa hal yang menjadi hambatan bagi guru untuk 

melakukan proses pembelajaran online diantaranya : 

a.Keterbatasan pengetahuan teknologi 

b. Keterbatasan sarana dan prasarana 

c.Keterbatasan pengalaman pembelajaran online 

                                                             
1Gde Muninjaya, Langkah-Langkah Penyusunan Proposal Dan Publikasi 

Ilmiah (Jakarta: EGC, 2003) 11. 
2Muhammad Yusuf Musa, Pengantar Studi Fiqih Islam (Jakarta: Pustaka 

Al-kautsar, 2014) 2. 
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2. Pembelajaran Daring 

Pemberlakuan pembelajaran daring sebagai upaya 

pemerintah untuk mengatasi pencegahan penyebaran virus 

Covid-19, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang 

Pencegahan Covid-19 Pada Satuan Pendidikan. Pembelajaran 

daring merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan jarak 

jauh berbasis internet sebagai peningkatan kualitas mutu 

pendidikan. Dalam pembelajaran daring dibutuhkan sarana dan 

prasarana sepertikomputer, smartphone, laptop serta jaringan 

internet. Adapun aplikasi yang digunakan saat pembelajaran 

daring seperti Google Meet, Google Classroom, WhatsApp 

Group, dan Zoom.
3
 

3. Aplikasi Media E-Learning Madrasah 

Aplikasi media E-Learning Madrasah adalah aplikasi 

yang ditujukan untuk menunjang proses pembelajaran di MI, 

MTS, MA dari berbagai daerah agar dapat melaksanakan 

pembelajaran dari rumah yang lebih terstruktur, menarik dan 

interaktif dibawah naungan Kementrian Agama melalui 

https://elearning.kemenag.go.id/web. Pada aplikasi media E-

Learning Madrasah terdapat 6 role akses yaitu supervisor, 

operator madrasah, guru mata pelajaran, dan wali kelas, guru 

bimbingan konseling serta siswa/i.
4
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan informasi dari WHO, pada tanggal 31 

Desember 2019 merupakan hari bersejarah bagi seluruh dunia 

termasuk Indonesia. Karena ada sebuah wabah yang menjadi 

bencana non alam dan terjadi di seluruh dunia yaitu Corona Virus 

atau Covid-19 yang berasal dari China kota Wuhan. Coronavirus 

                                                             
3Wahyu Aji et al., “Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi 

Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar” 2, no. 1 (2020): 55–61. 
4Kementerian Agama and Republik Indonesia, “Panduan Penyelenggaraan 

Madrasah Digital,” 2019, 1–41. 
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adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari 

gejala ringan sampai berat. Gejalanya meliputi gangguan 

pernapasan, demam, batuk dan sesak nafas. Akibat dari wabah ini 

banyak bidang yang mengalami dampaknya salah satunya yaitu 

bidang pendidikan.
5
 

Pendidikan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha dasar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

siswa/I secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6
 

Pendidikan memiliki peranan penting bagi suatu negara 

untuk memajukan dan meningkatkan kualitas bangsa. Menurut 

Doed, jika ingin menjadi negara yang kuat, maju dan disegani 

dunia internasional maka yang harus diprioritaskan adalah 

pendidikan. Oleh karena itu, untuk mengatasi dampak dari wabah 

Covid-19 ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

mengeluarkan Surat Edaran dari Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No.3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Covid-19 Pada 

Satuan Pendidikan dengan memberlakukan sistem pembelajaran 

secara daring. 

Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang 

berlangsung dalam jaringan dimana guru dengan siswa/I tidak 

bertatap muka. Pembelajaran daring biasanya dikenal dengan 

pembelajaran online. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan sebuah 

sarana dan prasarana seperti computer, smartphone, laptop dan 

jaringan internet.
7
 Terkait dengan pembelajaran yang diterapkan 

oleh semua satuan pendidikan, Kementrian Agama juga 

mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Kementrian Pendidikan Islam 

                                                             
5Albert Efendi Pohan, Konsep Pembelajaran Daring Berbasis Pendekatan 

Ilmiah (Jawa Tengah: CV. Sarnu Untung, 2020). 
6Redaksi Sinar Grafika Indonesia, Undang Undang SISDIKNAS (Sistem 

Pendidikan Nasional) 2003 : (UU RI No. 20 Th. 2003) (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). 
7Ali Sadikin et al., “Pembelajaran Daring Di Tengah Wabah Covid-19 ( 

Online Learning in the Middle of the Covid-19 Pandemic )” 6, no. 1 (2020): 214–24. 
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Kementrian Agama RI No. 2851 Tahun 2020 Tentang Upaya 

Pencegahan Virus Covid-19 yaitu madrasah dari berbagai daerah 

dapat melaksanakan proses pembelajaran dari rumah dengan 

menggunakan aplikasi media e-learning madrasah melalui 

https://elearning.kemenag.go.id/web.  

Media E-Learning Madrasah adalah media elektronik 

dengan inovatif yang dapat membuat siswa/I menjadi interaktif, 

dan pembelajaran dapat dilakukan kapan dan dimana saja karena 

sifatnya yang fleksibel.
8
 Aplikasi Media E-Learning Madrasah 

merupakan aplikasi yang ditujukan untuk menunjang proses 

pembelajaran di MI, MTS dan MA agar lebih terstruktur, menarik 

dan interaktif. Aplikasi ini merupakan media utama dalam 

pembelajaran daring di Madrasah. Dalam aplikasi guru dapat 

melakukan absen, penilaian, quis, UTS dan UAS.
9
 Dari 

pembahasan diatas guru dituntut untuk menguasai teknologi, 

informasi dan komunikasi agar dapat menjamin proses 

pembelajaran secara daring berlangsung denganbaik. 

Guru merupakan tenaga professional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai 

hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta 

melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi 

guru tugasnya bukan hanya memberikan bahan-bahan pengajaran, 

tetapi harus bisa menjangkau etika perilaku siswa/i dalam 

kehidupan di masyarakat. Salah satu upaya dalam pendidikan 

untuk membentuk siswa/i yang beriman, bertaqwa kepada Allah 

Swt dan berakhlak mulia adalah diadakannya pendidikan agama 

islam.
10

 

Menurut Abdul Mujid, pendidikan agama islam adalah 

usaha guru untuk mempersiapkan siswa/i dalam meyakini, 

memahami dan mengamalkan ajaran agama islam melalui 

                                                             
8Sri Rahayu Chandrawati, “Pemanfaatan E-Learning Dalam Pembelajaran,” 

Cakrawala Kependidikan 8, no. 2 (2010): 101–203. 
9Siti Johar Insiyah, “E-Learning Madrasah Dan Solusi Pembelajaran Di 

Tengah-Tengah Pandemi Covid-19,” Edukasi 2, no. 2 (2020): 47 - 139. 
10Indonesia, Undang Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) 

2003 : (UU RI No. 20 Th. 2003)…,2. 
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pengajaran dan bimbingan yang sudah ditentukan. Mata pelajaran 

pendidikan agama islam salah satunya adalah mata pelajaran fiqih. 

Pembelajaran fiqih adalah pembelajaran yang isinya 

menyampaikan materi tentang segala bentuk ajaran islam yang 

bersumber dari Al-Qur’an, Sunnah dan dalil-dalil syar’i lainnya.
11

 

Tujuan pembelajaran ini agar siswa/i mengetahui dan memahami 

hukum-hukum islam serta dapat melaksanakannya dikehidupan 

sehari-hari. Karakteristik pembelajaran fiqih bukan hanya 

memperhatikan masalah keilmuan tetapi juga menitik beratkan 

dalam pengamalannya.  

Dalam pembelajaran fiqih secara offline ada problematika 

yang harus dihadapi oleh guru seperti penguasaan materi, 

pengelolaan kelas dan penguasaan metode mengajar. Untuk proses 

pembelajaran daring yang akan dilaksanakan tidak dapat 

dipungkiri kalau guru masih menghadapi beberapa problematika. 

Sehingga diharapkan penelitian ini bisa menggambarkan 

problematika yang dihadapi guru fiqih dalam pembelajaran daring 

dengan menggunakan aplikasi media e-learning madrasah. Untuk 

mencapai tujuan tersebut peneliti melakukan penelitian dengan 

judul “Problematika Guru Fiqih Dalam Pembelajaran Daring 

Dengan Menggunakan Aplikasi Media E-Learning Madrasah 

di MAN 1 Bandar Lampung.”  

 

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, untuk 

menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian maka 

masalah pada penelitian ini difokuskan. Adapun fokus 

penelitian ini yaitu “Problematika Guru Fiqih Dalam 

Pembelajaran Daring Dengan Menggunakan Aplikasi Media E-

Learning Madrasah di MAN 1 Bandar Lampung.” 

2. Sub Fokus Penelitian 

                                                             
11Musa, Pengantar Studi Fiqih Islam…,3. 
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Berdasarkan fokus penelitian diatas problematika guru 

fiqih terbagi dalam 3 aspek maka sub fokus permasalahan 

sebagai berikut : 

a.Perencanaan pembelajaran daring dengan menggunakan 

aplikasi media E-Learning Madrasah di MAN 1 Bandar 

Lampung 

b. Pelaksanaan pembelajaran daring dengan menggunakan 

aplikasi media E-Learning Madrasah di MAN 1 Bandar 

Lampung 

c.Evaluasi pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi 

media E-Learning Madrasah di MAN 1 Bandar Lampung 

d. Solusi untuk problematika guru fiqih mulai perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran daring dengan 

menggunakan aplikasi media E-Learning Madrasah di MAN 

1 Bandar Lampung 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus dan sub fokus penelitian diatas maka 

rumusan masalah dibuat sebagai berikut : 

1. Apa problematika guru fiqih dalam perencanaan pembelajaran 

daring dengan menggunakan aplikasi media E-Learning 

Madrasah di MAN 1 Bandar Lampung ? 

2. Apa problematika guru fiqih dalam pelaksanaan pembelajaran 

daring dengan menggunakan aplikasi media E-Learning 

Madrasah di MAN 1 Bandar Lampung ? 

3. Apa problematika guru fiqih dalam evaluasi pembelajaran 

daring dengan menggunakan aplikasi media E-Learning 

Madrasah di MAN 1 Bandar Lampung ? 

4. Bagaimana solusi untuk problematika guru fiqih mulai 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran daring 

dengan menggunakan aplikasi media E-Learning Madrasah di 

MAN 1 Bandar Lampung ? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat ditentukan 

tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui problematika guru fiqih dalam perencanaan 

pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi media E-

Learning Madrasah di MAN 1 Bandar Lampung  

2. Untuk mengetahui problematika guru fiqih dalam pelaksanaan 

pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi media E-

Learning Madrasah di MAN 1 Bandar Lampung  

3. Untuk mengetahui problematika guru fiqih dalam evaluasi 

pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi media E-

Learning Madrasah di MAN 1 Bandar Lampung  

4. Untuk menemukan solusi mengatasi problematika guru fiqih 

mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran 

daring dengan menggunakan aplikasi media E-Learning 

Madrasah di MAN 1 Bandar Lampung  

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti terhadap penelitian 

ini diantaranya sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat untuk dijadikan sumber informasi sebagai bahan 

kajian tentang problematika guru fiqih dalam pembelajaran 

daring dengan menggunakan aplikasi media E-Learning 

Madrasah. Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan 

referansi bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan yang 

berkaitan dengan penggunaan aplikasi media E-Learning 

Madrasah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan 

penelitian lebih lanjut terhadap objek yang sejenis dan lainnya 

yang belum ada dalam penelitian ini.  
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2. Secara Praktis 

a.Bagi Guru Mata Pelajaran Fiqih 

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi guru untuk 

meminimalisir problematika guru dalam pembelajaran 

daring dengan menggunakan aplikasi media E-Learning 

Madrasah. 

b. Bagi Madrasah 

Hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi sekolah untuk 

mengetahui problematika yang dihadapi oleh guru 

khususnya guru mata pelajaran fiqih di masa pandemi ini. 

c.Bagi Universitas Peneliti 

Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan bahan untuk referansi 

dan kepustakaan bagi peneliti selanjutnya.  

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Setelah melakukan tinjauan Pustaka, ada beberapa penelitian 

yang membahas beberapa hal yang berkaitan dengan tema yang 

akan diteliti, jurnal ataupun thesis yang secara tidak langsung 

relevan dengan judul pembahasan yang akan diteliti oleh peneliti 

yaitu sebagai berikut : 

1. Fajriyatul Kamila dengan judul thesis “Tingkat Kesiapan Guru 

Dalam Pelaksanaan Pembelajaran E-Learning Madrasah 

Tsanawiyah Pesantren Al-Amin Mojokerto”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran E-Learning di Madrasah 

Tsanawiyah Pesantren Al-Amin Mojokerto. Terdapat 

perbedaan yang spesifik antara tema peneliti dengan thesis 

diatas, pada penelitian Fajriyatul Kamila ia lebih fokus pada 

tingkat kesiapan guru dalam pelaksanaan pembelajaran E-

Learning, sedangkan pada peneliti fokus pada problematika 
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guru fiqih dalam pembelajaran daring dengan menggunakan 

aplikasi media E-Learning Madrasah.
12

 

2. Shofaul Hikmah dengan judul jurnal “Pemanfaatan E-Learning 

Madrasah Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh Masa 

Pandemi di MIN 1 Rembang”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apa saja Pemanfaatan E-Learning Madrasah 

Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh Masa Pandemi di 

MIN 1 Rembang. Terdapat perbedaan yang spesifik antara 

tema peneliti dengan jurnal diatas, pada penelitian Shofaul 

Hikmah ia lebih fokus kepada pemanfaatan E-Learning 

Madrasah, sedangkan pada penelitian ini fokus pada 

problematika guru fiqih dalam pembelajaran daring dengan 

menggunakan aplikasi media E-Learning Madrasah.
13

 

3. Nindia Taradisa, Nida Jaranita dan Emalfida dengan judul 

jurnal “Kendala Yang Dihadapi Guru Mengajar  Daring Pada 

Masa Pandemi Covid-19 di MIN 5 Banda Aceh”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi 

guru mengajar daring pada masa pandemi covid-19 di MIN 5 

Banda Aceh. Terdapat perbedaan yang spesifik antara tema 

peneliti dengan jurnal diatas, pada penelitian Nindia Taradisa, 

Nida Jaranita dan Emalfida mereka lebih fokus kepada kendala 

yang dihadapi guru mengajar daring, sedangkan pada 

penelitian ini fokus pada problematika guru fiqih dalam 

pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi media E-

Learning Madrasah.
14

 

4. Siti Johar Insyiyah dengan judul jurnal “E-Learning Madrasah 

dan Solusi Pembelajaran di Tengah-Tengah Pandemi Covid-

19”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa itu E-

                                                             
12Fajriyatul Kamila, “Tingkat Kesiapan Guru Dalam Pelaksanaan E-

Learning Madrasah Tsanawiyah Pesantren Al-Amin Mojokerto” (Universitas 

Pendidikan Indonesia, 2021). 
13Shofaul Hikmah, “Pemanfaatan E-Learning Madrasah Dalam Pelaksanaan 

Pembelajaran Jarak Jauh Masa Pandemi Di MIN 1 Rembang,” Pendidikan Dan 

Pelatihan 04 (2020). 
14Nida Jarmita dan Emalfida Nindia Taradisa, “Kendala Yang Dihadapi 

Guru Mengajar Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Di MIN 5 Banda Aceh,” 

Pendidikan 04 (2020). 
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Learning Madrasah dan bagaimana solusi pembelajaran di 

masa pandemi Covid-19. Terdapat perbedaan yang spesifik 

antara tema peneliti dengan jurnal diatas, penelitian Siti Johar 

Insyiyah ia lebih fokus kepada pemahaman E-Learning 

Madrasah dan solusi pembelajaran di masa pandemi, 

sedangkan pada penelitian ini lebih fokus pada problematika 

guru fiqih dalam pembelajaran daring dengan menggunakan E-

Learning Madrasah.
15

 

5. Penelitian Sri Rahayu Chandrawati dengan judul jurnal 

“Pemanfaatan E-Learning Dalam Pembelajaran”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui apa saja manfaat dari E-Learning 

dalam pembelajaran. Terdapat perbedaan yang sangat spesifik 

antara tema peneliti dengan jurnal diatas, penelitian Sri Rahayu 

Chandrawati ia lebih fokus pada pemanfaatan E-Learning, 

sedangkan pada penelitian ini lebih fokus pada problematika 

guru fiqih dalam pembelajaran dengan media E-Learning 

madrasah.
16

 

 

H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan JenisPenelitian 

a.Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif 

merupakan pendekatan yang berusaha untuk menuturkan 

pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-

data dan juga menyajikan, menganalisis dan 

menginterpretasi data.
17

 Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui “Problematika Guru Fiqih Dalam Pembelajaran 

Daring Dengan Menggunakan Aplikasi Media E-Learning 

Madrasah di MAN 1 Bandar Lampung”.  

                                                             
15Insiyah, “E-Learning Madrasah Dan Solusi Pembelajaran Di Tengah-

Tengah Pandemi Covid-19.” 
16Chandrawati, “Pemanfaatan E-Learning Dalam Pembelajaran.” 
17Cholid Narbuko and Abu Achmad, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1999). 
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b. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah 

jenis penelitian lapangan (Field Research). Penelitian Field 

Research merupakan penelitian yang dilakukan dilapangan 

untuk mengumpulkan data contohnya seperti di masyarakat, 

Lembaga-lembaga dan lain sebagainya.
18

 Dalam penelitian 

ini peneliti melakukan penelitian yang berada pada lembaga 

pendidikan yaitu MAN 1 Bandar Lampung.  

2. Waktu dan Tempat Penelitian 

a.Waktu Penelitian 

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan pada 

semester genap tahun ajaran 2021/2022. 

b. Tempat Penelitian 

Penelitian ini bertempatan di MAN 1 Bandar 

Lampung yang beralamat di Jl. H. Endro Suratmin 

Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar 

Lampung (35131). 

3. Sumber Data 

Sumber data merupakan subjek darimana data dapat 

diperoleh. Sedangkan data adalah sebagai kumpulan data yang 

fakta bisa berupa angka, symbol atau tulisan yang didapat dari 

sebuah pengamatan suatu objek.
19

Sumber data yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 yaitu : 

a.Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

informan yang dapat dilakukan dengan observasi, 

wawancara dan dokumentasi.
20

 Data primer pada penelitian 

                                                             
18Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2001) 63. 
19Muhammad Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan 

Aplikasinya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) 75. 
20Ibid, 82. 
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ini yaitu Guru Mata Pelajaran Fiqih MAN 1 Bandar 

Lampung. 

Dalam penelitian ini Teknik pengambilan sampel 

yaitu pakai Purposive Sampling. Purposive Sampling 

merupakan teknik pengumpulan sampel data dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut misalnya 

informan merupakan orang yang dianggap paling tahu 

tentang apa yang peneliti harapkan atau sebagai penguasa 

sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek yang 

diteliti.
21

 

Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif 

dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama 

penelitian berlangsung. Dalam penelitian kualitatif sampel 

yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang 

maksimum oleh karena itu sifatnya masih sementara. 

Menurut S. Nasution menjelaskan bahwa penentuan unit 

sampel dianggap telah memadai apa bila telah sampai pada 

taraf “redundancy” (datanya telah jenuh, ditambah sampel 

lagi tidak memberikan informasi baru), artinya bahwa 

dengan menggunakan responden selanjutnya boleh 

dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru yang 

berarti.
22

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh 

orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang 

sudah ada.
23

 Data sekunder pada penelitian ini yaitu buku, 

jurnal, artikel dan thesis yang digunakan untuk memperoleh 

data terkait dengan Problematika Guru Fiqih Dalam 

Pembelajaran Daring Dengan Menggunakan Aplikasi Media 

E-Learning Madrasah di MAN 1 Bandar Lampung. Adapun 

                                                             
21Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2010) 288 - 289. 
22Ibid,. 
23Ibid, 85. 
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dua buku yang digunakan peneliti sebagai rujukan data 

sekunder yaitu : 

1) Konsep Pembelajaran Daring Berbasis Pendekatan Ilmiah 

karya Albert Efendi Pohan yang diterbitkan di Purwodadi 

oleh penerbit CV. Sarnu Untung pada tahun 2020. 

2) E-Learning Pembelajaran Jarak Jauh untuk SMA karya 

Gartika Rahmasari dan Rita Rismiati yang diterbitkan di 

Bandung oleh penerbit Yrama Widya pada tahun 2012. 

4. Tahap-Tahap Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif ada beberapa tahapan yang 

harus dilakukan oleh peneliti dintaranya sebagai berikut :
24

 

a.Tahap Pra Lapangan 

Tahap pra lapangan adalah tahapan untuk 

menyesuaikan paradigam, menentukan fokus penelitian 

terkait teori yang ada dengan penelitian lapangan. Proses 

pertama, membuat usulan judul penelitian hingga di acc. 

Kedua, membuat proposal penelitian. Ketiga, mendaftar 

untuk mengikuti seminar proposal. Keempat, mengajukan 

surat izin penelitian dari kampus untuk kepihak yang akan 

diteliti. 

b. Tahap Kegiatan Lapangan 

Tahap kegiatan lapangan merupakan tahapan dalam 

mengumpulkan data-data yang ada dilapangan terkait 

Problematika Guru Fiqih DalamPembelajaran Daring 

Dengan Menggunakan Aplikasi Media E-Learning 

Madrasah di MAN 1 Bandar Lampung. 

c.Tahap Analisis Data 

Tahap analisis data adalah tahapan untuk mengelola 

data yang sudah diperoleh dari lapangan, kemudian 

dilakukan penafsiran sesuai dengan masalah yang diteliti. 

                                                             
24Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2005) 85 - 103. 
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Langkah berikutnya dilakukan pengujian keabsahan data 

agar mendapatkan data yang valid dan akuntabel. 

d. TahapPenulisan Laporan 

Tahap penulisan laporan merupakan tahapan 

Menyusun semua hasil dari penelitian yang sudah dilakukan 

mulai dari tahap pengumpulan data sampai pada tahap 

analisis data. Selanjutnya melakukan bimbingan kepada 

dosen pembimbing agar mendapat kritikan, arahan, saran 

sehingga hasil tersebut menjadi lebih baik. 

e.Tahap Akhir 

Tahap akhir penelitian yaitu mendaftar sidang 

munaqosah sebagai tanda kesiapan peneliti untuk diujikan 

dan dipertanggungjawabkan hasil penelitiannya didepan 

dosen penguji. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Catherine Marshall, 

Gretchen B, Rossman menyatakan bahwa metode dasar yang 

diandalkan oleh peneliti kualitatif untuk mengumpulkan data 

adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.
25

 Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

a.Observasi 

Observasi adalah aktivitas pengamatan terhadap suatu 

proses dengan maksud merasakan dan memahami 

pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan 

dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan pada penelitian.
26

 

Dalam penelitian ini yang menjadi informan untuk 

diamati yaitu guru mata pelajaran fiqih. Observasi dilakukan 

untuk mendapatkan data terkait problematika dalam 

                                                             
25Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D…, 296 - 297. 
26Narbuko and Achmad, Metodologi Penelitian…,70. 
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perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran daring 

dengan menggunakan aplikasi media E-Learning Madrasah 

di Man 1 Bandar Lampung. 

b. Wawancara 

Menurut Esterberg, wawancara adalah pertemuan dua 

orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topic tertentu. 

Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan masalah 

yang lebih terbuka, sehingga informan bisa di minta 

pendapat atau ide-idenya. Peneliti dalam melaksanakan 

wawancara mendalam perlu mendengarkan secara teliti dan 

mencatatnya secara detail.
27

 

Dalam penelitian ini yang menjadi informan untuk 

diwawancarai yaitu guru mata pelajaran fiqih. Wawancara 

dilakukan untuk mendapatkan data terkait problematika 

dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran 

daring dengan menggunakan aplikasi media E-Learning 

Madrasah di MAN 1 Bandar Lampung. 

c.Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau 

karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian 

akan semakin dipercaya apabila didukung oleh foto-foto atau 

karya tulis akademik yang telah ada.
28

 

Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan untuk 

mendapatkan data terkait problematika dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran daring dengan 

menggunakan aplikasi media E-Learning Madrasah di MAN 

1 Bandar Lampung. 

 

 

                                                             
27Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D…,304 - 306. 
28Ibid, 314. 
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6. Teknik Analisis Data 

Menurut Bagdan, teknik analisis data merupakan proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain 

sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain.
29

 Miles and Huberman 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam menganalisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus. Berikut 

aktivitas dalam analisis data diantaranya :
30

 

a.Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan 

cara observasi, wawancara dan dokumentasi atau gabungan 

ketiganya disebut Triangulasi. Pengumpulan data dilakukan 

secara terus menerus hingga data yang didapat akan banyak. 

Pada tahap awal, peneliti melakukan penjelajahan secara 

umum terhadap situasi objek yang diteliti, semua yang 

dilihat dan didengar direkam. Dengan demikian peneliti 

akan memperoleh data yang sangat banyak dan bervariasi. 

b. Reduksi Data 

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Semakin 

lama penelitian dilapangan, semakin banyak jumlah data, 

komplek dan rumit. Sehingga perlu dilakukannya analisis 

data melalui reduksi data. Mereduksi data yaitu merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan ke hal-hal yang 

penting serta dicari tema dan pokoknya. 

Demikian, data yang sudah direduksi akan 

memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah 

peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. Reduksi data 

dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer 

dengan kode pada aspek-aspek tertentu. 

 

                                                             
29Ibid, 318-330. 
30Ibid, 321-330. 
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c.Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian 

data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antara kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang 

paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk 

menyajikan data adalah teks yang bersifat naratif. 

Dengan mendisplay data, maka akan memberikan 

kemudahan dalam memahami apa yang terjadi, 

merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan apa yang 

sudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, selain dengan 

teks yang bersifat naratif juga bisa dengan grafik, network, 

dan chart.  

d. Penarikan Kesimpulan 

Langkah keempat dalam menganalisis data kualitatif 

menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. 

Penarikan kesimpulan merupakan temuan baru yang bisa 

berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang 

sebelumnya masih remang sehingga setelah diteliti menjadi 

jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis 

atau teori. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat 

menjawab rumusan masalah sejak awal, tetapi mungkin juga 

tidak. Karena masalah atau rumusan masalah pada penelitian 

kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang 

setelah peneliti berada di lapangan.  

7. Pengujian Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan upaya peneliti dalam 

menentukan valid dan realitas datanya. Dalam penelitian 

kualitatif, data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada 

perbedaan antara yang dilaporkan dengan yang sesungguhnya 

terjadi pada objek yang diteliti. Sebuah kebenaran dalam 

penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak yaitu 

tergantung pada kontruksi manusiannya. Oleh karena itu, 
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apabila terdapat 10 peneliti dengan latar belakang yang berbeda 

dengan meneliti objek yang sama, maka akan mendapatkan 10 

temuan dan semuanya dinyatakan valid. 

Pengertian reliabilitas dalam penelitian kualitatif berbeda 

dengan reliabilitas dalam kuantitatif. Realitas dalam penelitian 

kualitatif bersifat mejemuk/ganda, dinamis/selalu berubah, 

sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. 

Keabsahan data digunakan untuk mempertanggung jawabkan 

hasil dari penelitian tersebut. Jadi uji keabsahan data dalam 

penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas. Langkah untuk 

melakukan uji kredibilitas diantaranya,
31

 

Triangulasi, menurut Sugiyono triangulasi adalah 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan 

berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, 

triangulasi waktu dan triangulasi teknik. Dalam penelitian ini 

yang dipakai adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber 

yaitu pengecekan data dari beberapa sumber dengan teknik dan 

waktu yang berbeda. 

 

I. SistematikaPembahasan 

Untuk mempermudah dan mengarah kepada maksud judul 

penulisan dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini terdiri 

dari lima bab yang disusun sebagai berikut : 

Bab I yaitu pendahuluan tentang penegasan judul, latar 

belakang masalah, fokus dan subfokus masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu 

yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.  

Bab II yaitu membahas tentang kajian teori yang terdiri dari 

referensi kepustakaan terkait dengan problematika guru fiqih, 

pembelajaran daring dan aplikasi media E-Learning Madrasah. 

                                                             
31Ibid, 368-369. 
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Bab III yaitu memaparkan tentang gambaran umum lembaga 

pendidikan MAN 1 Bandar Lampung dan menyajikan data-data 

fakta hasil penelitian. 

Bab IV yaitu memaparkan hasil analisis penelitian dan 

memaparkan hasil temuan penelitian dilapangan terkait dengan 

problematika guru fiqih dalam pembelajaran daring dengan 

menggunakan aplikasi media E-Learning Madrasah. 

Bab V merupakan bab akhir dari sebuah penelitian yang 

berisikan kesimpulan dan rekomendasi. Serta diikuti dengan daftar 

Pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Problematika Guru Fiqih 

1. Pengertian Problematika 

Problematika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) berasal dari kata dasar problem yang artinya masalah. 

Masalah merupakan suatu hambatan dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Problematika adalah istilah untuk 

menunjukkan sebuah permasalahan yang harus diselesaikan.
32

 

Menurut Syukir, problematika adalah suatu kesenjangan 

diantara sebuah harapan dengan kenyataan yang ada. Maka 

diperlukan suatu usaha untuk mencapai apa yang diharapkan. 

Sedangkan menurut Gde Muninjaya, problematikan merupakan 

kesenjangan antara idealitas dengan hasil yang dicapai dalam 

melaksanakan suatu program. Masalah ini sebagai hambatan 

dalam suatu program untuk mencapai tujuannya.
33

 

2. Pengertian Guru Fiqih 

Guru adalah orang berwenang dan bertanggung jawab 

untuk membimbing dan membina anak didik, baik secra 

individual maupun klasikal, disekolah maupun diluar 

sekolah.guru dalam pandangan masyarakat merupakan orang 

yang melaksanakan pendidikan ditempat-tempat tertentu, tidak 

mesti di lembaga pendidikan formal tetapi bisa di masjid, 

musholah, rumah dan sebagainya. Sebagaimana sabda 

Rasulullah Saw. yang berbunyi : 

Dari Abdullah Ibn Amr Ibn Ash RA, sesungguhnya Nabi 

Muhammad Saw. bersabda “Sampaikanlah walau hanya satu 

ayat, berkisahlah tentang Bani Israil dan tidak apa-apa. 

                                                             
32Tim Reality Publisher, Kamus Terbaru Bahasa Indonesia (Surabaya: 

Reality Publisher, 2008) 600. 
33Muninjaya, Langkah-Langkah Penyusunan Proposal Dan Publikasi 

Ilmiah…,11. 
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Barang siapa berdusta atas namaku, maka bersiaplah 

mendapatkan kursinya dari api neraka.”(HR. Bukhari). 

Tugas guru memiliki tiga peran pertama, sebagai 

pendidik yaitu meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai 

hidup kepada anak didik. Kedua, sebagai pengajar yaitu 

meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi kepada anak didik. Ketiga, sebagai pelatik yaitu 

mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari demi masa depan anak didik.
34

 Jadi guru 

harus bisa membawa anak didiknya untuk berbuat kebaikan dan 

mencegah dalam berbuat kemungkaran. Sebagaimana 

dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Ali-Imran ayat 104 sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat 

yang menyeru kepada kebajika, menyeru kepada yang ma’ruf 

dan mencegah yang munkar, merekalah orang-orang yang 

beruntung. (Q.S Ali-Imran [3]: 104) 

Ilmu fiqih secara Bahasa berasal dari kata Faqiha yang 

artinya paham. Sedangkan secara istilah ilmu fiqih adalah ilmu 

yang menerangkan tentang hokum-hukum syara’ yang berkatian 

dengan perbuatan-perbuatan amaliyah manusia yang 

dikeluarkan dari dalil-dalil terperinci.
35

 Sebagaimana yang 

dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 78 yaitu: 

 

 

                                                             
34Syaiful Bahri Djamarah, Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2005) 26-30. 
35Rohmansyah, Fiqih Ibadah Dan Muamalah Cetakan Ke 1 (Yogyakarta: 

Lembaga Penelitian Publikasi dan Pengabdian Masyarakat University 

Muhammadiyah Yogyakarta, 2017) 2. 
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“Di mana saja kamu berada, kematian akan akan 

mendapatkan kamu, Kendatipun kamu di dalam benteng yang 

Tinggi lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan, 

mereka mengatakan: “Ini adalah sisi Allah”, dan kalau mereka 

ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan: “Ini (datangnya) 

dari sisi kamu (Muhammad)”. Katakanlah: “Semuanya 

(dating) dari sisi Allah”. Maka mengapa orang-orang itu 

(orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan 

sedikitpun?. (Q.S An-Nisa [4]: 78) 

Tujuan dari mempelajari ilmu fiqih adalah mengetahui 

dan memahami pokok-pokok hukum islam secara terperinci dan 

menyeluruh serta menjadi bekal agar dalam melaksanakan 

hokum islam sesuai dengan ketentuannya. Jadi guru fiqih 

adalah seseorang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk 

menyampaikan pengetahuan mengenai hukum syariat tentang 

perbuatan manusia yang bersifat amaliah dan bersumber dari 

dalil-dalil yang benar.  

3. Problematika Guru Fiqih 

Guru dalam proses pembelajaran memegang peran yang 

sangat penting. Guru merupakan pelaku utama yang 

merencanakan, mengarahkan, menggerakkan dan melaksanakan 

kegiatan pembelajaran yang bertumpu pada upaya memberikan 

sejumlah ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Sebuah 

problem yang terjadi pada guru tentu secara tidak langsung 

akan berpengaruh terhadap kinerjanya. Berikut ini problematika 

yang berhubungan dengan guru diantaranya : 
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a.Penguasaan Materi 

Pengetahuan dan kemampuan seorang guru dipengaruhi oleh 

pendidikan yang diperoleh sebelumnya, sehingga apa saja 

yang diberikan kepada anak didiknya betul-betul sesuai 

dengan keahlihan yang dimilikinya. Sebagai guru hendaklah 

senantiasa menguasai bahan atau materi yang diajarkan untu 

dikembangkan, dengan meningkatkan kemampuan ilmu 

yang dimilikinya. 

b. Pengelolaan Kelas 

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk 

menciptakan kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses 

belajar mengajar dengan kata lain merupakan kegiatan-

kegiatan untuk menciptakan kondisi yang optimal bagi 

terjadinya proses belajar mengajar. 

c.Penggunaan Metode Belajar 

Setiap metode mempunyai kekurangan dan kelebihan 

masing-masing. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan dalam memilih metode mengajar antara 

lain faktor tujuan, faktor siswa, faktor guru dan faktor 

fasilitas belajar. Metode merupakan salah satu sarana 

penting dalam prose pendidikan, di lembaga pendidikan 

Islam sering kita jumpai pendekatan metodologi pendidik 

masih terpaku dengan orientasi tradisioalistis sehingga tidak 

mampu menarik minat dari siswa. 

Dampak dari kebijakan pembelajaran daring yang akan 

dibahas adalah dampak pada pendidik. Sebagai seorang 

pendidik tentunya memiliki tanggung jawab terhadap proses 

pembelajaran peserta didiknya. Namun akibat dari pandemi 

covid-19 dan berlakunya kebijakan WFH maka proses 

pembelajaran ikut berdampak dikarenakan beberapa hal yang 

menjadi hambatan bagi guru untuk melakukan proses 

pembelajaran online diantaranya : 
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a.Keterbatasan Pengetahuan Teknologi 

Keterbatasan penggunaan teknologi menjadi 

hambatan yang signifikan bagi proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru, hal tersebut karena masih banyaknya 

guru-guru senior atau yang sudah berumur namun tidak 

mngetahui terhadap penggunaan teknologi pembelajaran 

berbasis online tersebut. 

b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana 

Fasilitas sebagai penunjang dalam proses 

pembelajaran tidak boleh terhambat. Keterbatasan sarana 

dan prasarana tentunya akan berdampak pula terhadap 

proses transfer pengetahuan. Dampak dari kebijakan belajar 

dari rumah membuat ketersediaan perangkat online tidak 

memadai. 

c.Keterbatasan Pengalaman Pembelajaran Online 

Proses pembelajaran yang selama ini dilakukan 

sebelum pandemi tentunya membuat guru sangat minim 

dalam pembelajaran secara online. Hal tersebut akan 

berdampak pada prroses menyampaikan materi juga 

penyampaian pemahaman kepada peserta didik, yag 

berakibat pada tidak efektifnya pembelajaran. 

Itulah yang menjadi hambatan pada guru terkait 

pembelajaran yang diinstruksikan oleh kebijakan Menteri 

Pendidikan tersebut. Dengan seiring berjalannya waktu, 

hambatan-hambatan tersebut bisa di minimalisir. Namun 

dampak-dampak yang telah ditimbulkan akibat pandemi telah 

berpengaruh besar terhadap proses pembelajaran siswa.
36

 

 

 

                                                             
36Asfiya Farha, Nailal Khusnah, and Puspo Nugroho, “Problematika 

Pembelajaran Berbasis Online Pada Lembaga Pendidikan Nonformal Era Pandemi 
Covid-19 (Studi Kasus Di Madrasah Diniyah Manbaul Huda),” Fitrah: Journal of 

Islamic Education 1, no. 2 (2021): 261–72, https://doi.org/10.53802/fitrah.v1i2.38. 
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B. Pembelajaran Daring 

1. Pengertian Pembelajaran Daring 

Pembelajaran daring merupakan salah satu pembelajaran 

di era kemajuan teknologi. Kata “Daring” adalah singkatan 

“Dalam Jaringan”. Dimana proses pembelajaran dilaksanakan 

secara tidak langsung yaitu antara pendidik dan peserta didik 

tidak diadakan secara tatap muka, tetapi proses 

pembelajarannya secara online dengan memanfaatkan jaringan 

internet.
37

 Kemajuan sudah memberikan kemudahan dan 

kesejahteraan bagi kehidupan manusia dengan dianugerahkan 

agama dan kenikmatan teknologi, seperti dalam Al-Qur’an 

Surat Ar-Rahman ayat 33 yaitu :  

 

 

 

 

 “Hai golongan jin dan manusia ! Jika kamu sanggup 

menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka 

tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali 

dengan kekuatan (dari Allah).” (Q.S Ar-Rahman [55] : 33) 

Kata Sulthan diartikan dengan kekuatan, kekuasaan dan 

pengetahuan. Ayat ini memberikan isyarat kepada manusia 

bahwa tidak mustahil untuk menembus ruang angkasa bila 

memiliki ilmu pengetahuan dan kemampuan teknologi. 

Dalam melaksanakan pembelajaran daring ini dibutuhkan 

sarana dan prasarana berupa komputer, laptop, notebook, 

smartphone, jaringan internet dan lainnya untuk mengakses 

informasi dimana dan kapan pun. Adapun beberapa aplikasi 

yang digunakan sebagai penunjang pembelajaran daring 

diantaranya google meet, google classroom, whatsapp grub, 

zoom dan rumah belajar. Hal ini diharapkan cukup tepat 

digunakan dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini. 

                                                             
37Pohan, Konsep Pembelajaran Daring Berbasis Pendekatan Ilmiah…,2. 
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Pembelajaran daring biasanya disebut juga dengan 

pembelajaran jarak jauh. Menurut Simonsom Smaldino, 

Albroght dan Zvacek pembelajaran jarak jauh adalah 

pendidikan formal berbasis lembaga, kelompok belajar yang 

terpisah dan sistem telekomunikasi interaksi digunakan untuk 

menghubungkan antara pembelajaran, sumber belajar dan 

instruktur.
38 

2. Kebijakan Pembelajaran Daring 

Pembelajaran daring di Indonesia diselenggarakan 

dengan aturan dan system pemerintah pada rumusan dasar-dasar 

hukum penyelenggaraan pembelajaran daring di Masa Pandemi 

Covid-19. Adapun dasar hukum yang dimaksud adalah:
39

 

a.Keppres No.11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat Covid-19 

b. Keppres No.12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana 

Nonalam Penyebaran Corona Virus (Covid-19) Sebagai 

Bencana Nasional 

c.Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor.9.A Tahun 2020 

Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat 

Bencana Wabah Penykit Akibat Virus Corona di Indonesia 

d. SE Mendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan 

Covid-19 Pada Satuan Pendidikan 

e.Surat Mendikbud No.46962/MPK.A/HK/2020 Tentang 

Pembelajaran Secara Daring dan Bekerja Dari Rumah 

Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada 

Perguruan Tinggi 

f. SE Mendikbud No.4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan 

Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran 

Virus Corona 

                                                             
38Rita Rismiati Gartika Rahmasari, E-Learning Pembelajaran Jarak Jauh 

Untuk SMA (Bandung: Yrama Widya, 2016) 5. 
39Pohan, Konsep Pembelajaran Daring Berbasis Pendekatan Ilmiah…,9. 
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g. Surat Edaran Menteri PANRB No.19 Tahun 2020 Tentang 

Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Covid-19 di Lingkungan 

Instansi Pemerintahan  

3. Perencanaan Pembelajaran Daring 

Perencanaan pembelajaran adalah langkah awal yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif 

dan efisien yang tercantum dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) terdiri dari Standar Kompetensi, 

Kompetensi Dasar, Indikator Pembelajaran, Materi 

Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Langkah Pembelajaran, 

Media Pembelajaran, Sumber Belajar dan Evaluasi 

Pembelajaran.
40

 Perencanaan pembelajaran daring dibuat untuk 

merancang hal yang akan dilakukan pada proses pembelajaran 

tersebut, seperti: 

a.Menyusun jadwal pembelajaran daring yang seimbang 

Hal ini merupakan bagian penting agar perencanaan 

pembelajaran daring seriap minggunya berjalan terencana 

dengan muatan materi pelajaran dan batasan waktu yang 

sudah ditentukan. Hal ini bertujuan agar tidak menjadi beban 

fisik dan mental serta berdampak buruk bagi peserta didik 

yaitu stress.  

b. Memanfaatkan media daring yang tepat 

Proses pembelajaran daring akan berjalan dengan 

lancar apabila didukung tersedianya media yang menunjang 

seperti zoom, google classroom, whatsapp serta jaringan 

internet yang mendukung. Hal ini juga disesuaikan dengan 

kondisi kemampuan dan ketersediaan sarana yang dimiliki 

peserta didik di rumah. 

c.Menyajikan materi daring yang bervariatif 

Tahapan ini menguji kemampuan guru dalam 

menuangkan ide-ide kreatif untuk mengemas dan 

                                                             
40Isnawardatul Bararah, “Efektifitas Perencanaan Pembelajaran Dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah,” Jurnal MUDARRISUNA 7, no. 1 

(2017): 131–47. 



 
 

29 

menyajikan materi pembelajaran daring yang akan 

disampaikan misalkan bisa berupa kuis-kuis interaksi, teka-

teki silang, peta konsep, audio-visual, video tutorial serta 

sumber web yang sudah disesuaikan isi materi dan tautan 

linknya. 

Perencanaan pembelajaran daring mempunyai fungsi 

tersendiri diantaranya sebagai berikut: 

a.Memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang petunjuk 

pelaksanaan pembelajaran daring serta tujuan pembelajaran 

tersebut kepada guru 

b. Sebagai pola dasar dalam membuat tugas dan wewenang 

serta prosedur yang dipergunakan bagi setiap unsur yang 

terlibat 

c.Sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu kegiatan 

pembelajaran tersebut dengan memperhatikan kebutuhan 

siswa, minat siswa serta mendorong motivasi belajar siswa 

d. Untuk menyusun data agar tidak ada kesenjangan dan 

mengurangi kegiatan yang bersifat tial dan error dalam 

kegiatan pembelajaran. 

4. Prinsip Pembelajaran Daring 

Prinsip pembelajaran daring adalah terselenggaranya 

pembelajaran yang bermakna, yaitu proses pembelajaran yang 

berorientasi pada internet dengan pendidik dan peserta didik 

yang tersambung dalam proses pembelajaran tersebut. Menurut 

Munawar, perencanaan sistem pembelajaran daring ada 3 

prinsip yaitu:
41

 

a.Sistem pembelajaran harus sederhana sehingga mudah untuk 

dipelajari  

b. Sistem pembelajaran harus dibuat personal sehingga 

pemakai sistem tidak saling tergantung 

                                                             
41Pohan, Konsep Pembelajaran Daring Berbasis Pendekatan Ilmiah…,9. 
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c.Sistem harus cepat dalam proses pencarian materi atau 

menjawab soal dari hasil perencanaan sistem yang 

dikembangkan.  

5. Media Pembelajaran Daring 

Media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk 

membantu guru dalam memperlancar penyelenggaraan 

pembelajaran secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan 

pendidikan. Menurut Saberi, media mempunyai beberapa fungsi 

diantaranya:
42

 

a.Sebagai alat bantu 

b. Sebagai pelengkap proses pembelajaran agar bisa menarik 

perhatian peserta didik  

c.Untuk membantu peserta didik dalam memahami setiap 

pelajaran yang diberikan oleh guru 

Dalam masa pandemi Covid-19 ini, pendidik harus 

pandai dalam memilih media pembelajaran yang akan dipakai. 

Karena media pembelajaran daring adalah media yang dapat 

dioperasikan oleh pengguna sebagai pengontrol untuk 

mengendalikan dan mengakses suatu kebutuhan yang 

diperlukan seperti sumber belajar dan lainnya. Di Indonesia, ada 

beberapa aplikasi sebagai penunjang kegiatan belajar di 

sekolah, diantaranya:
43

 

a.E-Learning 

Suatu system pembelajaran yang menggunakan 

perangkat elektronik sebagai medianya. 

b. Edmodo 

Platform pembelajaran berbasis jaringan internet yang 

disediakan untuk guru, peserta didik, serta orang tua. 

Edmodo merupakan program E-Learning yang mudah dan 

efisien. 

                                                             
42Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar Dan Micro Teaching (Jakarta: 

Quantum Teaching, 2005) 113. 
43Pohan, Konsep Pembelajaran Daring Berbasis Pendekatan Ilmiah…,11. 
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c.Google Meet  

Sebuah layanan komunikasi berupa video yang 

disediakan oleh google. Penggunaan google meet sangat 

mudah digunakan melalui media apapun. 

d. Google Classroom 

Google Classroom adalah layanan web gratis dari 

google untuk pendidikan, dengan tujuan untuk 

menyederhanakan pemberian dan penilaian tugas dengan 

cara tanpa kertas. 

e.Zoom 

Zoom adalah sebuah aplikasi untuk berinteraksi secara 

langsung melalui sebuah video yang layaknya seperti orang 

sedang bertatap muka. 

f. Whatsapp Group 

Whatsaap Group adalah aplikasi dalam bentuk sebuah 

pesan untuk berkomunikasi semasa embelajaran daring. 

g. Rumah Belajar 

Rumah belajar adalah sebuah konten berisi bahan 

belajar yang dapat dimanfaatkan oleh pendidik dan peserta 

didik sebagai sumber belajar. 

6. Manfaat Pembelajaran Daring 

Menurut Dabbagh dan Ritland, ada beberapa manfaat 

dari media pembelajaran daring yaitu: 

a.Pembelajaran bersifat mandiri 

Ketuntasan pemahaman materi dalam pembelajaran 

daring ditentukan oleh peserta didik itu sendiri. Karena 

peserta didik akan mencari, menemukan hingga 

menyimpulkan sendiri apa yang telah dipelajari. Sehingga 

hasil belajar peserta didik yang diraih berbeda-beda. 
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b. Pemahaman terhadap teknologi 

Selain kemandirian peserta didik terhadap proses 

belajar, ada juga yang sangat dianjurkan yaitu dalam hal 

pemahaman terhadap teknologi. Teknologi yang biasa 

digunakan dalam pembelajaran daring adalah komputer, 

smartphone maupun laptop. 

c.Kemampuan berkomunikasi 

Peserta didik harus mampu menjalin komunikasi guna 

berinteraksi antara peserta didik dengan pendidik maupun 

peserta didik dengan peserta didik lainnya. Interaksi ini perlu 

dijaga untuk melatih jiwa sosial mereka serta menghindari 

terbentuknya sikap individualisme dan anti sosial. 

7. Evaluasi Pembelajaran Daring 

Evaluasi adalah komponen terakhir dalam sistem 

pembelajaran, yaitu untuk melihat keberhasilan siswa dalam 

pembelajaran dan umpan balik guru atas kinerja yang telah 

dilakukannya.
44

 Tujuan evaluasi yaitu mencari informasi atau 

bukti tentang dimana kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan 

telah mencapai tujuannya. Menurut Abdul Mujib dkk tujuan 

evaluasi diantaranya adalah:
45

 

a.Mengetahui kadar pemahaman peserta didik terhadap materi 

pelajaran 

b. Mengetahui siapa diantara peserta didik yang memiliki 

kecerdasan atau yang lemah dalam pembelajaran 

c.Mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk 

pengecekan sistematis terhadap hasil pendidikan yang telah 

dicapai. 

 

 

                                                             
44Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan (Jakarta: Prenadamedia, 2016) 61. 
45Armai Arief, Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Islam (Jakarta: 

Ciputat Pers, 2002) 53. 
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C. Aplikasi Media E-Learning Madrasah 

1. Pengertian Aplikasi Media E-Learning Madrasah 

Menurut KBBI, aplikasi merupakan penerapan dari 

sebuah rancangan sistem untuk mengolah data yang 

menggunakan aturan tertentu dengan bahasa pemograman. 

Fungsi dari aplikasi dalam dunia pendidikan yaitu bahan 

pengajaran. Contohnya untuk menyajikan materi pembelajaran 

bisa menggunakan Microsoft Power Point,untuk membuat 

laporan dengan bentuk tabel bisa menggunakan Microsoft 

Excel, dan aplikasi yang ingin dibahas oleh peneliti adalah 

aplikasi media e-learning madrasah.
46

 

Pemilihan media yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran perlu pertimbangan sedemikian rupa agar media 

tersebut efektif saat digunakan. Kata “Media” berasal dari 

Bahasa latin yaitu “Medium” yang artinya tengah, pengantar 

atau perantara. Menurut Miarso, media pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang bisa menyalurkan pesan kepada penerima 

hingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan 

siswa untuk belajar.
47

 Dari sebuah media yang terpenting 

bukanlah peralatannya melainkan pesan pembelajaran yang 

dibawanya. 

E-Learning secara Bahasa menurut Nugroho berasal dari 

dua kata yaitu “E” singkatan dari elektronik dan “Learning” 

yang artinya pembelajaran. Sedangkan secara istilah, E-

Learning adalah proses pembelajaran yang terhubung dengan 

internet atau intranet. Jadi bisa disimpulkan E-Learning adalah 

proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi elektronik 

yang terhubung dengan fasilitas internet tanpa melakukan 

pembelajaran tatap muka dikelas.
48

 

                                                             
46Harip Santoso, Membuat Multiaplikasi Menggunakan Visual Basic 6 

(Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005) 9. 
47Rudi Susilana and Cepi Riyana, MEDIA PEMBELAJARAN Hakikat, 

Pengembangan, Pemanfaatan Dan Penilaian (Bandung: CV WACANA PRIMA, 

2009) 5. 
48Nugroho Atmoko, “Pengembangan Model Pembelajaran,” Cakrawala 

Pendidikan XXXI, no. 3 (2012): 409–23. 
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Adapun aplikasi media E-Learning Madrasah yaitu 

sebuah aplikasi yang dibuat oleh Kementrian Agama Republik 

Indonesia untuk guru dan siswa dalam melaksanakan 

pembelajaran daring saat pandemi covid-19. E-Learning 

Madrasah ini berlaku mulai dari jenjang pendidikan Roudhatul 

Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan 

jenjang Madrasah Aliyah (MA). Aplikasi ini bisa di akses 24 

jam dengan menggunakan Username dan Password untuk 

masuknya. E-Learning Madrasah ini untuk menunjang 

pembelajaran di madrasah melalui website E-Learning 

Madrasah Official yaitu https://E-Learning.kemenag.go.id/web 

dengan memakai Nomor Statistik Madrasah untuk loginnya. 

Kemudian Madrasah diminta menguploud SK Operator 

sebagai persyaratan disetujuinya penggunaan aplikasi E-

Learning oleh Madrasah. Proses verifikasi SK Operator 

membutuhkan waktu sekitar satu atau dua minggu kemudian 

dinyatakan lulus dan bisa menguploud  aplikasi E-Learning.
49

 

Adapun fasilitas yang disediakan E-Learning Madrasah yaitu 

guru bisa membuat kelas sebanyak kelas yang diampu, buku 

elektronik, RPP serta memantau agenda pembelajaran selama 

satu semester ke depan, dilengkapi video conference dan 

terdapat juga menu ujian bagi siswa berbasis komputer CBT 

(Computer Based Test) yang membuat siswa dapat mengikuti 

kuis, ujian harian, ujian akhir semester secara online. 

2. Role Akses Aplikasi Media E-Learning Madrasah 

Di dalam aplikasi media E-Learning Madrasah terdapat 

enam role akses diantaranya sebagai berikut:
50

 

a.Supervisor 

E-Learning Madrasah digunakan untuk mengecek 

aktifitas guru dengan peserta didik, melakukan monitoring 

dan penilaian kinerja guru secara online. Pada bagian 

                                                             
49Insiyah, “E-Learning Madrasah Dan Solusi Pembelajaran Di Tengah-

Tengah Pandemi Covid-19…,142.” 
50Agama and Indonesia, “Panduan Penyelenggaraan Madrasah Digital.” 

https://e-learning.kemenag.go.id/web
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pengguna eksekutif terdiri dari kepala madrasah, wakil 

kepala madrasah, serta pengawas madrasah. 

b. Operator Madrasah 

E-Learning Madrasah digunakan untuk memasukkan 

semua data pengguna aplikasi tersebut serta harus mengisi 

data rombongan belajar. Operator madrasah terdiri dari guru 

atau tenaga kependidikan. 

c.Guru Mata Pelajaran dan Wali Kelas 

E-Learning Madrasah digunakan untuk mengisi 

kompetensi inti dan kompetensi dasar di setiap mata 

pelajaran yang diampu, mengisi kriteria ketuntasan minimal 

dari mata pelajaran, mengirimkan bahan ajar berupa file 

PDF, PPT bahkan bisa berupa video atau link video. 

d. Guru Bimbingan Konseling 

Dalam E-Learning Madrasah terdapat menu layanan 

bimbingan konseling bagi peserta didik secara online. 

e.Peserta Didik 

E-Learning Madrasah digunakan untuk melihat bahan 

ajar pada setiap pertemuan, melihat data peserta didik, 

melihat tugas-tugas dari guru, melaksanakan Computer 

Based Test, dan melihat agenda madrasah. 

3. Menu Utama di Aplikasi Media E-learning Madrasah  

Secara garis besar ada enam menu utama yang terdapat 

dalam E-Learning Madrasah diantaranya forum madrasah, kelas 

online, kalender, komunikasi, notifikasi dan logout. Berikut ini 

akan dijelaskan dari masing-masing menu tersebut, yaitu:
51

 

a.Forum Madrasah 

Forum madrasah merupakan menu yang memuat 

tempat untuk membuat kelas baru dan daftar kelas yang 

diampu oleh masing-masing guru, sehingga peserta didik 

                                                             
51Insiyah, “E-Learning Madrasah Dan Solusi Pembelajaran Di Tengah-

Tengah Pandemi Covid-19…,143-146” 
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yang ingin memulai pembelajaran harus membuka menu 

tersebut. Menu forum madrasah juga memuat daftar siswa 

dan guru yang sudah pernah online di aplikasi tersebut, 

daftar guru yang sedang online di aplikasi tersebut serta 

tugas tambahan dari guru. 

b. Kelas Online 

Kelas online adalah menu memuat daftar kelas yang 

diampu oleh guru dengan rincian sebagai berikut: 

1) Timeline Kelas adalah tempat pengumuman dari guru 

kepada siswanya 

2) Video Conference adalah tempat mengadakan 

pembelajaran bertatap muka dengan jarak jauh via video 

yang bisa memuat siswa yang bergabung dalam kelas 

3) Standar Kompetensi adalah standar yang telah ditentukan 

dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar berkaitan 

dengan pengetahuan dan keterampilan yang akan 

dilaksanakan selama satu semester 

4) Kriteria Ketuntasan Minimal adalah nilai minimal sebuah 

kompetensi yang dicapai selama satu semester 

5) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana 

pelaksanaan proses pembelajaran selama satu semester 

yang, alokasi waktu, materi pelajaran, kompetensi inti, 

kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, metode 

pembelajaran, media dan sumber belajar yang digunakan, 

langkah kegiatan pembelajaran, serta evaluasi 

pembelajaran 

6) Bahan Ajar adalah materi yang akan disampaikan kepada 

siswa  

7) Data Siswa Tergabung adalah data yang berisi semua 

siswa berdasarkan kelas masing-masing dengan 

mengundang menggunakan kode mata pelajaran atau 

dimasukkan oleh guru secara otomatis 
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8) Absen Kelas adalah data siswa yang berisi daftar 

kehadiran dengan keterangan hari, tanggal dan jam saat 

dilakukannya absen kehadiran 

9) Jurnal Guru adalah bukti kegiatan E-Learning guru yang 

berisi nomor, waktu, nama siswa, kegiatan, butir sikap, 

pos, tindak lanjut dan aksi 

10) Computer Based Test (CBT) adalah penilaian berbasis 

online yang terdiri dari pengaturan ujian, butir soal ujian, 

bank soal madrasah dan import soal 

11) Penilaian Pengetahuan adalah penilaian pengetahuan 

dengan mengumpul tugas yang sudah diatur tanggal 

pengumpulannya 

12) Penilaian Keterampilan adalah penilaian keterampilan 

sama dengan penilaian pengetahuan 

13) Penilaian Akhir Semester adalah penilaian akhir 

semester secara online dengan e-learning 

14) Rekap Nilai Rapor adalah rekapan nilai siswa yang 

akan dijadikan nilai rapor selama satu semester 

15) Monitoring adalah tempat mengetahui kegiatan 

pembelajaran siswa melalui e-learning 

16) Kalender Kelas adalah hari efektif pembelajaran 

selama satu bulan 

17) Pengaturan Kelas adalah aturan kelas secara rinci 

yang meliputi kelas, rombel, nama kelas, deskriptif, mata 

pelajaran dan agenda pertemuan 

18) Hapus Kelas adalah menu untuk menghapus kelas 

c.Kalender 

Kalender adalah acuan waktu pembelajaran selama 

satu semester yang didalamnya juga terdapat jadwal hari non 

aktif. Dengan adanya kalender ini siswa dapat membuat 

rincian secara efektif, program tahunan atau program 

semesteran. 
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d. Komunikasi 

Komunikasi adalah jalinan interaksi antara guru 

dengan siswa melalui chat dalam aplikasi e-learning. 

e.Notifikasi 

Notifikasi adalah pemberitahuan kepada pengguna 

aplikasi baik guru ataupun siswa. Jika notifikasi belum 

dibuka maka jumlah pemberitahuan akan tetap sama seperti 

awal dibukanya aplikasi e-learning madrasah.  

f. Logout 

Logout adalah menu untuk keluar dari aplikasi e-

learning madrasah. Jika keluar dari aplikasi maka semua 

data yang berisi akan tersimpan secara otomatis. 

4. Kekurangan dan Kelebihan Aplikasi Media E-Learning 

Madrasah 

Pembelajaran dengan menggunakan aplikasi media e-

learning madrasah memiliki kekurangan dan kelebihan 

diantaranya sebagai berikut:
52

 

a.Kekurangan E-Learning 

1) Interaksi secara langsung antara guru dengan siswa, 

siswa satu dengan siswa yang lain menjadi berkurang 

2) Menumbuhkan aspek komersial dan cenderung 

mengabaikan aspek akademik serta aspek social 

3) Perubahan peran guru yang mulanya menguasai 

pembelajaran konvesional menjadi pembelajaran yang 

menggunakan teknologi 

4) Guru yang kurang mengetahui tentang keterampilan 

mengoperasikan internet 

5) Tidak semua tempat tersedianya fasilitas internet 

 

                                                             
52Rusman, MODEL-MODEL PEMBELAJARAN Mengembangkan 
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b. Kelebihan E-Learning  

1) Proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara fleksibel 

tanpa batasan jarak, waktu dan tempat 

2) Siswa dengan mudah belajar bahan pelajaran yang 

dibutuhkan karena bahan ajar sudah tersedia di internet 

3) Guru ataupun siswa dapat melakukan diskusi secara 

online yang dapat diikuti dengan jumlah yang banyak 

4) Pembelajaran online melatih siswa yang biasanya pasif 

menjadi siswa yang aktif 
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