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Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana Penggunaan
Aplikasi Video Conference pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas IV
dan V Di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado, Bagaimana Problematika
Penggunaan Aplikasi Video Conference pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan
Islam Kelas IV dan V Di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado, dan
Bagaimana Solusi Terhadap Problematika Penggunaan Aplikasi Video Conference
pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas IV dan V Di Madrasah Ibtidaiyah
Swasta Raihanah Manado.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu pendekatan yang
menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata dan gambar. Teknik pengolahan
data yang digunakan adalah pengolahan data dan analisis data. Subjek penelitian ini
adalah kepala madrasah, wali kelas, dan siswa. Metode pengumpulan data dalam
penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan guru kelas IV dan guru kelas V di
Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado pada saat proses belajar mengajar mata
pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam menggunakan aplikasi Video Conference, seperti
penggunaan Zoom dan Google Meet. Dalam proses pembelajaran Sejarah Kebudayaan
Islam guru membuat link pada Zoom dan Google Meet kemudian link tersebut di
sebarkan ke group kelas siswa. Selain itu, menimbulkan problematika seperti lokasi
rumah tidak terjangkau jaringan internet, kuota internet murid yang tidak mencukupi ,
tidak semua peserta didik dapat mengikuti pelajaran. Untuk mengatasi problematika
tersebut jika lokasi di dekat lingkungan rumah yang sulit terjanggkau jaringan internet
untuk sementara pindah lokasi yang terjangkau jaringan internet, guru-guru
menyiapkan paket kuota dan jaringan internet yang mendukung kepada siswa sehingga
siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik.
Kata kunci : Video Conference, Sejarah Kebudayaan Islam, Madrasah Ibtidaiyah
Swasta Raihanah Manado

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan bimbingan atau bantuan yang akan diberikan
kepada orang yang sudah dewasa kemudian diberikan kepada anak untuk
mecapai dewasa agar anak tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan
hidupnya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. 1 Pendidikan adalah usaha sadar
dan terencana untuk mengwujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa
dan negara.2 Pendidikan merupakan suatu proses yang mencakup tiga dimensi,
individu, masyarakat atau komunitas nasional dari individu tersebut, dan seluruh
kandungan realitas, baik material maupun spiritual yang memainkan peranan
dalam menentukan sifat, nasib, bentuk manusia maupun masyarakat .3
Dalam hal ini, kemampuan untuk melatih orang yang baik dan mulia sangat
bergantung pada seorang pendidik. Pendidik sebagai orang yang membimbing,
alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Selanjutnya pendidik akan sangat
mempengaruhi proses pendidikan, bahkan sampai kepada hasil pendidikan.
Pendidik memiliki pandangan hidup, dan tujuan hidup sendiri. Pandangan hidup

1

Amka, “Filsafat Pendidikan”, (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2019), hlm.3

2

Nasional, U. S. P. (1982). Introduction and Aim of the Study. Acta Pædiatrica, 71, 6–6.

https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.1982.tb08455.x
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Hasmar, A. H. (2020). Problematika Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Di Madrasah.

Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam, 10(1), 15.diunduh pada tanggal 07
September 2021. dari https://doi.org/10.22373/jm.v10il.6789

dan tujuan hidup pendidik, kemampuan pendidik, bahkan pribadi pendidik dalam
melakukan pendekatan kepada anak dapat berdampak kepada hasil pendidikan
anak yang dibimbingnya. 4 Jika kualitas dan kepraktisan sumber daya manusia
atau tenaga kerja Indonesia yang massif dapat di tingkatkan, maka sumber daya
manusia yang berkualitas bukan hanya modal dasar, tetapi juga kunci
keberhasilan pembangunan Negara.
Pendidik adalah tenaga professional yang bertugas merencanakan dan
melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan
bimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi.5
Sebab itu, untuk menjalankan prinsip pendidikan harus sesuai dengan
tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk
karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat untuk mencerdaskan kehidupan
berbangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik dan
menjadikan mereka beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berlimu, cakap, kreatif, mandiri, serta warga Negara yang
demokratis dan bertanggung jawab.
Dalam dunia pendidikan, pembelajaran merupakan inti dari proses
pendidikan. Kualitas pembelajaran itu kompleks dan dinamis, yang dapat diamati
dari berbagai sudut pandang dan perspektif lintas waktu. Pada tataran mikro
tanggung jawab professional guru adalah mewujudkan pembelajaran yang
berkualitas tinggi, seperti menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi
siswa dan menyediakan fasilitas yang dapat memaksimalkan minat belajar siswa.
Berbagai

hal

yang

dilakukan

sebagai

salah

satu

cara

untuk

mengembangkan dan memajukan kualitas pendidikan, sehingga diharapkan

4
5

K. (n.d.). Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam | Unismuh Makassar 81–90.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 ayat 2 “Tentang

Pendidikan Nasional”, hlm. 13

dengan hal tersebut dapat meningkatkan kualitas peserta didik. Dari sekian
banyak hal yang dilakukan pada dunia pendidikan diantaranya dengan
memanfaatkan Teknologi Informasi Komunikasi sebagai sarana untuk
mempermudah proses pembelajaran yaitu pembelajaran menggunakan Aplikasi
Video Conference.
Seiring

dengan

waktu

teknologi

dan

komunikasi

mengalami

perkembangan yang pesat, sehingga di katakan sebagai sebuah angin segar bagi
kehidupan manusia serta memberikan dampak dalam berbagai aspek di
kehidupan manusia. Sehingga teknologi berkembang pesat. Hal ini sesuai dengan
firman Allah SWT dalam surah Al-alaq ayat ke 1-5

Terjemahan:
“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang
Maha mulia. Yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan
manusia apa yang tidak di ketahuinya.”6
Ayat tersebut sangat relevan dengan teknologi pendidikan. Qalam dalam
surah ini tidak hanya sebagai alat tulis akan tetapi berbagai peralatan terkait

6

Al-Majid Al-Qur’an Terjemah, dan Tajwid Warna, Hlm.597

dengan media dan teknologi pendidikan seperti computer, internet, video, LCD,
proyektor, leptop, TV, surat kabar, dan sebagainya.
Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam adalah mata pelajaran yang ada
dalam sekolah Madrasah, mulai dari jenjang sekolah Madrasah Ibtidaiyah sampai
di Perguruan Tinggi. Karena mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam sangat
penting untuk dipelajari. Dari mata pelajaran ini siswa dapat mempelajari hikmah
dan kisah-kisah terdahulu. Oleh sebab itu, pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam
harus mampu diserap dan dipahami dengan baik oleh siswa.
Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah Swasta
Raihanah Manado secara umum hanya di berikan kepada siswa-siswi kelas III,
IV, V, dan VI. Untuk itu peserta didik dapat mempelajari nilai-nilai positif
sejarah dengan tujuan untuk membekali siswa agar memiliki pandangan
hidupnya melalui kegiatan pengajaran, keteladanan dan pembiasaan dalam
kehidupan sehari- hari. Alasan peneliti memilih lokasi penelitin di Madrasah
Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado karena pembelajaran Sejarah Kebudayaan
Islam tersebut menggunakan aplikasi video conference selama masa pandemi
covid-19, waktu itu peneliti melakukan praktik profesi keguruan terpadu (PPKT)
di Madrasah tersebut guru menggunakan video conference dalam kegiatan
belajar mengajar, guru-guru di Madrasah sangat baik dan juga sudah saling kenal
sehingga memudahkan peneliti untuk mencari data di Madrasah tersebut. Peneliti
memilih mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam sebagai bahan penelitian
karena Sejarah Kebudayaan Islam merupakan mata pelajaran yang penting
sebagai upaya untuk membentuk watak dan kepribadian siswa. Dengan
mempelajari sejarah, siswa akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga
dari perjalanan suatu tokoh islam terdahulu.
Akibat dampak dari pandemi covid-19 maka berbagai cara dilakukan
untuk menemukan solusi terbaik untuk mengatasi problematika yang dihadapi
maka peneliti tertarik untuk meneliti penggunaan aplikasi video conference pada

mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas IV dan Kelas V di Madrasah
Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado.
Berdasarkan hasil observasi yang peneliti temukan dilapangan, diperoleh
data bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado selama pandemi
covid-19 proses belajar mengajar dilaksanakan secara online dengan
menggunakan aplikasi pendukung seperti Zoom, dan Google Meet dan
WhatsApp. Berdasarkan data tersebut maka benar Madrasah Ibtidaiyah Swasta
Raihanah Manado pada masa pandemi covid-19 telah menerapkan penggunaan
aplikasi video conference untuk menunjang pembelajaran karena di masa
pandemi ini kita dipaksakan untuk memanfaatkan media teknologi seperti
penggunaan video conference.
Hal tersebut juga didukung dengan hasil wawancara yang telah peneliti
lakukan terhadap Kepala Madrasah di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah
Manado “selama masa pandemi covid-19 proses belajar mengajar kita
dilaksanakan secara online dengan memanfaatkan aplikasi Zoom dan Google
Meet dan WhatsApp.7
Berdasarkan wawancara dengan Kepala Madrasah peneliti tertarik untuk
melaksanakan penelitian tentang penggunaan aplikasi video conference pada
mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam pada masa pandemi Covid-19 untuk
kelas IV dan V di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado.
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Hasil Wawancara Dengan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado, Juni 2021,

11.00 WITA

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah tersebut dapat
di rumuskan sebagai berikut:
1.

Bagaimana penggunaan aplikasi video conference pada mata pelajaran
Sejarah Kebudayaan Islam kelas IV dan Kelas V di Madrasah Ibtidaiyah
Swasta Raihanah Manado?

2.

Bagaimana problematika penggunaan aplikasi video conference pada
mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas IV dan Kelas V di
Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado?

3.

Bagaimana solusi terhadap problematika penggunaan aplikasi video
conference pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas IV dan
Kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado di Madrasah
Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado?

C. Batasan masalah
Dalam penulisan skripsi ini agar lebih jelas dan terarah, maka penulis
membatasi masalah yang akan di bahas yaitu skripsi ini membahas tentang
Penggunaan Aplikasi Video Conference pada Mata Pelajaran Sejarah
Kebudayaan Islam Kelas IV dan V Di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah
Manado.
D. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini yaitu :
1.

Untuk mengetahui bagaimana penggunaan aplikasi video conference
pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas IV dan kelas V di
Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado?

2.

Untuk mengetahui bagaimana problematika penggunaan aplikasi video
conference pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas IV dan
kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado?

3.

Untuk mengetahui bagaimana solusi terhadap problematika penggunaan
aplikasi video conference pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam
kelas IV dan kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado
di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado?

E.

Manfaat Penelitian

a.

Secara Teoritis, memberikan ilmu pengetahuan tentang inovasi media
pembelajaran sebagai media pembelajaran online terkait penggunaan video
conference selama masa pandemi.

b.

Secara Praktis, penelitian ini peneliti mengharapkan dapat memberikan
wawasan tentang penggunaan aplikasi video conference pada mata
pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas IV dan kelas V di Madrasah
Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado selama masa pandemi covid-19.
1.

Bagi Sekolah
a) Memberikan refrensi terkait media yang dapat digunakan pada
saat pembelajaran daring terhadap peningkatan hasil belajar
siswa.
b) Mendukung program sekolah untuk meningkatkan penggunaan
teknologi.

2.

Bagi Guru
a) Membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran yang inovatif,
interaktif dan menggunakan sumber belajar yang bervariasi.
b) Memberikan wawasan mengenai media online yang dapat
digunakan saat pembelajaran daring.

3.

Bagi Siswa
a) Siswa mampu memahami materi yang disampaikan guru dengan
mudah.
b) Siswa lebih mudah berinteraksi dengan guru dan teman pada saat
pembelajaran daring.
c) Siswa mempunyai sumber belajar yang bervariasi.

4.

Bagi

Pembaca,

penelitian

ini

peneliti

mengharapkan

dapat

meningkatkan khasanah pengetahuan serta wawasan bagi peneliti, dan
khususnya bagi seluruh yang membaca pada umumnya.
F.

Definisi Operasional

1.

Penggunaan memiliki arti proses, cara perbuatan memakai sesuatu, atau
pemakaian. Penggunaan merupakan kegiatan dalam menggunakan atau
memakai sesuatu seperti sarana atau barang.

2.

Aplikasi

lebih

dikenal

sebagai

aplikasi

perangkat

lunak

yang

menggabungkan beberapa fitur tertentu dengan cara yang dapat diakses
oleh pengguna. Ada jutaan aplikasi di App Store dan toko aplikasi Android,
yang menawarkan layanan aplikasi. Aplikasi sendiri adalah dasar dari
ekonomi seluler.
3.

Video conference adalah teknologi yang memungkinkan pengguna yang
berada pada lokasi yang berbeda untuk mengadakan pertemuan tatap muka
tanpa harus pindah ke satu lokasi bersama. Teknologi ini sangat nyaman
serta praktis bagi para penggunanya yang bergerak di bidang bisnis,
perusahaan maupun personal dari berbagai kota dan negara yang berbeda.

4.

Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) merupakan suatu pelajaran yang
menelaah tentang asalusul, perkembangan, peranan kebudayaan/peradaban
Islam dan para tokoh yang berprestasi dalam sejarah Islam di masa lampau,
mulai dari sejarah masyarakat Arab pra-Islam, sejarah kelahiran dan
kerasulan nabi Muhammad saw. sampai masa khulafaurrasyidin. Secara
substansial mata pelajaran Sejarah Kebudayan Islam memiliki kontribusi
dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengenal,
memahami, menghayati Sejarah Kebudayaan Islam, yang mengandung
nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan,
membentuk sikap, watak dan kepribadian peserta didik.

5.

Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado adalah Madrasah yang
berstatus Swasta/Yayasan yang terletak di jalan Salak Lingkungan I

Kelurahan paniki II kecamatan Mapanget kota Manado merupakan lokasi
yang strategis, di mana sekolah ini lumayan jauh dengan jalan raya dan
jauh dari keramaian sehingga tidak mengganggu peserta untuk belajar.
Berdasarkan definisi di atas dapat di kemukan bahwa yang penulis maksud
dari judul yang akan diteliti yaitu: penggunaan aplikasi video conference pada
mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas IV dan V Di Madrasah
Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado.
G.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

1.

Skripsi oleh Novita Sari Simanjutak dengan judul : Analisis Persepsi
Peserta Didik Terhadap Pemanfaatan Teknologi Video Conference Dalam
Proses Pembelajaran Di SMK Negeri 6 Kota Jambi. Penelitian ini bertujuan
mengetahui persepsi peserta didik dalam pemanfaatan teknologi video
conference dalam proses pembelajaran Di SMK Negeri 6 Kota Jambi.
Penelitian menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif dari kemandirian siswa
dalam belajar terhadap persepsi peserta didik dalam pemanfaatan video
conference, Terdapat pengaruh positif dari kemampuan instruktur video
conference terhadap persepsi peserta didik dalam pemanfaatan video
conference, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kemandirian
siswa dalam belajar dan kemampuan instruktur video conference secara
bersama-sama terhadap persepsi peserta didik dalam pemanfaatan video
conference. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar peserta didik
meningkatkan pengetahuan dengan meningkatkan kemandirian belajar dan
kepada guru untuk meningkatkan pengetahuan dalam menguasai
penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran khususnya teknologi
video conference

dan

membimbing siswa

dalam

meningkatkan

kemandirian belajar untuk meningkatkan persepsi dan sudut pandang
peserta didik dalam pemanfaatan video conference dalam proses
pembelajaran.

2.

Skripsi oleh Zunaidi Maruf dengan judul :Implementasi Aplikasi Video
Conference pada E-Pesantren Berbasis Open Meetings. Penelitian ini
bertujuan untuk menguji dan menganalisa Aplikasi Video Conference yang
di implementasikan dalam E-Pesantren. Penelitian menggunakan metode
studi literatur kepustakaan dari jurnal-jurnal ilmiah, blog dan internet,
melakukan implementasi, pengujia dan analisa untuk sistem yang
dirancang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modul open meetings
berhasil diintegrasikan di LMS E-Pesantren, video conference pada EPesantren dalam skenario halaqah, ceramah dan sorogan yang dijalankan
oleh ustad dan santri menunjukkan hasil yang baik.
Perbedaan skripsi ini dengan penelitian sebelumnya ialah :

Skripsi pertama, permasalahannya berfokus pada persepsi peserta didik terhadap
pemanfaatan video conference Di SMK Negeri 6 Kota Jambi.
Skripsi kedua, permasalahannya berfokus pada analisa video conference di
implementasikan dalam E-Learning.
Perbedaan antara kedua skripsi diatas dengan skripsi penulis yaitu berfokus
pada penggunaan video conference pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan
Islam Di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A.

Video Conference
Salah satu contoh penggunaan teknologi multimedia yang paling mencolok

adalah penerapan video conference dalam sistem komunikasi bisnis, budaya,
manajemen, pelatihan kedokteran, professional dan lain-lain. Demikian juga
teknologi tersebut diperkenalkan dalam bidang pendidikan terutama yang aktiv
dan dalam pembelajaran jarak jauh.
Dalam perkembangan teknologi komunikasi, dimana tuntutan kebutuhan
pelayanan bagi pengguna jasa komunikasi makin tinggi, dalam penyampainan
ide dan pendapat tidak hanya audio saja akan tetapi diperlukan juga visualnya,
oleh karena itu dibutuhkan komunikasi yang dapat mengirimkan audio
visualnya.
Video conference memakai telekomunikasi audio dan video untuk
membawa orang ke tempat berbeda dalam waktu yang bersamaan untuk
pertemuan. Ini bisa sama sederhananya dengan percakapan di antara dua orang
di (titik-ketitik) atau melibatkan beberapa tempat (multititik) dengan lebih dari
satu orang di kamar besar di tempat berbeda. Selain audio dan pengiriman visual
aktivitas menjumpai, video conference bisa dengan dokumen, informasi yang
diperlihatkan dengan komputer, dan whiteboards.8
Video Conference merupakan komunikasi baik audio maupun video secara
real time berbasis IP atau Internet. Video conference adalah suatu teknologi
penggabungan suara dan video dimana antara dua orang atau lebih diwilayah
yang berbeda dapat saling berkomunikasi secara langsung dan tatap muka
dengan menggunakan internet sebagai media.

8

Kusti Herryawan, “Modul Pelatihan Teknisi Jardiknas dan Sim Keuangan”, 2009, hlm. 6

B.

Penerapan Penggunaan Video Conference
Penggunaan video conference yang berbasis web merupakan suatu upaya

untuk mengoptimalkan sistem pembelajaran jarak jauh. Adanya media ini, akan
memungkinkan sistem video conference dijadikan fasilitas dari pengembangan
learning management system yang telah ada. Layanan ini juga akan
memungkinkan peserta didik yang telah bergabung pada learning management
system, dapat saling berkomunikasi secara langsung dalam jaringan dengan
pengajar.
Penerapan Video conference sendiri, mampu bertindak sebagai sarana
pembelajaran jarak jauh yang paling efektif. Pada Video conference terdapat
aspek untuk melihat apa yang ditampakkan melalui gambar dan berinteraksi pada
masing-masing computer, sedangkan pada aspek mengucapkan, mampu diwakili
dengan interaksi antar pengguna pada saat konferensi berlangsung.
C.

Jenis-jenis Video Conference
Jenis video conference berdasarkan hubungan diantara pemakainya dapat

dibagi dalam tiga bagian:9
1.

Real time colaborative multiparty conferencing, (konferensi banyak bagian
dengan kerjasama secara seketika), merupakan sarana hubungan
konferensi yang seketika dengan resolusi yang baik dan interaktif.

2.

Active participation user, hubungan yang terjadi diantara pemakai dengan
jaringan computer atau basis data, merupakan jenis konferensi yang
seketika dengan resolusi yang baik dan interaktif.

3.

Passive participation users, keikut sertaan pemakai bersifat pasif dan
memerlukan hubungan yang seketika dan interaktif.

9

Riyanto R, “Aplikasi Live Video Conference Over IP Pada Jaringan Catv It Telkom,

Video conferencing dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu :
1.

Personal video conferencing, melibatkan dua orang yang berinteraksi satu
sama lain. Dalam personal video conferencing, terdapat komunikasi yang
berupa video dan audio antara dua orang yang berinteraksi. Dapat
ditambahkan fitur tambahan berupa pengiriman teks, seperti yang terdapat
pada kebanyakan perangkat lunak instant messaging (IM), seperti
Windows Live Messenger dan Yahoo! Messenger.

2.

Business video confer encing, memiliki fitur yang sama dengan personal
video conferencing ditambah dengan beberapa fitur seperti:
a.

Kemampuan untuk berkomunikasi tidak hanya antara dua orang,
namun bisa lebih

b.

Fitur untuk berbagi file (file sharing)

c.

Kemampuan untuk melakukan presentasi

d.

Fasilitas whiteboard dan fitur-fitur lainnya

Business video conferencing ini membutuhkan biaya yang lebih besar
dibandingkan dengan personal videoconferencing, sebagai akibat dari fasilitasfasilitas yang disediakan.
3.

Web video conferencing, yaitu video call yang terdapat pada sebuah
halaman web. Biasanya web video conferencing ini digunakan pada
seminar yang menggunakan web, dimana pemirsa dapat melihat video yang
dikirimkan oleh pembicara seminar. Oleh karena itu, web video
conferencing merupakan komunikasi satu arah, karena pemirsa tidak dapat
mengirimkan videonya kepada si pengirim.10

10

Andreas Handjo, Aplikaso Video Conference dengan Kemampuan Beroperasi pada IPV4 dan

IPV6”, Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi, (SNATI 2009) ISSN:1907-1522 Yogyakarta, 20
Juni 2009, hlm 87.

D.

Maanfaat Video Conference
Diantara komunikasi lebih efektif dan cepat, efisien dari segi waktu, jarak,

tenaga, dan juga biaya. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:
1.

Meningkatkan komunikasi, kolaborasi dan aliran informasi.

2.

Komunikasi menjadi lebih baik dan efektif dimana informasi dapat lebih
cepat dibagikan.

3.

Proses komunikasi menjadi efisien dalam hal waktu, biaya, dan jarak.

4.

Dalam hubungan dengan video conference, perangkat kolaborasi lainnya
dapat digunakan secara simultan. Berbagi presentasi, dokumen dan aplikasi
yang berkaitan dengan agenda pertemuan.11
Manfaat dari pemanfaatan video conference dalam pembelajaran jarak jauh

ini adalah membantu siswa dan guru dalam berinteraksi sehingga menjadi efektif
dan efisien, disamping itu sesuai dengan himbauan dari pemerintah untuk
melakukan social distancing dan phsycal distancing, guru dapat melakukan
interaksi tatap muka pembelajaran meskipun tidak berdekatan. Sehingga dengan
strategi pembelajaran ini diharapkan dapat memutus mata rantai penyebaran
virus corona di Indonesia.12
E.

Keuntungan Video Conference
Keuntungan video conference dilembaga pendidikan didokumentasikan

dengan baik. Literatur ilmiah telah menunjukkan bahwa teknologi video
conference mengurangi waktu dan biaya antara lokasi terpencil, mengisi
kesenjangan dalam

11

layanan pembelajaran, meningkatkan produktivitas

Herni Ari Subekti dkk., “Prossiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana

Universitas PGRI Palembang”, 2020, hlm. 430
12

Tri Wibawanto, “Pemanfaatan Video Conference Dalam Pembelajaran Jarak Jauh dalam

Rangka Belajar Dari Rumah”, Hlm. 3.

pelatihan, memungkinkan pertemuan yang tidak mungkin dilakukan karena
biaya perjalanan yang mahal, dan meningkatkan akses kepembelajaran.13
Video conference mempunyai beberapa kelebihan yaitu :
a.

Meningkatkan dan memperluas suatu komunikasi, kolaborasi dan
aliran informasi.

b.

Komunikasi menjadi lebih baik dan efektif, yang mana informasi
dapat dibagikan lebih cepat.

c.

Menjadikan proses komunikasi menjadi efisien, baik dalam segi
waktu, biaya, juga jarak.

d.

Memungkinkan pertemuan yang tidak mungkin dilakukan karena
biaya perjalanan yang mahal, dan meningkatkan akses pembelajaran.

e.

Mengisi kesenjangan dalam layanan pembelajaran, meningkatkan
produktivitas pelatihan.

f.

Memudahkan

guru

dalam

menyampaikan

materi

dalam

pembelajaran online.
F.

Tantangan Video Conference
Persepsi masalah video conference di lingkungan pendidikan berkaitan

dengan masalah fleksibilitas dan pedagogi. Masalah mendasar dari video
conference adalah ketergantungan yang tidak fleksibel terhadap teknologi
sehingga dalam kasus dimana teknologi „hidup‟ gagal, sering kali tidak ada
alternatif mundur yang jelas yang dapat digunakan segera. Video conference ini
juga tidak meningkatkan unsur fleksibilitas siswa yang secara treadisional
pendidikan jarak jauh diadakan untuk mengasuh. Karena logistik teknologi,
dengan jarak yang jauh, sehingga siswa harus hadir disebuah situs pada waktu

13

Doggett, D., & Mark, A, “The videoconferencing classroom: What do students think?.

Architectural and Manufacturing Sciences Faculty Publications, 2008, hlm.29.

yang ditentukan, untuk mengakses secara lokal proram penyediaan jarak jauh. 14
Tidak seperti beberapa kursus online, yang memungkinkan pengguna untuk
mengakses materi kapan saja mereka mau. Meskipun ini mungkin memiliki
kelebihan tertentu misalnya, dalam hal dukungan teman sebaya untuk pelajar
yang jauh itu jelas membatasi otonomi pelajar. Salah satu masalah pedagogis
yang terkenal dari video conference mungkin berasal dari terbatas cara yang bisa
dirasakan.
Kekurangan video conference adalah :

G.

a.

Tidak dapat mengakses materi kapan saja.

b.

Ketergantungan yang tidak fleksibel terhadap teknologi.

c.

Penggunaan kuota internet yang cenderung boros. 15

Jenis Aplikasi Video Conference Di Madrasah
1.

Google Meet

Google Meet bisa menjadi media alternif untuk proses belajar mengajar,
dari dalam rumah. Dengan merebaknya wabah Covid-19, Google Meet kini
menjadi salah satu layanan Google yang menjadi pertumbuhan tercepat. Google
Meet mampu di tampilkan pada aplikasi Web, aplikasi Android dan iOS.
Pengguna Google Meet panggilan video untuk proses belajar mengajar atau rapat
jarak jauh dengan rekan-rekan di kantor bisa menimbulkan tantangan ketika di
lakukan di rumah mulai suara bising sampai orang yang tidak sengaja lewat.

14

Bates, A. W., & Bates, Technology, e-learning and distance education. Psychology Press,

2005, hlm. 180.
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Abdul Haris Rustaman, “Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan”, Vol. 4. No. 3 Juli 2020, hlm.

a)

Kelebihan Google Meet
1) Adanya Fitur White Board, Adanya Fitur White Board kita bisa
membuat tulisan dan kata-kata. Kelebihan White Board ini bisa di
gunakan untuk sarana penjelasan berupa gambar atau angka.
2) Tersedia gratis, Google Meet memberikan kebebasan untuk
menginstal aplikasi ini. Sudah tersedia secara gratis dan bisa di unduh
di playstore atau app store untuk pengguna ios. Google Meet ingin
membuktikan bahwa layanannya lebih bagus di banding dengan video
conference yang lain.
3) Tampilan video yang HD dan suport resolusi lain Tampilan yang
disedikan sudah HD (High Definition) dan juga bisa menyediakan
resolusi yang terdapat pada smartphone. Sehingga tampilan menjadi
lebih jernih.
4) Mudah penggunaanya, untuk bisa menggunakan Google Meet, temanteman cukup memiliki akun Google untuk mendaftar ke aplikasinya,
dan tidak membutuhkan tahap-tahap yang lainnya.
5) Layanan Enkripsi video, dengan adanya layanan Enkripsi video maka
data kita tidak akan disalah gunakan. Google Meet memberikan
layanan tersebut untuk menjaga kerahasiaan data para penggunanya.
Supaya kita tidak khawatir akan pencurian dan jula beli data.
6) Banyak pilihan Tampilan yang menarik, dengan tampilan video
conference yang dapat diatur sesuai keinginan kita, maka kita bisa
menyesuaikan tata letak dan pilihan posisi yang pas dan baik.Tampilan
yang menarik sangat dibutuhkan, karena dengan tampilan antar muka
yang bagus setiap pengguna Google Meet akan betah dan nyaman.
7) Dapat mengundang hingga 100 peserta, untuk bisa mengundang
peserta hingga 100 bisa berlangganan dengan G suite yang lebih
lengkap dan. Denggunakan Google Meet yang versi free hanya
dibatasi 25 orang/lebih, jika berlangganan Google Suite maka

bertambah menjadi 100 atau sampai 250 pengguna. Fitur tersebut
terbatas untuk pengguna Google Meet yang free. Tatapi untuk yang
sudah mendaftar ke produk Google Suite. Semua bisa menjadi lebih
banyak dan mudah pastinya.
b)

Kelemahan Google Meet
1) Tidak adanya Fitur Hemat Data, kekurangan pertama yang dimiliki
oleh Google Meet adalah mereka belum mempunyai fitur penghemat
data saat panggilan berlangsung. Dengan tidak adanya fitur hemat
data. Kemungkina terbesar saat kita menggunakan Google Meet
adalah data kita menjadi boros dan terbuang percuma pada saat kita
memakainya. Sehingga kita harus mempersiapkan data yang banyak
saat mengobrol menggunakan Google Meet supaya kita tidak akan
mengalami keluhan. Seperti data terputus dan berbagai alasan lainnya.
2) Belum semua fasilitas Free, pengguna Google Meet bahwa harus
membeli paket dari Google Suite sebelum menggunakan fitur-fitur
yang lebih banyak dan lengkap. Dengan dibatasi fiturnya kita menjadi
tidak bisa leluasa untuk memakai Google Meet. Kita harus membayar
dulu sebelum menggunakan beberapa fitur yang lengkap seperti paket
100 pengguna dan masih banyak paket yang lain di Google Meet.
3) Membutuhkan jaringan internet yang stabil, tidak jaringan yang cepat
saja akan tetapi yang stabil. Karena dengan jaringan yang stabil
Google Meet bisa beroprasi sebagaimana mestinya dan bekerja dengan
baik. Tanpa jaringan yang stabil tidak akan dapat menikmati layanan
terbaik darinya.16
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2.

Zoom Meeting

Penggunaan aplikasi video conference Zoom saat ini sudah sangat umum
di gunakan. Hal ini salah satunya di picu oleh penyebaran virus covid-19, sejak
awal tahun 2020. Akibat penyebaran virus tersebut, orang-rang perlu di
rumahkan supaya memutuskan rantai penyebaran virus. Efektivitas pembelajaran
menggunakan Zoom dapat tercapai salah satunya dengan menggunakan media
pembelajaran dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi,
baik dari konten materi ataupun keadaan lingkungan siswa. Penyampaian suatu
konsep pada siswa akan tersampaikan dengan baik jika konsep tersebut
mengharuskan siswa terlibat langsung di dalamnya.
Zoom dapat di kategorikan sebagai media pembelajaran online yang dapat
di artikan sebagai suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan dapat
tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet.
Media pembelajaran online sebagai sebuah alternatif pembelajaran yang berbasis
elektronik memberikan banyak manfaat terutama terhadap proses pendidikan
yang di lakukan dengan jarak jauh. Dalam membuat media pembelajaran online
perlu mempertimbangkan harapan dan tujuan mereka dalam mengikuti media
pembelajaran online, serta kecepatan dalam mengakses internet atau jaringan. 17
Berikut ini cara menggunakan aplikasi zoom sebagai berikut
Untuk melakukan registrasi, dengan memasukan email dihalaman utama website
zoom kemudian nanti akan mendapatkan email notifikasi Aktivasi Account,
selanjutnya ikuti terus langkahnya. Untuk yang menggunakan leptop, setelah
melakukan registrasi account nanti akan di tunjukkan link download file dan kita
tinggal menginstallnya. Jika menggunakan android, kita bisa menggunduhnya di
playstore. Jika kita ingin melakukan conference secara bersama-sama, bisa
melakukan invite atau dengan menyebarkan ID Meeting kepada orang lain.

17
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H.

Pembelajaran Jarak Jauh Secara Online
Dalam kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan

banyak perubahan dalam pelaksanaan pendidikan salah satu diantaranya yaitu
pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh bukanlah sesuatu yang baru di dunia
pendidikan. proses pembelajaran dapat dilakukan dengan mengirimkan berbagai
materi pembelajaran dan informasi dalam bentuk cetakan,buku, CD-ROM, atau
video langsung ke peserta didik. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang
peserta didiknya terpisah dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber
belajar melalui teknologi komunikasi, informasi dan media lain.18 Pembelajaran
jarak jauh ditandai dengan pemisahan tempat dan waktu antara guru dan peserta
didik dan sumber belajar; itu melibatkan interaksi yang sinkron atau asinkron; itu
dapat dilakukan melalui berbagai media dan dapat menggunakan berbagai
metode penyampaian.19
Di Indonesia pembelajaran jarak jauh (distance learning) merupakan
bagian dari pendidikan jarak jauh (distance learning) tercantum didalam undangundang republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan
Nasional. Rumusannya tercantum dalam BAB VI Jalur, Jenjang, dan jenis
pendidikan tentang pendidikan jarak jauh pasal 31 pada bagian ke-10 yang
berbunyi sebagai berikut:
1.

Pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada semua jalur, jenjang dan jenis
kependidikan.

2.

Pendidikan jarak jauh berfungsi memeriksa layanan pendidikan kepada
kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap
muka atau regular
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Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 “Tentang Sistem Pendidikan
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3.

Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus dan
cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta system
penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standard nasional
pendidikan.

4.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan
pemerintah.20

I.

E-Learning
E-learning

adalah

teknologi

informasi

dan

komunikasi

untuk

mengaktifkan siswa untuk belajar kapanpun dan dimanapun.21 Istilah e-learning
banyak memiliki arti karena bermacam penggunaan e-learning saat ini. Pada
dasarnya, e-learning memiliki dua tipe yaitu synchronous dan asynchronous.
Synchronous berarti pada waktu yang sama. Proses pembelajaran terjadi pada
saat yang sama antara pendidik dan peserta didik. Hal ini memungkinkan
interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik secara online. Dalam
pelaksanaan, synchronous training mengharuskan pendidik dan peserta didik
mengakses

internet

secara

bersamaan.

Pendidik

memberikan

materi

pembelajaran dalam bentuk makalah atau slide presentasi dan peserta didik dapat
mendengarkan presentasi secara langsung melalui internet. Peserta didik juga
dapat mengajukan pertanyaan atau komentar secara langsung ataupun melalui
chat. Synchronous training merupakan gambaran dari kelas nyata, namun
bersifat maya (virtual) dan semua peserta didik terhubung melalui internet.
Synchronous training sering juga disebut sebagai virtual classroom.

20
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J.

Komponen E-Learning
Komponen – Komponen E-learning adalah sebagai berikut:

1.

Infrastruktur e-learning, infrastruktur e-learning dapat berupa personal
computer (PC), Laptop, Hp Android, jaringan komputer, internet dan
perlengkapan multimedia.

2.

Sistem dan aplikasi e-learning: sistem perangkat lunak yang virtualisasi
proses belajar mengajar konvensional. Bagaimana manajemen atau
mengolah kelas yang ada, pembuatan materi atau konten, forum diskusi,
sistem penilaian (rapor), sistem ujian online dan segala fitur yang
berhubungan dengan manajemen proses belajar mengajar.

3.

Konten e-learning : Konten dan bahan ajar yang ada pada e-learning system
(learning management system). Konten dan bahan ajar cendrung berbentuk
multimedia- based content (konten berbentuk multimedia interaktif) atau
text-based content (konten berbentuk teks seperti pada buku pelajaran
biasa).22
Komponen yang membentuk e-learning menurut adalah infrastruktur e-

learning, sistem dan aplikasi e-learning dan konten e-learning. Infrastruktur elearning merupakan peralatan yang digunakan dalam e-learning yang dapat
berupa Personal Computer ((PC) yaitu komputer yang dimiliki secara pribadi,
jaringan komputer yaitu kumpulan dari sejumlah perangkat berupa komputer,
switch, router, atau perangkat jaringan lainnya yang terhubung dengan
menggunakan media komunikasi tertentu., internet yang merupakan singkatan
dari Interconnection Networking yang diartikan sebagai komputer-komputer
yang terhubung di seluruh dunia dan perlengkapan multimedia yaitu alat-alat
22
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media yang menggabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks,
grafis, gambar, foto, audio, video dan animasi secara terintegrasi. Termasuk di
dalamnya peralatan teleconference yaitu pertemuan jarak jauh antara beberapa
orang yang fisiknya berada pada lokasi yang berbeda secara geografis apabila
kita memberikan layanan synchronouslearning yakni proses pembelajaran terjadi
pada saat yang sama ketika pengajar sedang mengajar dan murid sedang belajar
melalui teleconference.
Sistem dan aplikasi e-learning, Sistem dan aplikasi e-learning yang sering
disebut dengan Learning Management System (LMS), yang merupakan sistem
perangkat lunak yang memvirtualisasi proses belajar mengajar konvensional
untuk administrasi, dokumentasi, laporan suatu program pelatihan, ruangan kelas
dan peristiwa online, program e-learning, dan konten pelatihan, misalnya, segala
fitur yang berhubungan dengan manajemen proses belajar mengajar seperti
bagaimana manajemen kelas, pembuatan materi atau konten, forum diskusi,
sistem penilaian, serta sistem ujian online yang semuanya terakses dengan
internet.
K.

Karakteristik E-Learning
E-learning memiliki beberapa karakteristik, yaitu: 23

a.

Memanfaatkan jasa teknologi elektronik.

b.

Memanfaatkan keunggulan komputer (digital media dan komputer
networks).

c.

Menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri (selflearning materials)
kemudian disimpan di komputer, sehingga dapat diakses oleh dosen dan
mahasiswa kapan saja dan dimana saja.

23

Yustanti, I., & Novita, D. (2019). Pemanfaatan E-Learning Bagi Para Pendidik di Era Digital
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d.

Memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar,
dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat
setiap saat di komputer.

L.

Manfaat E-Learning
Ada beberapa manfaat dari e-learning diantaranya:24

1) Dengan adanya e- learning maka dapat mengefisienkan waktu pembelajaran
dan membuat biaya studi lebih ekonomis.
2) E-learning mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan
materi.
3) Peserta didik dapat saling berbagi informasi dan dapat mengakses bahanbahan belajar setiap saat dan berulang-ulang, dengan kondisi yang demikian
itu peserta didik dapat lebih memantapkan penguasaannya terhadap materi
pembelajaran.
Manfaat dan dampak yang diperoleh dalam pembelajaran melalui elearning adalah:
a.

Perubahan budaya belajar dan peningkatan mutu pembelajaran pebelajar
dan pengajar.

b.

Perubahan pertemuan pembelajaran yang tidak terfokus pada pertemua
(tatap muka) di kelas dan pertemuan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu
melalui fasilitas e-learning.

c.

Tersedianya materi pembelajaran di media elektronik melalui website elearning yang mudah diakses dan dikembangkan oleh pembelajar dan
mungkin juga masyarakat.

24
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d.

Penganyaan

materi

pembelajaran

sesuai

dengan

kemajuan

dan

perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi.
e.

Menciptakan competitive positioning dan meningkatkan brand image.

f.

Meningkatkan kulaitas pembelajaran dan kepauasan pembelajar serta
kulaitas pelayanan.

g.

Mengurangi biaya oprasi dan meningkatkan pendapatan.

h.

Interaktivitas pembelajar meningkat, karena tidak ada batasan waktu untuk
belajar.

i.

Pebelajar menjadi lebih bertanggung jawab atas kesuksesannya (leaner
oriented).25

M.

Strategi Penggunaan E-Learning
Strategi penggunaan e-learning untuk menunjang pelaksanaan proses

belajar, diharapkan dapat meningkatkan daya serap dari peserta didik atas materi
yang diajarkan; meningkatkan partisipasi aktif dari peserta didik; meningkatkan
kemampuan belajar mandiri peserta didik; meningkatkan kualitas materi
pendidikan dan pelatihan, meningkatkan kemampuan menampilkan informasi
dengan perangkat teknologi informasi, memperluas daya jangkau proses belajarmengajar dengan menggunakan internet, tidak terbatas pada ruang dan waktu.26
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N.

E-Learning Dalam Proses Pembelajaran
Proses

pembelajaran

secara

onlinedapat

diselenggarakan

dalam

berbagaicara berikut (1) Proses pembelajaran secara konvensional (lebih banyak
face to face meeting)dengan tambahan pembelajaran melalui media interaktif
komputer melalui internet atau menggunakan grafik interaktif komputer. (2)
Dengan metode campuran, yakni sebagian besar proses pembelajaran dilakukan
melalui komputer, namun tetap juga memerlukan face to facemeeting untuk
kepentingan tutorial atau mendiskusikan bahan ajar. (3) Metode pembelajaran
yang secara keseluruhan hanya dilakukan secara online, metode ini sama sekali
tidak ditemukan face to face meeting.
Model pembelajaran yang dikembangkan melaluie-learning menekankan
pada resource based learning, yang juga dikenal dengan learner-centered
learning.Dengan model ini, peserta didik mampu mendapatkan bahan ajar dari
tempatnya masing-masing (melalui personal computerdi rumah masing-masing
atau di kantor). Keuntungan model pembelajaran seperti ini adalah tingkat
kemandirian peserta didik menjadi lebih baik dan kemampuan teknik komunikasi
mereka yang menunjukkan kemajuan yang menggembirakan.Dengan model ini,
komunikasi antar peserta didik dengan staf pengajar berlangsung secara
bersamaan atau sendiri-sendiri melalui dukungan jaringan komputer.
Model pembelajaran berbasis teknologi informasi dengan menggunakan elearningberakibatpada

perubahan

budaya

belajar

dalam

kontek

pembelajarannya. Setidaknya adaempat komponen penting dalam membangun
budaya belajar denganmenggunakan model e-learningdi sekolah, keempat
komponen itu ialah (1) Peserta didik dituntut secara mandiri dalam belajar
dengan berbagai pendekatanyang sesuai agar siswa mampu mengarahkan,
memotivasi, mengatur dirinyasendiri dalam pembelajaran.(2) Pendidik mampu
mengembangkan
pembelajaran,

pengetahuan

memahami

dan

belajar

dan

ketrampilan,memfasilitasi
hal-hal

yangdibutuhkan

dalam
dalam

pembelajaran. (3) Tersedianya infrastruktur yang memadai (4)Adanya

administrator yang kreatif serta penyiapan infrastrukur dalammemfasilitasi
pembelajaran.
Dalam aplikasi e-learning, bukan hanya peserta didik yang dituntut untuk
menguasaikeahlian tertentu, namun seorang pendidik juga dituntut memiliki
beberapakompetensi yang harus ia miliki agar program e-learningyang
dijalankannya bisaberjalan dengan baik. Ada tiga kompetensi dasar yang harus
dimiliki pendidik untukmenyelenggarakan model pembelajaran e-learning yaitu:
1)

Kemampuan untuk membuat desain instruksional (instructional design)
sesuaidengan

kaedah-kaedah

paedagogisyang

dituangkan

dalam

rencanapembelajaran.
2)

Penguasaan teknologi dalam pembelajaran yakni pemanfaatan internet
sebagaisumber pembelajaran dalam rangka mendapatkan materi ajar yang
up todatedan berkualitas.

3)

Penguasaan materi pembelajaran (subject metter) sesuai dengan
bidangkeahlian yang dimiliki.

O.

Media Pembelajaran
Dalam kegiatan belajar mengajar, kata media pembelajaran digantikan

dengan istilah seperti alat pandang dengar, bahan pengajaran (instructional
material),

komunikasi

pandang-dengar

(audio-visual

communication),

pendidikan alat peraga pandang (visual education), teknologi pendidikan
(educational technology), alat peraga dan media penjelas.27 Dalam kegiatan
pembelajaran media sebagai sesuatu yang bermanfaat yang membawah
informasi pengetahuan melalui interaksi yang berlangsung antara seorang guru
dan siswa. Istilah media dari berdasarkan bahasa latin adalah bentuk berdasarkan
“medius” yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar.28
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Media pembelajaran merupakan alat bantu mengajar, alat peraga dalam
mengajar, dan sumber belajar. Di sisi lain media juga ada yang wujudnya konkret
seperti kebendaan (papan tulis, buku, dan lain-lain) dan bersifat abstrak, seperti
suara guru, muatan isi, dan lain-lain.29
Media bisa di terapkan dalam aneka macam jenis pembelajaran dan bisa
merangsang semangat anak didik dalam melihat materi pembelajaran media.
Lantaran anak didik bisa mendengar audio, menonton video atau melihat teks,
maka secara cepat motivasi siswa pada aplikasi tersebut bisa menaikkan
pembelajaran anak didik. Selama pembelajaran pengajar masih memakai media
visual, dan presentasi memakai acara sederhana. Program tadi mempunyai
kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di karenakan masih kurangnya
penggunaan media pembelajaran menciptakan anak didik merasa bosan.
Pada biasanya makna berdasarkan media merupakan sesuatu yang bisa
menaruh pesan berdasarkan asal pesan pada penerima pesan sebagai akibatnya
bisa merangsang pikiran, perasaan, dan minat seseorang pada pembelajaran.
Media pembelajaran merupakan bagian berdasarkan asal belajar yaitu kumpulan
antara materi ajar dan indera belajar.
Media pembelajaran sebenarnya melingkupi tiga jenis, yaitu (1) alat bantu
mengajar, (2) alat peraga dalam mengajar, dan (3) sumber belajar. Di sisi lain
media juga ada yang wujudnya konkret seperti kebendaan (papan tulis, buku, dan
lain-lain) dan bersifat abstrak, seperti suara guru, muatan isi, dan lain-lain.30
Berdasarkan pendapat di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa media
pembelajaran merupakan bahan atau alat bantu yang dapat digunakan pada
proses pembelajaran sebagai penyalur pesan antara guru dengan siswa sehingga
tujuan pengajaran dapat tercapai. Penggunaan media mempunyai tujuan
29

Muhammad Ramli, “Media dan Teknologi Belajar”, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press,
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memberikan motivasi kepada siswa. Selain itu media juga harus merangsang
siswa mengingat apa yang sudah dipelajari terlebih lagi bermafaat memberikan
rangsangan belajar baru. Media yang baik juga akan mengaktifkan siswa dalam
memberikan tanggapan, umpan balik, dan juga mendorong siswa untuk
melakukan praktek-praktek dengan benar.
P.

Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran
a.

Fungsi Media Pembelajaran
Ada empat fungsi media pembelajaran, khususnya media visual yaitu:

1)

Fungsi atensi
Fungsi atensi adalah menarik dan mengarahkan perhatian peserta didik
dalam berkonsentrasi pada mata pelajaran yang berkaitan dengan makna
visual yang di tampilkan.

2)

Fungsi afektif
Media visual dapat di lihat dari tingkat kenikmatan peserta didik dalam
belajar. Gambar visual dapat menggugah emosi dan sikap peserta didik
seperti masalah social dan ras.

3)

Fungsi kognitif
Fungsi kognitif di lihat dari temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa
lambang visual memperlancar pencapaian tujuan dalam memahami dan
mengingat pesan yang terkandung dalam lambing tersebut.

4)

Fungsi kompensatoris
Fungsi kompensatoris di lihat dari hasil penelitian bahwa media visual
yang memberikan konteks dalam memahami teks dan membantu peserta
didik yang kurang memahami mata pelajaran. Dengan kata lain media
pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasikan peserta didik yang

lemah dan lambat dalam menerima dan memahami isi materi pelajaran
yang di sajikan dengan teks secara verbal.31
Fungsi media pembelajaran diantaranya:
a.

Media sebagai sumber belajar Media sebagai sumber belajar maksudnya
media yang digunakan oleh tenaga pendidik dapat berfungsi sebagai tempat
dimana bahan pembelajaran itu berada. Wujud media pembelajaran sebagai
sumber

belajar

dapat

berupa

manusia,

benda,

peristiwa

yang

memungkinkan peserta didik memperoleh bahan pembelajarannya.
b.

Media sebagai alat bantu Media sebagai alat bantu maksudnya media
mempunyai fungsi untuk membantu tenaga pendidik dalam mencapai
tujuan pembelajaran. Dengan media pembelajaran, tenaga pendidik dapat
menyampaikan

materi

lebih

menarik.

Dengan

bantuan

media

pembelajaran, peserta didik akan lebih mudah memahami materi yang
dipelajari.32
b.

Manfaat Media Pembelajaran
Manfaat media pengajaran dalam proses belajar mengajar sebagai

berikut:
a.

Media pengajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi
sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar.

b.

Media pengajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak
sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih
langsung antara peserta didik dengan lingkungannya, dan memungkinkan
peserta didik untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan
minatnya.
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c.

Media pengajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu.

d.

Media pengajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada
peserta didik tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta
memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan tenaga pendidik,
masyarakat, dan lingkungan.
Berdasarkan pendapat dari Arsyad di atas disimpulkan bahwa media

pembelajaran dapat membantu proses belajar mengajar. Penyampaian pesan dan
isi pelajaran dapat diterima baik oleh peserta didik. media pembelajaran menarik
dan memperbesar perhatian anak-anak didik terhadap materi pengajaran yang
disajikan, media pembelajaran mengurangi, media pembelajaran dapat
membantu anak didik dalam mengatasi hal yang sulit nampak dengan mata,
media pembelajaran memungkinkan terjadinya kontak langsung antara anak
didik, tenaga pendidik, dengan masyarakat, maupun dengan lingkungan alam di
sekitar mereka.
Q.

Pengertian Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam
Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di artikan sebagai peristiwa

belajar yang berhubungan dengan pemahaman tentang perkembangan Islam
dalam perspektif sejarah. Ruang lingkup Sejarah Kebudayaan Islam yaitu luas,
karena agama islam adalah sistem keyakinan dan kepercayaan yang mengatur
kaitan antara makhluk hidup yaitu manusia dan penciptanya, makhluk hidup
sesama makhluk hidup, makhluk hidup sesama lingkungannya, dengan
keseluruhannya tercermin dalam sejarah kehidupan umat Islam pada zaman
dahulu hingga sekarang.
Dengan Materi sejarah, juga akan dapat memberikan informasi tentang
keberhasilan dan kegagalan menghadapi berbagai persoalan bangsa. Didalamnya
pasti akan diuraikan bagaimana tindakan yang dilakukan para pelaku sejarah
yang tidak berhasil mencapai tujuan dan perbuatan apa yang mereka lakukan
yang berhasil mencapai tujuan. Karena cerita tentang keberhasilan dan kegagalan

adalah sisi kehidupan manusia yang bisa dipelajari dan diambil manfaatnya untuk
diaplikasikan di masa mendatang.33
Secara etimologis perlu dimiliki suatu individu dalam mendapatkan
pengertian yang baik sehingga akan membantu memahami suatu konsep tersebut
dari segi terminologis. Kata “sejarah” berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarah
dan syajara. Syajarah berarti pohon, sesuatu yang mempunyai akar, batang,
dahan, ranting, daun, bunga, dan buah.
Pengertian etimologis mempengaruhi individu dalam melihat sejarah
secara figurative sebagai pohon yang mempunyai akar yang berfungsi untuk
memperkuat berdirinya batang pohon dan menyerap air dan makanan demi
berlangsungnya pertumbuhan pohon tersebut.
Dari penjelasan di atas, Sejarah Kebudayaan Islam adalah peristiwa masa
lalu, peristiwa menjelang dan saat Muhammad Saw lahir kemudian di utus
sebagai Rasul itu adalah asal muasal Sejarah Kebudayaan Islam dan inilah yang
di namakan akar. Kemudian dari akar inilah tumbuh batang sejarah, yaitu masa
wafatnya Nabi Muhammad Saw, yaitu masa Khalifah al-Rasyidun, dan batang
itu terus tumbuh hingga menjadi banyak cabang baik pemikiran, sperti Syia’ah,
Khawarij, Murji’ah, dan Ahli Sunnah, atau kekuasaan, seperti Dinasti Umayyah,
Dinasti Abbasiyyah, Dinasti Fatimiyyah, dan Dinasti seterusnya. 34
Pengertian sejarah secara history, sejarah di ambil dari kata historia dalam
bahasa Yunani berarti informasi atau penelitian yang di tunjukan untuk
memperoleh kebenaran. Sejarah pada masa itu hanya berisi tentang “manusia dan
kisahnya” kisah tentang usaha-usahanya dalam memenuhi kebutuhan untuk
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menciptakan kehidupan yang tertib dan teratur, kecintaan akan kemerdekaan
serta kehausannya atau keindahan, dan pengetahuan.35
Secara umum, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) merupakan catatan tentang
sesuatu yang terjadi pada masa lampau yang di hasilkan oleh umat Islam untuk
kemaslahatan kehidupan manusia. Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah
Ibtidaiyah adalah salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang
menjelaskan tentang sejarah, perkembangan, peranan kebudayaan Islam dan
tokoh yang berprestasi dalam Sejarah Islam pada masa lampau, mulai dari sejarah
masyarakat Arab pra-Islam, sejarah kelahiran dan kerasulan Nabi Muhammad
SAW sampai masa Khulafa Urrasyidin.
Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) adalah salah satu mata
pelajaran yang diajarkan di Madrasah Ibtidaiyah. Mata pelajaran Sejarah
Kebudayaan Islam (SKI) merupakan salah satu pelajaran penting sebagai upaya
untuk membentuk watak dan kepribadian umat. Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)
adalah sekumpulan kejadian atau peristiwa penting dari tokoh muslim. Dengan
mempelajari Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) peserta didik dapat memperoleh
pelajaran yang berharga dari perjalanan dari seorang tokoh atau generasi zaman
dulu. Peserta didik juga dapat meneladani sifat-sifat yang baik dari para tokohtokoh islam zaman dulu.
Tujuan dan fungsi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, adalah:
a.

Tujuan Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah
1.

Memberian pengetahuan tentang sejarah Agama

Islam

dan

kebudayaan Islam kepada para peserta didik, agar memiliki data yang
objektif dan sistematis tentang sejarah.
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2.

Mengapresiasi dan mengambil ibrah, nilai dan makna yang terdapat
dalam sejarah.

3.

Menanamkan

penghayatan

dan

kemauan

yang

kuat

untuk

mengamalkan nilai-nilai Islam berdasarkan cermatan atas fakta sejarah
yang ada.
4.

Membekali peserta didik untuk membentuk kepribadiannya melalui
imitasi terhadap tokoh-tokoh teladan sehingga terbentuk kepribadian
yang luhur.

b.

Fungsi Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah
Melalui sejarah peserta didik ditanamkan menegakkan nilai, prinsip, sikap
hidup yang luhur dan Islami dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.36
Pada hakikatnya tujuan pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yaitu

membangun kesadaran siswa tentang pentingnya mempelajari nilai dan norma
dalam Islam yang di bangun oleh Rasulullah agar mengembangkan kebudayaan
Islam dan melatih daya kritis siswa agar supaya memahami kebenaran sejarah
islam secara betul dan di dasarkan pada pendekatan ilmiah. Sebab itu,
mempelajari Sejarah Kebudayaan Islam dapat menumbuhkan apresiasi dan
penghargaan siswa terhadap peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban
umat Islam dan mengembangkan kemampuan siswa untuk mengambil ibrah dari
peristiwa bersejarah, meneladani tokoh berprestasi, dan mengaitkan dengan
peristiwa social, budaya, politik dalam mengembangkan kebudayaan dan
peradaban Islam. Mempelajari Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di Madrasah
Ibtidaiyah adalah langkah awal bagi generasi Islam agar supaya mencintai dan
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merasa bangga terhadap kebudayaan besar yaitu hasil karya dari umat Islam pada
zaman dahulu.
Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah bertujuan agar
peserta didik memiliki kemampuan-kemampuan sebagai berikut:37
1.

Memberikan pengetahuan tentang sejarah Agama Islam dan kebudayaan
Islam pada masa Nabi Muhammad Saw dan Khulafaturrasyidin kepada
siswa agar ia memiliki konsep yang obyektif dan sistematis dan perspektif
historis.

2.

Mengambil ibrah/hikmah, nilai dan makna yang terdapat dalam sejarah. c.
Menanamkan penghayatan dan kemauan yang kuat untuk mengamalkan
akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk berdasarkan cematnya
atas fakta sejarah yang ada.

3.

Membekali siswa untuk membentuk kepribadiannya berdasarkan tokohtokoh teladan sehingga terbentuk kepribadian yang luhur. Membangun
kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran,
nilai-nilai dan norma-norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah
saw dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradapan Islam.

4.

Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat
yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini dan masa
depan.

5.

Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara
benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah.

6.

Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap
peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban umat Islam di masa
lampau.
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7.

Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil keputusan
ibrah dari peristiwa-pristiwa bersejarah (Islam), meneladani tokoh-tokoh
berprestasi, dan mengaitkannya dengan kegiatan sosial, budaya, politik,
ekonomi, iptek dan seni, serta mengembangkan kebudayaan dan peradapan
Islam.

R.

Fungsi Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Di Madrasah
Adapun fungsi pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam adalah:38

a.

Fungsi Pelajaran (otoritas). Sejarah menyediakan referensi yang berharga
kepada seseorang tanpa harus mengalaminya. Akan tetapi sejarah tidak
akan punya makna dan kesan yang kuat kalau tidak dibaca dan dipelajari
dengan empathi. Peristiwa sejarah hanya terjadi stu kali. Sehingga
dibutuhkan kreatifitas guru agar mampu menampilkan pelajaran tersebut
dengan menarik dihadapan anak didiknya.

b.

Fungsi Edukatif Sejarah menegaskan kepada siswa tentang keharusan
menegakkan nilai, prinsip, sikap hidup yang luhur dan Islami dalam
menjalankan kehidupan sehari-hari. Dengan pembelajaran sejarah secara
tidak langsung mendidik ruh dan jiwa anak didik dengan hikmah dan
makna peristiwa yang mereka dapatkan dalam peristiwa sejarah.

c.

Fungsi Keilmuan. Melalui sejarah siswa memperoleh pengetahuan yang
memadai tentang masa lalu tentang Islam dan Kebudayaan.

d.

Fungsi Rekreasi sangat banyak situs-situs purbakala yang menjadi obyek
wisata. Reaksi ini membantu anak didik memahami tentang pelajaran
sejarah yang telah mereka pelajari di sekolah. Fungsi Transformasi Sejarah
sebagai salah satu sumber yang sangat penting dalam merancang
transformasi masyarakat.

38

Agus Fahrudin, Op.Cit, h 261

S.

Langkah-langkah

Pembelajaran

Mata

Pelajaran

Sejarah

Kebudayaan Islam
Dalam pengelolaan program pembelajaran ada beberapa langkah atau
tahapan yang harus dijalani oleh seorang guru. Tahapan tersebut sama dengan
tahapan pengelolaan pembelajaran Mata Pelajaran antara lain, yaitu: tahap
persiapan atau perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian atau evaluasi.
1.

Tahap Perencanaan Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam
Perencanaan merupakan keseluruhan proses dan penentuan secara matang

tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa akan datang dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditentukan.39 Penentuan segala sesuatunya terlebih
dahulu, untuk melaksanakan sebagai kegiatan dan aktivitas, itulah yang disebut
dengan istilah ‘planning’. Adapun Planning adalah “penentuan terlebih dahulu
apa yang akan dikerjakan. Penentuan ini juga mencanangkan tindakan secara
effectiveness, efficiency dan mempersiapkan input dan output.40 Sedangkan
dalam proses belajar mengajar, perencanaan program pembelajaran memegang
peranan yang sangat penting, sebab menentukan langkah pelaksanaan dan
evaluasi. Keterpaduan pembelajaran sebagai suatu sistem bukan hanya antara
komponen-komponen proses belajar mengajar, tetapi juga antara langkah yang
satu dengan langkah berikutnya dan guru dalam melaksanakan program
pembelajaran benar-benar harus sesuai dengan yang telah direncanakan.41
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Agar proses pembelajaran yang dilakukan efektif dan efisien, dan anak
didik aktif mengikuti pelajaran, guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
a.

Tujuan pembelajaran yang diberikan.

b.

Ruang lingkup dan urutan bahan yang dimiliki.

c.

Sarana dan fasilitas yang dimiliki.

d.

Jumlah siswa yang akan mengikuti pelajaran.

e.

Waktu jam palajaran yang tersedia.

f.

Sumber bahan pelajaran yang bisa digunakan.
Perencanaan itu dapat bermanfaat bagi guru sebagai kontrol terhadap diri

sendiri agar dapat memperbaiki cara pengajarannya.33 Agar dalam pelaksanaan
pembelajaran berjalan dengan baik untuk itu guru perlu menyusun komponen
perangkat perencanaan pembelajaran antara lain:
1)

Menetukan Alokasi Waktu dan Minggu efektif, menentukan alokasi waktu
pada dasarnya adalah menetukan minggu efektif dalam setiap semester
pada satu tahun ajaran. Rencana alokasi waktu berfungsi untuk mengetahui
berapa jam waktu efektif yang tersedia untuk dimanfaatkan dalam proses
pembelajaran dalam satu tahun ajaran. Hal ini diperlukan untuk
menyesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar minimal
yang harus dicapai sesuai dengan rumusan standard isi yang ditetapkan.42

2)

Menyusun Program Tahunan (Prota), program tahunan (Prota) merupakan
rencana program umum setiap Mata Pelajaran untuk setiap kelas, yang
dikembangkan oleh guru Mata Pelajaran yang bersangkutan, yakni dengan
menetapkan alokasi dalam waktu satu tahun ajaran untuk mencapai tujuan
(standar kompetensi dan kompetensi dasar) yang telah ditetapkan. Program
ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran,
42
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karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program
berikutnya.43
3)

Menyusun Program Semesteran (Promes). program semester (Promes)
merupakan penjabaran dari program tahunan. Kalau Program tahunan
disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai
kompetensi dasar, maka dalam program semester diarahkan untuk
menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai
kompetensi dasar itu dilakukan.44

4)

Menyusun Silabus Pembelajaran, silabus adalah bentuk pengembangan
dan penjabaran kurikulum menjadi rencana pembelajaran atau susunan
materi pembelajaran yang teratur pada Mata Pelajaran tertentu pada kelas
tertentu.45 Komponen dalam menyusun silabus memuat antara lain
identitas Mata Pelajaran atau tema pelajaran, standard kompetensi (SK),
kompetensi dasar (KD), materi pelajaran, kegiatan pembelajaran,
indikator, pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber
belajar.46

5)

Menyusun

Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran

(RPP),

rencana

pelaksanaan pembelajaran (RPP) disusun untuk setiap Kompetensi dasar
(KD) yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. 47
Komponen-komponen dalam menyusun RPP meliputi: (a) Identitas Mata
Pelajaran ; (b) Standar Kompetensi; (c) Kompetensi Dasar; (d) Indikator
Tujuan Pembelajaran; (e) Materi Ajar; (f) Metode Pembelajaran; (g)
43
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Langkah-langkah Pembelajaran; (h) Sarana dan Sumber Belajar; (i)
Penilaian dan Tindak Lanjut.48 Selain itu dalam fungsi perencanaan tugas
kepala sekolah sebagai manajer yakni mengawasi dan mengecek perangkat
yang guru buat, apakah sesuai dengan pedoman kurikulum ataukah belum.
Melalui perencanaan pembelajaran yang baik, guru dapat mempersiapkan
segala sesuatu yang dibutuhkan siswa dalam belajar.
2.

Tahap Pelaksanaan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah
Kebudayaa Islam
Pada tahap pelaksanaan, aktivitas belajar mengajar berpedoman pada

persiapan pengajaran yang dibuat. Pemberian bahan pelajaran disesuaikan
dengan urutan yang telah diprogram secara sistematis dalam tahap persiapan.
Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran meliputi yaitu: kegiatan awal,
kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kegiatan awal merupakan kegiatan awal tatap
muka antara guru dan siswa. Dalam kegiatan ini guru memberi petunjuk,
pengarahan dan appersepsi, atau dapat juga dengan menyampaikan tujuan yang
akan dicapai dan memberikan beberapa pertanyaan (pretest). Dalam kegiatan
inti, guru menjelaskan materi dengan menggunakan pendekatan, metode dan
teknik yang seudah ditentukan. Sedangkan dalam kegiatan akhir dapat berupa
umpan balik dan penilaian.
Dalam hal pelaksanaan pembelajaran mencakup dua hal yaitu, pengelolaan
kelas dan peserta didik serta pengelolaan guru. Dua jenis pengelolaan tersebut
secara rinci akan diuraikan sebagai berikut:
a.

Pengelolaan Kelas dan Peserta Didik, satu upaya memperdayakan potensi
kelas yang ada seoptimal mungkin untuk mendukung proses interaksi
edukatif mencapai tujuan pembelajaran.49 Berkenaan dengan pengelolaan
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kelas sedikitnya terdapat tujuh hal yang harus diperhatikan, yaitu ruang
belajar, pengaturan sarana belajar, susunan tempat duduk, yaitu ruang
belajar, pengaturan sarana belajar, susunan tempat duduk, penerangan,
suhu, pemanasan sebelum masuk kemateri yang akan dipelajari
(pembentukan dan pengembangan kompetensi)
dan bina suasana dalam pembelajaran.50
b.

Tahap Penilaian/Evaluasi Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam
Istilah evaluasi berasal dari bahasa inggris yaitu “evaluation”. Menurut

Wand dan Gerald W. Brown evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses
untuk menentukan nilaidari sesuatu. Evaluasi merupakan suatu upaya untuk
mengetahui berapa banyak hal-hal yang telah dimiliki oleh siswa dari hal-hal
yang telah diajarkan oleh guru.51 Evaluasi merupakan suatu upaya untuk
mengetahui berapa banyak hal-hal yang telah dimiliki oleh siswa dari halhal yang
telah diajarkan oleh guru.52 Evaluasi pembelajaran mencakup evaluasi hasil
belajar dan evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi hasil belajar menekankan
pada diperolehnya informasi tentang seberapakah perolehan siswa dalam
mencapai tujuan pengajaran yang ditetapkan.
Sedangkan evaluasi pembelajaran merupakan proses sistematis untuk
memperoleh informasi tentang keefektifan proses pembelajaran dalam
membantu siswa mencapai tujuan pengajaran secara optimal.53
Pada bagian ini proses belajar mengajar dievaluasi untuk mengetahui
sejauhmana penguasaan bahan pelajaran oleh siswa dan untuk mengetahui
efektifitas dan efesiensi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Menurut Nana
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Sudjana, inti penilaian adalah “proses memberikan atau menentukan nilai kepada
objek tertentu berdasarkan suatu kreativitas tertentu”.54
Sedangkan fungsi dari evaluasi itu sendiri adalah:
a.

Penilaian berfungsi selektif.

b.

Penilaian berfungsi diagnostik.

c.

Penilaian berfungsi sebagai penempatan.

d.

Penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan.55

Langkah Penyiapan Media Pembelajaran untuk Pembelajaran Sejarah
Kebudayaan Islam Madrasah Ibtidaiyah
1)

Tahap Persiapan, tahap persiapan merupakan tahap awal dalam
penggunaan media pembelajaran.56 Ada beberapa langkah yang harus
dilaksanakan oleh seorang guru sebagai pengguna media dalam tahapan
ini, seperti membuat RPP, mempelajari tujuan, mempersiapkan materi,
memilih media, berlatih menggunakan media, menyiapkan dan mengatur
media, memastikan tempat mengajar.

2)

Tahap Penyajian, tahap penyajian berarti proses yang mengantarkan pada
tahap penerapan penggunaan media dan aktifitasnya terjadi dari awal
pembelajaran. jadi sebelum menggunakan media, ada berbagai langkahlangkah yang harus diperhatikan yaitu, menyampaikan pendahuluan,
menarik perhatian siswa, menjelaskan tujuan, menjelaskan apa yang harus
dilalukan Siswa, menjaga suasana Belajar.
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3)

Tahap Penerapan, tahap Penerapan Merupakan Tahap Inti, karena pada
tahap inilah guru menggunakan media pembelajaran. adapun Langkahlangkahnya sebagai berikut:
a.

Menggunakan Media, setelah menyiapkan berbagai keperluan dan
mengantar sampai pada tahap ketiga ini, maka inilah saatnya
menggunakan media. Dalam penggunaan media ini, guru harus
berusaha sebaik mungkin dalam menggunakannya untuk mencapai
hasil yang memuaskan. Segala persiapan dalam bentuk latihan
maupun mempersiapkan media itu sendiri menentukan bagaimana
kualitas Guru dalam menggunakan Media pembelajaran tersebut.

b.

Melakukan Evaluasi, evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai
proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (ketentuan, kegiatan,
keputusan, unjuk-kerja, proses, orang, objek dan yang lainnya)
berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Untuk menentukan
nilai sesuatu dengan cara membandingkan dengan kriteria, evaluator
dapat langsung membandingkan dengan kriteria umum, dapat pula
melakukan pengukuran terhadap sesuatu yang dievaluasi kemudian
membandingkan dengan kriteria tertentu57

4)

Tahap Kelanjutan, tahap ini adalah tahap terahir, adapun langkah yang perlu
dilakukan seorang Guru. Yaitu:
a.

Pendalaman Materi, seorang Guru meminta siswa untuk mendalami
materi dengan cara seperti mendiskusikan hasil tes siswa dan membuat
rangkuman.

b.

Tindak

lanjut,

guru

diharapkan

terus

menggunakan

media

pembelajaran agar terbiasa menggunakan dan menguasainya.
Sehingga dengan penggunaan media pembelajaran yang berkelanjutan
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akan meningkatkan kualitas hasil belajar dan memaksimalkan tujuan
pembelajaran.
T.

Karakteristik Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah
Ibtidaiyah
Ada beberapa karakteristik yang sekaligus menjadi komponen utama

sejarah sebagai sebuah disiplin itu.58
a.

Memiliki obyek material Sejarah termasuk bagian disiplin ilmu yang
mandiri karena ia mempunyai obyek material yang bisa dipelajari. Obyek
material sejarah adalah pengetahuan atau informasi faktual mengenai
peristiwa dan kejadian penting dalam kurun waktu tertentu. Lebih rinci
lagi, komponen dari obyek material adalah subyek, obyek, dan relasi antara
subyek dengan obyek. Subyek sejarah adalah manusia yang mengetahui
dan mengalami suatu peristiwa; obyek sejarah adalah peristiwa tersebut;
hubungan antara pelaku dan peristiwa juga menjadi materi dasar sejarah
sebagai ilmu. Oleh karena sejarah mempelajari pengalaman dan peristiwa
nyata, maka disiplin ini tergolong ke dalam ilmu empiris.

b.

Memiliki obyek formal Obyek formal adalah cara pendekatan dan metode
yang dipakai atas obyek material yang sedemikian khas, sehingga
mencirikan atau mengkhususkan bidang kegiatan yang bersangkutan.

c.

Sistematis Dengan landasan metode, sejarah sebagai kisah ditulis secara
sistematis. Hubungan antar bab dan hubungan antar sub bab pada setiap
bab disusun secara kronologis, sehingga uraian secara keseluruhan bersifat
diakronis (memanjang menurut alur waktu). Untuk mengetahui hubunganhubungan kronologis seperti itu dibutuhkan prosedur inquiry, yaitu
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15.

pencarian dan penemuan fakta dan makna sejarah. Uraian sistematis akan
menunjukkan hubungan antara satu fakta dengan fakta lain yang bersifat
kausalitas (hubungan sebabakibat), karena sejarah merupakan suatu proses.
Hal itu berarti kausalitas adalah hukum sejarah. Penulisan sejarah bisa
bersifat tematis dan sinkronis, artinya sejarah sebagai ilmu bisa disusun
berdasarkan tema dan konteks sosial terjadinya peristiwa itu tetapi unsur
utama sejarah (historical mindedness), yaitu pentingnya waktu sebelum
dan sesudah peristiwa itu terjadi harus diperhatikan.
d.

Teoritis Sejarah sebagai ilmu juga memiliki teori, yaitu teori sejarah. Selain
menggunakan metode dan teori sejarah, penulisan sejarah ilmiah dituntut
untuk menggunakan pendekatan multidimensional (interdisipliner), yaitu
penerapan konsep dan teori ilmu-ilmu sosial (antropologi, sosiologi,
budaya, agama, ekonomi, politik, dll.) yang relevan dengan masalah
sejarah yang dipelajari. Pendekatan ilmiah itu perlu dilakukan karena
tulisan sejarah ilmiah harus bersifat deskriptif-analisis.

e.

Filosofis. Filsafat adalah landasan berpikir untuk menegaskan kebenaran
ilmu. Pemikiran filsafat, khususnya logika berpikir dapat meningkatkan
kualitas pengetahuan manusia. Oleh karena itu, sejarah sebagai ilmu juga
memiliki filsafat sejarah. Perspektif filsafat itu digunakan untuk mencapai
dan mengukur obyektivitas dan kebenaran sejarah. Perspektif filsafat
sejarah bersifat plural dan dinamis. Oleh karena itu, bisa jadi ada satu
peristiwa, fakta, dan data sejarah yang dilihat dan dipahami dengan cara
yang berbeda. Filsafat sejarah kontemporer memahami fakta sejarah
sebagai hasil konstruksi dan rekonstruksi manusia; sejarah bukanlah
peristiwa itu sendiri melainkan laporannya. Implikasinya adalah laporan itu
bisa dikaji ulang dan maknanya pun bisa berkembang sesuai dengan
konteks penulis dan pembacanya.59
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1.

Karakateristik siswa usia madarasah ibtidaiyah

Ada beberapa karakteristik anak di usia Madrasah Ibtidaiyah yang perlu
diketahui para guru, agar lebih mengetahui dan memahami keadaan siswa. Bukan
hanya itu, pemahaman yang tepat mengenai kondisi siswa dan perkembangannya
baik yang menyangkut potensi dan keterbatasannya akan menentukan pilihan
strategi dan metode pembelajaran yang memadai.
Untuk mengetahui karakteristik siswa secara umum atau tingkat Madrasah
Ibtidaiyah, guru langsung mengamatinya di kelas. Tetapi pengamatan guru harus
didasarkan pada asumsi-asumsi yang kuat yang sudah terbukti melalui
penelitian-penelitian psikologi, pendidikan, sosial, dan fisiologis. Meskipun
bukan segala-galanya, teori itu bisa membantu kita untuk memahami dan
mengenali gejala-gejala yang ada pada diri siswa.
Secara umum, karakteristik siswa Madrasah Ibtidaiyah terutama ditingkat
tinggi sebagai berikut60:
a.

punya minat terhadap kehidupan praktis yang kongkrit,

b.

mulai berpikir komparatif dan

c.

realistik, punya rasa ingin tahu yang besar dan karena itu punya dorongan
belajar yang kuat, punya kecenderungan pada satu jenis pelajaran;
membutuhkan orang lebih dewasa untuk dijadikan idola, mampu
mengukur kemampuan sendiri, dan gemar hidup berkelompok dengan
teman sebayanya.

2.

Implikasi Karakteristik Siswa Usia Madrasah Ibtidaiyah dalam
Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam
Karakteristik peserta didik tingkat Madrasah Ibtidaiyah yang dilihat dari

berbagai teori berimplikasi pada proses pembelajaran secara menyeluruh. Hal ini
dikarenakan oleh gagasan bahwa peserta didik tidak hanya dianggap belajar dari
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dorongan internal dan kognitifnya saja tapi juga dari faktor ekternal sosial yang
ada di sekelilingnya.
a.

Implikasi terhadap perubahan paradigma pembelajaran
Mengacu pada paradigma pengajaran dan pembelajaran sebagaimana

tersebut di atas, paradigma pengajaran lebih memfokuskan pada peningkatan
kuantitas informasi, sedangkan paradigma pembelajaran fokus pada efisiensi dan
efektifitas proses pembelajaran mengenai apa yang diketahui oleh peserta didik
dan apa yang mampu mereka lakukan terhadap informasi baru (Arendale).
Pergeseran ini menuntut para pengajar untuk belajar dan menemukan kembali
sebagai sumber daya serta lingkungan pembelajaran yang terbarukan yang
diharapkan dan dibutuhkan oleh dunia kampus beserta para mahasiswanya.
Tuntutan ini mengarahkan para pengajar untuk mengintegrasikan diri dengan
komunitas akademis dan mahasiswa sebagai sumber pembelajaran.
Terdapat beberapa hal yang mencirikan adanya pergeseran paradigma
pembelajaran, antara lain pandangan pembelajaran dari berpusat pada guru
menuju berpusat pada siswa, darisatu arah menuju interaktif, dari isolasi menuju
lingkungan jejaring, dari pasif menuju aktifmenyelidiki, dari abstrak menuju
konteks dunia nyata, dari pribadi menuju pembelajaran berbasis tim, dari luas
menuju perilaku khas memberdayakan kaidah keterikatan, dari stimulasi rasa
tunggal menuju stimulasi ke segala penjuru, dari monomedia menuju
multimedia, dari hubungan satu arah bergeser menuju kooperatif, dari produksi
massa menuju kebutuhan pelanggan, dari usaha sadar tunggal menuju jamak, dari
satu ilmu pengetahuan bergeser menuju pengetahuan disiplin jamak, dari kontrol
terpusat menuju otonomi dan kepercayaan, dari pemikiran faktual menuju kritis,
serta dari penyampaian pengetahuan menuju pertukaran pengetahuan.61
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Dengan paradigma learner centered, guru lebih banyak memperhatikan
keadaan dan kebutuhan peserta didik dari pada untuk memikirkan materi yang
diajarkan. Pemilihan strategi pembelajaran lebih diutamakan dari materi ajar
karena pengalaman belajar peserta didik dianggap lebih penting dari pada
ketersampaian materi. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah implikasiimplikasi lainnya:
1. Orientasi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam bukan sekedar pada
hasilnya. Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam lebih dipusatkan pada proses
berfikir atau proses mental. Di samping kebenaran siswa, guru harus memahami
proses yang digunakan anak sehingga sampai pada jawaban itu.
2. Pembimbingan peserta didik dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan
dapat dilaksanakan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada
siswa untuk menampilkan perannya dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan
aktif dalam kegiatan pembelajaran. Di dalam kelas, penyajian pengetahuan jadi
(ready made) tidak mendapat penekanan, melainkan anak di dorong menemukan
sendiri pengetahuan itu melalui interaksi spontan dengan lingkungannya.
3. Pemakluman akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan
perkembangan diperlukan dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Teori
Piaget mengasumsikan bahwa seluruh siswa tumbuh melalui urutan
perkembangan yang sama. Namun pertumbuhan itu berlangsung pada kecepatan
yang berbeda.
4. Implikasi teori Vigotsky terhadap pembimbingan (scaffolding) peserta
didik dalam belajar Sejarah Kebudayaan Islam adalah bahwa tugas guru adalah
menyediakan dan mengatur lingkungan belajar bagi siswa dan mengatur tugastugas yang harus dikerjakan, serta memberikan dukungan yang dinamis,
sedemikian sehingga setiap siswa berkembang secara maksimal dalam zona
perkembangan proksimal masing-masing.62
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5. Pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik, jika peserta didik tidak
diberi kesempatan menyelesaikan masalah dengan tingkat pengetahuan yang
dimilikinya.
6. Pada akhir proses pembelajaran, peserta didik memiliki tingkat
pengetahuan yang berbeda sesuai dengan kemampuannya. Hal ini dikarenakan
oleh perbedaan-perbedaan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan siswa baik
itu yang menyangkut pikiran atau tindakan.
7. Untuk memutuskan (menilai) keputusannya, peserta didik harus bekerja
sama dengan peserta didik yang lain. Peserta didik bisa belajar bekerja sama
dengan yang lainnya untuk menyelesaikan tugas terstruktur atau tidak.
8. Guru harus mengakui bahwa peserta didik membentuk dan menstruktur
pengetahuannya berdasarkan modalitas belajar yang dimilikinya. Peserta didik
tidak dianggap sebagai tabula rasa melainkan individu yang kaya dengan
pengetahuan yang diperolehnya lewat pengalaman.
b.

Implikasi terhadap pemilihan model pembelajaran

Beragamnya cara pandang dan teori yang dipakai untuk melihat
karakteristik siswa

setingkat

Madrasah

Ibtidaiyah

menuntut

beragam

implimentasi dalam model pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Sebetulnya
banyak model-model pembelajarannya yang dikembangkan sesuai dengan
pandangan filosofinya. Model pembelajaran merupakan unsur yang paling luas.
Ia seakan-akan menjadi payung filosofis dari penerapan strategi, metode, dan
keterampilan membelajarkan materi.
Di samping itu, model pembelajaran juga dipahami sebagai bentuk
pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas
oleh guru di kelas. Dalam model pembelajaran terdapat strategi pencapaian

content/uploads/sites/15709/2018/01/Implikasi-Teori-Konstruktivisme-Vygotsky-DalamPelaksanaan-Model-Pembelajaran-Tematik-Integratif-Di-SD-1.pdf

kompetensi siswa dengan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Modelmodel pembelajaran menjadi empat kelompok. Model-Model Pemrosesan
Informasi, model pemrosesan informasi menitikberatkan pada penyelesaian
masalah, oleh karenanya model ini menekankan pada pemikiran produktif.
Beberapa contoh dari model ini adalah:63
a.

Model Pengembangan Konsep, Model Pengembangan Proses
bertumpu pada proses berpikir, antara lain adalah bagaimana cara
mengorganisasikan data atau informasi sehingga terbentuk konsep.
Di samping itu, juga dipelajari cara-cara memahami konsep-konsep
secara efektif serta cara-cara penyajian yang bertahap sesuai dengan
tingkat pengetahuan siswa.

b.

Model Berpikir Induktif, dalam model ini, kemampuan untuk
menciptakan konsep dari upaya induksi dijadikan landasan utama
untuk mengembangkan kemampuan berpikir.

c.

Model lnkuiri, pada hakikatnya cara belajar adalah berupa latihan
berpikir melalui pertanyaan-pertanyaan. Siswa dilatih berpikir baik
secara deduktif (misalnya merumuskan masalah-masalah dan
membuat hipotesis) maupun secara induktif (misalnya, dapat
menarik kesimpulan dari data yang mereka cari).

d.

Model

Pengembangan

Pola

Berpikir

Ilmiah

model

ini

mengembangkan cara berpikir yang efektif, dengan asumsi bahwa
dengan berpikir efektif, siswa akan dapat menyerap lebih banyak
informasi maupun konsep-konsep.
1)

Model-Model Pengembangan Pribadi, strategi belajar dari Model

Pengembangan Pribadi bertolak dari kepentingan individual. Proses belajarnya
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ditujukan untuk memahami dirinya, kemudian meningkatkannya pada
kemampuan yang lebih tinggi, misalnya agar lebih kreatif, lebih kuat
pendiriannya, lebih sensitif, yang semuanya itu ditujukan untuk mencapai
kualitas hidup yang lebih baik.
Dalam model ini, guru berlaku sebagai penasihat, sedangkan hubungan
guru dan siswa lebih sebagai partner atau mitra kerja. Siswa bekerja sesuai
kapasitasnya sendiri, sedangkan guru siap sedia memberi pertolongan yang
diperlukan. Harapannya ialah, agar siswa dapat mandiri. Beberapa model yang
termasuk dalam pengembanagan pribadi ini adalah:
a.

Model Latihan Kesadaran Diri, model ini memberi kesempatan kepada
para siswa untuk melakukan aktivitas, misalnya melakukan percobaan,
presentasi dan bertukar pikiran. Cara ini bertujuan agar para siswa
menyadari kapasitas diri, pikiran maupun perasaannya sehingga
berkembang secara lebih efektif.

b.

Model Kerja Kelompok di Dalam Kelas, model ini mempunyai tujuan
akademik yang diraih melalui tugas-tugas kelompok. Cara ini sekaligus
dapat digunakan untuk mengembangkan rasa tanggung jawab, percaya diri,
dan rasa solidaritas dalam bermasyarakat.

2)

Model-Model Interaksi Sosial, model Interaksi Sosial menekankan pada

adanya hubungan kerja sama antara individu dengan masyarakat, atau dengan
pribadi lain. Prioritas utamanya diberikan pada kemampuan individu dalam
berhubungan dengan orang lain, pengembangan peranan dalam proses-proses
demokratis, serta kemampuanuntuk dapat bekerja dengan orang lain. Beberapa
contoh model Interaksi Sosial ialah:
a.

Model Penelitian Beregu, model Penelitian Beregu dapat digunakan untuk
tujuan belajar yang bersifat akademik maupun sosial. Misalnya, untuk
menjadi seorang warga negara yang demokratis dan mampu ikut
memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi.

b.

Model Germain Peran, model ini memberi kesempatan kepada siswa-siswa
untuk mengembangkan kemampuan sosial. Para siswa mempraktikkan
untuk menempatkan diri mereka di dalam peran-peran; guru mengatur
siswanya untuk berperan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
Dengan cara ini, diharapkan siswa tidak hanya dapat lebih me mahami
permasalahan sosial, tetapi juga dapat tebih menghayati nilai nilai sosial
yang terkandung di dalamnya.

c.

Model Latihan Dalam Laboratorium, model ini ditujukan untuk
pengembangan kemampuan sosial yang khusus. Pembelajarannya
dilakukan metalui berbagai pengalaman praktis maupun simulatif.
Tujuannya adalah, untuk mengembangkan sikap dan pemahaman terhadap
nitai-nilai yang terkandung dalam interaksi antar manusia.

3)

Model-Model Modifikasi Tingkah Laku, contoh model modifikasi tingkah
laku ialah:

Model Belajar Tuntas, model ini mendefinisikan “bakat” sebagai “waktu yang
dibutuhkan bagi siswa untuk menguasai materi pelajaran”. Konsep yang berlaku
adalah “kemampuan untuk dapat menguasai materi pelajaran”.
Dengan dukungan teknologi pendidikan, model ini dapat memberi
kesempatan bagi siswa yang cepat untuk maju, tanpa terhambat oleh siswa yang
lamban. Sedangkan siswa yang lamban akan memperoleh perlakuan khusus agar
dapat menguasai bahan pelajaran secara tuntas. Aspek ketuntasan ini dapat
diukur, karena dalam model ini tujuan belajar dirumuskan dalam bentuk tingkah
laku yang dapat diukur (observable behaviour).
4)

Quantum Learning
Pembalajaran Quantum Learning Lebih mengutamakan keaktifkan peran

serta siswa dalam berinteraksi dengan situasi, belajarnya melalui panca inderanya
baik melalui penglihatan, pendengaran,perabaan penciuman dan pengecapan,
sehingga hasil penelitian Quantum Learning terletak pada modus berbuat yaitu
katakan dan lakukan, dimana proses pembelajaran Quantum Learning

mengutamakan keaktifkan siswa, siswa mencoba mempraktekan media melalui
kelima inderanya dan kemudian melaporkannya dalamlaporan praktikum dan
dapat mencapai daya ingat 90% .semakin banyak indera yang terlibat dalam
interaksi belajar, maka materi pembelajran akan semakin bermaknaSelain itu
dalam proses pembelajaran perlu dipedengarkan musik untuk mencegah kebosan
dalam belajamya.Pemilihan jenis musik pun harus diperhatikan, agar jangan
musik yang dipergunakan maiah menganggu konsentrasi belajar siswa.64
Pembelajaran quantum memiliki karakteristik umum yang dapat
memantapkan dan menguatkan sosoknya. Beberapa karakteristik umum yang
tampak membentuk sosok pembelajaran quantum sebagai berikut :
a.

Pembelajaran quantum berpangkal pada psikologi kognitif, bukan fisika

kuantum meskipun serba sedikit istilah dan konsep kuantum dipakai. Oleh karena
itu, pandangan tentang pembelajaran, belajar, dan pembelajar diturunkan,
ditransformasikan, dan dikembangkan dari berbagai teori psikologi kognitif;
bukan teori fisika kuantum. Dapat dikatakan di sini bahwa pembelajaran
kuantum tidak berkaitan erat dengan fisika kuantum – kecuali analogi beberapa
konsep kuantum. Hal ini membuatnya lebih bersifat kognitif dari pada fsikis.
b.

Pembelajaran quantum lebih bersifat humanistis, bukan positivistis-empiris,

“hewan-istis”, dan atau nativistis. Manusia selaku pembelajar menjadi pusat
perhatiannya. Potensi diri, kemampuan pikiran, daya motivasi, dan sebagainya
dari pembelajar diyakini dapat berkembang secara maksimal atau optimal.
Hadiah dan hukuman dipandang tidak ada karena semua usaha yang dilakukan
manusia patut dihargai. Kesalahan dipandang sebagai gejala manusiawi. Ini
semua menunjukkan bahwa keseluruhan yang ada pada manusia dilihat dalam
perspektif humanistis
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c.

Pembelajaran quantum lebih bersifat konstruktivis(tis), bukan positivistis-

empiris, behavioristis, dan atau maturasionistis. Karena itu, menurut hemat
peneliti, nuansa konstruktivisme dalam pembelajaran kuantum relatif kuat.
Malah dapat dikatakan disini bahwa pembelajaran kuantum merupakan salah
satu cerminan filsafat konstruktivisme kognitif, bukan konstruktivisme sosial.65
U.

Pengembangan Pembelajaran Materi Sejarah Kebudayaan Islam
1.

Pengembangan materi ajar

Pengembangan bahan ajar adalah upaya penyusunan bahan ajar
baik yang berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis oleh guru untuk menunjang
kegiatan belajar mengajar dikelas. Pengembangan bahan ajar merupakan cara
guru melakukan pengembangan dengan dua cara, yakni : resources by design,
yaitu sumber-sumber belajar yang dirancang dan dikembangkan untuk
kepentingan pembelajaran, dan resources by utilizion, yaitu sumber-sumber
belajar yang ada di lingkungan sekitar yang dapat digunakan dan dimanfaatkan
bagi kepentingan pembelajaran.66
Sementara itu, apa yang dimaksud dengan bahan ajar atau materi
pembelajaran (instructional materials) adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi
yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri
dari pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, prosedur), keterampilan, dan sikap atau
nilai. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari
keseluruhan kurikulum. Oleh karena itu, materi pembelajaran harus dipersiapkan
dengan baik agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran.
2.
65
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Dalam menyusun dan mengembangkan bahan ajar dalam pembelajaran
perlu diperhatikan prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar antara lain: 1) mulai
yang dari mudah untuk memahami yang sulit, dari yang kongkrit untuk
memahami yang abstrak, 2) pengulangan akan memperkuat pemahaman, 3)
umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman peserta
didik, 4) memotivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu
keberhasilan belajar, 5) mencapai tujuan ibarat naik tangga, setahap demi
setahap, akhirnya akan mencapai ketinggian tertentu; 6) mengetahui hasil yang
telah dicapai akan mendorong peserta didik untuk terus mencapai tujuan.67
3.

Langkah-langkah Pengembangan Materi Ajar

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pengembangan
materi ajar adalah
a.

Identifikasi Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, standar
kompetensi merupakan sebuah acuan yang digunakan oleh guru dalam
proses pembelajaran untuk mengukur kemampuan peserta didik yang perlu
dikuasai baik dalam ranah pengetahuan, sikap, ataupun keterampilan
sebagai syarat kelulusan.68

b.

Identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran, identifikasi dilakukan
berkaitan dengan kesesuaian materi pembelajaran dengan tingkatan
aktifitas/ranah pembelajarannya. Materi yang sesuai untuk ranah kognitif
ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek intelektual,
seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Dengan
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demikian, jenis materi yang sesuai untuk ranah kognitif adalah fakta,
konsep, prinsip dan prosedur.
Materi pembelajaran yang sesuai untuk ranah afektif ditentukan
berdasarkan perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti
minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Dengan demikian, jenis
materi yang sesuai untuk ranah afektif meliputi rasa dan penghayatan,
seperti pemberian respons, penerimaan,internalisasi, dan penilaian.
c.

Menentukan cakupan materi, dalam menentukan cakupan atau ruang
lingkup materi pembelajaran harus diperhatikan apa jenis materinya,
apakah itu berupa aspek kognitif (fakta, konsep, prinsip, prosedur), aspek
afektif (nilai dan sikap), ataukah aspek psikomotorik (prosedur dan
gerak melakukan sesuatu). Selain itu, perlu

diperhatikan pula

prinsipprinsip yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan materi
pembelajaran yang menyangkut keluasan dan kedalaman materinya, inti
dan pendukung, atau prasyarat dan lanjutan.
d.

Sumber-sumber yang bisa dijadikan rujukan pengembangan materi bisa
berupa buku teks, ahli sejarah, sampai pada masyarakat.

V.

Pelaksanaan Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Berdasarkan
Kurikulum 2013
Sesuai dengan Kurikulum 2013, selama pelaksanaan pembelajaran

pembelajaran berlangsung, guru selalu menanamkan pendidikan karakter.
Implementasi pendidikan karakter dapat dilakukan di lingkungan keluarga,
sekolah dan masyarakat. Untuk implementasi pendidikan karakter di sekolah,
dapat dikembangkan ketika proses pembelajaran berlangsung. Di dalam kelas,
guru menanamkan nilai-nilai karakter dengan pemberian contoh dan juga dengan
mengambil hikmah dari materi yang telah dipelajari. Terdapat 18 nilai nilai
karakter yang perlu dikembangkan dalam upaya pelaksanaan pendidikan karakter
di sekolah yakni, religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri,
demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai

prestasi, bersahabat/ komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli
lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.
Secara umum, pelaksanaan pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam terdiri
dari tiga tahapan kegiatan yakni kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan
penutup.69
Pada tahap pendauluan, guru mengawali pelajaran dengan mengucap salam
kemudian siswa menjawabnya. Selanjutnya guru dan siswa membaca basmalah
secara bersama-sama. Guru menanyakan kehadiran siswa dengan melakukan
absensi. Kegiatan absensi digunakan guru untuk mengamati perilaku atau sikap
siswa juga untuk melihat kondisi siswa. Setelah absensi, guru melakukan tanya
tawab terkait dengan meteri yang telah dipelajari sebelumnya dan juga materi
yang akan dipelajari.
Sesuai dengan RPP yang disusun, dalam kegiatan inti pembelajaran guru
Sejarah Kebudayaan Islam sudah menerapkan pendekatan Saintifik meskipun
dalam

prakteknya

guru

masih

mengalami

kesulitan

terutama

untuk

mengkondisikan siswa ketika memancing siswa untuk bertanya dan melakukan
asosiasi. Kegiatan inti terdiri dari kegiatan mengamati, kegiatan menanya,
kegiatan mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi, kegiatan mengasosiasi,
dan kegiatan mengkomunikasikan.
Dalam kegiatan pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, siswa dituntut
oleh guru untuk aktif baik dalam bertanya, mangumpulkan informasi, berpikir
kritis maupun mengemukakan pendapat. Kegiatan penutup diawali dengan
evaluasi, selanjutnya menarik kesimpulan secara bersama-sama dengan siswa
dari materi yang telah di pelajari. Pada tahap ini guru juga memberikan tindak
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lanjut untuk kegiatan selanjutnya yaitu mengerjakan tugas. Setelah menarik
kesimpulan, guru menyampaikan hikmah dari pembelajaran yang telah
dilaksanakan yang juga erat dengan nilai-nilai karakter. Tahap akhir dari kegiatan
penutup yang dilakukan guru adalah mengajak siswa untuk mengucapkan rasa
syukur dilanjutkan dengan doa kafaratu majelis di akhiri dengan mengucap
salam.
W.

Strategi dan Metode Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang
Efektif
1.

Pengertian Strategi Pembelajaran

Strategi pembelajaran secara khusus adalah suatu strategi yangmenjelaskan
tentang komponen-komponen umum dari suatu bahan pelajaran dan prosedurprosedur akan digunakan bersama-sama untuk mencapai tujuan belajar yang
telah ditetapkan secara efektif dan efesien. 70 Secara umum strategi mempunyai
pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai
sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi
bisa diartikan sebagai pola-polaumum kegiatan pendidik dan anak didik dalam
perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah
digariskan.

71

Strategi adalah suatu perencanaan yang berisi tentang rangkaian

kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan kata lain,
stategi pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh perancang (designer)
dalam menentukan metode menyampaikan pesan, penentuan media, alur isi
pelajaran, serta interaksi antar pembelajar, guru dan peserta didik atau antar
peserta didik.
Strategi pembelajaran yang dipilih oleh pendidik selayaknya didasarkan
pada berbagai pertimbangan sesuai dengan situasi, kondisi, dan lingkungan yang
70
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akan dihadapinya. Pemilihan strategi pembelajaran umumnya bertolak dari (a)
rumusan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, (b) analisis kebutuhan dan
karakteristik peserta didik yang dihasilkan, (c) jenis materi pembelajaran yang
akan dikomunikasikan. Ketiga elemen yang dimaksud, selanjutnya disesuaikan
dengan media pembelajaran atau sumber belajar yang tersedia dan mungkin
digunakan.72
Secara umum strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap kegiatan
yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta
didik menuju tercapai tujuan pembejalan tertentu.73
Ada dua hal yang perlu diperhatikan dari strategi pembelajaran
a.

strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan)
termsuk rancangan penggunaan metode dan pemanfaatan sumber
daya/kekuatan dalam pembelajaran. Ini berarti bahwa penyusunan suatu
strategi baru sampai pada proses penyusunan rencana kerja belum sampai
pada tindakan.

b.

strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya arah dari semua
penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Oleh karena itu, guru, dalam
melakukan tugasnya, harus memiliki pengetahuan berbagai strategi
pembelajaran. Pengetahuan yang dimaksud bukan sekedar mengenal dan
memahami melainkan juga mampu dan trampil menggunakannya sampai
bisa mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Terdapat
beberapa

hal

penting

yang

harus

diperhatiakn

guru

sebelum

mengembangkan strategi pembelajaran. Hal-hal itu mencakup tujuan yang
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ingin dicapai, materi yang harus dikuasai, siswa sebagai peserta didik, dan
alokasi waktu.
2.

Metode Pembelajaran

Pembelajaran SKI pada umumnya masih menggunakan metode ceramah,
sehingga siswa menjadi kurang kreatif dan kegiatan pembelajaran hanya
berlangsung satu arah yang menyebabkan siswa menjadi pasif dan hanya
memperhatikan guru. Para siswa juga terlihat bosan dan jenuh selama mengikuti
proses pembelajaran dan guru cenderung menguasai kelas sehingga siswa enggan
untuk bertanya dan kurang leluasa untuk menyampaikan ide-idenya.74
Metode

pembelajaran

adalah

cara

yang

digunakan

untuk

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata
dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Meskipun demikian, istilah
metode seringkali disejajarkan atau dianggap sama dengan strategi. Oleh karena
itu, kedua kata tersebut bisa dipakai secara bergantian. Banyak metode
pembelajaran yang biasa digunakan untuk mengimplementasikan strategi
pembelajaran,

diantaranya:

ceramah,

demonstrasi,

diskusi,

simulasi,

laboratorium, pengalaman lapangan, brainstorming, debat, simposium, dan
sebagainya.
Dari sekian banyak metode yang biasa dilakukan di ruang belajar adalah
metode ceramah (lecturing). Metode ceramah dalam pembelajaran PAI adalah
cara guru menyampaikan materi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan
penuturan lisan secara langsung kepada peserta didik di depan kelas disertai
penggunaan media untuk mencapai kompetensi dan indikator pembelajaran yang
telah ditetapkan agar peserta didik dapat memiliki pemahaman dan
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menerapkannya dalam kehidupan sesuai dengan ajaran Islam.75 Metode ini
sangat dominan dalam strategi pembelajaran Ekspositori dengan model Direct
Instruction dalam paradigma belajar Teacher-centered, pembelajaran berpusat
pada guru.
Metode Ceramah bisa jadi sangat entertaining atau menghibur di kelas
tetapi ia kurang bisa bisa melibatkan peserta didik untuk terlibat secara aktif
dalam pembelajaran. Bukan berarti Ceramah harus ditinggalkan. Ia masih bisa
dipakai dalam model pembelajaran dengan syarat harus dimodifikasi dengan
metode-metode lain yang melibatkan keaktifan dan keterlibatan siswa.
Berbagai ragam metode bisa digunakan untuk pembelajaran Sejarah
Kebudayaan Islam dengan model CTL dengan syarat memenuhi prinsip prinsip
REACT Relating, Experiencing, Applying, Colaborating, dan Transfering
(Menghubungkan,

Mengalami,

Menerapkan,

Bekerja-sama,

dan

Menyampaikan).
Tidak ada metode pembelajaran yang terbaik untuk satu mata pelajaran
tertentu. Metode yang baik ditentukan oleh banyak faktor, salah satunya adalah
kesesuaian metode itu dengan karakteristik peserta didik dan struktur dan jenis
materi. Ukurannya baik tidaknya metode adalah terletak pada seberapa efektif
metode itu dipakai untuk menghantarkan peserta didik menguasai kompetensi
yang ditentukan.
Mengingat beragamnya faktor-faktor belajar mulai dari peserta didik baik
dari sisi kecenderungan gaya belajar, meskipun secara keseluruhan cenderung
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bergaya kinestetik, latar belakang keluarga, sosial, dan ekonomi, banyaknya jenis
dan struktur materi beserta ranah belajar dan kompetensi yang harus dikuasai,
maka perlu bagi guru mengetahui dan menguasai berbagai metode pembelajaran.
Dalam satu tatap muka, besar kemungkinan guru memakai lebih dari satu metode
untuk menemani peserta didik belajar.
a.

Metode untuk Pengusaan Ranah Kognitif
1.

Examples Non Examples (Contoh berupa Gambar)
Metode pembelajaran example non example adalah metode

pembelajaran yang menggunakan contoh-contoh, contoh-contoh dapat
diperoleh dari kasus atau gambar yang relevan dengan Kompetensi Dasar.
Metode example non example merupakan strategi pembelajaran yang
menggunakan gambar sebagai media untuk menyampaikan materi
pelajaran. Strategi example non example juga ditujukan untuk
mengajarkan siswa dalam belajar memahami dan menganalisis sebuah
konsep.76 Konsep pada umunya dipelajari melalui dua cara: pengamatan
dan definisi. Example non example adalah strategi yang dapat digunakan
untuk mengajarkan definisi konsep. Langkah-langkah sebagai berikut:
1.

Siapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran.

2.

Tempelkan gambar di papan atau dinding-dinding kelas.

3.

Minta peserta didik untuk berimajinasi membayangkan hidup di alam
seperti yang ada dalam gambar; menanyakan bagaimana perasaanya,
apa yang harus dilakukan, dan bagaimana melakukannya.
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4.

Beri petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk
memperhatikan/menganalisis gambar.

5.

Bentuk kelompok diskusi 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari analisa
gambar tersebut dicatat pada kertas.

6.

Beri tiap kelompok kesempatan membacakan hasil diskusinya.

7.

Mulai dari komentar/hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan
materi sesuai tujuan yang ingin dicapai.

8.

77

Ibid.,,

Tarik kesimpulan.77

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Pada penelitian ini jenis penelitian yang di gunakan oleh penulis adalah
jenis penelitian lapangan yaitu suatu telaah yang secara sistematis, faktual, dan
akurat mengenai fakta dan sifat populasi yang langsung di lakukan di lapangan
sehingga mampu melihat bagaimana penggunaa aplikasi video conference pada
Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Di Madrasah Ibtidaiyah
Swasta Raihanah Manado. Sedangkan pendekatan yang di pakai adalah
pendekatan kualitatif deskriptif dalam bentuk studi kasus.
Pendekatan kualitatif deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan
suatu gejala, peristiwa kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif
memusatkan perhatian pada masalah actual sebagaimana adanya pada saat
penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha
mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa
memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.78
B. Tempat dan Waktu Penelitian
Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis mengambil tempat di
Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado yang beralamat di Paniki II
Kecamatan Mapanget. Adapun waktu pelaksanaanya penelitian ini 2 bulan
mulai dari Mei sampai Juli 2021.
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C. Data dan Sumber Data
Adapun data yang di maksud dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis
yaitu:
a. Data Primer
Merupakan data utama yang di ambil langsung dari para infoman yang
dalam hal ini adalah: Kepala Madrasah, Guru, dan Siswa kelas IV dan V di
Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado.
b. Data sekunder
Data sekunder yang di peroleh tidak secara langsung dari objek data yang
di peroleh dari dokumentasi, seperti sejarah sekolah.
D. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat peneliti
adalah peneliti itu sendiri atau biasa di sebut sebagai human instrument.
Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam pelaksanaan
penelitian merupakan cara untuk mendapatkan data yang di butuhkan
berdasarkan kajian yang di teliti oleh seorang peneliti. Metode yang di gunakan
antara lain:
1. Observasi
Observasi adalah sebuah pernyataan yang menjelaskan fakta. Saat observer
(orang yang melakukan observasi) melakukan observasi, maka observer lebih
dari sekedar “melihat”. Observer become aware of something using their
senses. Observer melakukan observasi dengan melibatkan kelima panca indera
(mata, telinga, hidung, kulit, lidah).79 Observasi. Observasi didefinisikan
sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam”
perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu
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kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu
kesimpulan atau diagnosis.80
Observasi penelitian kualitatif adalah pengamatan langsung terhadap objek
untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam
upaya mengumpulkan data penelitian. Observasi di lakukan dengan cara
mengunjungi lokasi Penelitian di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah
Manado, sehingga secara langsung melihat bagaimana penggunaan aplikasi
video conference pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI).
2. Wawancara
Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk
mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa
wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara
pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang di
wawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung. Dalam hal ini penulis
melakukan wawancara dengan kepala madrasah, guru dan siswa di Madrasah
Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado.81.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung
ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti bisa berupa
dokumen resmi seperti surat putusan, surat instruksi, sementara dokumen tidak
resmi seperti surat nota, dan surat pribadi yang dapat memberikan informasi
pendukung terhadap suatu peristiwa. Dalam penelitin kualitatif dokumen
merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi
dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan datadata yang diperlukan
dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara mendalam sehingga dapat
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mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.82
Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan,
biografi. Dokumentasi yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup,
sketsa, dan lain-lain.
Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang sudah di jelaskan
di atas, maka sangat penting bagi penulis dalam memperoleh data ketika
melakukan penelitian lebih mudah akan terjun langsung ke lapangan untuk
mencari data yang akan di tuangkan dalam bab IV nantinya sebagai hasil
penelitian tersebut.
E. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan serta
meningkatkan data sehingga muda di baca. Analisis data adalah proses mencari
dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh, sehingga mudah di
pahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Proses
analisis data ini bertujuan untuk menemukan jawaban dari hasil penelitian yang
di lakukan. Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi:
1. Reduksi Data
Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan
memfokuskan pada hal yang penting. Reduksi data dapat di artikan sebagai
proses

pemilihan,

pemusatan

perhatian,

pada

penyederhanaan,

pengabsahan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan yang
tertulis di lapangan. Reduksi data ini ini terjadi terus menerus dengan
penyelesaian data yang ketat berdasarkan aspek yang di teliti.
2. Penyajian Data
Analisis yang kedua yaitu penyajian data yang di sajikan secara deskriptif
berdasarkan aspek yang di teliti. Data di ambil dari berbagai informasi yang
Wahidmurni, “Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan”, (Malang:
UM Press, 2008), hlm. 35
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di kumpulkan. Dengan cara ini di harapkan penulis dapat dengan mudah
pengambilan kesimpulan.
3. Penarikan Kesimpulan
Untuk menyederhanakan analisis tentang penggunaan aplikasi video
conference pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah
Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado, data ini di analisis secara kualitatif
berdasarkan semua informasi yang di peroleh untuk di tarik sebuah
kesimpulan sesuai permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini.
F. Pengujian Keabsahan Data
Agar data yang telah terkumpul dapat dipertanggungjawabkan, maka
data-data tersebut perlu untuk dikaji dan diperiksa ulang dengan teknik
Triangulasi data. Dalam taeknik pengumpulan data, triangulasi di artikan
sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai
teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti
melakukan

pengumpulan

data

dengan

triangulasi,

maka

peneliti

mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek
kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai
sumber data.83
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Adapun triangulasi data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai
berikut:
1. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara
mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yaitu:
Kepala Madrasah, Guru Kelas dan siswa kelas IV dan V di Madrasah
Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado kemudian data-data tersebut
disimpulkan.
2. Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan
cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda
yaitu: teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari ketiga teknik
tersebut apabila ada perbedaan, maka peneliti melakukan wawancara secara
berulang-ulang dengan sumber data untuk memastikan data-data tersebut
benar atau tidak benar.
3. Triangulasi Waktu
Triangulasi waktu, dalam hal ini peneliti lebih suka observasi, wawancara
dan dokumentasi pada waktu pagi, siang dan sore hari ,

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Gambaran Umum Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah
Manado
Penelitian ini di lakukan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah,
Kompleks Perum Salak Asri Lingkungan 1, Paniki II, Kecamatan Mapanget
Manado, Sulawesi Utara. Keadaan lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Swasta
Raihanah sangat indah jika di pandang dari luar sekolah, karena pemandangan
di luar sekolah sangat indah banyak kebun-kebun yang hijau. Keadaan sekolah
sangat memprihatinkan karena bangunan masih belum sempurna, dan ruangan
kelas masih belum lengkap. Beberapa ruangan masih sering bocor jika hujan
turun. Keadaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah perlu mendapatkan
perhatian serius dalam hal pengadaan sarana dan prasarana sekolah agar dapat
menjamin terlaksananya kegiatan belajar yang baik.
B. Hasil Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (a) bagaimana penggunaan
video conference pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas IV dan
V di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado, (b) bagaimana
problematika penggunaan video conference pada mata pelajaran Sejarah
Kebudayaan Islam kelas IV dan V di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah
Manado, (c) bagaimana solusi terhadap problematika penggunaan video
conference pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas IV dan kelas
V di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado.
Pengumpulan data di lakukan dengan melakukan observasi, wawancara
dan dokumentasi. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif. Indikator yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan wawancara
adalah : (a) pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan menggunakan

video conference pada kelas IV dan V di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah
Manado; (b) bagaimana problematika pengunaan video conference pada
pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas IV dan kelas V di Madrasah
Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado; (c) bagaimana solusi terhadap
problematika penggunaan video conference pada pembelajaran Sejarah
Kebudayaan Islam kelas IV dan kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Swasta
Raihanah Manado.
Observasi awal penulis lakukan untuk mengetahui fasilitas atau sarana
dan prasarana di sekolah. Selain itu, peneliti juga mengamati bahwa guru-guru
di sekolah tersebut menggunakan aplikasi video conference dalam kegiatan
pembelajaran sejarah kebudayaan islam seperti penggunaan Zoom dan Google
Meet dan Whatsap. Oleh karena itu, peneliti dan guru khususnya guru mata
pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam memberlakukan pembelajaran dengan
menggunakan aplikasi video conference.
Untuk lebih jelas tentang penelitian ini, melalui hasil wawancara
berdasarkan peneliti lakukan dengan beberapa partisipan di antaranya : kepala
madrasah, guru kelas III sampai guru kelas VI dan siswa di Madrasah Ibtidaiyah
Swasta Raihanah Manado. Hasil wawancaranya sebagai berikut :
1. Metode Pelaksanaan Pembelajaran
Pembelajaran kita dilaksanakan secara online karena saat ini masa pandemi
covid-19 jadi kita tidak bisa mengumpulkan siswa untuk bertatap muka secara
langsung. Metode yang di gunakan guru yaitu metode ceramah, tanya jawab
dan penugasan.
Hasil wawancara yang dilakukan dengan guru kelas V mengenai
metode

pembelajaran

yang

digunakan

dalam

pembelajaran

Sejarah

Kebudayaan Islam pada masa Covid-19 materi Kisah Teladan Sahabat Abu
Bakar Ash-Shiddiq dapat dipahami bahwa guru menggunakan metode ceramah,
tanya jawab dan penugasan yaitu menjelaskan melalui aplikasi Google Meet.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan guru kelas IV mengatakan
bahwa: “metode yang saya gunakan yaitu metode ceramah, tanya jawab dan
penugasan. Saya menjelaskan materi tentang Isra’ Miraj Nabi Muhammad
kemudian saya menanyakan kembali kepada siswa tentang dan setelah itu saya
memberikan tugas. Saya menampilkan materi melalui aplikasi Zoom.”
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa proses
pembelajaran dilaksanakan melalui aplikasi zoom dan google meet oleh sebab
itu guru menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan penugasan. karena
metode tersebut dirasa cocok digunakan pada kondisi pembelajaran yang
dilakukan secara online.
a. Prosedur Melakukan Pembelajaran:
1. Tahap Persiapan
Pada tahap persiapan, guru membuat power point atau video yang akan di
tampilkan pada zoom atau google meet, kemudian guru membuat link
pembelajaran pada aplikasi yang akan di gunakan nanti.
2. Tahap Pelaksanaan
Pelaksanaan pengabdian dengan menyebarkan ke siswa link yang akan
memulai pembelajaran. Link tersebut disebarkan melalui group kelas di
whatsapp.
b. Aplikasi yang digunakan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah
Manado
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Madrasah terkait dengan aplikasi
yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah Zoom, Google Meet dan
Whatsap. Semua proses pembelajaran dilakukan melalui aplikasi Zoom, Google
Meet dan Whatsap. Whatsapp digunakan untuk berkomunikasi atau
mengingatkan peserta didik terkait mata pelajaran yang akan dipelajari, dan
meminta peserta didik untuk log in sesuai user dan password yang telah
diberikan guru, ataupun berkomunikasi dengan peserta didik terkait kendala

tidak bisa masuk atau belum paham penggunaan aplikasi zoom dan google meet
serta permasalahan lainnya.
Hasil wawancara tersebut di perkuat dengan hasil wawancara dengan
guru kelas V
“Saya ketika pembelajaran itu saya sering menggunakan Google Meet,
Karena Google Meet lebih mudah di gunakan untuk siswa dan orang tua
di bandingkan dengan Zoom”.
Hasil wawancara dengan guru kelas IV mengatakan bahwa:
“Saya menggunakan aplikasi Zoom dalam pembelajaran Sejarah
Kebudayaan Islam”.
c. Manfaat penggunaan aplikasi video conference
1. Guru :
Mempermudah guru memberikan materi, dan mempermudah proses
penilaian.
2. Siswa :
Menumbuhkan minat belajar bagi peserta didik, lebih mengetahui cara
penggunaan aplikasi video conference,
3. Bagaimana Penggunaan Video Conference Pada Mata Pelajaran
Sejarah Kebudayaan Islam Kelas IV dan Kelas V Madrasah Ibtidaiyah
Swasta Raihanah Manado
Penggunaan video conference di masa pandemi covid-19 sangat berperan
penting pada lembaga pendidikan. Dimasa Pandemi Covid-19 pembelajaran
jarak jauh menjadi solusi bagi sistem Pendidikan, yaitu dengan memanfaatkan
aplikasi video conference. Penggunaan video conference sangat membantu para
guru dalam kegiatan pembelajaran. Dengan munculnya rancangan metode
pembelajaran yang baru sehingga siswa dengan guru menjadi lebih mudah.
Dengan adanya media teknologi tersebut diharapkan siswa dapat mengingat
dengan baik materi yang di sampaikan. Pada masa pandemic ini, sistem
pembelajaran tidak di lakukan di sekolah. Jadi dengan adanya teknologi sistem

pembelajaran tidak harus dengan tatap muka, tidak harus mempertemukan
siswa dengan guru.
Penelitian yang di lakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif.
Penggunaan Aplikasi Video Conference pada mata pelajaran Sejarah
Kebudayaan Islam kelas IV dan V di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah
Manado peneliti mengambil 5 (lima) guru diantaranya 1 (satu) kepala madrasah
4 (empat) guru kelas, dan 2 (dua) siswa. Hasil penelitian yang di lakukan oleh
peneliti terkait dengan penggunaan aplikasi video conference yaitu Zoom, dan
Google Meet di dapatkan fakta bahwa :
“Pada saat belajar mengajar kami guru-guru menggunakan aplikasi video
conference. Pada aplikasi video conference kami menampilkan power
point, dan video. Kemudian dari hasil power point dan video yang telah
di tampilkan melalui aplikasi Zoom dan Google Meet siswa mudah
mengingat dan memahami materi yang di berikan..”84
Seorang guru wali kelas VI mengatakan bahwa :
“Saya menggunakan aplikasi video conference seperti Zoom. Dalam
menggunakan aplikasi zoom saya menampilkan power point yang telah
saya ringkas kemudian saya tampilkan di Zoom. Saya menggunakan
power point tidak disetiap pertemuan. Cara saya menggunakan aplikasi
Zoom, saya menampilkan power point materi tentang Silsilah dari
Usman Haji, Dewi Sarifah dan Sunan Muria. Kemudian saya
menjelaskan kepada siswa setelah itu saya menanyakan kembali kepada
siswa tentang materi yang telah saya sampaikan. Kemudian saya
memberikan tugas kepada siswa.”85
Seorang guru wali kelas V mengatakan bahwa :
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“Saya ketika pembelajaran itu saya sering menggunakan Google Meet,
Karena Google Meet lebih mudah di gunakan untuk siswa dan orang tua
di bandingkan dengan Zoom. Saya juga tidak mau mempersulit orang
tua siswa ketika mereka tidak bisa menggunakan Zoom. Melalui saya
bisa menampilkan power point yang telah saya ringkas dari materi
google meet yang telah saya ringkas. Kemudia saya menyuruh siswa
untuk menuliskan materi tersebut sambil mendengarkan saya
menjelaskan setelah itu saya memberikan tugas kepada siswa.” 86
Seorang guru wali kelas IV mengatakan bahwa :
“Saya menggunakan aplikasi Zoom dalam pembelajaran Sejarah
Kebudayaan Islam yaitu saya membuat power point yang berkaitan
dengan materi yang saya ajarakan yaitu materi Isra’ Miraj Nabi
Muhammad SAW. Materi tersebut saya ringkas kemudian di tampilkan
melalui Zoom kemudian saya menyuruh siswa untuk menulis materi
tersebut. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab berdasarkan materi yang
telah di sampaikan. Setelah itu saya memberikan tugas kepada siswa” 87
Hasil wawancara dengan wali kelas III mengatakan bahwa :
“Dalam pembelajaran saya menggunakan aplikasi google meet. Dari
aplikasi tersebut saya menampilkan power point, saya meringkas materi
tersebut dan saya tampilkan melalui Google Meet. Kemudian saya
menjelaskan dan memberikan tugas kepada siswa.” 88
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Hasil wawancara dengan siswa kelas IV dan V mengatakan bahwa : siswa
tersebut senang menggunakan aplikasi video conference seperti Zoom Meeting
dan Google Meet.
Berdasarkan data hasil wawancara di atas, dengan 5 (guru) guru dan 5
(lima) siswa responden di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado,
menggunakan aplikasi video conference saat proses belajar mengajar seperti
penggunaa Zoom, dan Google Meet. Penggunaan Zoom dalam pembelajaran
guru dan siswa dapat bertatap muka melalui layar leptop atau HP. Zoom dapat
membantu guru dalam menyampaikan materi, interaksi antar guru dan siswa di
masa pandemi covid-19.
4. Bagaimana Problematika Penggunaan Aplikasi Video Conference pada
mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas IV dan V di
Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado.
Pelaksanaan pendidikan di sekolah-sekolah tentunya tidak ada yang tidak
memiliki kendala dalam pembelajaran. Entah itu kendala dari luar maupun dari
luar. Kendala yang di temukan dalam pembelajaran yaitu fasilitas atau sarana
dan prasarana yang di butuhkan masih kurang. Sebagaimana yang di temukan
oleh peneliti di lapangan bahwa :
Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Raihanah Manado di kelola oleh Yayasan
Pendidikan Raihanah Paniki Dua. Yayasan ini membawahi beberapa lembaga
pendidikan baik non formal ataupun pendidikan formal. Pendidikan non formal
yang di bawahi oleh yayasan ini yaitu Bimbingan Tahfidz Quran Raihanah
Manado, sedangkan pendidikan formal yang di bawahi oleh yayasan ini yaitu
Raudathul Athfal Raihanah Manado, dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta
Raihanah Manado. Pendidikan formal melaksanakan pembelajaran pada pagi
hari sedangkan yang non formal melaksanakan pembelajaran pada sore hari.89
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Selain itu, melalui data yang peneliti dapatkan bahwa jumlah siswa dan
guru di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado masih tergolong rendah,
dan sumber biaya operasional Madrasah ini semua bersumber dari anggaran
Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) sehingga fasilitas belajar yang di
perlukan guru dalam melaksanakan pembelajaran kurang terpenuhi dan belum
maksimal.
Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti terhadap
kepala madrasah di dapatkan kendala dari guru yaitu
“Beberapa guru yang belum mengerti cara penggunaan Zoom, jaringan
yang kurang baik”. Dan beberapa kendala yang di temukan oleh siswa
“kadang ada orang tua murid yang susah sinyal, beberapa orang tua
murid yang tidak mengetahui cara menggunakan aplikasi Zoom, dan
Google Meet,.”90
Pelaksanaan pembelajaran yang di lakukan oleh setiap lembaga
pendidikan tentunya harus memperhatikan segala hal yang mendukung untuk
kegiatan pembelajaran. Ketersediaan segala fasilitas yang ada akan
mengakibatkan perbaikan atau peningkatan pada pembelajaran.
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru wali kelas VI mengatakan
bahwa
“Kendala yang saya alami yaitu dalam membuat power point ketika
saya sedang sibuk saya tidak ada waktu membuat power point.”
Seorang guru wali kelas V mengatakan bahwa:
“Ketika membuat media melalui power point, kendala yang saya alami
yaitu ketika menyesuaikan background dengan tulisan, anak lebih suka
dengan background yang bergambar, maka dari itu saya kesulitan
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menyesuaikan background yang memiliki banyak warna dengan
tulisan.”
Salah seorang guru wali kelas IV mengatakan bahwa :
“Saya menggunakan Zoom dalam proses belajar mengajar. kendala
yang saya alami ketika saya menggunakan Zoom jaringan internet
terkadang jaringan yang tidak baik.”
Hasil wawancara dengan guru wali kelas III mengatakan bahwa:
“Kendala yang saya alami ketika menggunakan power point yaitu saya
tidak punya waktu membuat media pembelajaran
5. Bagaimana Solusi Terhadap Problematika Penggunaan Aplikasi Video
Conference pada mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas IV
dan V di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado
Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti terhadap kepala
madrasah di dapatkan kendala dari guru yaitu
Untuk mengatasi kendala-kendala yang di alami pada kegiatan pembelajaran
dengan menggunakan aplikasi video conference solusinya adalah sekolah
memberikan bantuan berupa Kartu kuota kepada guru dan siswa, untuk orang
tua yang belum bisa mengetahui penggunaan aplikasi zoom dan google meet
perlu meminta bantuan atau petunjuk kepada orang yang sudah mengerti
menggunakan aplikasi tersebut.91
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru wali kelas VI mengatakan
bahwa
“Kendala yang saya alami yaitu dalam membuat power point ketika
saya sedang sibuk saya tidak ada waktu membuat power point. Solusi
saya untuk mengatasi masalah tersebut yaitu saya lebih memilih media-
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media pembelajaran yang mudah yaitu dengan memanfaatkan buku.
Masing-masing siswa sudah ada buku. Saya meminta siswa untuk
mempelajari materi yang telah saya berikan dan menjawab soal-soal
yang ada.”92
Seorang guru wali kelas V mengatakan bahwa:
“Ketika membuat media melalui power point, kendala yang saya alami
yaitu ketika menyesuaikan background dengan tulisan, anak lebih suka
dengan background yang bergambar, maka dari itu saya kesulitan
menyesuaikan background yang memiliki banyak warna dengan tulisan.
Solusi dari saya mengalihkan pembelajaran dengan memanfaatkan
buku yang ada.”
Salah seorang guru wali kelas IV mengatakan bahwa :
“Saya menggunakan Zoom dalam proses belajar mengajar. kendala
yang saya alami ketika saya menggunakan Zoom jaringan internet
terkadang jaringan yang tidak baik. Solusi dari saya, saya pergi ke
rumah teman yang punya jaringan wi-fi agar lebih mudah saya
mengakses internet.”
Hasil wawancara dengan guru wali kelas III mengatakan bahwa:
“Kendala yang saya alami ketika menggunakan power point yaitu saya
tidak punya waktu membuat media pembelajaran Solusinya,
pembelajaran saya alihkan ke dan penugasan di WhatsApp Group.”
C. Pembahasan Hasil Temuan Peneliti
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pokok yang di angkat
dalam penyusunan skripsi adalah : bagaimana penggunaan aplikasi video
conference pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas IV dan V di
Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado, bagaimana problematika
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penggunaan aplikasi video conference pada mata pelajaran Sejarah
Kebudayaan Islam kelas IV dan V di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah
Manado,

dan bagaimana solusi terhadap problematika penggunaan aplikasi

video conference pada pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas IV
dan V di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado.
1. Metode Pelaksanaan Pembelajaran
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru di sekolah tersebut bahwa
mana guru-guru menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan penugasan.
Karena metode tersebut sangat cocok di gunakan dimasa pandemi covid-19.
Dalam pembelajaran tersebut guru-guru menggunakan aplikasi zoom, google
meet dan whatsap.
Sejarah Kebudayaan Islam merupakan pembelajaran yang tak lepas dari
sebuah cerita kejadian masa lampau, sehingga untuk menyampaikan materi
tersebut guru harus menceritakan atau menjelaskan bagaimana kejadian
tersebut sehingga metode yang digunakan guru dalam proses pembelajaran
tersebut adalah metode ceramah. Pada tersebut guru mepaparkan bahwa beliau
menjelaskan melalui layar aplikasi zoom atau google meet hal demikian
merupakan termasuk kedalam metode ceramah hanya saja penyampaian materi
tidak dilakukan guru secara langsung dengan adanya tatap muka antara guru
dengan peserta didik.
Metode pembelajaran adalah cara atau tahapan yang digunakan dalam
interaksi antara peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran
yang telah ditetapkan sesuai dengan materi dan mekanisme metode
pembelajaran.93
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2. Bagaimana Penggunaan Video Conference Pada Mata Pelajaran
Sejarah Kebudayaan Islam Kelas IV dan Kelas V Madrasah Ibtidaiyah
Swasta Raihanah Manado
Berdasarkan data hasil wawancara dengan guru-guru di Madrasah
Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado bahwa mana guru-guru tersebut
menggunakan aplikasi berupa Zoom, Google Meet dan Whatsap dalam
pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Dari hasil wawancara tersebut guru
menyebarkan link Zoom atau Google Meet sebelum memulai pembelajaran.
Setelah itu guru menampilkan power point di layar dan menjelaskan materi
yang telah ditampilkan.
Power Point sebagai bagian dari fasilitas yang telah tersedia pada
komputer merupakan salah satu piranti lunak dari paket Microsoft Power Point
digunakan untuk membuat slide presentasi yang ditampilkan melalui layar
komputer. Berbeda dengan slide transparan atau mika, slide yang dibuat dengan
Microsoft Power Point mempunyai banyak kelebihan, antara lain; mampu
menampilkan tulisan dan gambar dengan bermacam warna, dapat diselengi
dengan gambar hidup atau film, proses penulisan yang mudah (bila salah ketik,
tinggal di delete-red), pola tulisan dapat dipilih sesuai dengan selera kita dan
dapat pula menyisipkan suara (lagu) sehingga presentasi menjadi lebih menarik
dan atraktif.94
WhatsApp adalah aplikasi pesan untuk smartphone dengan basic mirip
BlackBerry Messenger. WhatsApp Messenger itu sendiri merupakan aplikasi
pesan lintas platform yang memungkinkan seseorang bertukar informasi tanpa
biaya SMS, karena WhatsApp Messenger menggunakan paket data internet
yang sama untuk email, browsing web, dan lain-lain. Aplikasi WhatsApp
Messenger biasanya menggunakan koneksi 3G/4G atau WiFi untuk komunikasi
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data. Dengan menggunakan WhatsApp, seseorang dapat melakukan obrolan
online, berbagi file, dan bertukar informasi.95
3. Bagaimana Problematika Penggunaan Aplikasi Video Conference pada
mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas IV dan V di
Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado.
Sesuai dengan hasil peneliti bahwa kendala yang di hadapi yaitu bahwa
mana di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado masih dalam
pembangunan, dan juga kendala utamanya sarana dan prasarana pendukung
yang masih terbatas, seperti computer, dan LDC Proyektor. Kendala yang lain
yaitu ketersediaan jaringan internet dan sinyal. Ada juga kendala yaitu
kurangnya waktu mereka untuk merancang media pembelajaran yang akan di
gunakan dalam pembelajaran. Kendala dari siswa, beberapa orang tua murid
yang belum mengetahui penggunaan dari Zoom, Google Meet, dan beberapa
siswa yang tidak memiliki Handphone, jaringan yang tidak baik.
pembelajaran jarak jauh secara online masih mengalami banyak
kendala, diantaranya adalah terdapat orang tua yang tidak memiliki ponsel
pintar sebagai sara belajar online bagi anaknya, selain harus bekerja atau
mengurus rumah orang tua juga harus mendampingi anaknya ketika belajar.
Kendala ini tidak hanya dirasakan oleh peserta didik namun juga pendidik,
terutama bagi guru-guru yang belum mahir dalam menggunakan komputer
secara online tentu akan menyulitkan. Kendala lainnya adalah materi yang
disampaikan tidak sepenuhnya dipahami oleh peserta didik karena proses
pembelajaran tidak dilaksanakan secara langsung oleh peserta didik.
4. Bagaimana Solusi Terhadap Problematika Penggunaan

Video

Conference pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di
Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado
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Solusi untuk mengatasi kendala yang di alami dalam pembelajaran
Sejarah Kebudayaan Islam dengan menggunakan aplikasi video conference
adalah sebagaimana hasil wawancara dengan guru-guru di sekolah tersebut
kendala yang mereka alami kurangnya sarana dan prasarana. Jaringan internet
yang tidak mendukung, Maka dari kendala yang di alami tersebut sekolah
menyediakan kuota dengan jaringan yang mendukung. Agara pembelajaran
dapat terlaksana dengan baik.
Menurut Rusman (2011: 351) pembelajaran online memiliki kelebihan
diantaranya adalah pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi melalui
internet kapan dan dimana saja, pembelajaran dapat menggunakan bahan ajar
yang terstruktur dan terjadwal melalui internet serta peserta didik dapat belajar
meupun mengulang bahan pelajaran setiap saat.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Penggunaan Aplikasi Video Conference pada mata pelajaran Sejarah
Kebudayaan Islam (SKI) di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado.
Dimasa Pandemi Covid-19 ini pendidikan di sekolah dilakukan secara
Online. Pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan sarana yang
menunjang terjadinya pembelajaran jarak jauh. Pemanfaatan sarana
pembelajaran online dilakukan dengan penggunaan media seperti
WhatsApp, Zoom Meeting, dan Google Meet. Penggunaan aplikasi
WhatssApp, Zoom, dan Google Meet sebagai media pembelajaran Sejarah
Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado yaitu
untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar. Media pembelajaran
sangat berperan penting bagi guru dalam proses pembelajaran.
2. Kendala dalam penggunaan media pada pembelajaran Sejarah Kebudayaan
Islam sebagai berikut:
Saat ini kendala guru dari penggunaan media pembelajaran yaitu jaringan
internet dan sinyal dalam melakukan kegiatan pembelajaran, kurangnya
waktu dalam membuat media, dan beberapa orang tua yang belum
mengetahui penggunaan aplikasi zoom dan google meet
3. Solusi guru dalam menghadapi masalah penggunaan aplikasi video
conference pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah
Ibtidaiyah Swasta Rihanah Manado
pembelajaran Solusi guru dalam menghadapi masalah tersebut dengan
memilih pembelajaran yang lebih mudah, agar proses belajar mengajar
tetap berjalan. Untuk jaringan internet dan sinyal, kepala sekolah
menfasilitasi guru-guru dan siswa berupa kartu kuota. Dan untuk orang tua
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yang belum mengetahui penggunaan aplikasi zoom dan google meet perlu
ada bimbingan dari orang yang bisa menggunakan aplikasi tersebut.
B. Saran
Dalam penulisan ini peneliti juga mengajukan saran yang bisa membantu
proses pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado antara
lain sebgai beriku :
1. Kepala Madrasah untuk mengarahkan kepada guru-guru menggunakan
media belajar dalam proses pembelajaran saat proses belajar mengajar,
media pembelajaran tersebut baik berupa video, gambar, lembar kerja
siswa, dan lain-lain, agar siswa lebih muda mengingat dan memahami
materi yang di sampaikan sehingga proses pembelajaran lebih efektif.
2. Guru Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) hendaknya menggunakan media
seperti video dan gambar dalam proses pembelajaran. Namun video yang
Diberikan jangan terlalu panjang. Jika terlalu panjang, para peserta didik
tidak akan fokus.
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Lampiran 5
A. Sejarah Berdirinya Sekolah MI Raihanah
Keberadaan taman pendidikan Al-Qur’an Raihanah Paniki II
merupakan cikal bakal rintisan berdirinya lembaga pendidikan manado dan di
tetapkan rumah keluarga Sulistyo-Kaluku di jadikan sebagai secretariat
lembaga pendidikan.
Dengan berjalannya waktu lembaga sudah berjalan 1 tahun 6 bulan
Ustadz Muhammad Ruslan Essa ke rumah memberi informasi bahwa Hajjah
Santi yang punya swalayan paniki jaya mau wakafkan tanah tapi untuk sekolah.
Beliau tawarkan kepada kami (Kel. Sulistyo – Kaluku untuk mengelola dengan
informasi yang disampaikan Ustadz Muhammad Ruslan Essa itu dari Hajjah
Santi (Andita Susanti Mamonto). Pada hari Senin, 5 juli 2010 bertepatan 22
Rajab 1431 H Hajjah Santi sampaikan niatnya kepada istri kalau beliau mau
beli tanah untuk sekolah tapi beliau ingin serahkan wakafkan keraihanah untuk
buat sekolah.96
Maka pada hari Ahad, 28 Rajjab 1431 H bertepatan 11 Juli 2010 Hajjah
Andita Susanti Mamonto mengundang kami, yang terdiri :
1. Danang Ponco Sulistyo
2. Maryan Kaluku
3. Siti Rahmawati Alun
4. B. Soesilowaty
5. Trisnawaty Kaluku
6. H. Lukman Bulwafa
7. Muhammad Ruslan Essa
8. Drs. Imran Mantau
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Hasil Wawancara dengan Farha Kurniati selaku Kepala MIS Raihanah Manado, 21 Juni
2021, 11.00 WITA

Bertemu dirumah Hajjah Santi Beliu menyerahkan sertifikat tanah
untuk di wakafkan dihadapan kepala KUA Kecamatan Mapanget dan
disaksikan oleh Imam Majid Besar Al Muhajirin Paniki Dua Bpk H. Lukman
Bulwafa, dan Khatib Bpk Ustadz Ruslan Essa. Dengan akta ikrar No :
Kk.23.4./3/BA.03.0/75/2010 terdaftar tanah tekarangan dengan ukuran panjang
25 M2 dan lebar 20,1 M2 luas 511 M2 yang terletak dikelurahan paniki 2
kecamatan mapanget kota manado dengan batas – batas sebelah timur : selokan,
sebelah barat, : Rini Kasim sebelah utara, tanah negara : sebelah selatan : jalan.
Tahun pelajaran 2012 / 2013 kami membuka pendaftaran peserta didik
baru kelas 1 dengan jumlah peserta didik 2 orang. Proses kegiatan belajar
mengajar berjalan sesuai dengan porgaram pembelajaran dengan guru ustazah
Nemi sompito berjalan 2 bualan akhirnya kami menitipkan 2 peserta didik di
MI Ataqwa Perkamil menemui kepala MI ustazah Wiwin Winangsi S.PD.I.
Tahun pelajaran 2013/2014 kami membuka pendaftaran peserta didik langsung
terimah pindahan dengan jumlah peserta didik 9 orang dengan menyewah
sebuah rumah kel. Lahmudin-Kaluku yang berada ditempat strategis dijalan
anggur II No. 30 Lingkungan II Kelurahan paniki II kecamatan Mapanget kota
Manado. Dengan keberadaan MI yang sudah berjalan kami pengurus Yayasan
Raihanah Mapanget sulawesi utara membuat permohonan diterbitkannya ijin
operasional dengan surat permohonan nomor : 004/YRM-SU/VII/2013 tanggal
10 juli 2013. Dengan adanya keluar surat keputusan kepala kantor kementrian
agama kota Manado Nomor : Kd.23.04/SK/PP.00/3368/2013 tentang
persetujuan pendirian madrasah Ibtidaiyah MI Swasta Raihanah di linggkungan
kantor kementrian agama kota Manado tertanggal 29 juli 2013 resmilah MIS
Raihanah Raihanah paniki dua menjadi madrasah binaan Kantor Kementrian
Agama Kota Manado.
2. Letak Geografis
MI Raihanah berstatus Swasta/Yayasan yang terletak di jalan Salak
Lingkungan I Kelurahan paniki II kecamatan Mapanget kota Manado

merupakan lokasi yang strategis, di mana sekolah ini lumayan jauh dengan
jalan raya dan jauh dari keramaian sehingga tidak mengganggu peserta untuk
belajar.
Kelurahan ini berada di Kecamatan Mapanget Paniki II, dengan batas-batas
wilayah sebagai berikut:
1) Sebelah Timur

: Selokan

2) Sebelah Barat

: Rini Kasim

3) Sebelah Utara

: Tanah Negara

4) Sebelah Selatan

: Jalan

3. Visi dan Misi MI Raihanah Manado
Visi Madrasah
Terwujudnya Siswa Yang Cerdas Serta Unggul Dalam IMTAQ Dan IPTEK.
Misi Madrasah
1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dan proses belajar yang
efektif dan menyenangkan.
2. Mendidik peserta didik cinta kepada Allah swt. Rasul-nya serta gemar
membaca dan memahami Al-Qur’an sebagai pedoman hidup.
3. Mendidik peserta didik patuh kepada Orang Tua, Guru dan serta peraturan
Madrasah/Sekolah.
4. Menciptakan lembaga pendidikan yang harmonis dengan melibatkan
seluruh komponen Madrasah/Sekolah yang terkait dalam proses
pendidikan di lingkungan yayasan Raihanah Mapanget Sulut.97
5. Profil Madrasah
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1) Nama Madrasah

: MIS Raihanah Paniki Dua

2) No. Statistik Madrasah

: 11127170009

3) Titik Kordinat

: 1 30’41 “LU, 124 55’18” BT

4) Akreditas

:-

Dokumen I MI Raihanah Mapanget Manado

5) Alamat Lengkap

: kompleks perum salak asri Lingkungan.

1 Paniki Dua kecamatan Mapanget
6) Ijin Oprasional

:

Kd.23.4/2/SK/PP.00/3368/2013

Tanggal 29 juli 2013 / (Revisi) Kd.23.04/2/SK/PP.00/813/2014 Tanggal
: 01 Apil 2014
7) NPWP

: 03.347.497.4-821.000

8) Nama Kepala

: Farha Kurniati, S.PdI

9) No. Tlp/HP

: 082345027333

10) Nama Yayasan

: Raihanah Mapanget Sulawesi Utara

11) Alamat yayasan

: Jl. Salak IV No. 14 Link. I Kel. Paniki

Dua
12) No. Tlp Yayasan / HP

: 085394320255 / 085356791580

13) No Akte Pendirian Yayasan

: 15 Tanggal 13 April 2013

14) SK Kementerian Hukum Dan HAM

:

AHU-

4428.AH.01.04.Tahun 2013 Tanggal 02 Agustus 2013
15) Status Tanah

: Milik

6. Keadaan Guru dan Pegawai
Keadaan guru dan pegawai pada MI Raihanah Manado akan di sajikan dalam
bentuk table berikut:

Tabel 4.1
Data Keadaan Guru di MIS Raihanah Manado
No

Nama

Jenis

Uraian

Jabatan

Kelamin
1.

Farha Kurniati, S.Pd.I

P

Honor

Kepala Sekolah

2

Aryati Laode, S.Pd

P

Honor

Wali Kelas VI

3

Muharatun, S.Pd

P

Honor

Wali Kelas V

4

Muliati, S.Pd

P

Honor

Wali Kelas IV

5

Meylan Juliati Daud, S.Pd

P

Honor

Wali Kelas III

6

Putri Candra Pitaloka, S.Pd

P

Honor

Wali Kelas II

7

Indah Indira, S.Pd

P

Honor

Wali Kelas I

8

Arkob

L

Honor

Guru Bahasa Arab

Sumber Data : Dokumen MI Raihanah Mapanget Manado98
Guru adalah unsur yang penting dalam pelaksanaan pembelajaran pada pendidikan di
sekolah. Melihat data yang ada, di dapati kebenaran yang ada di lapangan bahwa guru
dan kependidikan di MIS Raihanah Mapanget Manado masih dalam taraf kekurangan
guru. Sebab itu, di buktikan bahwa jumlah keseluruhan hanya 8 (delapann) orang
pendidik.
7. Keadaan Siswa Madrasah
Berdasarkan tingkatan kelas, keadaan siswa di MIS Raihanah Manado
tergolong rendah. Adapun keadaan siswa di sajikan dalam bentuk table:

98
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Tabel 4.2
Keadaan Siswa Tahun 2020/2021
Tingkatan Kelas

L

P

Total

1

9

8

17

2

9

7

16

3

14

9

23

4

7

7

14

5

2

3

5

6

7

5

12

Total

48

39

87

Sumber Data : Dokumen MI Raihanah Mapanget Manado99
Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan subjek penelitian pada guru kelas
I sampai kelas VI dan Kepala Sekolah di MIS Raihanah Manado yang berjumlah 7
(Tujuh) orang. Secara lengkap akan di tampilkan dalam bentuk tabel berikut:
Tabel 4.3
Daftar Nama Guru Kelas I sampai Kelas VI
No

Nama Guru

Pendidikan

Jabatan

Jenis
Kelamin

1

Farha Kurniati, S.Pd.I

S1

Kepala

P

Sekolah
2

Aryati Laode, S.Pd

S1

Wali Kelas VI

P

3

Muharatun, S.Pd

S1

Wali Kelas V

P

4

Muliati, S.Pd

S1

Wali Kelas IV

P

5

Maylan Juliati Daud,

S1

Wali Kelas III

P

S.Pd

99
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6

Putri Candra Pitaloka,

S1

Wali Kelas II

P

S1

Wali Kelas 1

P

S.Pd
7

Indah Indira, S.Pd

Sumber data : Dokumen MIS Raihanah Manado100
8. Keadaan Sarana dan Prasarana Madrasah
Berdasarkan data yang di peroleh, keadaan sarana dan prasarana pada Madrasah
Ibtidaiyah Raihanah Manado adalah sebagai berikut:
1) Luas Tanah

: 511 m2

2) Status Kepemilikan

: Milik Yayasan

3) Jenis Bangunan

: Semi Permanen

4) Gedung
a. Ruang Kantor

: 1 ruang

b. Ruang Kelas

: 5 Ruang

c. Ruang perpustakaan : Belum Ada
d. Ruang Laboratorium : Belum Ada
e. Ruang Komputer

100

: Belum Ada

f. Ruang Serba Guna/Aula

: Belum Ada

g. Musholla

: Belum Ada

h. Gudang

: Ada

i. Kantin

: Ada

j. WC Guru

: 1 ruang

k. WC Siswa

: 2 ruang

Dokumen laporan Bulanan MIS Raihanah Manado

5) Sarana Pendidikan
a. Computer

: Belum Ada

b. Laptop

: 2 Unit

c. Printer

: 1 Unit

d. LCD Project

: Belum Ada

Lampiran 6
PEDOMAN OBSERVASI
PENGGUNAAN APLIKASI VIDEO CONFERENCE PADA MATA
PELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM (SKI) KELAS IV DAN V DI
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) RAIHANAH MANADO

1. Mengamati letak geografis lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS)
Raihanah Manado.
2. Mengamati guru yang menggunakan aplikasi video conference pada mata
pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dimasa pandemi covid-19 di kelas
IV dan V Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Raihanah Manado.
3. Mengamati proses belajar mengajar Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) di masa
pandemi covid-19 kelas IV dan V di Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS)
Raihanah Manado.
4. Mengamati fasilitas sarana dan prasarana di Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS)
Raihanah Manado.

Lampiran 7
CATATAN LAPANGAN OBSERVASI

Lokasi Observasi

: Ruang Kepala Sekolah

Cat. Lapangan

: Pertama (1)

Waktu

: 24 April 2021 – 10:30 WITA

Objek

: Mengamati letak geografis lingkungan Madrasah

Durasi

: 30 Menit

Observasi pertama kali ini peneliti datang ke Madrasah
Ibtidaiyah Swasta (MIS) Raihanah Manado dengan tujuan ingin mengetahui
lokasi serta letak geografis Madrasah. Sehingga peneliti bisa tahu tentang lokasi
yang akan dijadikan untuk penelitian nanti. Senin pagi menjelang siang itu
peneliti disambut dengan baik oleh Kepala Madrasah dengan menawarkan
seraya berkata ada yang bisa dibantu, dan peneliti menyampaikan maksud dan
tujuan peneliti datang ke Madrasah tersebut. Setelah saya menyampaikan
maksud dan tujuan saya kemudian Kepala Madrasah mengarahkan peneliti ke
Ruang Kepala Sekolah kemudian menjelaskan apa yang peneliti butuhkan di
Madrasah mereka. Dengan sedikit berbincang bincang dengan Kepala
Madrasah, peneliti meminta izin untuk melakukan mengamati keadaan
Madrasah.
Adapun beberapa hal yang diamati peneliti saat observasi adalah
sebagai berikut :
No

Yang di amati Baik

Tidak Bukti//Indikator

1

Letak geografis Madrasah

Dalam keadaan baik, dan

juga masih ada ruangan yang dalam tahap pembangunan

2

Visi dan Misi Madrasah

Peserta didik yang santun

dalam budi pekerti yang berlandaskan iman dan berwawasan luas
3

Keberadaan Guru

Semua guru berjumlah 8 orang

4

Fasilitas sarana dan prasarana

5

Mengamati guru menggunakan aplikasi video conference

Masih belum lengkap

Tetap terlaksana walaupun masih ada beberapa siswa yang tidak
mengikuti pembelajaran.

CATATAN LAPANGAN OBSERVASI

Lokasi Observasi

: Ruang Guru

Cat. Lapangan

: Kedua (2)

Waktu

: 25 April 2021 – 08:30 WITA

Objek : Mengamati guru yang menggunakan aplikasi video conference
Durasi

: 30 Menit

Pada hari selanjutnya peneliti mengamati guru kelas IV dan
menjadikan informan

yang akan

nanti. Peneliti melihat bagaimana cara guru

menggunakan aplikasi video conference pada mata pelajaran Sejarah
Kebudayaan Islam seperti penggunaan Zoom Meeting dan Google Meet akan
tetapi pada kelas IV guru hanya menggunakan aplikasi Zoom. Pada kelas V
guru menggunakan aplikasi Google Meet. Pada pukul 08:30 Wita bertempat di
Madrasah, peneliti melakukan observasi pada Kelas V di Madrasah Ibtidaiyah
Swasta Raihanah Manado dengan mengamati guru melakukan pembelajaran
Sejarah Kebudayaan Islam dengan peserta didik

melalui aplikasi video

conference.
Di masa pandemi covid-19 guru serta siswa sulit untuk berinteraksi secara
langsung atau tatap muka. Namun ada beberapa siswa yang semangat dalam
mengikuti mata pelajaran melalui via online ini.

CATATAN LAPANGAN OBSERVASI

Lokasi Observasi

:Ruang Guru

Cat. Lapangan

: Ketiga (3)

Waktu

: 26 April 2021 – 08:30 WITA

Objek

:

Mengamati

proses

belajar

mengajar

Sejarah

Kebudayaan Islam (SKI)
Durasi

: 30 Menit

Pada hari ini peneliti melakukan observasi pada Kelas IV di Madrasah
Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado dengan mengamati guru melakukan
pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan peserta didik melalui aplikasi
video conference. Guru menjelaskan materi kemudian siswa memperhatikan
dan mendengarkan dengan baik. Guru menggunakan metode ceramah dan
menampilkan power point pada aplikasi tersebut. Kemudian guru memberikan
tugas kepada peserta didik. Begitu juga pada kelas V guru menggunakan
Google Meet untuk menampilkan power point dan guru menjelaskan siswa di
minta untuk memperhatikan dan mendengarkan dengan baik. Kemudian guru
bertanya serta memberikan tugas.

CATATAN LAPANGAN OBSERVASI

Lokasi Observasi

:Ruang Guru

Cat. Lapangan

: Ketiga (3)

Waktu

: 26 April 2021 – 08:30 WITA

Objek

:

Mengamati

proses

belajar

mengajar

Sejarah

Kebudayaan Islam (SKI)
Durasi

: 30 Menit

Pada hari ke 4 peneliti datang ke Madrasah dengan tujuan ingin mengetahui
kondisi Madrasah tersebut. Peneliti melihat kondisi di Madrasah Ibtidaiyah
Swasta Raihanah Manado masih dalam pembangunan, bangunan masih belum
sempurna, dan ruangan kelas belum lengkap. Ada juga beberapa ruangan masih
sering bocor jika hujan turun. Ruang kelas hanya terdapat 5 kelas. Kelas 1 dan
2 digabung menjadi 1 ruangan. Keadaan guru di Madrasah tersebut berjumlah
8 (delapan) orang guru serta jumlah peserta didik yang lumayan banyak yaitu
95 peserta didik dan sarana dan prasarana di Madrasah masih kurang mulai dari
fasilitas teknologi dan fasilitas disekolah masih belum terpenuhi.

Lampiran 8
PEDOMAN WAWANCARA
PENGGUNAAN APLIKASI VIDEO CONFERENCE PADA MATA
PELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM (SKI) KELAS IV DAN V DI
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) RAIHANAH MANADO

A. Penggunaan Aplikasi Video Conference pada mata Pelajaran Sejarah
Kebudayaan Islam (Kepala Sekolah)
1. Sejarah Berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Raihanah Manado ?
2. Apa Visi dan Misi Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Raihanah Manado ?
3. Apa yang Bapak/ibu ketahui tentang aplikasi video conference ?
4. Apakah Bapak/ibu menggunakan aplikasi video conference dalam
pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam ?
5. Aplikasi apa Bapak/ibu gunakan dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan
Islam ?
6. Metode apa yang di gunakan Bapak/ibu dalam pembelajaran Sejarah
Kebudayaan Islam dengan aplikasi video conference ?
7. Bagaimana Bapak/ibu menggunakan aplikasi video conference dalam
pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam ?
8. Apa saja manfaat dari penggunaan dari penggunan aplikasi video
conference ?
9. Apa yang menjadi kendala Bapak/ibu dalam menggunakan aplikasi video
conference pada pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam ?
10. Bagaimana solusi Bapak/ibu untuk mengatasi kendala tersebut?

B. Penggunaan Aplikasi Video Conference pada mata Pelajaran Sejarah
Kebudayaan Islam (Guru)
1. Apa yang Bapak/ibu ketahui tentang aplikasi video conference ?
2. Apakah Bapak/ibu menggunakan aplikasi video conference dalam
pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam ?
3. Aplikasi apa Bapak/ibu gunakan dalam pembelajaran Sejarah
Kebudayaan Islam ?
4. Metode apa yang di gunakan Bapak/ibu dalam pembelajaran Sejarah
Kebudayaan Islam dengan aplikasi video conference ?
5. Bagaimana Bapak/ibu menggunakan aplikasi video conference dalam
pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam ?
6. Apa saja manfaat dari penggunaan dari penggunan aplikasi video
conference ?
7. Apa yang menjadi kendala Bapak/ibu dalam menggunakan aplikasi
video conference pada pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam ?
8. Bagaimana solusi Bapak/ibu untuk mengatasi kendala tersebut?
C. Penggunaan Aplikasi Video Conference pada mata Pelajaran Sejarah
Kebudayaan Islam (Siswa)
1. Apakah

kamu

senang

menggunakan

aplikasi

Zoom

Meeting/Google Meet pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan
Islam ?
2. Apa saja kendala kamu ketika menggunakan aplikasi Zoom
Meeting/Google Meet pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan
Islam ?

Lampiran 9
HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH
Nama Narasumber

: Farha Kurniati, S.Pd.I

Hari/Tanggal

: Senin, 21 Juni 2021

Waktu

: Pukul 11:00 WITA

Tempat

: Ruang Guru Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado

No
1

pertanyaan

Jawaban

Apa yang Bapak/ibu ketahui tentang Aplikasi yang bisa berkomunikasi
aplikasi video conference ?

dengan

jarak

jauh

dengan

menggunakan video dan juga audio.
2

Apakah
aplikasi

Bapak/ibu
video

pembelajaran

menggunakan Ya,

conference
Sejarah

saya

dalam conference

menggunakan
dalam

video

pembelajaran

Kebudayaan Sejarah Kebudayaan Islam.

Islam ?
3

Aplikasi apa yang Bapak/ibu gunakan Aplikasi yang saya
dalam

pembelajaran

gunakan di

Sejarah masa pandemi covid-19 ini kami

Kebudayaan Islam ?

menggunakan

aplikasi

Zoom

Meeting, Google Meet.
4

Metode apa yang di gunakan Bapak/ibu Metode cramah, tanya jawab dan
dalam

pembelajaran

Sejarah penugasan.

Kebudayaan Islam dengan aplikasi
video conference ?
5

Bagaimana Bapak/ibu menggunakan Dengan

membuat

aplikasi

ringkas

video

conference

dalam secara

power
kemudian

point
di

pembelajaran

Sejarah

Islam ?

Kebudayaan tampilkan

kedalam

aplikasi

tersebut. Kemudian kami membuat
link pada aplikasi tersebut dan di
kirimkan kepada peserta didik.

6

Apa saja manfaat dari penggunaan Manfaatnya untuk mempermudah
aplikasi video conference ?

kami untuk memberikan materi
pelajaran kepada peserta didik,
dengan mempersingkat waktu.

7

Apa yang menjadi kendala Bapak/ibu Kendalalanya beberapa orang tua
dalam menggunakan aplikasi video murid yang belum bisa memahami
conference pada pembelajaran Sejarah penggunaan aplikasi zoom dan
Kebudayaan Islam ?

google meet, jaringan internet yang
tidak stabil.

HASIL WAWANCARA DENGAN WALI KELAS VI
Nama Narasumber

: Aryati Laode, S.Pd.

Hari/Tanggal

: Senin, 21 Juni 2021

Waktu

: Pukul 02:00 WITA

Tempat

: Ruang Guru Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado

No
1

pertanyaan

Jawaban

Apa yang Bapak/ibu ketahui tentang Video conference itu aplikasi yang
aplikasi video conference ?

kita gunakan seperti Zoom meeting
dan google meet.

2

Apakah
aplikasi

Bapak/ibu
video

pembelajaran

menggunakan Ya,

conference
Sejarah

saya

dalam conference

menggunakan
dalam

video

pembelajaran

Kebudayaan Sejarah Kebudayaan Islam.

Islam ?
3

Aplikasi apa Bapak/ibu gunakan dalam Aplikasi yang digunakan guru-guru
pembelajaran

Sejarah

Kebudayaan seperti Google Meet, dan Zoom.

Islam ?

Namun

saya

ketika

dalam

pembelajaran menggunakan Zoom
Meeting.
4

Metode apa yang di gunakan Bapak/ibu Metode ceramah, tanya jawab dan
dalam

pembelajaran

Sejarah penugasan.

Kebudayaan Islam dengan aplikasi
video conference ?
5

Bagaimana Bapak/ibu menggunakan Dengan

membuat

aplikasi

ringkas

video

conference

dalam secara

power
kemudian

point
di

tampilkan melalui aplikasi zoom.

pembelajaran

Sejarah

Kebudayaan Sebelumnya saya membuat link

Islam ?

pada aplikasi tersebut kemudian
saya sebarkan ke siswa melalui
Whataspp.

6

Apa saja manfaat dari penggunaan dari Manfaatnya untuk mempermudah
penggunan aplikasi video conference ?

kami untuk memberikan materi
pelajaran kepada peserta didik,
dengan mempersingkat waktu. Serta
untuk melatih siswa agar lebih
mandiri belajar sendiri dari rumah.

7

Apa yang menjadi kendala Bapak/ibu Kendalalanya beberapa siswa yang
dalam menggunakan aplikasi video tidak

bisa

mengikuti

pelajaran

conference pada pembelajaran Sejarah online karena jaringan internet yang
Kebudayaan Islam ?

tidak stabil, beberapa orang tua
siswa yang lagi kerja sehingga
peserta

didik

tidak

mengikuti

pelajaran online.
8

Solusi menghadapi kendalan yang di Siswa
alami

dalam

rumahnya

tidak

pembelajaran Sejarah terjangkau dengan jaringan internet

Kebudayaan

Islam

menggunakan

aplikasi

conference.

yang

dengan untuk

sementara

bisa

mencari

video tempat yang bisa terjangkau dengan
jaringan. Untuk siswa yang orang
tuanya kerja, kami memberikan
kesempatan dapat mengirim tugas
ketika orang tua pulang dari kerja.

HASIL WAWANCARA DENGAN WALI KELAS V
Nama Narasumber

: Muharatun, S.Pd.

Hari/Tanggal

: Kamis, 24 Juni 2021

Waktu

: Pukul WITA

Tempat

: Ruang Guru Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado

No
1

pertanyaan

Jawaban

Apa yang Bapak/ibu ketahui tentang Video conference itu aplikasi yang
aplikasi video conference ?

dapat melakukan komunikasi lewat
suara dan video seperti yang kita
gunakan saat pandemi ini yaitu
google meet dan zoom.

2

Apakah
aplikasi

Bapak/ibu
video

pembelajaran

menggunakan Ya,

conference
Sejarah

saya

dalam conference

menggunakan
dalam

video

pembelajaran

Kebudayaan Sejarah Kebudayaan Islam.

Islam ?
3

Aplikasi apa Bapak/ibu gunakan dalam Aplikasi yang saya gunakan yaitu
pembelajaran

Sejarah

Kebudayaan google meet. Karena google meet

Islam ?

adalah

aplikasi

yang

dianggap

paling mudah digunakan oleh orang
tua murid.
4

Metode apa yang di gunakan Bapak/ibu Metode ceramah, tanya jawab dan
dalam

pembelajaran

Sejarah penugasan.

Kebudayaan Islam dengan aplikasi
video conference ?

5

Bagaimana Bapak/ibu menggunakan Dengan

membuat

aplikasi

ringkas

video

pembelajaran

conference
Sejarah

dalam secara

power

point

kemudian

di

Kebudayaan tampilkan melalui aplikasi zoom.

Islam ?

Sebelumnya saya membuat link
pada aplikasi google meet tersebut
kemudian saya sebarkan ke siswa
melalui

Whataspp.

Dan

saya

meminta siswa untuk mengklik link
tersebut jika sudah ada perintah
untuk masuk.
6

Apa saja manfaat dari penggunaan dari Lebih memudahkan kita untuk
penggunan aplikasi video conference ?

7

belajar di masa pandemi covid-19

Apa yang menjadi kendala Bapak/ibu Kendalalanya beberapa siswa yang
dalam menggunakan aplikasi video tidak

bisa

mengikuti

pelajaran

conference pada pembelajaran Sejarah online karena jaringan internet yang
Kebudayaan Islam ?

tidak stabil, kekurangan media
teknologi

atau

Handphone.

Kebanyakan Handpone hanya di
miliki oleh orang tua siswa. ketika
orang tua pergi kerja otomatis anak
tidak bisa mengikuti pelajaran.
8

Solusi menghadapi kendalan yang di Siswa
alami

yang

rumahnya

tidak

dalam pembelajaran Sejarah terjangkau dengan jaringan internet

Kebudayaan

Islam

menggunakan

aplikasi

conference.

dengan untuk

sementara

bisa

mencari

video tempat yang bisa terjangkau dengan
jaringan. Siswa bisa mengirim tugas
di saat orang tua pulang kerja.
Bahkan ada siswa yang mengirim

tugas sampai jam 2 malam. Kami
pun bisa memakluminya karena
kami tau orang tua siswa semuanya
lagi kerja. Sehingga siswa mengirim
tugas setelah orang tua pulang kerja.
Setidaknya siswa sudah berusaha
mau mengirimkan tugasnya.

HASIL WAWANCARA DENGAN WALI KELAS IV
Nama Narasumber

: Muliati, S.Pd.

Hari/Tanggal

: Kamis, 24 Juni 2021

Waktu

: Pukul 02:00 WITA

Tempat

: Ruang Guru Madrasah Ibtidaiyah Swasta Riahanah Manado

No
1

pertanyaan

Jawaban

Apa yang Bapak/ibu ketahui tentang Video conference adalah teknologi
aplikasi video conference ?

yang digunakan oleh banyak orang
dimasa

pandemic

seperti

yang

digunakan sekarang yaitu zoom dan
google meet.
2

Apakah
aplikasi

Bapak/ibu
video

pembelajaran

menggunakan Ya,

conference
Sejarah

saya

dalam conference

menggunakan
dalam

video

pembelajaran

Kebudayaan Sejarah Kebudayaan Islam.

Islam ?
3

Aplikasi apa Bapak/ibu gunakan dalam Aplikasi yang saya gunakan yaitu
pembelajaran

Sejarah

Kebudayaan zoom.

Islam ?
4

Metode apa yang di gunakan Bapak/ibu Metode ceramah, tanya jawab dan
dalam

pembelajaran

Sejarah penugasan.

Kebudayaan Islam dengan aplikasi
video conference ?
5

Bagaimana Bapak/ibu menggunakan Saya membuat link pada aplikasi
aplikasi

video

conference

dalam zoom kemudian kemudia saya share

pembelajaran

Sejarah

Kebudayaan ke WhatsApp group kelas. Sehingga

Islam ?

siswa

tinggal

mengklik

link

tersebut.
6

Apa saja manfaat dari penggunaan dari Di masa pandemi ini aplikasi zoom
penggunan aplikasi video conference ?

sangat

berguna

untuk

proses

pembelajaran sehingga kita bisa
mengajar dalam keadaan online.
7

Apa yang menjadi kendala Bapak/ibu jaringan internet yang tidak stabil,
dalam menggunakan aplikasi video beberapa siswa yang kurang paham
conference pada pembelajaran Sejarah dengan materi tersebut.
Kebudayaan Islam ?

8

Solusi menghadapi kendalan yang di Siswa
alami

dalam

pembelajaran

Kebudayaan

Islam

menggunakan

aplikasi

conference.

yang

rumahnya

tidak

Sejarah terjangkau dengan jaringan internet
dengan untuk

sementara

bisa

mencari

video tempat yang bisa terjangkau dengan
jaringan. Siswa yang kurang paham
dengan materi yang di sampaikan
bisa di tanyakan melalui whatsap.

HASIL WAWANCARA DENGAN WALI KELAS III
Nama Narasumber

: Meylan Julianti, S.Pd.

Hari/Tanggal

: Kamis, 21 Juni 2021

Waktu

: Pukul 02:00 WITA

Tempat

: Ruang Guru Madrasah Ibtidaiyah Swasta Riahanah Manado

No
1

pertanyaan

Jawaban

Apa yang Bapak/ibu ketahui tentang Video conference adalah teknologi
aplikasi video conference ?

yang digunakan oleh banyak orang
seperti yang digunakan sekarang
yaitu zoom dan google meet.

2

Apakah
aplikasi

Bapak/ibu
video

pembelajaran

menggunakan Ya,

conference
Sejarah

saya

dalam conference

menggunakan
dalam

video

pembelajaran

Kebudayaan Sejarah Kebudayaan Islam.

Islam ?
3

Aplikasi apa Bapak/ibu gunakan dalam Di
pembelajaran

Sejarah

masa

Kebudayaan melakukan

Islam ?

pandemic

ini

pembelajaran

kita
online

dengan menggunakan aplikasi yaitu
zoom dan google meet, namun saya
menggunakan aplikasi google meet.

4

Metode apa yang di gunakan Bapak/ibu Metode cramah, tanya jawab dan
dalam

pembelajaran

Sejarah penugasan.

Kebudayaan Islam dengan aplikasi
video conference ?
5

Bagaimana Bapak/ibu menggunakan Saya membuat link pada aplikasi
aplikasi

video

conference

dalam google meet kemudian kemudia

pembelajaran

Sejarah

Kebudayaan saya share ke WhatsApp group

Islam ?

kelas.

Sehingga

siswa

tinggal

mengklik link tersebut.
6

Apa saja manfaat dari penggunaan dari Di masa pandemi ini aplikasi zoom
penggunan aplikasi video conference ?

sangat

berguna

untuk

proses

pembelajaran sehingga kita bisa
mengajar dalam keadaan online.
7

Apa yang menjadi kendala Bapak/ibu jaringan internet yang tidak stabil,
dalam menggunakan aplikasi video beberapa siswa yang kurang paham
conference pada pembelajaran Sejarah dengan materi tersebut.
Kebudayaan Islam ?

8

Solusi menghadapi kendalan yang di Siswa
alami

dalam

pembelajaran

Kebudayaan

Islam

menggunakan

aplikasi

conference.

yang

rumahnya

tidak

Sejarah terjangkau dengan jaringan internet
dengan untuk

sementara

bisa

mencari

video tempat yang bisa terjangkau dengan
jaringan. Siswa yang kurang paham
bisa di tanyakan melalui whatsap.

HASIL WAWANCARA DENGAN SISWA KELAS V
Nama Narasumber

: Naila Putri Fakhirah

Hari/Tanggal

: Jumat, 25 Juni 2021

Waktu

: Pukul 10:00 WITA

Tempat

: Ruang Guru Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado

No
1

pertanyaan

Jawaban

Apakah kamu senang menggunakan Dalam

belajar

online

guru

aplikasi Zoom Meeting/Google Meet menggunakan aplikasi google meet.
pada

mata

pelajaran

Sejarah Saya senang menggunakan google

Kebudayaan Islam ?

meet. karena google meet lebih
medah cara menggunakanya.

2

Apa

saja

kendala

menggunakan
Meeting/Google

kamu

aplikasi
Meet

pada

ketika Kendala yang saya alami di saat
Zoom mau memulai pembelajaran Sejarah
mata Kebudayaan Islam, layar hp saat

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam ?

menggunakan
terjeda

atau

aplikasi

tersebut

berhenti.

Jaringan

internet di rumah saya tidak bagus.

HASIL WAWANCARA DENGAN WALI KELAS V
Nama Narasumber

: Nurhasyafa Isnaini

Hari/Tanggal

: Jumat, 25 Juni 2021

Waktu

: Pukul 08:00 WITA

Tempat

: Ruang Guru Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado

No
1

pertanyaan

Jawaban

Apakah kamu senang menggunakan Ya, saya senang menggunakan.
aplikasi Zoom Meeting/Google Meet Karena pembelajaran online dengan
pada

mata

pelajaran

Sejarah menggunakan

Kebudayaan Islam ?

2

Apa

saja

kendala

menggunakan
Meeting/Google

sangat

menyenangkan.

kamu

aplikasi
Meet

aplikasi

pada

ketika Terkadang jaringan yang tidak baik
Zoom saat mau melakukan pembelajaran
mata online

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam ?

dengan

menggunakan

aplikasi google meet, dan terkadang
saya sulit memahami materi yang di
sampaikan.

HASIL WAWANCARA DENGAN WALI KELAS IV
Nama Narasumber

: Ahmad Nggole

Hari/Tanggal

: Jumat, 25 Juni 2021

Waktu

: Pukul 08:00 WITA

Tempat

: Ruang Guru Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado

No
1

pertanyaan

Jawaban

Apakah kamu senang menggunakan Ya,

sangat

senang,

karena

aplikasi Zoom Meeting/Google Meet pembelajaran online ini kita lebih
pada

mata

pelajaran

Sejarah memahami

Kebudayaan Islam ?
2

Apa

saja

kendala

menggunakan
Meeting/Google

menggunakan

teknologi.
kamu

aplikasi
Meet

cara

pada

ketika Jaringan yang tidak baik, dan kuota
Zoom yang tidak mencukupi.
mata

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam ?

HASIL WAWANCARA DENGAN WALI KELAS IV
Nama Narasumber

: Ammar Syawal Kaluku

Hari/Tanggal

: Jumat, 25 Juni 2021

Waktu

: Pukul 08:00 WITA

Tempat

: Ruang Guru Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado

No
1

pertanyaan

Jawaban

Apakah kamu senang menggunakan Saya

tidak

senang

aplikasi Zoom Meeting/Google Meet menggunakannya.
pada

mata

pelajaran

Sejarah

Kebudayaan Islam ?
2

Apa

saja

kendala

menggunakan
Meeting/Google

kamu

aplikasi
Meet

pada

ketika Terkadang materi yang disampaikan
Zoom tidak mudah saya mengerti dan juga
mata kuota

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam ?

internet

yang

tidak

mencukupi, mengirim tugas sering
terlambat karena handphone di
bawah oleh orang tua untuk bekerja.

HASIL WAWANCARA DENGAN WALI KELAS IV
Nama Narasumber

: Abdul Rasyid Asyidik

Hari/Tanggal

: Jumat, 25 Juni 2021

Waktu

: Pukul 08:00 WITA

Tempat

: Ruang Guru Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado

No
1

pertanyaan

Jawaban

Apakah kamu senang menggunakan Saya tidak suka, saya lebih suka
aplikasi Zoom Meeting/Google Meet belajar tatap muka.
pada

mata

pelajaran

Sejarah

Kebudayaan Islam ?
2

Apa

saja

kendala

menggunakan
Meeting/Google

kamu

aplikasi
Meet

pada

ketika Sering

ketinggalan

info

Zoom pembelajaran melalui group, kuota
mata yang tidak mencukupi. Sehingga

pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam ?

tidak dapat mengikuti pembelajaran
lewat aplikasi.

Lampiran 10

Lampiran 11
DOKUMENTASI

Wawancara dengan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raihanah Manado

Wawancara dengan Guru Wali Kelas VI

Wawancara dengan Guru Wali Kelas V

Wawancara dengan Guru Wali Kelas IV

Wawancara dengan Guru Wali Kelas III

Wawancara dengan Siswi Kelas IV

Wawancara dengan Siswi Kelas IV

Madrasah Ibtidaiyah

Ruang Guru

Ruang Kepala Madrasah

Ruang Kelas
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