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MOTTO 

 

اَْعلَُم بَِمْن  ُهَو  اُْدعُ اِٰلى َسبِْيِل َرب َِك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُهْم بِالَّتِْي ِهَي اَْحَسُنُۗ اِنَّ َربَّكَ 

 َضلَّ َعْن َسبِْيِلٖه َوُهَو اَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدْينَ 
 

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran 

yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari 

jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat 

petunjuk.1(Q. S. An-Nahl: 125) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Indah Press, 2019), 421. 
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ABSTRAK 

 

Hany Safitri, 2022. Implementasi metode pembelajaran blended learning pada mata pelajaran 

akidah akhlak di madrasah tsanawiyah negeri 2 Jember tahun pelajaran 2021/ 2022. 

Kata Kunci : blended learning, akidah akhlak 

Pembelajaran Akidah Akhlak di MTsN 2 Jember telah ditransformasikan menjadi daring 

(online) yang dapat dilakukan tanpa terbatas jarak, ruang dan waktu (borderliness) dan 

luring(offline) yang dilakukan untuk memantau secara langsung untuk dalam mengevaluasi 

peserta didik. Implementasi metode pembelajaran blended learning pada mata pelajaran akidah 

akhlak di MTsN 2 Jember diupayakan untuk menunjang proses belajar mengajar secara virtual 

tanpa mengurangi esensi dalam penyampaian materi pembelajaran. Dengan memanfaatkan 

berbagai macam platform online sebagai fasilitas yang dapat digunakan secara fleksibel. Dari 

uraian tersebut, tulisan ini lebih difokuskan pada upaya penelusuran kajian konsep Implementasi 

Metode Pembelajaran Blended Learning pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTsN 2 Jember 

Tahun Pelajaran 2021/ 2022. Kajian ini ditujukan untuk edukasi, menemukan dasar teoritik 

metode pembelajaran  Blended Learning yang efektif digunakan sebagai pemicu pembaharuan 

pendidikan Islam. 

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana proses Implementasi 

metode pembelajaran Blended Learning Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTsN 2 Jember 

Tahun Ajaran 2021/2022 ? 2) Apakah faktor pendukung dalam implementasi metode 

pembelajaran Blended Learning Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTsN 2 Jember Tahun 

Ajaran 2021/2022 ? 3)Apakah faktor penghambat dalam implementasi metode Blended Learning 

Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTsN 2 Jember Tahun ajaran 2021/ 2022 ? 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan proses Implementasi metode 

pembelajaran Blended Learning Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTsN 2 Jember Tahun 

Ajaran 2021/2022 2) Mendeskripsikan faktor pendukung dalam implementasi metode 

pembelajaran Blended Learning Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTsN 2 Jember Tahun 

Ajaran 2021/2022 3) Mendeskrispsikan faktor penghambat dalam implementasi metode Blended 

Learning Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTsN 2 Jember Tahun ajaran 2021/ 2022. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif 

dengan jenis penelitian studi kasus. Subyek penelitian ini adalah kepala madrasah, guru Akidah 

Akhlak kelas VII dan siswa kelas VII E. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi non 

partisipatif, wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi.  

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah 1)Implementasi metode pembelajaran 

blended learning pada mata pelajaran akidah akhlak disaat pandemi ini dalam penerapannya 

menggunakan rotation model yang mengombinasi pembelajaran terstruktur antara pembelajaran 

konvensional dan daring yang telah memiliki jadwal masing-masing 2) Faktor pendukung, yaitu 

sarana dan prasarana yang memadai 3) Faktor penghambat, yaitu media yang dibutuhkan 

sangatlah beragam, sehingga sulit diterapkan apabila sarana dan prasarana tidak mendukung dan 

kurangnya pengetahuan sumber daya pembelajaran (guru, siswa dan orang tua) tehadap 

penggunaan teknologi.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

 Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama kurang lebih 

tiga tahun memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai sektor. Pada 

sektor pendidikan, pembelajaran luring/ tatap muka harus diminimalisir guna 

mengurangi penyebaran pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan masalah 

baru bagi pendidik karena mustahil melakukan pembelajaran tanpa adanya 

peserta didik. Peserta didik menempati posisi sentral dalam pembelajaran 

karena peserta didik merupakan pihak peraih cita-cita dan pemilik tujuan yang 

ingin dicapai secara optimal dalam melaksanakan pendidikan.  

Untuk memahami hal ini dengan benar sebagai siswa, pendidik harus 

dapat membimbing, mengarahkan dan membatasi peserta didik dalam 

menuntut ilmu pengetahuan. Relevan dengan apa yang difirmankan Allah 

SWT dalam surat An-Nahl ayat 432, yang berbunyi: 

ٓفَسَۡٓٓٓوَما ٓ ٓإِلَۡيِهۡمۖۡ ٓنُّوِحي  ِٓرَجاَّلا آْأَۡهَلٓٓٓ أَۡرَسۡلنَآِمنٓقَۡبِلَكٓإَِّلا ۡكرِٓٱلُو  إِنُٓكنتُۡمٓٓٓٓلذ ِ
 ٤٣ََّٓٓلٓتَۡعلَُموَنٓٓ

 

Artinya: 43. Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), 

melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka. 

Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika 

kamu tidak mengetahui. 

 

Dapat dipahami dari ayat tersebut, bagi orang yang minim ilmu agama 

diharuskan menanyakan terhadap orang yang lebih tahu untuk saling 

 
2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta: CV Indah Press, 421. 
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memahami materi pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, antara pendidik 

dan peserta didik saling berinteraksi untuk saling memahami materi 

pembelajaran. Setelah melakukan proses pembelajaran, kita mengenal istilah 

evaluasi pembelajaran yang di dalamnya terdapat tiga aspek, yang oleh 

Benjamin S. Bloom dinamakan Taksonomi Bloom. 

Aspek tersebut terdiri dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Ranah kognitif memiliki enam tingkatan, yakni pengetahuan, pemahaman, 

penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi. Ranah afektif memiliki lima aspek 

yaitu: Penerimaan (Receiving), Jawaban (Responding), Penilaian (Valuing), 

Organisasi, Karakteristik nilai/ Pembentukan pola hidup. Sedangkan ranah 

psikomotorik berkaitan dengan keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak 

setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu.3 Dari pernyataan 

tersebut jika dikaitkan dengan situasi dan kondisi saat ini, sukar dilakukan. 

Utamanya dalam evaluasi pembelajaran aspek afektif (sikap). Bagaimana 

pendidik dapat melakukan proses evaluasi pembelajaran tersebut sedangkan Ia 

tidak berinteraksi langsung dengan peserta didik  karena dibatasinya 

pembelajaran luring.  

Sebagaimana disyaratkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang kebijakan 

pendidikan jarak jauh dan e-learning di Indonesia4 bahwa Pendidikan jarak 

jauh ditawarkan lintas ruang dan waktu sehingga siswa memperoleh 

 
3 Sari, Ninit Indah. “Penilaian Afektif dan Psikomotorik dalam Pembelajaran Sejarah dalam SMA 

se-Kabupaten Kendal”. (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2016). 
4 Agus Sulistyowati, Pedoman Pembelajaran dengan Implementasi Blended Learning, Poltekkes 
Kerta  Cendekia, 2020, 13. 
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fleksibilitas belajar dalam waktu dan tempat yang berbeda, serta menggunakan 

beragam sumber belajar. 

Adanya hal ini mengajarkan pendidik dan peserta didik untuk dapat 

beradaptasi dengan segala perubahan yang ada. Transformasi pembelajaran 

yang terjadi menuntut adanya kreativitas dan reliansi pendidik. Kreativitas 

pendidik yang utama adalah kreativitas dalam mendorong, membimbing dan 

memfasilitasi proses tumbuh dan kembangnya potensi peserta didik. Pendidik 

harus kreatif dalam kegiatan merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan 

dan mengevaluasi proses pembelajaran baik secara daring maupun luring.  

Akidah sebagai sistem kepercayaan yang bermuatan elemen-elemen 

dasar keyakinan, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. 

Sedangkan akhlak sebagai sistem etika menggambarkan arah dan tujuan yang 

hendak dicapai agama. Akhlak dalam pandangan Islam harus berpijak pada 

keimanan. Iman tidak cukup hanya disimpan dalam hati, namun harus 

dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk akhlak yang baik. 

Akidah erat hubungannya dengan akhlak, karena akhlak tersarikan dari aqidah 

dan pancaran dirinya. Oleh karena itu jika seorang beraqidah dengan benar, 

maka akhlaknya pun akan benar, baik dan lurus. Begitu pula sebaliknya, jika 

akidah salah, maka akhlaknya pun akan salah.5 

Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran akidah mempunyai urgensi 

untuk memperkuat keyakinanan terhadap Allah SWT. Keyakinan tersebut akan 

 
5 Asty, Alnida. “Hubungan antara Akidah dan Akhlak” Journal of Education, Humaniora and Social 

Sciences (JEHSS) 1, 2, (2018) : 122-126. 
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menuntunnya pada ketaatan terhadap ketetapan-ketetapan dalam agama Islam. 

Sedangkan pembelajaran akhlak penting dilakukan sebagai jalan untuk 

membentuk tabiat, karakter atau perilaku baik dan menjauhkan dari perilaku 

buruk. 

Berdasarkan pra penelitian melalui observasi di MTsN 2 Jember 

pembelajaran Akidah Akhlak telah ditransformasikan menjadi daring (online) 

yang dapat dilakukan tanpa terbatas jarak, ruang dan waktu (borderliness) dan 

luring(offline) yang dilakukan untuk memantau secara langsung untuk dalam 

mengevaluasi peserta didik. Implementasi metode pembelajaran blended 

learning pada mata pelajaran akidah akhlak di MTsN 2 Jember diupayakan 

untuk menunjang proses belajar mengajar secara virtual tanpa mengurangi 

esensi dalam penyampaian materi pembelajaran. Dengan memanfaatkan 

berbagai macam platform online sebagai fasilitas yang dapat digunakan secara 

fleksibel. 

Dari uraian di atas, tulisan ini lebih difokuskan pada upaya penelusuran 

kajian konsep Implementasi Metode Pembelajaran Blended Learning pada 

Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTsN 2 Jember Tahun Pelajaran 2021/ 

2022. Kajian ini ditujukan untuk edukasi, menemukan dasar teoritik metode 

pembelajaran  Blended Learning yang efektif digunakan sebagai pemicu 

pembaharuan pendidikan Islam. 
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B. Fokus Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditentukan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Implementasi Metode Pembelajaran Blended Learning Pada 

Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTSN 2 Jember Tahun Pelajaran 

2021/2022 ? 

2. Apakah Faktor Pendukung dalam Implementasi Metode Pembelajaran 

Blended Learning Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTSN 2 Jember 

Tahun Pelajaran 2021/2022 ? 

3. Apakah Faktor Penghambat dalam Implementasi Metode Blended 

Learning Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Tahun Pelajaran 2021/ 

2022 ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Mendeskripsikan Implementasi Metode Pembelajaran Blended Learning 

Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTSN 2 Jember Tahun Pelajaran 

2021/2022 

2. Mendeskripsikan faktor pendukung dalam Implementasi Metode 

Pembelajaran Blended Learning Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di 

MTSN 2 Jember Tahun Pelajaran 2021/2022 
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3. Mendeskrispsikan faktor penghambat dalam Implementasi Metode Blended 

Learning Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTsN 2 Jember Tahun 

Pelajaran 2021/ 2022. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 

bagi seluruh akademisi Islam, sehingga dapat memberikan gambaran 

ide maupun gagasan mengenai mengenai implementasi metode 

pembelajaran Blended Learning dalam menentukan kebijakan untuk 

meningkatkan keefektifan dan kualitas pembelajaran. 

b. Hasil dari penelitian ini nantinya dapat digunakan untuk menjadi acuan 

bagi peneliti berikutnya terkait metode pembelajaran Blended 

Learning. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Dapat memberikan wawasan baru bagi peneliti mengenai 

implementasi metode pembelajaran Blended Learning pada Mata 

Pelajaran Akidah Akhlak. 

b. Bagi MTsN 2 Jember 

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan refleksi dan evaluasi 

untuk menentukan kebijakan dalam membantu untuk meningkatkan 

keefektifan pembelajaran serta dapat meningkatkan kualitas dan hasil 

pembelajaran bagi siswa khususnya dalam mata pelajaran PAI. 

c. Bagi UIN KH. Achmad Shidiq Jember 
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Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi seluruh 

mahasiswa untuk menggali lebih dalam mengenai implementasi metode 

pembelajaran Blended Learning pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak. 

d. Bagi Masyarakat 

Diharapkan penelitian ini memberikan informasi secara aktual 

kepada masyarakat terkait implementasi metode pembelajaran Blended 

Learning pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak. 

E. Definisi Istilah 

Supaya penelitian ini mudah untuk dipahami, maka perlu sedikit peneliti 

jelaskan beberapa definisi dari beberapa istilah yang ada dengan tujuan supaya 

tidak ada pemahaman yang salah dalam memahami penelitian ini. Beberapa 

definisi istilah tersebut, yaitu: 

1. Implementasi Blended Learning 

Implementasi Blended Learning atau sederhananya dapat diartikan 

sebagai suatu proses penerapan pembelajaran yang menggabungkan antara 

metode pembelajaran secara langsung, tatap muka (luring) dengan metode 

pembelajaran secara tidak langsung (daring) untuk mencapai tujuan 

pendidikan. 

2. Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

Mata Pelajaran Akidah Akhlak adalah salah satu mata pelajaran PAI 

yang merupakan peningkatan dari akidah dan akhlak yang telah dipelajari 

oleh peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah/ Sekolah Dasar. 

 



8 
 

   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id 

 

F. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan dari 

skripsi. Dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Format penulisan 

sistematika pembahasan ditulis dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti 

daftar isi. Adapun sistematika dari pembahasan ini adalah: 

 Bab satu, pendahuluan. Pada bagian ini terdiri dari sub-sub bab yaitu latar 

konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

definisi istilah, dan metode penelitian. 

 Bab dua, kajian kepustakaan. Bab ini berisi tentang kajian-kajian 

kepustakaan yang mencakup penelitian terdahulu yang sudah diteliti oleh 

Khaerani Nasir pada tahun 2022 dengan judul skripsi Penggunaan Aplikasi 

Google Classroom Model Blended Learning secara Daring dalam 

Meningkatkan Prestasi Belajar PAI Peserta Didik Kelas IX UPTD SMPN 8 

PAREPARE, Sitam pada tahun 2021 dengan judu tesis Manajemeb Blended 

Learning Mata Pelajaran Akidah Akhlak pada Masa Pandemi di MI Ma’aruf 

NU 02 Karangpakis Nusawungu Cilacap, Lulus Solikhah pada tahun 2021 

dengan judul Blended Learning dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

pada Masa COVID-19 di MTs Walisongo Bojonegoro, Eka Nurul Mualimah 

pada tahun 2021 dengan judul Efektivitas Model Blended Learning pada Guru 

MTs Manba’ul Hikam di Masa Pandemi COVID-19, dan Anis Faizatin pada 

tahun 2021 dengan judul Implementasi Blended Learning untuk Meningkatkan 

Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Masa Pandemi COVID-19. 
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 Kajian teori dari Santi Karlina dan Aminatul Zahroh tentang implementasi 

metode pembelajaran blended learning serta teori dari Handoko dan Waskito 

yang menjelaskan blended learning. 

 Bab tiga, metode penelitian. Dalam bab ini membahas tentang metode 

penelitian yang meliputi pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif, lokasi penelitian berada di MTsN 2 Jember yang terletak di Jl. Merak 

No.11, Puring, Slawu, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, sumber 

data, metode pengumpulan data , dan keabsahan data dengan mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara, dan dokumentasi, serta sistematika pembahasan 

 Bab empat, hasil penelitian. Pada bab ini berisi tentang atu hasil penelitian 

yang memiliki konteks penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis dan 

pembahasan temuan. 

 Bab lima, kesimpulan. Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan 

saran. Kesimpulan sebagai sub bab terkait jawaban dari rumusan masalah yang 

telah ditentukan pada bab pertama. Sedangkan saran diberikan sebagai masukan 

bagi peneliti selanjutnya. Bab ini berfungsi untuk menyampaikan hasil yang 

ditemukan melalui pembahasan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan salah satu komponen terpenting dalam 

penelitian ini, karena akan menjadi posisi penelitian saat ini. Selain itu 

penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan 

penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa skripsi terkait dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti: 

1. Skripsi dengan judul Penggunaan Aplikasi Google Classroom Model 

Blended Learning Secara Daring dalam Meningkatkan Prestasi Belajar 

PAI Peserta Didik Kelas IX UPTD SMPN 8 PAREPARE oleh Khaerani 

Nasir, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Parepare pada 2022. 

Fokus penelitian ini, yaitu untuk mengetahui peningkatan prestasi 

belajar peserta didik dengan diterapkannya model blended learning dengan 

menggunakan aplikasi google classroom. Hasil penelitian yang di dapat 

antara lain (1) Prestasi belajar peserta didik sebelum diterapkan 

pembelajaran daring model Blended Learning dengan menggunakan 

aplikasi google classroom pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI) kelas IX UPTD SMP Negeri 8 Parepare paling tinggi 70% (Pada 

Kelompok eksperimen diperoleh -0,750 < 1,703 dan kelompok control 

0,097<1,701 (2) Prestasi belajar peserta didik setelah diterapkan 

pembelajaran daring model Blended Learning dengan menggunakan 
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aplikasi google classroom pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI) kelas IX UPTD SMP Negeri 8 Parepare paling rendah atau sama 

dengan 75% yaitu 10,914>1,703. 3) Terdapat peningkatan prestasi belajara 

peserta didik yang signifikan (nilai sig. 0,000<0,05) pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam kelas IX UPTD SMP Negeri 8 Parepare setelah 

melakukan proses pembelajaran dengan model blended learning 

menggunakan aplikasi google classroom. 

Penelitian di atas mempunyai beberapa relevansi dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti. Relevansi tersebut antara lain metode pembelajaran 

yang diteliti yaitu sama-sama metode pembelajaran blended learning.  

Sementara itu, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang 

diteliti terletak pada metode penelitian yang digunakan, yaitu kuantitatif 

dengan pendekatan eksperimen menggunakan desain nonrandomrized 

control-group pretest-posttest design. Serta focus penelitian yaitu 

implementasi, factor pendukung dan penghambat metode pembelajaran 

blended learning.6 

2. Tesis dengan judul Manajemen Blended Learning Mata Pelajaran Akidah 

Akhlak pada Masa Pandemi di MI Ma’arif NU 02 Karangpakis Nusawungu 

Cilacap oleh Sitam mahasiswa Institut Agama Islam Nahdatul Ulama 

Kebumen pada 2021. 

 
6 Khaerani Nasir, Penggunaan Aplikasi Google Classroom Model Blended Learning secara Daring 

dalam Meningkatkan Prestasi Belajar PAI Peserta Didik Kelas IX UPTD SMP Negeri 8 Parepare, 

Institut Agama Islam Negeri Parepare,vii, 2022. 
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Fokus penelitian ini yaitu pertama bagaimana perencanaan blended 

learning mata pelajaran Akidah Akhlak di MI Ma’arif NU 02 Karangpakis, 

kedua bagaimana pelaksanaan blended learning mata pelajaran Akidah 

Akhlak di MI Ma’arif  NU 02 Karangpakis dan ketiga bagaimana evaluasi 

blended learning mata pelajaran Akidah Akhlak di MI Ma‟arif NU 02 

Karangpakis. 

Hasil penelitian yang didapat antara lain, 1) perencanaan blended 

learning mata pelajaran Akidah Akhlak di MI Ma’arif NU 02 Karangpakis 

meliputi perencanaan pada level lembaga, yaitu persiapan sarana dan 

prasarana pendukung blended learning dan perencanaan pada level guru, 

yaitu menetapkan materi, menetapkan tujuan, menyusun silabus, menyusun 

rencana pelaksanaan pembelajaran, menetapkan strategi, metode dan media, 

menetapkan kegiatan pembelajaran, merencanakan evaluasi dan 

menetapkan langkah tindak lanjut, kedua pelaksanaan blended learning, 

yaitu penyampaian materi oleh guru kepada siswa melalui serangkaian 

kegiatan membelajarkan siswa secara aktif, kreatif, produktif dan 

menyenangkan dengan menerapkan berbagai strategi dan metode serta 

penggunaan media dan alat peraga untuk mencapai tujuan pembelajaran dan 

ketiga evaluasi blended learning mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan 

blended learning dan evaluasi hasil belajar siswa. 

Penelitian di atas mempunyai beberapa relevansi dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti. Relevansi tersebut antara lain metode pembelajaran 

yang diteliti yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif 
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karena menghasilkan data kualitatif. Pengumpulan data menggunakan 

metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Uji keabsahan data 

menggunakan teknik triangulasi. Analisis data menggunakan teknik 

deskripsi dengan model analisis interaksi Miles dan Huberman dengan alur 

meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan.  Sementara itu, perbedaan penelitian tersebut terletak di tempat 

penelitian yang diteliti yaitu MI Ma’arif NU 02 Karangpakis Nusawungu 

serta fokus penelitian yang berfokus pada implementasi, factor pendukung 

dan penghambat metode pembelejaran blended learning.7 

3. Jurnal dengan judul Blended Learning dalam Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam pada Masa COVID-19 di MTs Walisongo Bojonegoro, oleh 

Lulus Sholikah, M Khoirul Muttaqin, Shokhibul Kahfi pada 2021. 

Fokus penelitian dari Jurnal ini yaitu menganalisa tentang proses 

implementasi blended learning di MTS Wali Songo Bojonegoro. Hasil 

penelitian yang didapat antara lain 1) realisasi blended learning dilakukan 

dengan mengkombinasikan antara pembelajaran online, tatap muda dan 

belajar mandiri. 2) Melalui strategi ini, MTs Wali Songo Bojonegoro 

dipermudah karena siswa dapat belajar mandiri, baik dalam konteks 

mengakses materi pembelajaran sekaligus mempelajarinya secara online. 

3)Selain itu, proses pembelajaran tidak terbatas ruangan dan, waktu. 

Sedangkan Kelemahan blended learning di MTs Wali Songo Bojonegoro 

 
7 Sitam, Manajemen Blended Learning Mata Pelajaran Akidah Akhlak pada Masa Pandemi di MI 

Ma’aruf NU 02 Karangpakus Nusawungu Cilacap, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama 

Kebumen, vii, 2021. 
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ditemukan antara lain: pada keterbatasan jaringan internet, perangkat 

smartphone yang tidak mendukung, serta sistem e-learning yang eror. 

Relevansi dengan penelitian yang diteliti adalah dengan 

menggunakan penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian yang terletak pada 

fokus penelitian yang diteliti mengenai implementasi, factor penghambat 

dan pendukung metode pembelajaran blended learning.8 

4. Jurnal Penelitian dengan judul Efektivitas Model Blended Learning pada 

Guru MTs Manba’ul Hilam di Masa Pandemi COVID-19 oleh Eka Nurul 

Mualimah, Jaka Tirta Bayu, Elih Soliharulmilah, Sri Purwantiningsih, Agus 

Salim, Dc. Aryadi pada 2021. 

Penelitian ini berfokus untuk mengungkapkan fenomena yang terjadi 

pada kegiatan pembelajaran di masa pandemi covid-19 di MTs Manba’ul 

Hikam. Hasil penelitian yang didapat antara lain 1) menunjukkan bahwa 

para guru sekolah dasar berusaha memaksimalkan teknologi yang ada untuk 

melakukan pengajaran dengan model blended learning 2) Meskipun 

beberapa kendala ditemukan baik dari guru maupun dari murid, seperti 

kesulitan mengajarkan materi pelajaran kepada peserta didik, peserta didik 

yang mengalami kesulitan memahami tugas yang diberikan guru, kesulitan 

membuat video pembelajaran, kesulitan mengirim tugas dalam bentuk 

video. 

 
8 Lulus Sholikah, Blended Learning dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam pada Masa 

COVID-19 di MTs Walisongo Bojonegoro. Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 5 (2), 80-91, 2021. 
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Penelitian di atas mempunyai beberapa relevansi dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti. Relevansi tersebut antara lain metode pembelajaran 

yang diteliti yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif 

karena menghasilkan data kualitatif. Pengumpulan data menggunakan 

metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode pembelajaran yang 

diteliti yaitu sama-sama metode pembelajaran blended learning. 

Perbedaan yang ditemukan yaitu terletak pada tempat penelitian 

yang dilaksanakan pada MTs Manba’ul Hikam serta fokus penelitian yang 

dibahas, yaitu Penelitian ini berfokus untuk mengungkapkan fenomena 

yang terjadi pada kegiatan pembelajaran di masa pandemi covid-19 di MTs 

Manba’ul Hikam.9 

5. Jurnal dengan judul Implementasi Blended Learning untuk Meningkatkan 

Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Masa Pandemi Covid-19 

oleh Anis Faizatin pada 2021. Penelitian ini berfokus pada (1) 

mendeskripsikan perancangan blended learning dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran PAI di masa pandemi pada MI Al Usman; (2) 

mendeskripsikan pelaksanaan blended learning dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran PAI di masa pandemi pada MI Al Usman; dan (3) 

mendeskripsikan dampak penerapan blended learning dalam meningkatkan 

mutu pembelajaran PAI di masa pandemi pada MI Al Usman. 

 
9 Eka Nurul Mualimah, “Efektivitas Model Pembelajaran Blended Learning pada Guru di MTs 

Manba’ul Hikam di Masa Pandemi COVID-19”, Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3 (1), 2021. 
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Hasil penelitian yang didapatkan yaitu Penerapan blended learning 

di MI Al Usman membawa banyak dampak positif khususnya bagi peserta 

didik dan bagi semua pihak terkait (stakeholder) dibandingkan 

pembelajaran full online yang dirasakan kurang efektif, karena tidak adanya 

tatap muka sama sekali antara pendidik dan peserta didik, utamanya pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang pada beberapa materinya 

membutuhkan praktek secara langsung. 

Penelitian di atas mempunyai beberapa relevansi dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti. Relevansi tersebut antara lain metode pembelajaran 

yang diteliti yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif 

karena menghasilkan data kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. 

Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang berbeda yaitu 

untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Serta mata pelajaran yang diteliti 

yaitu Pendidikan Agama Islam.10 

Tabel 1.1 

Orisinalitas Penelitian 

No. Nama, 

Judul, 

Tahun 

Hasil Penelitian Perbedaan Persamaan Originalitas 

1. Khaerani 

Nasir, 

Penggunaa

n Aplikasi 

Google 

Classroom 

Model 

Blended 

Learning 

(1) Prestasi 

belajar peserta 

didik sebelum 

diterapkan 

pembelajaran 

daring model 

Blended 

Learning dengan 

menggunakan 

1. Metode 

peneliti

an yang 

digunak

an, 

yaitu 

kuantita

tif 

dengan 

1. Metode 

pembelajaran 

yang diteliti 

yaitu sama-

sama metode 

pembelajaran 

blended 

learning. 

Implementasi 

Metode 

Pembelajara

n Blended 

Learning 

Pada Mata 

Pelajaran 

Akidah 

Akhlak di 

 
10 Anis Faizatin, “Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Masa Pandemi COVID-19”, Jurnal 

Penelitan Pendidikan Islam, 9, (2), 2021. 
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secara 

Daring 

dalam 

Meningkat

kan 

Prestasi 

Belajar 

PAI 

Peserta 

Didik 

Kelas IX 

UPTD 

SMP 

Negeri 8 

Parepare, 

2022. 

aplikasi google 

classroom pada 

mata pelajaran 

Pendidikan 

Agama Islam 

(PAI) kelas IX 

UPTD SMP 

Negeri 8 

Parepare paling 

tinggi 70% 

(Pada Kelompok 

eksperimen 

diperoleh -0,750 

< 1,703 dan 

kelompok 

control 

0,097<1,701 (2) 

Prestasi belajar 

peserta didik 

setelah 

diterapkan 

pembelajaran 

daring model 

Blended 

Learning dengan 

menggunakan 

aplikasi google 

classroom pada 

Mata Pelajaran 

Pendidikan 

Agama Islam 

(PAI) kelas IX 

UPTD SMP 

Negeri 8 

Parepare paling 

rendah atau 

sama dengan 

75% yaitu 

10,914>1,703. 

3) Terdapat 

peningkatan 

prestasi belajara 

peserta didik 

pendeka

tan 

eksperi

men 

menggu

nakan 

desain 

nonrand

omrized 

control-

group 

pretest-

posttest 

design. 

Dengan 

sampel 

kelas IX 

dan 

Teknik 

Analisa 

data 

yang 

digunak

an yaitu 

uji 

normalit

as, uji 

homoge

nitas 

dan uji 

hipotesi

s 

dengan 

menggu

nakan 

uji-t. 

2. Fokus 

peneliti

an ini, 

MTsN 2 

Jember 

Tahun 2021/ 

2022 
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yang signifikan 

(nilai sig. 

0,000<0,05) 

pada mata 

pelajaran 

Pendidikan 

Agama Islam 

kelas IX UPTD 

SMP Negeri 8 

Parepare setelah 

melakukan 

proses 

pembelajaran 

dengan model 

blended learning 

menggunakan 

aplikasi google 

classroom.  

 

yaitu 

untuk 

mengeta

hui 

peningk

atan 

prestasi 

belajar 

pesertad

idik 

dengan 

diterapk

annya 

model 

blended 

learning 

dengan 

menggu

nakan 

aplikasi 

google 

classroo

m. 
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2. Sitam, 

Manajeme

n Blended 

Learning 

Mata 

Pelajaran 

Akidah 

Akhlak 

pada Masa 

Pandemi 

di MI 

Ma’arif 

NU 02 

Karangpak

is 

Nusawung

u Cilacap, 

2021 

1) Perencanaan 

blended 

learning 

mata 

pelajaran 

Akidah 

Akhlak di 

MI Ma’arif 

NU 02 

Karangpakis 

meliputi 

perencanaan 

pada level 

lembaga, 

yaitu 

persiapan 

sarana dan 

prasarana 

pendukung 

blended 

learning dan 

perencanaan 

pada level 

guru, yaitu 

menetapkan 

materi, 

menetapkan 

tujuan, 

menyusun 

silabus, 

menyusun 

rencana 

pelaksanaan 

pembelajaran

, menetapkan 

strategi, 

metode dan 

media, 

menetapkan 

kegiatan 

pembelajaran

, 

merencanaka

1. Di tempat 

penelitian 

yang diteliti 

yaitu MI 

Ma’arif NU 

02 

Karangpaki

s 

Nusawungu 

2. Fokus 

penelitian 

yang 

dibahas. 

 

 

1. Metode 

pembelajaran 

yang diteliti 

yaitu sama-

sama 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kualitatif 

karena 

menghasilkan 

data kualitatif.  

2. Pengumpulan 

data 

menggunakan 

metode 

wawancara, 

observasi dan 

dokumentasi. 

Uji keabsahan 

data 

menggunakan 

teknik 

triangulasi. 

3. Analisis data 

menggunakan 

teknik deskripsi 

dengan model 

analisis 

interaksi Miles 

dan Huberman 

dengan alur 

meliputi 

pengumpulan 

data, reduksi 

data, penyajian 

data dan 

penarikan 

kesimpulan 

Implementasi 

Metode 

Pembelajaran 

Blended 

Learning 

Pada Mata 

Pelajaran 

Akidah 

Akhlak di 

MTsN 2 

Jember Tahun 

2021/ 2022 
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n evaluasi 

dan 

menetapkan 

langkah 

tindak lanjut, 

kedua 

pelaksanaan 

blended 

learning, 

yaitu 

penyampaian 

materi oleh 

guru kepada 

siswa 

melalui 

serangkaian 

kegiatan 

membelajark

an siswa 

secara aktif, 

kreatif, 

produktif 

dan 

menyenangk

an dengan 

menerapkan 

berbagai 

strategi dan 

metode serta 

penggunaan 

media dan 

alat peraga 

untuk 

mencapai 

tujuan 

pembelajaran 

dan ketiga 

evaluasi 

belended 

learning 

mencakup 

evaluasi 

terhadap 
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pelaksanaan 

blended 

learning dan 

evaluasi 

hasil belajar 

siswa. 

 

 

 

 

3. Lulus 

Sholikah, 

Blended 

Learning 

dalam 

Mata 

Pelajaran 

Pendidika

n Agama 

Islam pada 

Masa 

COVID-

19 di MTs 

Walisongo 

Bojonegor

o, 2021 

1) Realisasi 

blended 

learning 

dilakuka

n dengan 

mengko

mbinasik

an antara 

pembelaj

aran 

online, 

tatap 

muda 

dan 

belajar 

mandiri. 

2) Melalui 

strategi 

ini, MTs 

Wali 

Songo 

Bojonego

ro 

dipermud

ah karena 

siswa 

1) Fokus 

peneliti

an dari 

Jurnal 

ini yaitu 

mengan

alisa 

tentang 

proses 

implem

entasi 

blended 

learning 

di MTS 

Wali 

Songo 

Bojoneg

oro. 

Dengan 

menggunakan 

penelitian kualitatif 

melalui pendekatan 

studi kasus. 

Implemen

tasi 

Metode 

Pembelaj

aran 

Blended 

Learning 

Pada 

Mata 

Pelajara

n Akidah 

Akhlak di 

MTsN 2 

Jember 

Tahun 

2021/ 

2022 

 

4. Eka Nurul 

Mualimah, 

Efektivitas 

Model 

Blended 

Learning 

pada Guru 

1) Hasil 

penelitian 

menunjukka

n bahwa para 

guru sekolah 

dasar 

berusaha 

1) Penelitian 

ini berfokus 

untuk 

mengungka

pkan 

fenomena 

yang terjadi 

1) Metode 

pembelajaran 

yang diteliti 

yaitu sama-

sama metode 

pembelajaran 

Implementasi 

Metode 

Pembelajaran 

Blended 

Learning 

Pada Mata 

Pelajaran 
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MTs 

Manba’ul 

Hilam di 

Masa 

Pandemi 

COVID-

19 2021. 

 

memaksimal

kan 

teknologi 

yang ada 

untuk 

melakukan 

pengajaran 

dengan 

model 

blended 

learning 

2) Meskipun 

beberapa 

kendala 

ditemukan 

baik dari 

guru maupun 

dari murid, 

seperti 

kesulitan 

mengajarkan 

materi 

pelajaran 

kepada 

peserta didik, 

peserta didik 

yang 

mengalami 

kesulitan 

memahami 

tugas yang 

diberikan 

guru, 

kesulitan 

membuat 

video 

pembelajaran

, kesulitan 

mengirim 

tugas dalam 

bentuk 

video. 

pada 

kegiatan 

pembelajara

n di masa 

pandemi 

covid-19 di 

MTs 

Manba’ul 

Hikam 

blended 

learning. 

2) metode 

pembelajaran 

yang diteliti 

yaitu sama-

sama 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kualitatif 

karena 

menghasilkan 

data kualitatif. 

3) Pengumpulan 

data 

menggunakan 

metode 

wawancara, 

observasi dan 

dokumentasi. 

Akidah 

Akhlak di 

MTsN 2 

Jember 

Tahun 2021/ 

2022 
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5. Anis 

Faizatin, 

Implement

asi 

Blended 

Learning 

untuk 

Meningkat

kan Mutu 

Pembelaja

ran 

Pendidika

n Agama 

Islam di 

Masa 

Pandemi 

COVID-

19, 2021 

1) Penerapan 

blended 

learning di 

MI Al 

Usman 

membawa 

banyak 

dampak 

positif 

khususnya 

bagi peserta 

didik dan 

bagi semua 

pihak terkait 

(stakeholder) 

dibandingka

n 

pembelajaran 

full online 

yang 

dirasakan 

kurang 

efektif, 

karena tidak 

adanya tatap 

muka sama 

sekali antara 

pendidik dan 

peserta didik, 

utamanya 

pada mata 

pelajaran 

Pendidikan 

Agama Islam 

yang pada 

beberapa 

materinya 

membutuhka

n praktek 

secara 

langsung 

2) Metode 

Blended 

1) Terletak 

pada tempat 

penelitian 

yaitu 

dilaksanaka

n pada MI 

Al-Usman 

2) Fokus 

penelitian 

yang 

berbeda 

yaitu untuk 

meningkatk

an mutu 

pembelajara

n 

3) Serta mata 

pelajaran 

yang diteliti 

yaitu 

Pendidikan 

Agama 

Islam 

Penelitian ini 

dilaksanakan 

dengan 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif dengan 

jenis studi kasus. 

Data dikumpulkan 

melalui observasi, 

wawancara dan 

dokumentasi. 

Implementasi 

Metode 

Pembelajaran 

Blended 

Learning 

Pada Mata 

Pelajaran 

Akidah 

Akhlak di 

MTsN 2 

Jember Tahun 

2021/ 2022 
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Learning ini 

menawarkan 

pembelajaran 

yang lebih 

baik, karena 

mampu 

meningkatka

n semangat 

belajar 

peserta didik, 

menyajikan 

metode 

belajar yang 

variatif, 

menambah 

wawasan 

teknologi 

baik bagi 

pendidik 

maupun 

peserta didik, 

membantu 

meringankan 

biaya bagi 

orang tua 

peserta didik 

dalam 

pengadaan 

kuota data 

internet dan 

menjawab 

keresahan 

beberapa 

pihak 

mengenai 

efektivitas 

pembelajaran 

jarak jauh 

secara 

penuh. 
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B. Kajian Teori 

1. Implementasi Blended Learning 

a. Pengertian Implementasi 

Berasal dari Bahasa Inggris, kata impelementasi atau implement, 

dalam KBBI memiliki arti pelaksanaan atau penerapan.11 Implementasi 

merupakan suatu tindakan yang sudah disusun secara cermat, detail 

serta terperinci, sehingga menyebabkan dampak atau akibat terhadap 

sesuatu. Implementasi adalah suatu penerapan ide atau konsep, 

kebijakan dan inovasi dalam suatu tindakan yang praktis sehingga 

mendapatkan dampak yang baik dalam wujud perubahan pengetahuan 

serta keterampilan maupun sikap.12 

Guntur Setiawan menyatakan bahwa implementasi merupakan 

perluasan aktivitas yang paling menyesuaikan dalam proses interaksi 

antara tujuan maupun tindakan, sehingga untuk mencapainya 

memerlukan sebuah jaringan pelaksana, serta birokrasi yang efektif.13 

Oemar Hamalik juga menyatakan pendapatanya mengenai 

implementasi yang bermakna penerapan ide, konsep, kebijakan, atau 

inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak, 

 
11 Suharso dan Ana Retnoningsig, Kamus Besar Bahasa Indonesia edusi Lux (Semarang : Widya 

Karya, 2011), 178. 
12 Muhammad Fathurrohman dan Sulisty, Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan 

Islam dan Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam secara Holistik (Yogyakarta: Teras, 2012), 189-

191. 
13 Guntur Setiawan, Impelementasi Dalam Birokrasi Pembangunan (Bandung : Remaja Rosdakarya 

Offiseet, 2004),  39. 
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baik perubahan dari segi afektif, kognitif, psikomotorik bagi pelaksana 

kegiatan tersebut.14 

Dapat disimpulkan bahwa implementasi menunjukkan makna 

yang tertuju pada manajemen suatu sistem yang diperoleh dari informasi 

kemudian diterapkan dalam suatu tindakan dan dapat memberikan 

dampak bagi yang menerapkannya. 

Implementasi blended learning dapat diartikan sebagai 

penerapan perencanaan atau pendekatan pembelajaran yang 

menggabungkan antara pembelajaran langsung tatap muka dengan 

pembelajaran secara online yang memanfaatkan kecanggihan teknologi 

dengan tujuan siswa tidak hanya menguasai materi pembelajaran namun 

siswa juga menguasai teknologi yang didapatkan dari pengalaman 

belajar dengan model ini.15 

Implementasi blended learning merupakan sebagai sebuah 

siklus yang meliputi kegiatan-kegiatan pokok, yaitu perencanaan 

(planning), pelaksanaan (doing) dan evaluasi atau penilaian 

(evaluating).16 Seperti halnya pembelajaran di sekolah pada umumnya, 

pengelolaan blended learning diatur mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran.17 

 

 

 
14 Oemar Hamalik, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 

2007) 237. 
15 Santi Karlina, Implementasi Blended Learning pada Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Masa 

Pandemi COVID-19, Jurnal Pendidikan Tambusai, 5 (2), 2021, 5463-5469. 
16 Handoko dan Waskito, Blended Learning Teori dan Penerapan, 14 
17 Aminatul Zahroh, Total Quality Management, (Yogyakarta: Ar Ruzz, 2014), 126. 
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a. Perencanaan Pembelajaran Metode Blended Learning 

Perencanaan pembelajaran adalah pemikiran yang dilakukan 

secara rasional dan sistematis mengenai tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapai dan rangkaian tindakan yang akan dilakukan untuk 

mencapai tujuan itu. Dalam perencanaan mencakup langkah-

langkah mengidentifikasi tujuan, menetapkan sasaran, menyusun 

rencana pelaksanaan dan menetapkan standar pengawasan.18 

Perencanaan pembelajaran meliputi pemikiran dan 

perumusan tentang tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, 

metode dan media pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber 

belajar, penilaian dan sebagainya.19 Tahap perencanaan blended 

learning dibedakan antara perencananan pada level institusi dan 

pada level guru. Pada level institusi, perencanaan blended learning 

mencakup aspek kebijakan dan peraturan akademik, pendanaan, 

ketersediaan infrastruktur atau sarana prasarana dan sumber daya 

manusia. Pada level guru atau dosen, perencanaan pembelajaran 

blended learning mencakup banyak aspek terutama dalam 

pengembangan desain dan media pembelajaran.   

Pada tahap menyusun desain atau rencana kegiatan pembelajaran 

model blended learning, menurut Handoko dan Waskita, ada beberapa hal 

yang harus diperhatikan oleh guru, yaitu: 

1) Harus mempertimbangkan model interaksi pembelajaran yang akan 

diterapkan. 

 
18 Abdul Manab, Manajemen Kurikulum, (Jakarta: Rajawali Press, 2018), 183. 
19 Hamzah dkk., Pengembangan Kurikulum, (Jakarta: Rajawali Press, 2018), 187. 



28 
 

   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id 

2) Guru harus merancang aktifitas-aktifitas yang mampu memancing 

kreatifitas siswa dalam berdiskusi, berinteraksi dan berkolaborasi 

untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal. 

3) Mempertimbangkan alokasi waktu yang digunakan dimana aktifitas 

pembelajaran harus mencakup aspek pembelajaran tatap muka dan 

pembelajaran daring. 

Pada pembelajaran tatap muka harus mempertimbangkan alokasi 

waktu, jenis aktifitas belajar dan model evaluasi. Pada pembelajaran 

online, harus mempertimbangkan aspek pengalaman belajar, interaksi dan 

evaluasi pembelajaran.20Desain atau rencana kegiatan pembelajaran 

merupakan hal yang sangat penting dalam setiap proses pembelajaran, 

baik secara tatap muka maupun secara online. Desain dirancang 

sedemikian rupa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang meliputi 

tujuan pembelajaran, analisis pembelajaran, strategi pembelajaran, bahan 

ajar dan penilaian hasil pembelajaran. 

Hal penting lainnya yang harus dipersiapkan guru sebelum 

melaksanakan pembelajaran blended learning adalah produksi konten atau 

media. Pada tahap ini, guru dapat mengembangkan sendiri media 

pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam proses belajarnya. Media 

pembelajaran dapat berupa modul, video, slide presentasi dan lain-lain. 

Selain memproduksi sendiri, guru juga dapat menggunakan media yang 

telah tersedia seperti dari youtube dan layanan penyedia konten lainnya. 

Apabila guru hendak menggunakan video pembelajaran misalnya, guru 

dapat membuat video menggunakan aplikasi Youtube dan lain-lain baik 

yang gratis maupun yang berbayar. 

 
20 Handoko dan Waskito, Blended Learning Teori dan Penerapannya. Sumatra Barat: Lembaga 

Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) Universitas Andalas, 2018, 11 
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Pembuatan video harus memperhatikan aspek logis, karena 

karakteristik pembelajaran online sangat berbeda dengan pembelajaran 

tatap muka. Misalnya video harus singkat, padat dan jelas. Video yang 

terlalu panjang tidak efektif karena siswa akan bosan dan cenderung 

mengabaikan materi yang disampaikan. Sebaiknya video berdurasi tiga 

sampai tujuh menit, kualitas suara bagus dan tiak banyak noise dan suara-

suara yang yang mengganggu. 

Perencanaan pembelajaran blended learning, baik pada 

pembelajaran secara tatap muka maupun secara online pada sama dengan 

perencanaan pembelajaran pada umumnya yang harus dipersiapkan oleh 

guru dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang 

mencakup aspek-aspek sebagai berikut: 

1) Menentukan atau merumuskan tujuan pembelajaran 

2) Menentukan bahan atau materi pembelajaran 

3) Menentukan metode, media dan strategi pembelajaran 

4) Menentukan alokasi waktu 

5) Menentukan sumber belajar 

6) Menentukan pelaksananan kegiatan pembelajaran 

7) Menentukan kegiatan evaluasi pembelajaran 

8) Menentukan kegiatan tindak lanjut 

b. Pelaksanaan Pembelajaran Blended Learning 

Tahap ini merupakan tahap penerapan atau pelaksanaan dari rencana 

pembelajaran yang telah dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya dalam 

bentuk kegiatan pembelajaran, baik secara online maupun pertemuan tatap 

muka. Dalam pembelajaran blended learning, kegiatan ini disebut juga 

dengan penyampaian konten atau materi pembelajaran. Penyampaian 

konten atau materi pada pembelajaran blended learning, untuk 
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pembelajaran online dapat menggunakan berbagai layananLearning 

Management System (LMS) seperti E-Learning Madrasah, Moodle, 

Edmoodo, KAHOOT dan lain-lain, baik yang berbayar maupun yang 

gratis. Selain itu dapat digunakan pula berbagai aplikasi media sosial 

seperti whatsApp, google meet, google classroom, dan sebagainya. 

Penyampaian konten atau materi pembelajaran pada kelas tatap 

muka pada blended learning dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan 

seperti diskusi, presentasi, praktik, tutorial dan sebagainya. Adapun 

kegiatan pada kelas online menurut Handoko dan Waskito meliputi 

kegiatan-kegiatan berikut: 

1) Membuka kelas baru 

2) Menambahkan silabus 

3) Menambahkan media pembelajaran 

4) Menambahkan tugas 

5) Menilai tugas siswa 

6) Membangun komunikasi online melalui forum diskusi, survei atau 

obrolan online 

7) Melakukan evaluasi atau penilaian 

8) Memberikan umpan balik terhadap kinerja siswa 

9) Membuat laporan pelaksanaan kelas blended learning.21 

Baik pada pertemuan tatap muka maupun pembelajaran online, guru 

harus memotivasi siswa untuk aktif dan kreatif mengikuti proses 

pembelajaran agar mendapatkan hasil pembelajaran sesuai dengan rencana 

dengan mengembangkan rancangan pembelajarannya. Langkah-langkah 

yang dapat dilakukan, menurut Gagne, Briggs dan Wagner antara lain: 

 
21 Handoko dan Waskito, Blended Learning Teori dan Penerapannya. Sumatra Barat: Lembaga 

Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) Universitas Andalas, 2018, 16. 
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1) Menarik perhatian siswa 

2) Menyampaikan tujuan pembelajaran 

3) Melakukan apersepsi dengan mengingatkan siswa akan pelajaran 

sebelumnya 

4) Menyajikan materi pembelajaran 

5) Memberikan panduan pembelajaran 

6) Menguji performa siswa 

7) Memberi umpan balik 

8) Menghubungkan pengetahuan siswa dengan konteks nyata.22 

Wasis D. Dwiyogo menyebut penyampaian konten atau materi 

pembelajaran dalam blended learning merupakan komponen variabel 

metode untuk melaksanakan program pembelajaran yang mencakup dua 

fungsi yaitu menyampaikan materi pembelajaran dan menyediakan bahan-

bahan yang diperlukan oleh siswa.23 

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa penerapan 

pembelajaran blended learning, baik online maupun tatap muka adalah 

penyampaian materi melalui pelaksanaan pembelajaran yang secara umum 

meliputi kegiatan pendahuluan/pembukaan, kegiatan inti/penyampaian 

materi dan kegiatan penutup.24 

1) Kegiatan Pendahuluan/Pembukaan 

Kegiatan pendahuluan atau pembukaan pembelajaran blended 

learning baik tatap muka maupun online (misalnya menggunakan 

video pembelajaran) meliputi langkah-langkah, antara lain: 

 
22 Ibid., 16. 
23 W. D. Dwiyogo, Pembelajaran Berbasis Blended Learning. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 

2018), 140. 
24 Aminatul Zahro, Total Quality Managemen Teori dan Praktek Manajemen untuk Mendongkrak 

Mutu Pendidkan, ( Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2014), 133. 
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a)  Membuka kelas/pembelajaran (dengan ucapan salam, berdoa, 

membaca ayat Al Qur‟an, membina keakraban dan sebagainya) 

b)  Melakukan apersepsi dengan mengingatkan siswa akan pelajaran 

sebelumnya 

c)  Menyampaikan pokok bahasan 

d)  Menyampaikan tujuan pembelajaran 

e)  Memotivasi kegiatan belajar siswa 

f) Menjelaskan tugas-tugas atau aktifitas belajar yang akan dilakukan 

siswa 

2) Kegiatan Inti 

Kegiatan inti merupakan kegiatan penyampaian materi atau 

konten pembelajaran melalui penerapan strategi, metode dan media 

yang telah direncanakan. Tahap ini disebut juga sebagai tahap 

pembentukan kompetensi siswa antara lain dengan menyampaikan 

dan membahas materi pokok dengan strategi dan metode yang terlah 

direncanakan. Metode yang digunakan mestinya bervariasi sehingga 

menumbuhkan semangat, minat, aktivitas dan kreatifitas belajar siswa. 

Pembelajaran harus berbasis siswa dan menjadikan siswa sebagai 

pusat dari segala kegiatan pembelajaran dengan mengembangkan 

aktivitas, potensi dan kreatifitas siswa.25 

3) Kegiatan Penutup 

Kegiatan penutup merupakan kegiatan mengakhiri 

pembelajaran. Pada tahap ini, khususnya pada pembelajaran tatap 

muka biasanya dilakukan kegiatan antara lain: 

 
25 Ibid., 133. 
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a) Guru bersama siswa membuat simpulan, penegasan atau 

rangkuman materi pembelajaran 

b) Guru memberi umpan balik proses pembelajaran 

c) Guru memberikan tugas rumah untuk siswa Guru menyampaikan 

materi yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya 

d) Menutup pembelajaran dengan doa, ucapan hamdallah dan salam 

Pada pembelajaran online, pada kegiatan penutup, apabila guru 

menggunakan video pembelajaran, hal-hal yang dilakukan 

disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan, namun setidaknya guru 

membuat simpulan dan menutup kegiatan pembelajaran dengan 

ucapan hamdallah. 

c. Penilaian/ Evaluasi Pembelajaran Blended Learning  

1) Pengertian Penilaian Pembelajaran 

Penilaian adalah tindakan atau proses untuk menentukan nilai 

dari sesuatu. Penilaian pendidikan atau pembelajaran adalah kegiatan 

atau proses menentukan nilai dari suatu proses pendidikan atau 

pembelajaran sehingga dapat diketahui mutu atau hasil-hasilnya.26 

Penilaian adalah kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan 

suatu objek menggunakan instrumen dan membandingkan hasilnya 

dengan tolok ukur untuk mendapatkan kesimpulan. Penilaian pada 

dasarnya memberikan harga atau nilai berdasarkan kriteria tertentu 

yang dinyatakan dalam rumusan tingkah laku yang diharapkan 

dimiliki oleh siswa setelah menyelesaikan kegiatan atau pengalaman 

belajarnya.27 Penilaian adalah pengukuran dan penilaian terhadap 

 
26 Anas Sudjiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali, 2008), 1 
27 Sobry Sutikno, Belajar dan Pembelajaran, (Lombok: Holistia, 2013), 117 
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keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan setelah 

mengikuti proses pembelajaran.28 

Penilaian pembelajaran blended learning adalah kegiatan 

menilai atau mengukur hasil-hasil dan kemajuan yang dicapai dari 

proses pembelajaran blended learning. Dengan penilaian ini dapat 

diketahui hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti 

pembelajaran. 

2) Tujuan dan Fungsi Penilaian Pembelajaran 

Penilaian pembelajaran dilakukan untuk mengetahui sejauh 

mana keberhasilan proses pembelajaran atau untuk menilai dan 

mengetahui pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang telah 

diberikan.29 Penilaian dilakukan untuk mengetahui keefektifan 

pembelajaran dan pembentukan kompetensi yang dilakukan serta 

mengetahui apakah kompetensi dasar dan tujuan-tujuan yang telah 

dirumuskan dapat dicapai oleh siswa melalui pembelajaran.30 

Demikian pula dalam pembelajaran model blended learning. Penilaian 

setidaknya memiliki tiga fungsi yaitu mengukur tingkat kemajuan atau 

keberhasilan, menunjang penyusunan rencana dan melakukan 

perbaikan dan penyempurnaan kembali suatu kegiatan.31 Sobry 

Sutikno menyebutkan beberapa kegunaan evaluasi sebagai berikut:  

1)  Untuk mengetahui tingkat kemajuan yang dicapai siswa dalam 

proses pembelajaran 

2)  Untuk mengetahui kedudukan seorang siswa dalam kelasnya 

 
28 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Logos, 2002), 175. 
29 Abdul Manab, Manajemen Kurikulum, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 190. 
30 Zahroh, Aminatul Zahro, Total Quality Managemen Teori dan Praktek Manajemen untuk 

Mendongkrak Mutu Pendidkan, ( Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2014), 7. 
31 Anas Sudijono, Evaluasi Pedidikan. (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2011), 7. 
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3)  Sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan 

pembelajaran 

4)  Sebagai bahan pertimbangan pemberian bimbingan individual 

siswa 

5)  Sebagai bahan pertimbangan bagi perubahan atau perbaikan 

kurikulum 

6)  Mendiagnosis kelemahan-kelemahan dan kemampuan siswa 

7)  Mengetahui efisiensi metode pembelajaran yang digunakan 

8)  Memotivasi belajar siswa 

9)  Memberikan laporan kemajuan belajar kepada orang tua siswa  

10)  Sebagai feedback baik bagi guru, siswa maupun proses 

pembelajaran.32  

Penilaian pembelajaran blended learning adalah kegiatan 

menilai atau mengukur hasil-hasil dan kemajuan yang dicapai dari 

proses pembelajaran blended learning. Dengan penilaian ini dapat 

diketahui hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti 

pembelajaran. 

3) Teknik Penilaian Pembelajaran 

Dalam konteks evaluasi pembelajaran di sekolah termasuk di 

dalamnya pembelajaran blended learning, teknik-teknik atau alat 

evaluasi pembelajaran atau hasil belajar siswa yang digunakan dapat 

berupa tes dan non tes. Dengan teknik tes, maka evaluasi hasil belajar 

siswa atau proses pembelajaran di sekolah dilakukan dengan 

memberikan tes kepada peserta didik. Dengan teknik non tes tidak 

memberikan tes kepada peserta didik.33 Tes adalah alat untuk 

 
32 Sobry Sutikno, Belajar dan Pembelajaran, (Lombok: Holistica, 2013), 118. 
33 Anas Sudijono, Evaluasi Pedidikan. (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2011), 62. 
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mengukur berupe pertanyaan, perintah dan petunjuk untuk 

mendapatkan respon dari pihak yang dites (testee) sesuai dengan 

petunjuk. Bentuk tes dapat dibedakan menjadi tiga yaitu tes tertulis, 

fixed-response items dan tes perbuatan atau tindakan. Evaluasi hasil 

belajar dan pembelajaran dengan teknik non tes merupakan cara 

pengumpulan data tidak menggunakan alat-alat baku sehingga tidak 

bersifat mengukur dan tidak diperoleh angka-angka sebagai hasil 

pengukuran, tetapi hanya bersifat mendeskripsikan sesuatu. Teknik 

non tes dapat berupa observasi, wawancara, skala sikap, angket, check 

list dan rating scale.  

4) Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran 

Evaluasi atau penilaian pembelajaran atau hasil belajar siswa 

dapat dilaksanakan harian, mingguan, tengah semester, akhir semester 

dan akhir tahun. Berdasarkan hal tersebut maka dikenal kegiatan 

evaluasi atau penilaian berupa penilaian harian (PH), penilaian tengah 

semester (PTS), penilaian akhir semester (PAS) dan penilaian akhir 

tahun (PAT) termasuk di dalamnya ujian sekolah. 

2. Metode Pembelajaran Blended Learning 

a. Pengertian Metode Pembelajaran Blended Learning 

Dalam bahasa Inggris, Blended Learning berasal dari dua suku 

kata yaitu Blended yang memiliki arti perpaduan, pencampuran, atau 

kombinasi, sedangkan Learning berarti belajar. Blended Learning juga 

dapat diartikan sebagai gabungan pembelajaran yang dilakukan secara 

tatap muka (luring) dan secara daring. Istilah blended learning pada 

awalnya digunakan untuk menggambarkan mata pelajaran yang 

mencoba menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan 
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pembelajarn online. Berikut ini paparan mengenai pengertian 

implementasi menurut beberapa ahli:  

Blended learning adalah metode pembelajaran yang 

mengkombinasi keunggulan yang dimiliki model pembelajaran 

tatap muka atau luring dengan model pembelajaran daring atau 

E-Learning.34  

 

Menurut Husamah dalam Emria Fitri menyatakan bahwa 

blended learning merupakan salah satu metode belajar dengan 

menggabungkan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap 

muka dengan virtual/maya atau online.35  

John Merrow dalam I Ketut Widiara menyatakan “blended 

learning is some mix of traditional classroom instraction (which in itself 

varies considerably) and instraction mediated by technology”. Dengan 

kata lain, pembelajaran campuran atau Blended learning merupakan 

perpaduan pembelajaran kelas tradisional dengan pembelajaran berbasis 

teknologi (modern).36 

Purtadi dalam Husamah menjelaskan bahwa blended learning 

adalah kombinasi berbagai media pembelajaran yang berbeda 

(teknologi, aktivitas, dan berbagai jenis peristiwa) untuk menciptakan 

program pembelajaran yang optimum untuk audiens (peserta didik) 

yang spesifik.37 

 
34 Nanindya Deklara Wardani, Teonelio JE Anselmus, Wedi Agus. 2018. “Daya Tarik Pembelajaran 

di Era 21 dengan Blended Learning” , Jurnal Kajian Tekhnologi Pendidikan 1 (1), 13-18. 
35 Emria Fitri, “Efektivitas Layanan Informasi dengan Menggunakan Metode Blended Learning 

untuk Meningkatkan Motivasi Belajar”, Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling, 2, (2), 84-96, 

2016. 
36 I Ketut Widiara, “Blended Learning sebagai Alternatif Pembelajaran di Era Digital”. 2 (2) . 2018. 

50-56. 
37 Husamah, Pembelajaran Bauran (Blended Learning), Prestasi Pustaka Publisher,2014, 10. 
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Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Annisa yang 

menyatakan bahwa blended learning merupakan suatu sistem belajar 

yang memadukan antara belajar secara bertatap muka (klasikal) dengan 

belajar secara online (melalui penggunaan fasilitas/media internet). 

Berdasarkan paparan para ahli di atas, dapat didefinisikan bahwa 

blended learning merupakan sebuah strategi belajar mengajar yang 

bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan cara memadukan 

pembelajaran berbasis kelas/ tatap muka dengan pembelajaran berbasis 

teknologi dan informasi yang dilakukan secaran daring (online).  

b. Tujuan Blended Learning 

Tujuan blended learning adalah untuk menggabungkan 

pengalaman belajar kelas tatap muka dengan pengalaman belajar secara 

online.38 Tujuan dikembangkannya blended learning adalah 

menggabungkan ciri-ciri terbaik dari pembelajaran di kelas (tatap muka) 

dan ciri-ciri terbaik pembelajaran online untuk meningkatkan 

pembelajaran mandiri secara aktif oleh peserta didik dan mengurangi 

jumlah waktu tatap muka di kelas. Sehingga tujuan akhirnya ialah untuk 

meningkatkan pemahaman siswa dan untuk meningkatkan nilai mata 

pelajaran yang sebelumnya telah di rancang. Menurut Ni’matul 

Khoiroh, tujuan dari penggunaan Blended Learning yaitu:39 

 
38 Simarmata, J dan Djuanda, EA Rancang Bangun Model Pembelajaran Berbasis Blended Learning 

Management System Sebagai Knowledge Sharing. Seminar Nasional Ilmu Komputer 

(SNIKOM)2014 . 
39 Ni’matul Khoiroh, “Pengaruh Model Pembelajaran Blended Learning dan Motivasi Belajara 

Terhadap Hasil Belajar Siswa”. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Surabaya. 

2017. 2 (10), 97-110. 
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1) membantu peserta didik untuk berkembang lebih baik di dalam 

proses belajar seuai dengan gaya belajar dan preferensi dalam 

belajar; 

2) menyediakan peluang yang praktisrealistis bagi pengajar dan peserta 

didik untuk pembelajaran secara mandiri, bermanfaat dan terus 

berkembang dan 

3) peningkatan penjadwalan fleksibilitas bagi peserta didik, dengan 

menggabungkan aspek terbaik dari tatap muka dan pembelajaran 

online. 

Pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa tujuan dari blended 

learning yang dilaksanakan adalah untuk mendapatkan pembelajaran 

yang “paling baik” dengan menggabungkan berbagai keunggulan 

masing-masing komponen dimana metode konvensional 

memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara interaktif 

sedangkan metode online dapat memberikan materi secara online tanpa 

batasan ruang dan waktu sehingga dapat dicapai pembelajaran yang 

maksimal. 

c. Karakteristik metode Blended Learning 

Teknologi yang saat ini telah berkembang secara massif turut 

mendorong berkembangnya konsep pembelajaran jarak jauh ini. Ciri 

teknologi internet yang selalu dapat diakses kapan saja, di mana saja 

(borderlines) serta menawarkan segala kemudahannya telah menjadikan 

internet suatu media yang sangat tepat bagi perkembangan pendidikan 

jarak jauh selanjutnya.  
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Berdasarkan pemaparan tersebut, maka secara umum 

karakteristik blended learning adalah sebagai berikut: 

a) Pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, 

model pengajaran, gaya pembelajaran, serta berbagai media berbasis 

teknologi yang beragam. 

b) Sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung (face-to-face), 

belajar mandiri, dan belajar mandiri via online. 

c) Pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara 

penyampaian, cara mengajar dan gaya pembelajaran. 

d) Pengajar dan orangtua peserta belajar memiliki peran yang sama 

penting, pengajar sebagai fasilitator, dan orangtua sebagai 

pendukung. 

d. Klasifikasi Blended Learning 

Untuk memahami e-Learning beberapa ahli mengklasifikasi 

berdasarkan karakteristik. Pada umumnya pembelajaran e-Learning 

atau online adalah “asynchronous“, di mana guru dan siswa tidak 

bertemu di saat yang sama.40Ranganathan dalam Janner membagi empat 

jenis klasifikasi e-Learning, yaitu: (1) e-Learning tanpa kehadiran dan 

tanpa komunikasi; (2) e-Learning tanpa kehadiran tetapi dengan 

komunikasi; (3) e-Learning dikombinasikan dengan kehadiran sesekali; 

dan (4) e-Learning digunakan sebagai alat dalam mengajar di kelas.41 

 
40 Ranganathan, S., S. Negash and M.V. Wilcox, "Hybrid Learning: Balancing Face-to-Face and 

Online Class Sessions," Proceedings of the Tenth Annual Conference of the. Southern 

Association for Information Systems Jacksonvill, Florida, 2007, 178. 
41 Janner, “Perancangan Prototype Model Pembelajaran Berbasis Blended Learning untuk 

Meningkatkan Proses Pembelajaran”, Prosiding, 2017. 



41 
 

   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id 

Berdasarkan empat klasifikasi tersebut, kemudian 

dikembangkan menjadi enam jenis e-learning yang disajikan dalam 

tabel 1 berikut:42 

Tabel 2.1 

Klasifikasi E-learning sebagai konsep dasar Blended Learning 

 

Klasifikasi Presentasi Komunikasi 

Elektronik 

Sebutan 

Pembelajaran 

Tipe I YA TIDAK Tatap Muka 

Tipe II TIDAK TIDAK Belajar Mandiri 

Tipe III TIDAK YA Tidak Sinkron 

Tipe IV YA YA Sinkron 

Tipe V PILIHAN YA Blended/ Hybrid- 

Tidak Sinkron 

Tipe VI YA YA Blended/ Hybrid-

Sinkron 

 

1) Tipe I : Pembelajaran Tatap Muka 

Pembelajaran ini dilakukan dengan adanya kehadiran fisik guru 

dan siswa, dan dalam penyampaiannya dilakukan dengan adanya 

kehadiran fisik dan tidak menggunakan komunikasi elektronik. Ini 

merupakan proses pembelajaran dikelas dengan tatap muka secara 

konvensional. Guru atau siswa secara fisik hadir dikelas setiap 

penyampaian pembelajaran. Komunikasinya terjadi di dalam kelas saat 

jam pelajaran berlangsung. Pembelajaran ini lebih didominasi dengan 

pembelajaran tatap muka dalam penyampaian isi materi pembelajaran. 

2) Tipe II : Pembelajaran Mandiri 

 
42 Wasis D. Dwiyogo, Pembelajaran Berbasis Blended Learning, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 

2018, 264. 
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Pembelajaran ini dapat dilaksanakan tanpa adanya kehadiran 

guru dan tidak adanya komunikasi elektronik, artinya siswa belajar 

mandiri. Pembelajaran seperti ini disebut dengan (self-learning). Siswa 

menerima materi pembelajaran melalui belajar sendiri. Tidak ada yang 

membantunya dalam belajar mandiri dan tidak ada komunikasi 

elektonik antara siswa dengan guru. Dalam format E-Learning ini 

biasanya menerima pelajaran melalui konten pra-rekaman atau 

mengakses arsip rekaman konten. Contoh pelajaran yang sesuai dengan 

tipe ini adalah dengan menggunakan media rekaman seperti CD-ROM 

atau DVD. 

3) Tipe III : Pembelajaran Tidak Sinkron Pembelajaran dilakukan tanpa 

kehadiran guru namun dengan melakukan komunikasi elektronik yang 

tidak sinkron (asynchronous). Yang dimaksud dengan tidak sinkron ini 

adalah komunikasi elektonik antara guru dan siswa tidak dilakukan pada 

waktu dan tempat yang sama namun dapat dilakukan melalui email dan 

siswa tidak perlu hadir secara fisik di kelas. 

4) Tipe IV : Pembelajaran Sinkron Pembelajaran seperti ini dapat 

dilakukan didunia maya dan komunikasi elektonik yang sinkron 

(synchronous). Pembelajaran pada tipe ini dikatakan singkron, karena 

guru serta siswa selalu hadir secara real-time learning, walaupun tidak 

ada kehadiran fisik. Teknologi yang dipakai dalam pembelajaran tipe ini 

mencangkup semua teknologi yang dipakai di ELearning asynchronous, 

dan juga menggunakan instan messaging, chat, live video, dan video 
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langsung. Contohnya adalah kelas virtual dengan video audio, guru dan 

siswa bertatap muka melalui zoom dan google meet yang didalam 

aplikasi tersebut terdapat fitur chatting. 

5) Tipe V : Blended Learning Tidak Sinkron 

Pembelajaran tipe ini dilakukan dengan kehadiran guru sesekali 

dan komunikasi elektronik yang dokombinasikan atau campuran 

(Blended/ hybrid-asynchronous). Ini adalah tipe pembelajaran dengan 

kehadiran guru sesekali dengan menggunakan komunikasi elektonik 

asinkron dan sinkron. Yang mana pembelajaran dilakukan dengan 

kehadiran fisik (tatap muka dikelas) dan pertemuan yang dilakukan 

tanpa kehadiran guru (asynchronous). Contohnya dari tipe pembelajaran 

ini kadang-kadang melalui pertemuan tatap muka dan melalui teknologi 

E-Learning yang dilakukan tidak sinkron. 

6) Tipe VI : Blended learning 

Sinkron Pembelajaran yang seperti ini dilakukan dengan 

kehadiran guru dan dengan komunikasi elektronik (Blended/Hybrid-

Sinkron). Didalam tipe pembelajarn seperti ini komunikasi elektonik 

dikemas dengan format asinkron dan sinkron. Kehadiran guru dapat 

dilakukan bergantian antara kehadiran fisik (tatap muka dikelas 

konvensional) dan pertemuan secara virtual (sinkron) dan dilakukan 

disaat waktu yang bersamaan. Contohnya ialah guru dan siswa 

menggunakan kelas untuk beberapa waktu pertemuan dan mengguakan 

live audio untuk pertemuan virtual. 
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7) Pengembangan metode Blended Learning 

Pengembangan model Blended Learning telah banyak 

membantu pencapaian pembelajaran diberbagai sekolah. Apalagi pada 

saat ini, tantangan pendidik dalam proses belajar mengajar adalah harus 

menghadapi face to face dengan peserta didik pada saat yang bersamaan 

pendidik juga harus menguasai perangkat teknologi yang terkait dengan 

situasi dan kondisi peserta didik. Pendidik harus selalu melakukan 

challenging dan mentransformasi dirinya supaya mereka bisa 

menunaikan tugas mereka sebagai pendidik. Ansori menjelaskan bahwa 

secara umum dalam pengembangan metode blended learning ini 

terdapat empat model yang akan dijelasakan dibawah ini yaitu:43 

1) Face to face driver model 

Model pembelajaran ini merupakan sebuah medel 

pembelajaran dengan menggunakan teknologi hanya sebagai 

pendukung dalam sebuah proses pembelajaran tatap muka. Karena 

pembelajaran tatap muka adalah yang lebih utama sedangkan online 

learning dengan menggunakan teknologi hanya sebagai 

pelengkapnya saja. 

2) Rotation model 

Pada pelaksanaan model pembelajaran ini merupakan 

sebuah kombinasi atau campuran yang terstruktur antara dua model 

 
43 M. Ansori, “Desain Dan Evaluasi Pembelajaran Blended Learning Berbasis Whatsapp Grup 

(WAG)”, Dirasah: Jurnal Studi Ilmu Dan Manajemen Pendidikan Islam, 1 (1) : 2018), 127. 
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pembelajaran yaitu online learning dan face to face learning, dalam 

prosesnya juga setiap model pembelajaran memiliki jadwalnya 

masing-masing. 

3) Flex model 

Model pembelajaran ini lebih memusatkan pada 

pembelajaran yang dilakukan secara mandiri melalui online learning 

dan guru hanya sebagai fasilitatornya saja. 

4) Online lab school model 

Model pembelajaran ini adalah sebuah medel pembelajaran 

yang dilakukan didalam ruangan laboratorium digital dan dalam 

pelaksanaannya sepenuhnya menggunakan online learning. 

Sedangkan guru hanya sebagai fasilitator yang memandu jalannya 

proses pembelajaran didalam ruangan tersebut. 

3. Mata Pelajaran Akidah Akhlak MTs 

a. Pengertian Mata Pelajaran Akidah Akhlak  

Akidah Akhlak di Madrasah Tsanawiyah adalah salah satu mata 

pelajaran PAI yang merupakan peningkatan dari akidah dan akhlak yang 

telah dipelajari oleh peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah/ Sekolah 

Dasar. Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari tentang 

rukun iman mulai dari iman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, 

kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, sampai iman kepada Qada 

dan Qadar yang dibuktikan dengan dalil-dalil naqli dan aqli, serta 

pemahaman dan penghayatan terhadap al-asma’ al-husna dengan 
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menunjukkan ciri-ciri/tanda-tanda perilaku seseorang dalam realitas 

kehidupan individu dan sosial serta pengamalan akhlak terpuji dan 

menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari.44 

Secara substansial mata pelajaran akidah Akhlak diarahkan kepada 

peneguhan aqidah dan peningkatan akhlak mulia serta toleransi dengan 

penganut agama lain dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan 

bangsa. Al-akhlaqul mahmudah ini sangat penting untuk dipraktikkan 

dan dibiasakan oleh peserta didik dalam kehidupan individu, 

bermasyarakat dan berbangsa, terutama dalam rangka mengantisipasi 

dampak negatif dari era globalisasi. 

b. Ruang lingkup Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTs45 

Ruang lingkup mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah 

Tsanawiyah adalah sebagai berikut: 

1) Aspek akidah terdiri atas dasar dan tujuan akidah Islam, sifat-sifat 

Allah, al-asma' al-husna, iman kepada Allah, Kitab-Kitab Allah, 

Rasul-Rasul Allah, Hari Akhir serta Qada-Qadar. 

2) Aspek akhlak terpuji yang terdiri atas ber-tauhiid, ikhlaas, 

ta’at, khauf, taubat, tawakkal, ikhtiyaar, shabar, syukur, 

qanaa’ah, tawaadu', husnuzh-zhan, tasaamuh dan ta’aawun, 

berilmu, kreatif, produktif, dan pergaulan remaja. 

 
44 Badan Standar Nasional Pendidikan, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Madrasah 

Tsanawiyah, (Jakarta: PT. Binatama Raya, 2007), 4. 
45 https://www.berkasedukasi.com/2018/06/perangkat-pembelajaran-akidah-akhlak.html, diunduh 

pukul 17.17 tanggal 2 Desember 2021 

https://www.berkasedukasi.com/2018/06/perangkat-pembelajaran-akidah-akhlak.html
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3) Aspek akhlak tercela meliputi kufur, syirik, riya, nifaaq, 

anaaniah, putus asa, ghadlab, tamak, takabbur, hasad, dendam, 

giibah, fitnah, dan namiimah. 

4) Aspek adab meliputi: Adab beribadah: adab Shalat, membaca 

Al Qur’an dan adab berdoa, adab kepada kepada orang tua dan 

guru, adab kepada kepada, saudara, teman, dan tetangga, adab 

terhadap lingkungan, yaitu: kepada binatang dan tumbuhan, di 

tempat umum, dan di jalan 

5) Aspek kisah teladan meliputi: Nabi Sulaiman dan umatnya, 

Ashabul Kahfi, Nabi Yunus dan Nabi Ayub, Kisah Shahabat: 

Abu Bakar ra, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali 

bin Abi Thalib. 

c. Tujuan Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTs 

Menurut Fitri,46 tujuan khusus pembelajaran Aqidah Akhlak adalah 

sebagai berikut; 

1) Untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta didik; 

2) Menghindarkan manusia dari kemusyrikan; 

3) Membimbing akal pikiran agar tidak tersesat. 

Dengan demikian tujuan pendidikan Aqidah Akhlak tidak hanya 

sekedar mengikuti atau mengisi otak anak-anak dengan ilmu pengetahuan 

(teori) belaka, justru lebih mendalam lagi mendidik psikis, kesehatan, 

 
46 Fitri Fatimatuzahroh “ Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran 

Akidah Akhlak melalui Metode Lectures Vary” Jurnal Penelitian Pendidikan Islam 1, (7), 2019. 
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mental, perasaan dan praktis serta mendidik psikis sekaligus 

mempersiapkan anak-anak menjadi anggota masyarakat. Memberikan 

kemampuan dan keterampilan dasar kepada peserta didik untuk 

meningkatkan pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman 

Akhlak Islami dan nilai-nilai keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Faktor Pendukung Implementasi Metode Pembelajaran Blended Learning 

Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak. 

Beberapa faktor pendukung blended learning disebutkan oleh 

Deklara47 mengutip tulisan Kusairi dalam Husamah antara lain sebagai 

berikut: 

a.  Siswa lebih leluasa mempelajari materi pelajaran secara mandiri dengan 

memanfaatkan materi yang tersedia secara online 

b.  Siswa dapat berkomunikasi atau berdiskusi dengan guru atau siswa lain 

tanpa harus dilakukan di kelas 

c.  Kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa di luar jam tatap muka 

dapat dikelola dan dikontrol dengan baik oleh guru 

d.  Guru dapat memberi materi pengayaan melalui internet 

e.  Guru dapat meminta siswa membaca materi atau mengerjakan tugas/tes 

yang dilakukan sebelum pembelajaran 

f.  Guru dapat menyelenggarakan kuis, memberikan balikan dan 

memanfaatkan hasil tes dengan efektif 

 
47 Deklara Nanindya Wardani, Daya Tarik Pembelajaran di Era 21 dengan Blended Learning, JKTP, 

1 (1), 2018. 
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g.  Siswa dapat saling berbagi file dengan siswa lain. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa factor pendukung dalam 

implementasi metode pembelajaran blended learning memudahkan para 

siswa dan guru untuk berkomunikasi satu sama lain untuk melaksanakan 

proses pembelajaran. 

5. Faktor Penghambat Implementasi Metode Blended Learning pada Mata 

Pelajaran Akidah Akhlak. 

Husamah menyatakan ada beberapa faktor penghambat dari metode 

implementasi blended learning, yaitu: 

a. Media yang dibutuhkan sangatlah beragam, sehingga sulit diterapkan 

apabila sarana dan prasarana tidak mendukung. 

b. Tidak meratanya fasilitas yang dimiliki siswa, seperti computer dan 

akses internet. Padahal penggunaan metode blended learning 

memerlukan akses internet yang memadai dan bila jaringan kurang 

memadai maka tentunya akan menyulitkan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran mandiri secara virtual. 

c. Kurangnya pengetahuan sumber daya pembelajaran (guru, siswa dan 

orang tua) tehadap penggunaan teknologi. 

Jadi pada umumnya factor penghambat dari implementasi metode 

blended learning disebabkan oleh kurangnya pengetahuan sumber daya 

pembelajaran yang menyebabkan tidak terpenuhinya akses yang memadai 

untuk melaksanakan pembelajaran dengan metode blended learning 

dikarenakan media yang dibutuhkan sangat beragam. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu 

suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini tidak berkenaan dengan angka-angka, tetapi mendeskripsikan, 

menguraikan dan menggambarkan. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu 

penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian 

yang terjadi pada saat sekarang. 

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memotret peristiwa dan 

kejadian yang menjadi pusat perhatiannya, untuk kemudian digambarkan atau 

dilukiskan sebagaimana adannya. Secara garis besar, dapat dipahami bahwa 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan guna  memahami dan 

menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi 

tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Karena dalam 

penelitian ini peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, 

aktivitas, proses kelompok atau  individu, kasus tersebut dibatasi oleh waktu 

dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan 

menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang 

51 
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sudah ditentukannya48. Creswell dalam Laila49 mendefinisikan studi kasus 

sebagai suatu eksplorasi dari sistem-sistem yang terkait atau kasus. Suatu kasus 

menarik untuk diteliti karena memiliki khas kasus yang memberikan arti pada 

orang lain khususnya penulis. Bentuk studi kasus dapat berupa deskriptif, 

eksplorasi dan eksplanatori. 

Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif adalah 

mutlak diperlukan, karena peneliti sebagai instrumen kunci. Keuntungan yang 

didapat dari kehadiran peneliti sebagai instrumen adalah subjek lebih tanggap 

akan kehadiran peneliti, peneliti dapat menyesuaikan diri dengan setting 

penelitian, keputusan yang berhubungan dengan penelitian dapat diambil 

dengan cara cepat dan terarah, demikian juga dengan informasi dapat diperoleh 

melalui sikap dan cara informan dalam memberikan informasi. 

Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan 

fokus penelitian, memilih informan sumber data, melakukan pengumpulan data, 

menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan 

atas temuannya.50 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan subjek kegiatan penelitian yang 

dilakukan. MTsN 2 Jember terletak di Jl. Merak No.11, Puring, Slawu, Kec. 

Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur untuk melakukan wawancara, 

 
48 Cerianing Putri Pratiwi, “Analisis Keterampilan Mmebaca Permulaan Siswa Sekolah Dasar : Studi 

Kasus Pada Siswa Kelas 2 Sekolah Dasar”. JPE. 1 (7) 2020. 1-8, 4. 
49 Lala Laila Zulfa, “Pelatihan Penggunaan Perangkat Berbasis Internet dalam Pengumpulan Data 

Penelitian Masa Pandemi COVID-19”. Deducivilia 2 (1) 143-158, 150. 
50 Sugiyono, Metode Penelitian, Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2012), 216. 
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menghimpun dokumen-dokumen yang diperlukan sekaligus melakukan 

observasi. Dalam penelitian ini, penulis bertindak sebagai instrumen manusia. 

Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja dengan dasar 

pertimbangan peneliti mengkaji permasalahan tentang Implementasi Metode 

Pembelajaran Blended Learning Berbasis E-Learning di MTsN 2 Jember Tahun 

Ajaran 2021/ 2022. Pemilihan lokasi ini berdasarkan beberapa pertimbangan 

yaitu: 

1. MTsN 2 Jember merupakan sekolah formal yang menyediakan wadah serta 

memfasilitasi siswa untuk dapat melakukan proses pembelajaran secara 

Blended Learning. 

2. Eksistensi MTsN 2 Jember dan prestasi siswa yang dicapai serta mengalami 

perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat baik dari segi sarana dan 

prasarana, jumlah siswa maupun prestasi akademik dan non akademiknya 

bersaing dengan banyak MTs lainnya di daerah itu, sehingga MTs ini 

merupakan MTs yang masih menjadi pilihan masyarakat, orang tua dan 

siswa di wilayah itu. Oleh karena itu MTs ini sangat memperhatikan kualitas 

pendidikan dan pembelajaran, termasuk di masa pandemi ini dengan 

menerapkan metode pembelajaran blended learning, sehingga tetap 

menghasilkan produk atau output (lulusan) yang baik. Fenomena ini 

menjadi daya tarik untuk dilakukan penelitian tentang implementasi 

blended learning di madrasah tersebut. 
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C. Subjek Penelitian 

Pada bagian ini, dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut 

meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan 

informan atau subyek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijaring 

sehingga validitasnya dapat dijamin.51 

Dalam menentukan subyek penelitian data pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dalam proses pengambilan data 

dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan tujuan tertentu, seperti orang 

yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan.52 Subyek dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Kepala MTsN 2 Jember 

2. Waka Kurikulum dan Pengembangan Mutu. 

3. Guru Akidah Akhlak kelas VII. 

4. Siswa-siswi kelas VII E MTsN 2 Jember. 

  

 
51 IAIN Jember, Pedoman Penlitian Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember), 2018, 46-47 
52 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2012), 216 
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Tabel 3.1 

Nama-nama Informan 

No. Nama Status Keterangan 

1. Ihsanuddin, M. Pd. Kepala MTsN 2 

Jember. 

Peneliti memilih beliau 

sebagai orang yang 

berkuasa dan memiliki 

kewenangan dalam 

semua aktivitas 

sekolah, sehingga 

peneliti dapat 

memperoleh informasi 

yang akurat berkaitan 

dengan penelitian ini. 

2

2

. 

Marti, M. Pd. PKM Bidang 

Kurikulum dan 

Pengembangan 

Mutu. 

Selaku orang yang 

berwenang 

dalammenyusun 

perencanaan program 

pembelajaran. 

3.  Elief Fitriana, S. 

Ag. 

Guru Akidah Akhlak 

kelas VII E. 

Selaku pelaksana 

perencaan program 

pembelajaran akidah 

akhlak kelas VII E. 

4.  Nadin Kamila 

Candrakirana 

Siswa Kelas VII E Selaku peserta didik 

yang mengikuti 

kegiatan pembelajaran 

dengan implementasi 

metode blended 

learning pada mata 

pelajaran akidah 

akhlak. 

 

5.  Muhammad Raihan 

Fadhila 

Siswi Kelas VII E Selaku peserta didik 

yang mengikuti 

kegiatan pembelajaran 

dengan implementasi 

metode blended 

learning pada mata 

pelajaran akidah 

akhlak. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.53 Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Observasi 

 Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia 

dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya selain 

panca indera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit.54 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik 

bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan 

kuesioner.55 Wawancara dan kuesioner selalu berhubungan dengan manusia 

maka observasi berhubungan dengan manusia dan objek alam yang lainnya.  

 Teknik observasi digunakan untuk mengetahui dan menyelidiki 

tingkah laku nonverbal.56 Teknik lain dapat mengungkapkan tingkah laku 

verbal dan lebih mengarah pada penelitian survei tetapi kurang mampu 

mengungkapkan tingkah laku nonverbal dan penelitian non survey.. 

Adapun observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi tidak partisipatif. Observasi tidak partisipatif (non participant 

observer) adalah observasi di mana pengamat tidak ikut serta atau terlibat 

 
53 Aditya, Dodiet “Data dan Metode Pengumpulan Data”, (Surakarta: Jurusan Akupuntur Poltekkes 

Kemenkes Surakarta, 2013),  9.   
54 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial 

Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2017), 118.   
55 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2015, Cet. XXI), 203.   
56 A. Muri Yusuf. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, (Jakarta: 

Kencana, 2019, Cet V), 384.   
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dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati kegiatan, tidak ikut dalam 

kegiatan.Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data tentang 

situasi subyektif penelitian baik mengenai fasilitas ataupun aktivitas yang 

sedang berlangsung. Observasi ini dilakukan agar peneliti dapat 

memperoleh data yang lengkap, akurat, dan sesuai dengan fakta terkait 

dengan. Adapun pengamatan yang telah peneliti lakukan adalah: 

a. Peneliti mengamati bagaimana proses Implementasi metode 

pembelajaran Blended Learning Pada Mata Pelajaran Akidah 

Akhlak di MTSN 2 Jember Tahun Ajaran 2021/2022 

b. Peneliti mengamati faktor pendukung dalam implementasi metode 

pembelajaran Blended Learning Pada Mata Pelajaran Akidah 

Akhlak di MTSN 2 Jember Tahun Ajaran 2021/2022 

c. Peneliti mengamati faktor penghambat dalam implementasi metode 

Blended Learning Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTsN 2 

Jember Tahun ajaran 2021/ 2022 

Tabel 3.2 

Hasil Perolehan Data Selama Observasi 

 

No. Fokus Penelitian Data Hasil Observasi Yang Diperoleh 

1 2 3 

1. Fokus 1 

Bagaimana proses 

Implementasi metode 

pembelajaran Blended 

Learning Pada Mata 

Pelajaran Akidah Akhlak 

di MTSN 2 Jember 

Tahun Ajaran 2021/2022 

? 

 

1. Kelas VII E dalam mata pelajaran 

Akidah Akhlak menggunakan 

metode blended learning. 

2. Pembelajaran Akidah Akhlak dalam 

sepekan dilakukan selama 2 JP 

disetiap kelasnya. 

3. Dalam pembelajaran daring 

menggunakan aplikasi E-Learning 

Madrasah sebagai aplikasi utama 

serta menggunakan aplikasi 
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pendukung lainnya, seperti 

Whatsapp grup, Youtube, dan 

KAHOOT. 

2 Fokus 2 

Apakah faktor pendukung 

dalam implementasi 

metode pembelajaran 

Blended Learning Pada 

Mata Pelajaran Akidah 

Akhlak di MTSN 2 

Jember Tahun Ajaran 

2021/2022 ? 

 

Data hasil observasi yang diperoleh di 

lapangan mengenai faktor pendukung 

dalam implementasi metode 

pembelajaran Blended Learning Pada 

Mata Pelajaran Akidah Akhlak di 

MTSN 2 Jember Tahun Ajaran 

2021/2022 adalah: 

1. Untuk lebih rincinya, dibagian 

lampiran sudah peneliti lampirkan 

fieldnote hasil observasi yang 

dilakukan peneliti selama berada di 

lapangan. 

 

 

3 Fokus 3 

Apakah faktor 

penghambat dalam 

implementasi metode 

Blended Learning Pada 

Mata Pelajaran Akidah 

Akhlak Tahun ajaran 

2021/ 2022 ? 

 

Data hasil observasi yang diperoleh di 

lapangan mengenai faktor penghambat 

dalam implementasi metode 

pembelajaran Blended Learning Pada 

Mata Pelajaran Akidah Akhlak di 

MTSN 2 Jember Tahun Ajaran 

2021/2022 adalah: 

1. Menurunnya minat baca siswa 

selama pembelajaran daring, hal ini 

relevan dengan dilaksanakannya 

giat literasi setiap pagi. 

2. Ketika pembelajaran luring terlihat 

para siswa masih hanya berfokus 

pada penjelasan materi dari guru 

(teacher centered learning. Untuk 

lebih rincinya, dibagian lampiran 

sudah peneliti lampirkan fieldnote 

hasil observasi yang dilakukan 

peneliti selama berada di lapangan. 

 

2. Wawancara 

Metode wawancara/ interview dipandang sebagai metode 

pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab sepihak yang dikerjakan 
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dengan sistematik dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan57 Secara 

sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau 

suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi melalui 

komunikasi langsung atau dapat pula dikatakan bahwa wawancara 

merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber 

informasi. 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik wawancara mendalam. Wawancara mendalam secara umum adalah 

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya 

jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang 

yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, 

di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang 

relatif lama.58 

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur yang 

dapat digunakan apabila peneliti/pewawancara menyusun rencana 

wawancara yang mantap, tetapi tidak menggunakan format atau urutan 

yang baku.59 Sejalan dengan hal tersebut dikatakan bahwa wawancara tidak 

terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis 

dan lengkap untuk pengumpulan datanya. 

 
57 Sutrisno Hadi, Metodologi Riset, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), 193 
58 Burhan Bungin. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial 

Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2017), 111.   
59 Yusuf, A. Muri.  Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, (Jakarta: 

Kencana, 2019, Cet V), 377.   



60 
 

   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id 

Adapun sumber pertimbangan dari penggunaan metode wawancara 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Metode ini bersifat fleksibel, sehingga bahan-bahan pertanyaan dapat 

dengan mudah diajukan dan lebih obyektif, sehingga pertanyaan yang 

diajukan dapat diarahkan kepada permasalahan yang lebih bersifat spesifik 

dan dinamis, karena bisa berhadapan langsung antara pewawancara dengan 

orang diwawancarai, sehingga terjadi interaksi yang akrab dan secara 

keseluruhan nampak lebih komunikatif. Data-data yang ingin didapat dari 

metode interview ini adalah: 

1. Peneliti dapat menanyakan bagaimana proses Implementasi metode 

pembelajaran Blended Learning Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

di MTSN 2 Jember Tahun Ajaran 2021/2022. 

2. Peneliti dapat menanyakan faktor pendukung dalam implementasi 

metode pembelajaran Blended Learning Pada Mata Pelajaran Akidah 

Akhlak di MTSN 2 Jember Tahun Ajaran 2021/2022. 

3. Peneliti dapat menanyakan faktor penghambat dalam implementasi 

metode Blended Learning Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Tahun 

ajaran 2021/ 2022. 

Tabel 3.3 

Hasil Perolehan Data Selama Wawancara 

No. Fokus Informan Data yang diperoleh 

1 2 3 4 

1 Fokus 1 

Bagaimana proses 

Implementasi metode 

pembelajaran Blended 

Learning Pada Mata 

Pelajaran Akidah 

Ihsanuddin, M. 

Pd. I (Kepala 

MTsN 2 

Jember) 

1. MTsN 2 Jember 

tanggap untuk 

melaksanakan 

pembelajaran dengan 

metode blended 

learning. 
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Akhlak di MTSN 2 

Jember Tahun Ajaran 

2021/2022 ? 

 

2. MTsN 2 Jember 

menggunakan 

Websitenya tidak 

hanya dapat diakses 

untuk profile sekolah, 

melainkan untuk 

mengakses E-

Learning Madrasah 

yang disediakan oleh 

Kemenag. 

 

Marti, M. Pd. 1. Pembelajaran Akidah 

Akhlak dilaksanakan 

selama 2 JP dalam 

seminggu. 

2. Pembelajaran dibagi 

menjadi 50% 

pembelajaran jarak 

jauh 50% 

pembelajaran tatap 

muka. 

3. Siswa dibagi menjadi 

50% absen awal 

pembelajaran luring 

dan 50% absen akhir 

pembelajaran daring. 

4. Guru diberikan 

kewenangan untuk 

mengkreasikan media 

pembelajaran supaya 

menarik minat siswa 

dalam proses 

pembelajaran 

  Elief Fitriana, 

S. Ag. (Guru 

Akidah Akhlak 

Kelas VII) 

1. Urgensi metode 

blended learning 

menggabungkan 

metode daring dan 

luring seluas-luasnya 

untuk mencapai tujuan 

pendidikan. 

2. Dapat mengimbangi 

kelemahan metode 

daring dan luring satu 
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sama lain. 

3. Menyesuaikan media 

pembelajaran dengan 

RPP yang telah dibuat. 

4. Dalam mempersiapkan 

materi, materi perlu 

disederhanakan agar 

lebih mudah dipahami 

siswa. 

  Siswa-siswi 

kelas VII E 

Nadin & 

Muhammad 

Raihan 

Fadhilah 

1. Lebih termotivasi 

dengan adanya 

pembelajaran ini 

karena dapat 

berinteraksi secara 

langsung dengan 

teman-temannya. 

2. Dapat menyesuaikan 

gaya belajar secara 

mandiri. 

2 Fokus 2 

Apakah faktor 

pendukung dalam 

implementasi metode 

pembelajaran Blended 

Learning Pada Mata 

Pelajaran Akidah 

Akhlak di MTSN 2 

Jember Tahun Ajaran 

2021/2022 ? 

 

Ihsanuddin, M. 

Pd. I (Kepala 

MTsN 2 

Jember) 

Faktor pendukung 

implementasi metode 

pembelajaran blended 

learning: 

1. Memfasilitasi guru dan 

siswa dalam 

berkomunikasi ketika 

melakukan proses 

pembelajaran. 

2. Siswa dapat 

melakukan diskusi 

dengan guru maupun 

siswa lain diluar jam 

tatap muka. 

3. Siswa dapat 

mengakses materi yang 

telah dipelajari melalui 

aplikasi E-Learning 

Madrasah. 

4. Siswa dapat 

menyesuaikan gaya 

belajar secara mandiri. 

 

  Elief Fitriana, Faktor pendukung 
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S. Ag. (Guru 

Akidah Akhlak 

Kelas VII) 

implementasi 

pembelajaran blended 

learning: 

1. Memudahkan guru 

untuk berkomunikasi 

dengan siswa selama 

proses Pembelajaran 

Jarak Jauh (PJJ). 

2. Memudahkan guru 

dalam memberikan 

materi yang luas 

melalui berbagai 

aplikasi sebagai media 

pembelajaan, seperti 

google meet, whatsapp 

group, KAHOOT, 

youtube dan E-

Learning Madrasah.  

3. Memudahkan guru 

dalam melakukan 

evaluasi pembelajaran 

kepada siswa seperti 

memberikan umpan 

balik. 

3 Fokus 3 

Apakah faktor 

penghambat dalam 

implementasi metode 

Blended Learning 

Pada Mata Pelajaran 

Akidah Akhlak Tahun 

ajaran 2021/ 2022 ? 

 

Ihsanuddin, M. 

Pd. I (Kepala 

MTsN 2 

Jember) 

Faktor penghambat 

pembelajaran blended 

learning: 

1. Media yang 

dibutuhkan sangat 

beragam, sukar 

dilakukan jika sarana 

prasarana tidak 

mendukung, seperti 

kuota untuk 

menggunakan internet. 

2. Orang tua harus 

memantau para siswa 

ketika pembelajaran 

daring agar tidak 

terjerumus ke hal-hal 

negatif. 

 

  Elief Fitriana, Faktor penghambat 
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S. Ag. (Guru 

Akidah Akhlak 

Kelas VII) 

pembelajaran blended 

learning: 

1. Siswa menjadi lebih 

pasif ketika 

pembelajaran luring 

karena pembelajaran 

berpusat pada guru dan 

bersumber pada buku 

saja. 

2. Guru kesulitan dalam 

melaksanakan evaluasi 

terhadap siswa ketika 

pembelajaran daring. 

3. Kurangnya 

pengetahuan sumber 

daya pembelajaran 

(guru, siswa, orang 

tua) terhadap 

penggunaan teknologi. 

4. Kurangnya literasi 

siswa. 

5. Kurangnya daya 

berpikir kritis siswa. 
 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari 

seseorang.60 Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya,. Dokumentasi 

sangat penting dalam memperoleh data dalam penelitian untuk mendukung 

data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. 

Data-data yang ingin didapat dari metode  dokumentasi  ini adalah: 

 
60 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2015, Cet. XXI), 240 
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a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

b. Silabus 

c. Jumlah peserta didik 

d. Foto pengimplementasian metode pembelajaran blended learning pada 

mata pelajaran Akidah Akhlak tahun ajaran 2021/ 2022. 

Tabel 3.3 

Tabel Hasil Dokumentasi Peneliti 

No. Fokus Penelitian Data yang diperoleh 

1. Fokus 1, 2, dan 3 1) Profil sekolah. 

2) Dokumentasi pengimplementasian 

metode pembelajaran blended 

learning pada mata pelajaran 

Akidah Akhlak. 

3) Rencana pembelajaran yang 

digunakan guru untuk 

melaksanakan pembelajaran 

dengan metode pembelajaran 

blended learning pada mata 

pelajaran Akidah Akhlak 

4) Data siswa kelas VII E MTsN 2 

Jember. 

 

E. Analisis Data 

Analisis data merupakan tahapan yang sangat penting dalam sebuah 

penelitian karena dengan analisis data, peneliti bisa memberi arti dan makna, 

serta berfungsi sebagai pemecah atas masalah yang sedang dikaji. Miles and 

Huberman mengemukakan bahwa “aktivitas  dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung.61 Dalam penelitian ini 

menggunakan analisis data model interaktif  Miles, Huberman dan Saldana.62 

 
61 Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: UI-Press, 2007), 

16 
62 Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J., Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, 

Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press. 2014, 8. 



66 
 

   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id 

Aktivitas dalam analisis data yaitu 1)Condensation data 2) Data display 3) 

Conclusion/ verification.  

Dalam penelitian kualitatif, konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi 

dikembangkan atas dasar “kejadian” yang diperoleh ketika kegiatan lapangan 

berlangsung. Karenanya, antara kegiatan pengumpulan data dan analisis data 

tidak mungkin dipisahkan satu sama lain. Keduanya berlangsung secara 

simultan, prosesnya berbentuk siklus dan interaktif, bukan linier. 

1. Kondensasi data (data condensation) 

Menurut Tomlinson dalam Manase data kondensasi mengacu pada 

proses pemilihan atau seleksi, fokus, menyederhanakan serta melakukan 

pergantian data yang terdapat pada catatan lapangan, transkrip wawancara, 

dokumen maupun data empiris yang telah didapatkan. Kesimpulannya 

bahwa proses kondensasi data ini diperoleh setelah peneliti melakukan 

beberapa langkah seperti mengklasifikasikan dan menggambarkan data 

yang diperoleh.63 

Secara sederhananya, data kualitatif tersebut dapat diubah dengan 

cara seleksi, ringkasan, atau uraian menggunakan kata-kata sendiri dan lain-

lain. Berdasarkan data yang dimiliki, peneliti akan mencari data, tema, dan 

pola mana yang penting, sedangkan data yang dianggap tidak penting akan 

dibuang 

 

 
63Manase Halitopo “ Implementasi Merdeka Belajar dalam Buku Teks Bahasa Inggris untuk SMK”, 

Prosiding Seminar Nasional, Universitas Sarjawiyata Tamansiswa, 2020. 
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2. Penyajian Data (data display) 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dengan 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dn pengambilan 

tindakan.64 Dengan melihat penyajian, kita dapat memahami apa yang 

terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan. 

3. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification) 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dimungkinkan dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan ini 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat 

berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih remang-

remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.65Analisis data kualitatif 

merupakan upaya yang berlangsung dan terus menerus. Pengumpulan Data 

Reduksi data, penyajian data dan verifikasi data merupakan gambaran 

keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian yang susul menyusul. 

F. Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi, 

triangulasi dalam pengujian kredibiltas sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara. Triangulasi dalam perisetan dapat ditujukan 

untuk menguji daya dapat dipercaya yang berarti data diperiksa dan dicek dari 

 
64 Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: UI-Press, 2007), 

17. 
65 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2006), 246. 
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berbagai sumber data dengan cara yang beragam, dan waktu yang berbeda66. 

Adapun peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

Triangulasi sumber ialah teknik pemeriksaan balik terhadap keabsahan 

data yang sudah diperoleh dari suatu sumber tertentu. Jadi, dalam triangulasi 

sumber dapat mempertajam daya dapat dipercaya data jika dilakukan dengan 

mengecek data yang diperoleh selama perisetan melalui beberapa sumber atau 

informan.67  

Berbeda dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik digunakan untuk 

menguji keabsahan data dengan teknik pengumpulan data yang berbeda.68 

Maksudnya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda 

untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Penelitian ini menggunakan 

triangulasi sumber dan trianggulasi teknik, yang berarti membandingkan dan 

mengecek balik antara metode pengumpulan data yang satu dengan metode 

pengumpulan data yang lain. 

G. Tahap-Tahap Penelitian 

1. Tahap Pra Lapangan 

Pada tahap ini, dilakukan sebelum melakukan penelitian, yaitu: 

a. Menyusun Rancangan Penelitian 

Penyusunan rancangan penelitian ini berdasarkan pada tujuan 

penelitian dan jenis data yang didapat dari sumber penelitian. Dimulai 

 
66 S, Margono, . Metodologi Penelitian Pendidikan. (Jakarta: Rineka Cipta. 2010), 12. 
67 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2015, Cet. XXI), 207. 
68 Ibid., 274. 
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dengan penentuan lokasi, desain pengumpulan data, deain prosedur 

analisis data dan validasi data. 

b. Studi Eksplorasi 

Dalam studi eksplorasi, peneliti mendatangi lokasi penelitian 

untuk melakukan pencarian masalah sebelum mengenal semua elemen, 

kondisi sosial, fisik. 

c. Perizinan 

Kegiatan observasi yang dilakukan diluar kampus, 

mengharuskan penelitian ini dilengkapi dengan surat pengantar dari 

Lembaga UIN Kh. Achmad Siddiq Jember, sebagai permohonan izin 

penelitian. Lalu diajuka kepada Kepala MTsN 2 Jember, selaku 

penanggung jawab sekolah. 

d. Mendatangi Responden 

Dalam menyusun instrument penelitian, peneliti menyusun 

daftar pertanyaan, lembar observasi dan pencatatan dokumen yang 

diperlukan. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan 

teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait penelitian yang 

dilakukan. 

b. Pengelolaan data. Dalam tahap ini, data yang diperoleh selanjutnya 

dikelola untuk mendapatkan data yang akurat sesuai fakta yang ada di 

lapangan. 
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c. Analisis data. Setelah seluruh data terkumpul, kemudian dianalisis 

secara kualitatif. Dengan dianalisis, data yang terkumpul tadi dapat 

dideskripsikan dalam bentuk pembahasan dan temuan di bab IV. 

3. Tahap Pelaporan 

Tahap ini merupakan tahap terakhir yang harus ditempuh. Tahap ini 

dimulai setelah mahasiswa memperoleh data dari lapangan. Setelah data 

terkumpul, peneliti mulai menganalisis data dan menyusun data kemudian 

merangkainya dalam bentuk skripsi yang disesuaikan dengan pedoman 

yang berlaku pada program UIN KH. Achmad Siddiq Jember. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

 

A. Gambaran Objek Penelitian 

1. Kondisi Objektif MTsN 2 Jember 

a. Sejarah singkat berdirinya MTs Negeri 2 Jember 

MTsN 2 Jember adalah unit pelaksana teknis di bidang 

pendidikan dalam lingkungan Kementrian Agama yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementrian Agama. 

Madrasah ini berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI 

Nomor 16 Tahun 1978 tanggal 16 Maret 1978. Terbitnya SK tersebut 

maka secara Yuridis Formal madrasah yang merupakan perubahan dari 

PGAN Jember berdasarkan Surat Kepala Bidang Pendidikan Agama 

Islam Nomor: 61/ WTD/ 1981 tanggal 15 Juli 1981. Seiring berjalannya 

waktu, MTsN 2 Jember telah mengalami banyak perkembangan dari 

tahun ke tahun. Hal ini bias terlihat dari awal berdirinya yang dengan 

modal 359 siswa yang terbagi menjadi 9 kelas dan diasuh oleh 13 guru 

dan karyawan saja. Perkembangan itu terlihat dengan adanya 

pembangunan fasilitas-fasilitas dan bertambahnya jumlah murid yang 

sekarang menjadi dengan jumlah 22 kelas.69 

 

 

 

 

 
69 Dokumentasi, TU MTs Negeri 2 Jember, tanggal 22 April 2022 
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Tabel 4.1 

DAFTAR KEPALA MTs NEGERI 2 JEMBER 

 

NO. NAMA PERIODE 

1. H. Anang Saleh, BA 1978 – 1993 

2. Drs. Ismun As 1993 – 1997 

3. Drs. H. Achmad Ma’mur, SH 1997 – 2001 

4. Drs. Machrus 2001 – 2005 

5. Drs. Kamsiri 2005 – 2007 

6. Drs. Moh. Sholeh 2007 – 2009 

7. Drs. H. Musthofa 2009 – 2010 

8. Drs. Imam Syafi’i, M.Pd.I 2010 – 2013 

9. Drs. Asyhar, M.Pd.I 2013 – 2016 

10. Dra. Nurul Faridha 2017 – 2020 

11. Ihsanuddin, S.Pd, M.Pd 2020 – 2022 
 

Dalam berjalannya waktu seiring dengan prestasi yang dicapai 

dan kepercayaan masyarakat yang meningkat. Dalam perjalanannya, 

MTs Negeri 2 Jember mendapatkan banyak bantuan pembangunan dan 

perbaikan baik dari pemerintah, DIPA, komite maupun dari pihak lain, 

terkait dengan bencana yang dialami maupun tidak. Pembangunan dan 

perbaikan tersebut digunakan untuk perkembangan dan perbaikan mutu 

dan sarana prasarana madrasah. Berbagai bantuan, perbaikan dan 

pembangunan tersebut antara lain : 

a. 1986 mulai pembangunan awal MTs N 2 jember; 

b. 1987 mulai ditempati secara bertahap; 

c. 1991 bantuan kelas sebelah timur menghadap selatan dari Bupati 

Jember setelah bencana banjir melanda; 

d. 2001 Pembangunan gedung lantai 2 sebelah selatan menghadap 

utara; 

e. 2002 pembangunan perpustakaan dan Laboratorium IPA; 
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f. 2003 pembangunan 3 kelas sebelah barat  laboratorium IPA 

menghadap timur; 

g. 2004 pengurukan halaman tengah (upacara) dan pengecoran; 

h. 2006 pembangunan plengsengan dan pagar sebelah selatan, 

pembangunan ruang sebelah timur Laboratorium IPA menghadap 

Timur, pembangunan toilet belakang perpustakaan; 

i. 2007 pengadaan tanah di utara jalan madrasah dengan luas 1.638 m2; 

j. 2008 pembangunan kelas sebelah barat ruang kepala dan sebelah 

selatan laboratotirum IPA; 

k. 2010 pembangunan aula belakang madrasah dan penguatan lantai 2; 

l. 2013 renovasi pagar depan madrasah dan pavingisasi halaman 

belakang madrasah; 

m. 2014 finishing aula, pembuatan kantin madrasah dan pengadaan 

kendaraan madrasah (mobil Martsanda); 

n. 2015 pengecoran untuk  lantai 2 gedung sebelah utara menghadap 

selatan, pengadaan motor untuk operasional penjaga; 

o. 2016 pembangunan lantai 2 gedung sebelah utara menghadap 

selatan untuk  aula dan kelas, pembangunan gapura madrasah; 

p. 2017 pembuatan sumur bor dan tandon air dibelakang pos satpam; 

q. 2019 pembangunan lantai 2 melanjutkan gedung sebelah utara 

menghadap selatan untuk laboratorium komputer, gudang dan toilet; 

r. 2021 Pembangunan ruang PTSP dan renovasi ruang guru; 
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s. 2022 pembuatan rak piala di lorong masuk madrasah dan pavingisasi 

lorong menggunakan paving corak 3 dimensi; 

b. Profil MTsN 2 Jember70 

a. Profil 

Nama   : Mts N 2 Jember 

 Alamat 

 - Jalan  : Jl. Merak No. 11 

 - Dusun/Desa : Slawu 

 - Kecamatan : Patrang  

 - Kabupaten : Jember 

 Status Sekolah : a. Negeri b. Swasta 

 NSM   : 121135090002 

 NDM   : 308827 

 Tahun didirikan : 1979 

 Luas bangunan : 7.018 m2 

 Luas Tanah  : 9.648 m2 

 Status Tanah  : Hak Milik-Sertifikat*) 

 Telepon Madrasah : 0331-482926 

b. Gedung Sekolah dan Fasilitasnya 

Kelas VII 8 ruang, dengan kondisi : Baik/Cukup/Rusak 

Kelas VIII 8 ruang, dengan kondisi : Baik/Cukup/Rusak 

Kelas IX 7 ruang, dengan kondisi : Baik/Cukup/Rusak 

 
70 Dokumentasi, TU MTsN 2 Jember, tanggal 22 April 2022. 
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Ruang Guru dengan kondisi : Baik/Cukup/Rusak 

Perpustakaan dengan kondisi   : Baik/Cukup/Rusak 

Kantor dengan kondisi :  Baik/Cukup/Rusak 

Ruang Perpustakaan : ada/belumada;layak/tidak layak *) 

Ruang Laboratorium : ada/belum ada; layak/tidak layak*) 

Air bersih : sumur/PAM/lainnya *) 

Dana Ops dan Perawatan : 

SPOM/BP3/Yayasan/Subsidi/ ** 

c. Visi dan Misi MTsN 2 Jember71 

1) Visi MTs N 2 Jember  

Terwujudnya Madrasah Bergenerasi Islam, Profesional, 

Berdaya Saing Tinggi dan Berwawasan Lingkungan. Sebagai 

indikator pendukung visi adalah : 

a) Bergenerasi Islam 

b) Profesional 

c) Berdaya saing tinggi 

d) Berwawasan lingkungan 

2) Misi MTs N 2 Jember72 

Dalam rangka mewujudkan Visi madrasah yang telah 

dicanangkan, maka misi Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Jember 

adalah sebagai berikut : 

a) Melaksanakan Pembelajaran dan Bimbingan secara Efektif 

yang Didasari Imtaq dan Iptek; 

 
71 Dokumentasi, TU MTsN 2 Jember, tanggal 22 April 2022 
72 Dokumentasi, TU MTsN 2 Jember, tanggal 22 April 2022 
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b)  Mengembangkan Potensi dan Kepribadian Peserta Didik, 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara Optimal; 

c)  Menumbuhkan Semangat Keunggulan Akademik dan Non 

Akademik; 

d)  Melaksanakan Kurikulum 13 Abad 21 berbasis 

Adiwiyata.73 

3) Tujuan MTs N 2 Jember74 

Mengacu pada Visi dan Misi, maka sekolah menetapkan 

tujuan dalam jangka waktu dua tahun ke depan diharapkan 

siswa dapat :   

a) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT 

sehingga aktif menjalankan ibadah dan amaliah; 

b) Menciptakan sistem belajar yang mendukung terwujudnya 

motivasi belajar, kecakapan hidup di bidang kemampuan 

berbahasa asing dan mampu menguasai, menggunakan 

multi media sistem dalam perangkat computer; 

c) Meningkatkan Warga Madrasah berwawasan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan Iman Taqwa 

(IMTAQ) secara terpadu; 

d) Menjadikan MTs Negeri 2 Jember sebagai lembaga 

pendidikan masa depan islami dan unggul dalam pestasi 

Akademik dan Non Akademik. 

 
73 Dokumentasi, TU MTS Negeri 2 Jember, tanggal 18 April 2022 
74 Dokumentasi, TU MTsN 2 Jember, tanggal 22 April 2022 
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4) Data Madrasah75  

a) Madrasah Berdiri Sejak Tahun : 1978 

b) Luas Tanah    : 9.648 m² 

c) Luas Bangunan   : 7.018 m² 

d) Ijin Operasional Madrasah  : 1978 s/d sekarang 

e) Jumlah Pendidik Dan Tenaga Kependidikan :  

No Status <SM

A 

SMA D3 S1 S2 JUMLA

H 

L P L P L P L P L P 

1. Guru PNS        6 22 3 1 32 

2. Guru Non PNS       6 6  1 13 

3. Karyawan PNS 1  1 1   2 1   6 

4. Kary.Non PNS 2  2    4 1   9 

Jumlah 3  3 1   18 30 4 2 60 

 

Tahun 

Pelajaran 

Kelas 

VII 

Kelas 

VIII 

Kelas 

IX 

 

Jumlah 

Kelas 

2017/2018 8 8 6 22 

2018/2019 8 8 7 23 

2019/2020 8 7 8 23 

2020/2021 8 8 7 23 

2021/2022 8 8 8 24 

 

Tahun 

Pelajaran 

Kelas 

VII 

Kelas 

VIII 

Kelas 

IX 

Jumlah 

Siswa 

2017/2018 261 249 195 705 

2018/2019 229 237 249 715 

2019/2020 253 208 254 715 

2020/2021 255 245 214 714 

2021/2022 256 247 247 750 

 
75 Dokumentasi, TU MTsN 2 Jember, tanggal 22 April 2022 
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c. Struktur Organisasi MTsN 2 Jember76 

Struktur organisasi MTsN 2 Jember terdiri dari:  

C. Kepala Sekolah  : Ihsanuddin, S.Pd, M.Pd   

D. Komite Sekolah  :Dr.H.Muhaimin Suhermin,M.Pd 

E. Bendahara   : Indra Noormansyah, S.Sos 

F. Kaur Tata Usaha  : Nikmatul Masykuroh,S.Ag 

G. Waka Sarana Pra : Moch. Subandi, S.Pd 

Sarana Gedung  : Junaidi Rahman, S.Pd  

Sarana Lingk.  : Agus Supriyanto, S.Pd 

H. Waka Kurikulum  : Marti, M.Pd 

Bid Pembelajaran : Samsul Arifin, S.Pd 

Full Day  : Fathur Rosi, M.Pd 

Perpustakaan  : Riyah Kupatiyah p, S.Pd 

a. Bid Informasi  : Hosnan, S.Pd 

Lab IPA  : Anik Rumpati, S.Pd 

Lab Komputer : M. Agus Sriyono, S.Sos 

I. Waka Kesiswaan : M. Abi Sholeh, M.Pd.I 

Bid Administrasi : Menok Nanik, SP.d  

Bid Tata Tertib  : Rika Nurul Barokah, S.Si 

Bidang UKS  : Dra. Fatimah  

Bid Keagamaan : Ulil Farhah, S.Ag 

 
76 Dokumentasi, TU MTsN 2 Jember, tanggal 22 April 2022 
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 : M. Nur Hafid, S,Pd.I 

J. Bimbingan Kons. : Laili Suryanah, S.Pd 

K. Guru/ Wali Kelas. 

Semua komponen di atas disusun dalam struktur organisasi 

sekolah agar kegiatan yang ada dalam sekolah dapat berjalan dengan 

baik sesuai  tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Semua 

komponen saling bekerja sama dengan berada di bawah pengawasan 

kepala sekolah agar dapat mengerjakan pekerjaan sekolah dengan 

terarah dan sesuai rencana. 

d. Organisasi Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Jember 

Penasehat : Drs. Imam Syafi’i, M.Pd.I 

Ketua   : Dr. H. Muhaimin Suhermin, M.Pd 

Wakil Ketua : Ir. Andaka Pratama, M.P 

Sekretaris    : Suwandi, S.Pd, M.Pd 

Bendahara   : Endarto Djaswadi, S.Ag 

Anggota 1  : Ali Wafa 

Anggota 2  : Yunus Bastian, S.S 

Anggota 3  : Syaifudin, S.Pd, M.Pd   

Anggota 4  : Agung Nugroho 

Anggota 5  : Dr. drg. Supriyadi, M.Kes 

e. Kegiatan Ekstrakurikuler Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Jember 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan non pelajaran 

formal yang dilakukan peserta didik sekolah atau universitas, umumnya 
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di luar jam belajar kurikulum standar. Kegiatan-kegiatan ini ditujukan 

agar siswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan 

kemampuannya di berbagai bidang diluar akademik. Kegiatan dari 

ekstrakurikuler ini sendiri dapat berbentuk kegiatan pada seni, olahraga, 

pengembangan kepribadian dan kegiatan lain yang bertujuan positif 

untuk kemajuan dari siswa-siswi itu sendiri. Di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 2 Jember (MTs N 2 Jember) kegiatan ekstrakurikuler tersebut 

sebagai beriku : 

1) Sholat Dhuha dan Shala Dhuhur 

Dalam kegiatan Ektra Kurikuler Shalat Dhuha tersebut 

dilaksanakan setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai. Sedangkan 

kegiatan shalat Dhuhur dilaksanakan ketika waktu dhuhur, yakni 

pada jam istiraha ke dua. Ekstra Kurikuler tersebut diwajibkan bagi 

semua siswa baik kelas tujuh ataupun kelas sembilan. Dalam 

kegiatan ini shalat Dhuha di laksanakan hanya dua rakaat saja 

dengan tujuan memberi pembelajaran pembiasaan bagi para siswa 

agar kelak senang tiasa melaksanakan shalat wajib dan  shalat 

sunnah khususnya shalat Dhuha. 

2) Tahfidz  

Dalam kegiatan Ektra Kurikuler BTA tersebut dilaksanakan 

setelah pulang sekolah. Ektra Kurikuler tersebut diwajibkan bagi 

siswa yang berminat baik kelas tujuh ataupun kelas sembilan. Dalam 
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kegiatan tersebut peserta didik beserta guru membaca bersama-sama 

Al-Qur’an. 

3) Pramuka 

 Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap hari sabtu yang terbagi 

atas kelas rendah dan kelas tinggi. Kegiatan pramuka bagi kelas 

rendah (kelas 1,2, dan 3) dilaksanakan pada pagi hari, yakni pukul 

07.30 WIB s/d 09.15 WIB, yang dibina langsung oleh dewan guru. 

Sedangkan kegiatan pramuka bagi kelas tinggi ( kelas 4,dan 5) 

dilaksanakan pada siang hari, yakni pukul 10.40 WIB s/d 12.00 

WIB, yang dibina langsung oleh kakak pembina dari IAIN Jember. 

Sedangkan untuk kelas 6 (enam) di semester II (dua), kegiatan 

pramuka dialihkan ke kegiatan les, dimaksudkan untuk persiapan 

UAS/UAM (ujian akhir sekolah/madrasah). 

4) Sarana dan Prasarana77 

Sarana prasarana yang ada di MTsN 2 Jember bisa dikatakan 

sudah memadai dalam  rangka menunjang proses kegiatan belajar 

mengajar. Sarana prasarsana yang ada antara lain : 

 
77 Dokumentasi, TU MTsN 2 Jember, tanggal 22 April 2022 

NO Jenis Ruangan Jumlah Kondisi 

1 Kepala Sekolah 1 Baik 

2 Kelas  24 Baik 

3 PTSP  1 Baik 

4 TU 1 Baik 

5 Waka 1 Baik 

6 OSIM  1 Baik 

7 Guru  1 Baik 

8 Musholla 1 Baik 
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Tabel 4.2  

Bangunan Sekolah 

f. Data Siswa Kelas VII E MTsN 2 Jember78 

Tabel 4.3 

Nama Siswa Kelas VII E 

No. Nama No. Induk 

1 ACHMAD UBAIDILLAH FANANI 12242 

2 ADINDA FATIMATUZ ZAHRO 12243 

3 AHMAD NAILAM RAHMATULLAH 12244 

4 
AISYAH TRI AULIA SAGITA 

AYUNINGRUM 
12245 

5 AIZZATY MELISA PUTRI 12246 

6 AKBAR BIMANTORO 12247 

7 ATIKAH AZZAHRAH 12248 

8 AXELLE PERMATA KURNIAWAN 12249 

9 AYRA AURA AISYIYAH HIDAYAH 12250 

10 BILQIST SYAMSA HAWA 12251 

11 CAESAR ULAYYA NABILAH SANJAYA 12252 

12 DIMAS ARYANTA PRAWIRA SANTOSO 12253 

13 FAHRAH ZULFA ABIDAH 12254 

14 FILDAN MAULANA RAMADILAH 12255 

 
78 Dokumentasi, TU MTsN 2 Jember, tanggal 22 April 2022 

9 Aula 1 Baik 

10 Koperasi 1 Baik 

11 Kantin 1 Baik 

12 Lab IPA 1 Baik 

13 LAB Komputer 1 Baik 

14 Lapangan 1 Baik 

15 Toilet Guru 2 Baik 

16 Toilet Siswa 8 Baik 

17 Tempat Wudhu 4 Baik 

18 UKS  1 Baik 

19 Perpustakaan 1 Baik 

20 Pos Jaga 2 Baik 

21 Kesenian 1 Baik 
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15 GALIH RAHMAD WITOELAR 12256 

16 GLADIS MAYDEANA PUTRI 12257 

17 HANA SHAFIRA BALQUIS 12258 

18 JIHAN FURQONIAH NAJIBAH 12259 

19 M. ZHAFRAN GEOVANDRA 12260 

20 MARSHA INDI SALSABILA 12261 

21 MOCHAMMAD RENDRA DICKA K. 12262 

22 MOHAMMAD IZZAT RAFI 12263 

23 MUHAMMAD AL-AUN UBAIDILLAH 12264 

24 MUHAMMAD FARIZ AL-GHIFFARY 12265 

25 MUHAMMAD HISYAM MUSYAFFA R. 12266 

26 MUHAMMAD IQBAL FAHTUL ROHMAN 12267 

27 MUHAMMAD RAIHAN FADHILA 12268 

28 MUHAMMAD SADEWA EKA PUTRI 12269 

29 NADIN KAMILA CANDRAKIRANA 12270 

30 NAJWA ZAHRIYA FILASTIN 12271 

31 RAISA MAHBUUBATI SYAAMILA 12272 

32 RAKHA ARYASUTA 12273 

33 RIF’ATUL QORIAH 12274 

34 RISJANAFIKO AFRIZAL 12275 

35 SABIAN MAULANDO RESWARA W. 12276 

36 SINDI AULIA 12277 

 

B. Penyajian Data dan Analisis 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan 

menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Maka dari itu, 

peneliti akan mendeskripsikan data hasil sesuai fakta di lapangan yang berkaitan 

dan mendukung penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, 

peneliti menyajikan data tentang bagaimana proses, faktor pendukung, faktor 

penghambat serta solusinya dalam implementasi metode pembelajaran blended 
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learning pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MTsN 2 Jember tahun ajaran 

2021/2022. 

1. Implementasi Metode Pembelajaran Blended Learning pada Mata 

Pelajaran Akidah Akhlak di MTsN 2 Jember Tahun Pelajaran 2021/ 

2022 

Mengimplementasi metode blended learning pada mata pelajaran 

akidah akhlak adalah suatu proses pengimplementasian metode blended 

learning (pembelajaran secara luring maupun daring) pada mata pelajaran 

Akidah Akhlak agar proses pembelajaran dapat terus dilakukan secara 

efektif dan efisien. Langkah awal yang harus dilakukan sebelum memulai 

kegiatan yaitu dengan membuat persiapan. Persiapan dilakukan untuk 

mengambil putusan apa yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. 

Pada dasarnya perencanaan merupakan proses dan cara berpikir yang dapat 

membantu mencapai hasil yang diharapkan. 

Sejalan dengan hal itu, tugas penting seorang guru sebelum 

melaksanakan pembelajaran yaitu guru perlu mempersiapkan beberapa 

persiapan atau perencanaan. Tahap perencanaan implementasi metode 

pembelajaran blended learning pada mata pelajaan Akidah Akhlak yang 

mana pada MTsN 2 Jember menggabungkan antara pembelajaran daring 

berbasis E-Learning Madrasah dengan pembelajaran luring yaitu 

pembelajaran tatap muka sebagai penggunaan intruksional dalam mengajar 

yang berguna untuk memudahkan pemahaman siswa. Dalam hal ini metode 

pembelajaran konvensional di kelas memungkinkan untuk melakukan 
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pembelajaran secara interaktif sedangkan pembelajaran daring dapat 

memberikan materi penguatan secara virtual tanpa batasan ruang dan waktu 

sehingga dapat dicapai pembelajaran yang maksimal. Sistem pembelajaran 

yang demikian akan memberikan pengalaman belajar siswa. Dimana siswa 

dapat menggunakan berbagai sumber atau media dalam belajar. 

Pembelajaran yang awalnya ditransformasikan menjadi 100% 

daring, kini dialihkan menjadi pembelajaran luring dan daring. Hal ini 

dilakukan mengingat telah berkurangnya kasus COVID-19 di Indonesia 

serta munculnya permasalahan-permasalahan baru terkait pembelajaran 

daring. Sejalan dengan itu, Ihsanuddin selaku Kepala MTsN 2 Jember 

menyatakan bahwa: 

Pada pembelajaran daring, kami jujur saja kesulitan dalam 

melakukan proses pembelajaran. Para guru mengeluhkan proses 

pembelajaran dari pelaksanaan hingga proses evaluasi. Para siswa 

juga mengeluhkan sulitnya memahami materi pembelajaran saat 

pembelajaran daring. Siswa kami banyak berasal dari daerah-daerah 

yang susah sinyal, seperti daerah Klungkung. Untuk melakukan 

pembelajaran daring membutuhkan sinyal dan kuota internet yang 

tidak murah harganya. Maka dari itu, ketika ada sounding 

pembelajaran boleh dilakukan secara daring dan luring langsung 

saya berkoordinasi dengan wali kelas maupun guru mata pelajaran 

untuk membahas pelaksanaan pembelajaran tersebut. Untuk 

pembelajaran daring, media utama yang kami gunakan yaitu aplikasi 

E-Learning Madrasah yang telah disediakan oleh Kemenag.79  
 

Adanya perubahan dari pembelajaran daring menjadi pembelajaran 

secara blended learning memerlukan adanya persiapan yang matang, 

dikarenakan siswa memerlukan adaptasi kembali untuk mengikuti 

pembelajaran luring. Guru diharapkan dapat menyesuaikan metode belajar 

 
79 Ihsanuddin, di wawancara oleh Penulis, Jember, 18 April 2022. 
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dengan hal tersebut guna memudahkan siswa untuk memahami materi yang 

akan diajarkan. 

Dalam pembelajaran daring, MTsN 2 Jember telah memanfaatkan 

aplikasi E-Learning Madrasah yang telah disediakan oleh Kemenag. 

Aplikasi E-Learning Madrasah dapat dimanfaatkan dan dieksplor seluas-

luasnya untuk keperluan siswa dan guru, sehingga jika masa pandemi masih 

belum berakhir, proses pembelajaran secara mandiri tetap dapat dilakukan 

dengan menggunakan E-Learning Madrasah. Dalam aplikasi E-Learning 

Madrasah dipenuhi dengan fitur-fitur yang dapat memudahkan guru 

maupun siswa dalam proses pembelajaran. Berdasarkan observasi yang 

telah dilakukan, proses pembelajaran Akidah Akhlak dilaksanakan selama 

2 jam pelajaran dalam satu pekan di setiap kelasnya. MTsN 2 Jember 

tanggap untuk melaksanakan secara real time pembelajaran dengan metode 

Blended Learning. Pembelajaran dilaksanakan dengan presentase 50% 

pembelajaran jarak jauh dan 50% pembelajaran tatap muka. Pernyataan 

tersebut didasari oleh wawancara dengan Ibu Marti selaku Waka Kurikulum 

dan Pengembangan Mutu, yaitu: 

Implementasi dari blended learning pada MTsN 2 Jember dibagi 

menjadi 50% pembelajaran jarak jauh dan 50% pembelajaran tatap 

muka. Untuk menyesuaikan gaya belajar itu, guru diberikan 

kewenangan untuk mengkreasikan media pembelajaran supaya 

menarik minat siswa dalam proses pembelajaran. Guru harus 

menyiapkan perangkat pembelajaran terlebih dahulu, seperti Prota, 

Promes, Silabus, RPP, media pembelajaran, jadwal-jadwal serta 

laporan-laporan yang masih berhubungan dengan proses 

pembelajaran daring. Akan tetapi, disini tugas dan tuntutan yang 

harus dipersiapkan oleh guru lebih ekstra karena metode 

pembelajaran yang dilaksanakan secara daring. Dalam pembelajaran 

secara blended learning, siswa-siswi masuk secara bergantian dibagi 



87 
 

   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id 

menjadi dua kelompok. Kelompok A berisi 50% siswa absensi awal 

dan Kelompok B berisi 50% siswa absensi akhir.80 

 

Ungkapan yang sama juga diutarakan oleh guru mata pelajaran 

Akidah Akhlak, yaitu Ibu Elief mengenai implementasi metode blended 

learning pada mata pelajaran Akidah Akhlak bahwa: 

MTsN 2 Jember melaksanakan metode blended learning sejak awal 

adanya pemberitahuan dari pusat. Untuk mata pelajaran Akidah 

Akhlak, kegiatan pembelajaran dilaksanakan selama 2 JP dalam satu 

minggu setiap hari Sabtu. Kami menerapkan metode tersebut guna 

memfasilitasi siswa agar dapat mengikuti kegiatan pembelajaran 

dengan meminimalisir adanya kendala-kendala siswa dalam proses 

pembelajaran.81 

 

Hal yang perlu peneliti gunakan untuk mengkaji implementasi 

metode blended learning pada mata pelajaran Akidah Akhlak adalah 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil 

pembelajaran metode blended learning untuk dapat mengetahui secara rinci 

tahap-tahap implementasi metode blended learning pada mata pelajaran 

Akidah Akhlak di MTsN 2 Jember. Pada penelitian ini, peneliti memilih 

sampel pada kelas VII E dengan materi  Kisah keteladanan Nabi Sulaiman 

a.s. 

a. Perencanaan Pembelajaran Implementasi Metode Pembelajaran 

Blended Learning pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTsN 2 

Jember Tahun Pelajaran 2021/ 2022. 

Setiap metode pembelajaran dibutuhkan perencanaan terlebih 

dahulu, bagaimanapun dan apapun bentuk metode pembelajarannya. Suatu 

 
80 Marti, di wawancara oleh Penulis, Jember, 22 April 2022. 
81 Elief, di wawancara oleh Penulis, Jember, 28 April 2022. 



88 
 

   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id 

hal yang perlu dilakukan oleh seorang guru dalam pelaksanaan dan 

perecanaan pembelajaran adalah dengan menyusun terlebih dahulu 

perangkat pembelajaran sebagai acuan dalam proses pembelajaran. Dari 

hasil observasi langsung di lapangan, dapat diketahui bahwa sebelum guru 

mengajar melalui E-Learning Madrasah seperti biasanya guru 

mempersiapkan perangkat pembelajaran terlebih dahulu. Serta pemberian 

materi sesuai dengan kebutuhan siswa. Setelah itu guru harus menjelaskan 

bahwa penerapan pembelajaran pada model blended learning sebenarnya 

hampir sama dengan metode yang lainnya. Hanya saja perbedaannya 

terletak pada penyampaiannya yang dikombinasikan dengan pembelajaran 

online. RPP yang digunakan juga disederhanakan agar tidak membebani 

siswa selama proses pembelajaran di masa pandemi ini. Pernyataan tersebut 

berdasarkan wawancara dengan narasumber disekolah, yaitu wawancara 

dengan Ibu Elief selaku guru mata pelajaran Akidah Akhlak, yaitu: 

Dalam menerapkan atau mengimplementasikan istilahnya, 

metode pembelajaran blended learning ini dimulai dengan 

mempersiapkan perangkat pembelajaran yang berupa PROTA, 

PROMES, silabus, RPE, sampai RPP dengan membuat tahapan 

metode pembelajaran blended learning. Guru diharapkan juga 

dapat menyederhanakan materi yang akan diberikan sesuai 

dengan kebutuhan siswa agar tidak membebani. Jadi guru 

menyederhanakan materi sesuai dengan kurikulum berdasarkan 

kebutuhan siswa, jika dalam penerapannya masih terdapat 

kekurangan maka dapat dilakukan evaluasi. Dalam 

pengimplementasian metode blended learning sedikit banyak 

dapat saling mengimbangi kelebihan dan kekurangan metode 

daring dan luring satu sama lain. Hal yang harus mendapat 

perhatian khusus yaitu proses penyesuaian ketika pembelajaran 

daring.82 

 

 
82 Elief, di wawancara oleh Penulis, Jember, 22 April 2022. 
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Berdasarkan hasil observasi di atas, dapat diketahui bahwa 

sebelum guru mengajar melalui E-Learning Madrasah seperti biasanya 

guru mempersiapkan perangkat pembelajaran terlebih dahulu yang 

berupa perangkat pembelajaran yang di upload di E-Learning Madrasah. 

Meskipun perangkat pembelajaran tidak tertulis secara langsung, akan 

tetapi kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar dalam RPP adalah 

bagian dari suatu tahapan pembelajaran. Desain RPP yang dibuat dapat 

digunakan untuk rencana kegiatan belajar mengajar dari rumah atau 

daring. Akan tetapi penerapannya dapat dilakukan secara daring atau 

pun tatap muka.83 Seperti yang dikatakan oleh Bu Elief, yaitu: 

Pada E-Learning Madrasah, terdapat fitur buat ruang kelas 

baru yang mana nantinya guru dapat mengunggah materi, 

agenda pertemuan dan ruang kelas yang sesuai. Hal ini dapat 

memudahkan siswa untuk secara leluasa dapat 

mempersiapkan materi pembelajaran selanjutnya. Karena 

semua materi biasanya telah saya unggah sampai materi 

agenda terakhir.84 

 

  

 
83 Obsevasi, di MTsN 2 Jember, 23 April 2022. 
84 Elief, diwawancara oleh Peneliti 25 April 2022. 
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Gambar 4.1 

Dokumentasi tata cara upload perangkat pembelajaran  

di E-Learning Madrasah 

 

Dari gambar tersebut, dapat dilihat bahwa untuk mengunggah 

perangkat pembelajaran, Guru terlebih dahulu masuk ke laman E-Learning 

Madrasah dengan memasukkan NIP dan Password akun. Selanjutnya 

setelah berhasil masuk ke laman tersebut, ada fitur forum madrasah yang 

mana pada fitur ini, guru dapat membuat ruang kelas baru yang nantinya 

dapat diisi dengan perangkat pembelajaran, dilengkapi dengan agenda 

kelas, mata pelajaran, dan ruang kelas yang akan diampu.85 

Bu Elief selaku guru mata pelajaran Akidah Akhlak mencontohkan 

hal diatas sebagai berikut: 

Sekarang kita kan membahas materi tentang Kisah Keteladanan 

Nabi Sulaiman a.s. Nah, materi ini terdiri atas 4 KD dengan alokasi 

waktu 6 jam pelajaran. Mata Pelajaran Akidah Akhlak dilaksanakan 

setiap minggunya selama 2 jam pelajaran. Jadi, alokasi waktu yang 

diberikan dibagi dengan alokasi waktu setiap minggu. Sehingga 

ketemunya 3 agenda pertemuan yang harus diikuti siswa di baik 

 
85 Observasi di MTsN 2 Jember, 23 April 2022 
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pada E-Learning Madrasah maupun pembelajaran luring, seperti itu. 
86 

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada perencanaan Implementasi 

metode blended learning pada mata pelajaran akidah akhlak adalah dengan 

mempersiapkan perangkat pembelajaran yang PROTA, PROMES, silabus, 

sampai RPP yang diunggah pada laman E-Learning Madrasah yang telah  

disesuaikan dengan keadaan siswa. 

b. Pelaksanaan Implementasi Metode Pembelajaran Blended Learning 

pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTsN 2 Jember Tahun 

Pelajaran 2021/ 2022. 

Setiap metode pembelajaran yang digunakan haruslah memiliki 

beberapa tahapan dalam mengimplementasikannya. Dari hasil observasi 

dan wawancara yang telah dilakukan peneliti data diketahui bahwa Blended 

Learning yang diterapkan di MTsN 2 Jember sendiri berbasis media E-

Learning Madrasah dan pada pembelajaran luring menggunakan sumber 

belajar buku, video pembelajaran, artikel serta media pembelajaran power 

point. Akan tetapi media belajar mengajar yang sering digunakan oleh guru 

adalah media video pembelajaran dari youtube.  

Ketika peneliti melakukan penelitian pada implementasi metode 

blended learning mata pelajaran akidah akhlak yang dilakukan secara 

online, guru meminta kepada siswa untuk mengamati video atau memahami 

materi pelajaran yang telah dikirimkan di E-learning madrasah, kemudian 

 
86 Elief, di wawancara oleh Penulis, Jember, 28 April 2022. 
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guru meminta kepada siswa untuk mencari informasi atau mencari materi 

tambahan lainnya untuk kemudian didiskusikan membahas materi pelajaran 

yang telah diamati sebelumnya untuk ditanyakan kepada guru saat 

pembelajaran berlangsung melalui video atau melalui diskusi di grup 

whatshapp masing-masing.87 

Tidak hanya itu guru juga harus memancing atau memberikan 

stimulus kepada siswa agar aktif bertanya, atau mengeluarkan pendapat. 

Karena pastinya di setiap kelas terdapat beberapa siswa yang masih pasif 

dalam memahami materi pembelajaran. Setelah semua siswa dianggap 

benar-benar sudah paham materi pembelajarannya guru dan siswa dapat 

menyimpulkan hasil pembelajaran yang kemudian dilanjutkan dengan 

melakukan refleksi pembelajaran yang sudah dilakukan dengan di 

mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru. Seperti yang 

diungkapkan oleh Ibu Elief bahwa: 

Pada saat pembelajaran daring ini terapkan di madrasah metode 

yang digunakan sangat bervariatif. Aplikasi pihak ketiga dalam 

melaksanakan proses pembelajaran pun sangatlah beragam, ada 

sebagian guru menggunakan whatshapp, google classroom, 

youtube, zoom, google meet, KAHOOT dan lain-lainnya, namun 

setelah adanya aplikasi e-Learning Madrasah yang dibuat oleh 

Kementrian Agama pihak sekolah khususnya madrasah sangat 

mengapresiasi aplikasi ini karna dirasa sangat membantu guru, dan 

siswa dalam melaksanakan pembelajaran daring. Orang tua siswa 

juga dapat memantau anak dalam melaksanakan dan mengamati 

proses pembelajaran jarak jauh”88 

 

 
87 Observasi, di MTsN 2 Jember, 23 April 2022 
88 Elief, di wawancara oleh Penulis, Jember, 22 April 2022. 
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Pada saat pembelajaran luring, guru memutar otak agar para siswa 

dapat aktif dalam proses pembelajaran. Seperti yang dilakukan oleh Bu Elief 

dengan menggunakan media kertas contohnya. Kegiatan pembelajaran 

diawali dengan do’a, absensi, lalu proses mentransfer materi ke siswa. 

Setelah itu Bu Elief memerintahkan agar para siswa membuat satu 

pertanyaan dari materi yang telah dijelaskan di kertas. Lalu para siswa 

mengumpulkan kertas tersebut dan dibentuk seperti gulungan bola salju. 

Metode ini lebih sering disebut metode snowball throwing. Setelah kertas 

bola salju jadi, siswa ditunjuk secara acak untuk melempar kertas tersebut 

ke siswa yang lain. Selanjutnya siswa yang terkena lemparan bola 

diharuskan menjawab pertanyaan dari kertas bola salju tersebut. Begitu 

seterusnya sampai kertas bola salju habis. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Proses Pembelajaran Menggunakan Metode Snowball Throwing  

Pada Saat Pembelajaran Luring 
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Gambar 4.3 

Proses Pembelajaran Menggunakan Metode Snowball Throwing  

Pada Saat Pembelajaran Luring 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 

Proses Pembelajaran Menggunakan Metode Snowball Throwing  

Pada Saat Pembelajaran Luring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 

Proses Pembelajaran Menggunakan Metode Snowball Throwing  

Pada Saat Pembelajaran Luring 
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Berdasarkan wawancara bersama narasumber diatas diketahui 

bahwa ketika pembelajaran dilaksanakan guru menggunakan metode 

blended learning yang sesuai dengan intruksi Kemenag saat pembelajaran 

daring sudah cukup baik dari sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari 

keantusiasan siswa saat belajar, kehadiran saat belajar daring yang dapat 

dilihat dari absensi, mengerjakan, mengumpulkan tugas serta memberikan 

pendapat. Aplikasi E-Learning Madrasah yang digunakan juga sangat 

membantu siswa dan guru di dalam pembelajaran daring. Sebagaimana hasil 

wawancara peneliti bersama guru mata pelajaran Akidah Akhlak dalam 

melaksanakan pembelajaran serta menyampaikan materi pembelajaran 

mengatakan bahwa: 

E-Learning Madrasah ini sangatlah membantu sekali ditambah 

dengan dipadupadankan dengan metode blended learning terlebih 

saat pembelajaran daring, karena saat awal mula nya pembelajaran 

daring pihak sekolah menyarankan penggunaan whatsapp, google 

classroom youtube dan lain-lainya namun hal ini akan membuat 

guru jadi kerja dua kali kalau memakai zoom atau goggle meet juga 

dari pihak sekolah tidak menyarankan karena terlalu memberatkan 

siswa di kuota, maka dengan adanya E-Learning Madrasah ini 

semuanya sudah terakomodir menjadi satu didalam aplikasi ini. 

Prosedur pertama yang dilakukan dalam menyampaikan materi 

pembelajaran adalah guru mengingatkan siswa melalui time class, 

kemudian mengirimkan tugas, link video dari youtube melalui 

bahan ajar lalu kemudian siswa mengerjakan tugas sesuai dengan 

instruksi yang telah diberikan lalu kemudian dikirim di KI3 dengan 

batas waktu pengiriman tugas yang sudah diberikan atau jika E-

Learning Madrasahnya sedang bermasalah maka siswa dapat 

mengirimkan tugas ke guru mapel via japri di whatshapp.89 

 

Berdasarkan wawancara bersama guru mata pelajaran ketika 

pembelajaran daring sedang berlangsung guru meminta siswa untuk 

 
89 Elief, di wawancara oleh Penulis, Jember 23 April 2022. 
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memperhatikan video dan mempelajari yang ada di buku pegangan siswa. 

Guru juga meminta kepada siswa untuk mencari informasi atau sumber 

lainnya melalui youtube atau internet. Jika ada siswa yang mengalami 

kesulitan dalam memahami materi dalam proses pembelajaran karena setiap 

daya serap anak dalam memahami materi berbeda-beda. Maka, ketika siswa 

tidak paham akan membuat siswa malas mengerjakan tugas, hal yang perlu 

dilakukan guru di dalam menangani atau mensiasati masalah ini, adalah: 

Ketika siswa mengalami kesulitan di dalam memahami materi 

pembelajaran, melalui link video pembelajaran dari Youtube yang 

dikirim di bahan ajar juga dapat membantu dan mempermudah siswa 

di dalam memahami materi yang diberikan. Setiap anak pasti 

berbeda-beda daya serap pemahamannya, jadi  ketika masih ada 

yang belum paham bisa dibahas lagi melalui diskusi lewat chatting 

atau pesan suara di whatsapp grup. Terkadang saya juga sebagai 

guru bingung ketika tidak ada pertanyaan dari siswa. Apakah siswa 

benar sudah paham atau tidak memperhatikan sama sekali. Jadi saya 

mewajibkan siswa untuk merangkum setiap kegiatan pembelajaran. 

Harapannya agar siswa setidaknya ikut memperhatikan setiap materi 

yang telah diberikan.90 

 

Ungkapan lain dinyatakan oleh siswa terkait pembelajaran daring 

ini, yaitu: 

Pembelajaran daring di MTsN 2 Jember menggunakan aplikasi E-

Learning Madrasah. Pembelajaran melalui E-Learning Madrasah  

sangat memudahkan kita ketika pembelejaran daring karena dapat 

dilakukan dimana saja dan kapan saja. Karena fitur-fiturnya yang 

memuat form pengumpulan tugas, diskusi bersama teman-teman, 

dan absensi. Pada pembelajaran daring, guru membebaskan mencari 

jawaban dari soal-soal yang telah diberikan dengan bebas melalui 

internet. Terkadang kita kurang paham apa yang dimau, apa yang 

dimaksud dengan materi tersebut, ibu guru menganjurkan untuk 

bertanya lewat WA.91 

 

 
90 Elief, di wawancara oleh Penulis, Jember 23 April 2022. 
91 Nadin, di wawancara oleh Penulis, Jember 23 April 2022. 
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Berdasarkan wawancara di atas, maka diketahui bahwa dalam 

menerapkan implementasi metode blended learning pada mata pelajaran 

Akidah Akhlak, guru berperan penting dan dituntut aktif dalam 

mengembangkan pembelajaran untuk dilaksanakan semenarik mungkin 

sehingga proses pembelajaran tidak membosankan. Siswa dibebaskan 

mencari informasi terkait dengan materi pembelajaran dengan mencari di 

youtube, internet dan artikel lainnya yang dapat diakses oleh siswa. 

Saat pembelajaran daring melalui media E-Learning Madrasah, 

siswa diberikan video pembelajaran yang telah dikirimkan oleh guru, lalu  

guru dan siswa mendiskusikan serta melakukan tanya jawab mengenai 

materi tersebut sehingga siswa dapat memaehami materi. Saat berdiskusi, 

siswa bebas bertanya serta mengeluarkan pendapatnya kepada guru dan 

teman-temannya. Setelah selesai guru akan memberikan tugas yang akan 

dikerjakan siswa. Selanjutnya siswa mengerjakan tugas tersebut dan 

dibebaskan mencari referensi dari mana saja, kemudian dikumpulkan di E-

Learning Madrasah berdasarkan waktu yang telah disepakati. 

c. Penilaian Hasil Pembelajaran Implementasi Metode Blended Learning 

pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTsN 2 Jember Tahun Ajaran 

2021/ 2022. 

Dari hasil observasi yang telah dilakukan bersama dengan guru mata 

pelajaran Akidah Akhlak kelasVII E, maka dapat diketahui bahwa penilaian 

yang dilakukan menggunakan penilaian secara online yang ada di E-

Learning Madrasah penilaian online/ CBT nilainya otomatis diatur oleh 
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sistem. Ketika proses pembelajaran daring atau saat pembelajaran 

menggunakan video conference guru selalu mengamati perilaku siswa. 

Dilihat dari kehadiran siswa, kedisiplinan, berdiskusi, mengemukakan 

pendapat, keaktifan siswa dalam menanngapi suatu permasalahan. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bu Elief bahwa: 

Proses penilaian pada pembelajaran daring ini dilakukan melalui 

pegamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan siswa dalam 

proses pembelajaran, seperti kehadiran, keaktifan siswa dalam 

belajar. Dalam hal ini saja, sudah dapat dilihat mana siswa yang aktif 

ditunjukkan dengan respon siswa ketika diberi pertanyaan secara 

sopan meskipun saat pembelajaran daring, mengumpulkan tugas 

tepat waktu, memakai seragam beserta atributnya.92 

 

Dari hasil wawancara dengan Bu Elief selaku guru mapel Akidah 

Akhlak dapat diketahui bahwa, penilaian sikap, keterampilan dan 

pengetahuan juga tetap dilaksanakan meskipun pembelajaran dilakukan 

secara daring sebagaimana pembelajaran tatap muka sebelum adanya 

pandemi ini guru juga mengingatkan siswa setiap akan memulai 

pembelajaran bahwa penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam 

proses pembelajaran akan dinilai oleh guru. Selanjutnya guru akan menguji 

pemahaman siswa terhadap materi yang sudah dijelaskan maka guru akan 

memberikan tugas berupa butir-butir pertanyaan atau CBT yang ada di E-

learning madrasah yang digunakan untuk mengevaluasi pamahaman siswa. 

Untuk tugas CBT siswa nantinya setelah dikumpulkan nilai yang diperoleh 

siswa akan langsung otomatis keluar. Bagi siswa yang tidak lulus saat 

pembelajaran daring, biasanya guru mensiasati dengan menambahkan kuis 

 
92Elief, di wawancara oleh Penulis, Jember 23 April 2022. 
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yang dapat diakses pada aplikasi KAHOOT untuk memperbaiki nilai siswa 

tersebut seperti yang dijelaskan oleh Bu Elief: 

Kita pahami bersama para siswa pastinya berbeda-beda dalam 

memahami materi pembelajaran. Untuk itu, jika ada siswa yang 

tidak lulus dalam ujian yang dilaksanakan, ada opsi agar siswa dapat 

memperbaiki nilainya. Dengan mengisi kuis yang ada di aplikasi 

KAHOOT. Saya memilih aplikasi ini untuk mengefisiensi waktu 

dan penilaian dapat dilaksanakan.93 

 

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, guru juga menilai 

kedisplinan siswa dalam mengumpulkan tugas yang berisi pertanyaan atau 

resume materi. Artinya ketika terdapat siswa yang telat dalam 

mengumpulkan tugas dari batas waktu yang telah disepakati maka nilai 

yang diperoleh oleh siswa tentunya berbeda dengan nilai temannya yang 

tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, namun nilai yang berbeda. Nilai 

yang dimaksud adalah nilai yang didapatkan tidak boleh dibawah nilai rata-

rata. Sedangkan untuk menilai keterampilan siswa guru dapat menilainya 

dari kegiatan praktik atau suatu karya yang dilakukan oleh siswa walaupun 

saat pandemi seperti sekarang ini yang hasil karyanya difoto lalu kemudian 

di upload di E-Learning Madrasah. Sehingga walaupun pembelajaran nya 

dilakukan secara daring guru juga harus tetap memiliki jurnal penilaian baik 

itu berbentuk portofolio atau jurnal penilaian sikap yang berisi catatan 

lengkap dan mendetail dari hasil mengamati siswa. 

Dari hasil wawancara yang diperoleh bersama guru mata pelajaran 

Akidah Akhlak mengenai hasil penilaian dengan implementasi metode 

 
93 Elief, di wawancara oleh Penulis, Jember, 28 April 2022. 
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blended learning pada mata pelajaran akidah akhlak, beliau mengatakan 

bahwa: 

Jika kita ingin membandingkan pembelajaran tatap muka dengan 

pembelajaran daring dalam setiap minggu tentunya sangatlah 

berbeda, hasil yang diperoleh juga sangatlah berbeda tidak seoptimal 

ketika pembelajaran tatap muka. Tetapi dengan menggunakan 

metode dan aplikasi yang seimbang maka hasilnya pun 

Alhamdulillah sudah cukup bagus dari awal sebelum menggunakan. 

Karna berbagai aplikasi yang dipakai juga sudah memadai untuk 

dapat memfasilitasi, meningkatkan, serta memantau siswa dalam 

pembelajaran daring dengan baik.94 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam hasil penilaian implementasi 

metode blended learning pada mata pelajaran akidah akhlak ditemukan 

fakta bahwa memang hasil penilaiannya tidak seoptimal apabila 

pembelajaran penuh secara tatap muka. Akan tetapi lebih baik daripada saat 

pembelajaran daring 100%. 

2. Faktor Pendukung Implementasi Metode Pembelajaran Blended 

Learning pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTsN 2 Jember 

Tahun Ajaran 2021/ 2022. 

Faktor pendukung merupakan faktor yang mengajak, sebab yang 

memiliki sifat untuk ikut serta dalam mengsukseskan suatu kegiatan yang 

telah direncanakan. Dari hasil peneliti dilapangan maka diperoleh hasil 

bahwa dalam mengumpulkan data penelitian terkait dengan faktor 

pendukung dalam impelementasi metode blended learning berbasis aplikasi 

E-Learning madrasah dalam meningkatkan minat belajar mandiri siswa 

pastilah berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dapat menunjang 

 
94 Elief Fitriana, diwawancarai oleh Penliti tanggal 29 April 2022 



101 
 

   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id 

keberhasilan dalam melaksanakan pembelajaran tersebut. Berdasarkan 

wawancara bersama guru Akidah Akhlak Bu Elief menjelaskan sebagai 

berikut.  

E-Learning Madrasah merupakan salah satu platform media sosial 

seperti facebook yang lebih aman, menyenangkan dan dilengkapi 

beberapa fitur menarik untuk pembelajaran. Karena aplikasi ini 

dirilis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. E-Learning 

Madrasah ini merupakan sebuah aplikasi gratis produk Madrasah 

yang ditujukan untuk menunjang proses pembelajaran di Madrasah. 

Jika membahas faktor pendukung Implementasi Blended Learning 

berbasis E-Learning Madrasah pada mapel Akidah Akhlak maka 

yang pasti harus dipersiapkan adalah kuota harus ada, punya 

handphone android, komputer atau laptop dan sinyal internet yang 

stabil. Karena jika terkendala oleh kuota membuat pusing dan akan 

mengalami ketertinggalan materi dan bahkan keterlambatan 

mengumpulkan tugas. Karena pembelajarannya menggunakan 

sambungan internet.”95 

 

Dari hasil wawancara bersama Waka Kurikulum dan 

Pengembangan Mutu Bu Marti, menurutnya ada beberapa faktor yang 

mendukung pelaksanaan metode belajar dengan Blended Learning berbasis 

E-Learning Madrasah terutama dengan menggunakan media elektronik 

dalam proses belajar mengajar. Di antaranya yaitu:  

“Fasilitas vital yang meliputi koneksi internet, komputer atau laptop, 

handphone, kuota dan sinyal internet yang memadai. Tenaga 

pendidik yang dibekali dengan pengajaran E-Learning Madrasah 

dari sekolah, sehingga sedikit banyak mereka tidak asing dengan 

penggunaan aplikasi tersebut. Disamping fasilitas vital yang sangat 

dibutuhkan seperti yang sudah dijalskan ada hal yang terpenting 

lainnya didalam menunjang proses pembelajaran daring ini adalah 

buku mata pelajaran. Karna buku mata pelajaran menjadi pedoman 

terbaik yang telah disusun berdasarkan standart nasional pendidikan, 

dengan menggunakan buku mata pelajaran ini juga siswa dapat 

membaca, mengerjakan tugas dan memperdalam materi dan tema 

pembelajaran yang sedang dipelajari.”96 

 
95 Elief Fitriana, diwawancara oleh Penulis 23 April 2022 
96 Marti, diwawancarai oleh Peneliti 22 April 2022. 
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Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan narasumber 

bapak kepala MTsN 2 Jember Bapak Ihsanuddin mengenai faktor 

pendukung dalam proses pembelajaran daring mengungkapkan bahwa:  

“Selama melaksanakan pembelajaran daring ini pihak madrasah 

memberikan fasilitas kuota gratis yang telah terdaftar sebagai pelajar 

MTsN 2 Jember, dan dilingkungan madrasah khusus bagi guru dan 

staf di rungan nya terdapat wifi yang dapat di manfaatkan sebaik 

mungkin untuk menunjang proses pembelajaran secara daring. 

Selain itu pihak sekolah juga sedang mengupayakan mencari 

bantuan kuota dari pihak pemerintah untuk siswa, guru dan staf di 

madrasah”.97 

 

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada siswa-siswi 

Kelas VII E mengenai faktor pendukung yang dijumpai selama proses 

belajar secara daring dengan menggunakan E-learning Madrasah dapat 

diketahui hasilnya bahwa:  

 

“Selama mengikuti pembelajaran daring, kami telah diberikan 

fasilitas kuota gratis dari Kemenag. Selama pembelajaran daring, 

kami menggunakan Aplikasi E-Learning Madrasah yang sangat 

memudahkan kami untuk berkomunikasi dengan guru maupun 

teman untuk membahas materi pembelajaran”98 

 

Relevan dengan hal itu, Raihan menambahkan bahwa: 

“Dalam mengikuti pembelajaran luring, yang dilaksanakan ruang 

kelas MTsN 2 Jember sangat terbantu dengan adanya sarana dan 

prasarana yang memadai, seperti tersedianya proyektor untuk 

menampilkan slide powerpoint untuk proses pembelajaran”99 

 

Dari hasil wawancara dan observasi diatas bisa disimpulkan faktor 

pendukung implementasi metode blended learning pada mata pelajaran 

akidah akhlak adalah sarana dan prasarana yang memadai, seperti kuota, 

 
97 Ihsanuddin, diwawancarai oleh Peneliti 22 April 2022. 
98 Nadin Candrakirana, diwawancarai oleh Peneliti 23 April 2022. 
99 M. Raihan Fadhilah, diwawancarai oleh Peneliti 23 April 2022. 
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sinyal, internet, dan wifi. Dikarenakan hal tersebut menjadi sarana penting 

dalam menunjang proses pembelajaran daring. Selain sarana tersebut 

kondisi serta keahlian guru dalam menggunakan teknologi. Sebagaimana 

hasil wawancara dengan bersama guru mata pelajaran akidah akhlak Bu 

Elief, yang mengatakan bahwa:  

Dalam mengoprasikan E-Learning Madrasah ini pastinya ada 

kesulitan, seperti jaringan internet karena pembelajarannya ini 

secara online kan tidak mungkin kalau tidak menggunakan internet, 

walaupun ada wifi tapi jika wifi nya eror kan tetap tidak bisa 

digunakan, untuk kesulitan secara teknis dan lainlainnya saya rasa 

bisa diatasi karena saya dapat belajar sesama guru yang lebih paham 

teknologi, dan belum lama ini ada mahasiswa yang melakukan PLP 

dimadrasah jadi saya juga belajar dengan mahasiswa yang sudah 

melek teknologi, jadi untuk kendala dalam mengoprasikan e-

learning madrasah ini sudah tidak mengalami kesulitan lagi, tinggal 

sering-sering saja latihan atau login ke e-learning madrasah nanti 

lama-lama akan terbiasa dengan sendirinya sehingga hambatan atau 

kendalanya akan berkurang. Hal lain yang tidak dapat kita hindari 

sebagai guru dan siswa adalah jaringan internet yang tiba-tiba lemot 

atau e-learning nya yang sedang gangguan”.100 

 

Dari penjelasan bersama narasumber diatas, dapat disimpulkan 

bahwa factor pendukung implementasi metode pembelajaran blended 

learning pada mata pelajaran akidah akhlak adalah 1) Memudahkan guru 

dalam memberikan materi yang luas melalui berbagai aplikasi sebagai 

media pembelajaan, seperti google meet, whatsapp group, KAHOOT, 

youtube dan E-Learning Madrasah 2) Sarana dan prasarana yang memadai 

seperti keadaan sekolah yang memiliki jaringan operator internet atau wifi 

3) Memudahkan guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran kepada 

siswa seperti memberikan umpan balik. 

 
100 Elief Fitriana, diwawancarai oleh Peneliti 25 April 2022 
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3. Faktor Penghambat Implementasi Metode Pembelajaran Blended 

Learning pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTsN 2 Jember 

Tahun Ajaran 2021/ 2022. 

Pada saat menggunakan metode blended learning berbasis E-

Learning Madrasah saat pandemi ini tak sedikit guru mengalami beberapa 

kendala sebagaimana yang diungkapkan oleh guru mata pelajaran Akidah 

Akhlak berikut ini: 

Pada pembelajaran daring, banyak kendala yang dihadapi siswa, 

seperti hilangnya fokus siswa karena banyaknya gangguan (distract) 

yang ada di rumah, ketidak hadiran siswa dengan berbagai alasan 

seperti E-Learning error dan jaringan yang lemot. Sama halnya pada 

guru juga kesulitan karena tidak dapat memantau langsung untuk 

mengevaluasi perilaku siswa. Saya bingung ketika para siswa 

menjawab soal secara asal, memang benar saya membebaskan 

mereka untuk mencari jawaban di internet. Realitanya, mereka 

kebanyakan hanya menyalin dari internet dan hanya membaca 

sekilas dan menjawab seadanya. Padahal maksud dari 

pertanyaannya tidak begitu. Disini tentu saja pada saat pembelajaran 

daring saya tidak bisa mengontrol siswa secara penuh, lain halnya 

dengan pada saat pembelajaran luring. Dengan adanya pembelajaran 

luring yang sudah dilaksanakan kembali, ada instruksi baru supaya 

siswa setiap akan memulai kegiatan pembelajaran agar membaca 

teks atau artikel atau disebut sebagai kegiatan literasi guna 

meningkatkan daya berpikir kritis siswa.101 

 

Dari hasil penjelasan Bu Elief di atas maka dapat dipahami bahwa 

ketika dalam mengikuti proses pembelajaran berlangsung terdapat beberapa 

siswa yang tidak mengikuti pembelajaran daring hal ini tentunya akan 

membuat guru kebingungan dalam memberikan dan memperoleh nilai. 

Ditambah lagi bermacam alasan yang tidak masuk akal. Masalah ini 

disebabkan salah satunya karena motivasi dan minat belajar siswa menurun 

 
101 Elief Fitriana, diwawancarai oleh Peneliti 29 April 2022. 
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saat pembelajaran daring jika dibandingkan dengan pembelajaran tatap 

muka di dalam kelas. Maka ketika pembelajaran daring seperti sekarang ini 

peran, perhatian dan motivasi dari orang tua sangat diperlukan dalam 

menemani anaknya belajar dirumah secara daring. Seperti upaya yang telah 

dilakukan oleh guru mata pelajaran Akidah Akhlak dalam mengatasi 

kendala kehadiran siswa dalam pembelajaran daring mengungkapkan 

bahwa: 

Terkait dengan kendala kehadiran siswa biasanya saya menelfon 

langsung ke anak nya, menelfon atau mengirimkan chat whatshapp 

ke orang tuanya langsung agar memberikan nasihat serta motivasi 

untuk belajar serta lebih memperhatikan lagi pendidikan anaknya, 

karna hanya orang tuanya lah yang dapat memantau anaknya untuk 

tetap belajar dari rumah. Setelah saya melakukan itu barulah ada 

perubahan pada siswa walaupun tidak langsung setidaknya secara 

bertahap sudah ada peningkatan yang cukup baik, jadi pada intinya 

peran orang tua dalam mendidik juga sangat dibutuhkan.102 

 

Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan peneliti 

dilapangan, maka bisa disimpulkan bahwa factor penghambat implementasi 

metode Blended Learning Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Tahun 

ajaran 2021/ 2022 yaitu: 1) Media yang dibutuhkan sangat beragam, sukar 

dilakukan jika sarana prasarana tidak mendukung, seperti kuota internet 

2)Siswa kurang fokus dalam mengikuti proses pembelajaran 3) 

Menurunnya daya berpikir kritis siswa 4) Kurangnya perhatian dan motivasi 

dari orang tua agar anak semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

 

 

 

 

 
102 Elief Fitriana, diwawancarai oleh Peneliti 29 April 2022. 
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Tabel4.4  

Hasil Temuan 

No. Fokus Penelitian Hasil Temuan 

1. Implementasi 

Metode 

Pembelajaran 

Blended Learning 

pada Mata 

Pelajaran Akidah 

Akhlak di MTsN 

2 Jember Tahun 

Ajaran 2021/ 

2022. 

i. Implementasi pembelajaran MTsN 2 Jember 

dilaksanakan secara 50% daring 50% luring. 

ii. Pembelajaran akidah akhlak dilaksanakan 

selama 2 JP dengan 50% siswa absen awal 

pembelajaran daring dan 50% siswa absen 

akhir pembelajaran luring. 

iii. Menggunakan pembelajaran luring berbasis 

E-Learning Madrasah. 

 

2. Faktor 

pendukung 

Implementasi 

Metode 

Pembelajaran 

Blended Learning 

pada Mata 

Pelajaran Akidah 

Akhlak di MTsN 

2 Jember Tahun 

Ajaran 2021/ 

2022 

1) Memudahkan guru dalam 

memberikan materi yang luas melalui 

berbagai aplikasi sebagai media 

pembelajaan, seperti google meet, 

whatsapp group, KAHOOT, youtube dan 

E-Learning Madrasah. 

2) Sarana dan prasarana yang memadai 

seperti keadaan sekolah yang memiliki 

jaringan operator internet atau wifi 

3) Memudahkan guru dalam melakukan 

evaluasi pembelajaran kepada siswa 

seperti memberikan umpan balik. 

3. Faktor 

penghambat 

Implementasi 

Metode 

Pembelajaran 

Blended Learning 

pada Mata 

Pelajaran Akidah 

Akhlak di MTsN 

2 Jember Tahun 

Ajaran 2021/ 

2022 

6. Siswa menjadi lebih pasif ketika 

pembelajaran luring karena pembelajaran 

berpusat pada guru dan bersumber pada 

buku saja. 

7. Guru kesulitan dalam melaksanakan 

evaluasi terhadap siswa ketika 

pembelajaran daring. 

8. Kurangnya pengetahuan sumber daya 

pembelajaran (guru, siswa, orang tua) 

terhadap penggunaan teknologi. 

9. Kurangnya literasi siswa. 

10. Kurangnya daya berpikir kritis siswa 
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C. Pembahasan Temuan 

Pembahasan temuan dari skripsi ini berdasarkan data yang diperoleh 

peneliti selama berada di lapangan, baik berupa dokumentasi, hasil wawancara 

dan hasil observasi selama melakukan penelitian di MTsN 2 Jember, mengenai 

implementasi metode Blended Learning pada mata pelajaran Akidah Akhlak 

tahun ajaran 2021/ 2022. Rinciannya sebagai berikut: 

1. Implementasi Metode Pembelajaran Blended Learning pada Mata Pelajaran 

Akidah Akhlak Tahun Pelajaran 2021/ 2022. 

Berdasarkan data yang peneliti peroleh selama berada di lapangan, 

MTsn 2 Jember khususnya di kelas VII E peneliti menemukan data yang 

akan peneliti paparkan sebagai berikut: 

Pertama, di kelas VII E benar menerapkan implementasi metode 

pembelajaran blended learning dengan 50% pembelajaran secara daring dan 

50% pembelajaran secara luring. Pada pelaksanaannya, kelas VII E 

menerapkan pembelajaran yang dalam pengembangan blended learning 

secara rotation model, yang mana pada pelaksanaan model pembelajaran ini 

mengkombinasikan antara dua model pembelajaran yaitu online learning 

dan face to face learning, dalam prosesnya juga setiap model pembelajaran 

memiliki jadwalnya masing-masing. 

Kedua, menggunakan media pembelajaran secara daring berbasis E-

Learning Madrasah sedangkan dengan pembelajaran luring yaitu 

pembelajaran tatap muka sebagai penggunaan intruksional yang daam hal 

ini metode pembelajaran konvensional di kelas memungkinkan untuk 
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melakukan pembelajaran secara interaktif sedangkan pembelajaran daring 

dapat memberikan materi penguatan secara virtual tanpa batasan ruang dan 

waktu sehingga dapat dicapai pembelajaran yang maksimal. 

Penerapan metode blended learning pada mata pelajaran akidah 

akhlak di MTsN 2 Jember memiliki tujuan untuk mempermudah proses 

pembelajaran daring dengan memanfaatkan kemajuan dan kecanggihan 

teknologi yang ada.  

Pada pembelajaran luring, media yang digunakan adalah sarana dan 

prasarana yang ada di sekolah. Sedangkan pada pembelajaran daring, 

kebanyakan menggunakan aplikasi yang dapat memudahkan guru dan siswa 

dapat berdiskusi membahas materi yang akan atau yang telah dipelajari.  

Dari hasil temuan penelitian yang telah dilakukan mengenai 

implementasi metode blended learning pada mata pelajaran akidah akhlak 

dapat diketahui dari perencanaan, pelaksanaan serta penilaian yang 

dilakukan. 

a. Perencanaan Implementasi Metode Pembelajaran Blended Learning 

pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTsN 2 Jember Tahun Pelajaran 

2021/ 2022. 

Dari hasil temuan peneliti dilapangan dapat diketahui bahwa guru 

sebelum melaksanakan pembelajaran maka guru harus telebih dahulu 

mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti prota, promes, silabus, 

RPP dan lain-lainnya untuk digunakan selama pembelajaran daring ini. 

Penerapan metode blended learning ini sebenarnya tidak berbeda jauh 

dengan metode yang lainnya bedanya hanya metode ini dapat 
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dikombinasikan dengan pembelajaran secara online dan rpp yang 

digunakan juga disederhanakan agar tidak membebani siswa selama 

proses pembelajaran daring ini. 

Dalam pembelajaran daring guru juga membebaskan siswa dalam 

mencari materi pembelajaran dari berbagai sumber belajar. Karena 

perencanaan pembelajaran adalah hal yang paling mendasar dalam 

melaksanakan sebuah proses pembelajaran.  

Sebagaimana penjelasan dari Handoko dan Waskita yang 

menyatakan bahwa ada 3 tahapan dalam merancang pembelajaran 

blended learning agar hasilnya optimal adalah dengan103: 

4) Mempertimbangkan alokasi waktu yang digunakan dimana aktifitas 

pembelajaran harus mencakup aspek pembelajaran tatap muka dan 

pembelajaran daring. 

Dari hasil observasi peneliti dilapangan diketahui bahwa 

guru memilih opsi point ke tiga yang bisa dilihat dari RPP yang 

sudah disederhanakan guru sesuai dengan kondisi serta kebutuhan 

siswa saat ini dengan alokasi waktu yang efektif. Selain itu guru juga 

menyediakan bahan ajar, mendesain sendiri bahan ajar tersebut 

menggunakan media online agar dapat diakses oleh siswa seperti 

link video dari youtube, atau rangkuman materi yang dikemas 

menjadi power point. 

 
103 Handoko dan Waskito, Blended Learning Teori dan Penerapannya. Sumatra Barat: Lembaga 

Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) Universitas Andalas, 2018, 11 
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Dari teori perencanaan diatas dapat diketahui bahwa guru 

telah menentukan materi dan bahan ajar digunakan dapat diakses 

oleh siswa. Kemampuan dan keterampilan guru dalam merancang 

pembelajaran dengan menggunakan metode blended learning pada 

mata pelajaran akidah akhlak. Pembelajaran daring saat ini sangat 

memerlukan sarana dan prasaran yang mendukung sebagaimana 

teori dari yang mengatakan bahwa sebenarnya media yang 

diperlukan ketika pembelajaran daring ini sangat beragam dan 

banyak sehingga membutuhkan kesiapan yang matang. 

Jika dilihat dari kondisi dilapangan untuk sarana dan 

prasaranya sudah cukup lengkap dan memadai. Hanya saja untuk 

kendala seperti sinyal internet, kuota, jaringan serta E-Learning 

madrasah yang eror tidak dapat dihindari namun pihak madrasah dan 

guru sudah mengupayakan, mencari solusi dan meminimalisir agar 

hal tersebut tidak menjadi hambatan dan kesulitan bagi siswa dalam 

belajar. Metode blended learning ini mempunyai bentuk 

pembelajaran yang bervariasi yang dapat digunakan dalam kondisi 

apapun. 

Ansori mengungkapkan bahwa secara umumnya 

pengembangan metode blended learning ini ada empat model 

yaitu:104 

 
104 M. Ansori, Idesain Dan Evaluasi Pembelajaran Blended Learning Berbasis Whatsapp Grup 

(WAG), Dirasah: Jurnal Studi Ilmu Dan Manajemen Pendidikan Islam, 1 (1) : 2018, 120-134. 



111 
 

   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id 

1) Face to face driver model, model ini adalah model pembelajaran 

dengan menggunakan teknologi namun hanya sebagai 

pendukung dalam pembelajaran tatap muka. 

2) Rotation model, model ini adalah kombinasi pembelajaran 

terstruktur antara pembelajaran konvensional dan daring yang 

telah memiliki jadwal masing-masing. 

3) Flex model, model pembelajaran ini adalah model yang 

memusatkan pembelajaran secara mandiri melalui online 

learning. 

4) Online lab school model, metode pembelajaran ini dapat 

dilakukan di ruangan laboratorium digital sekolah. 

Implementasi metode pembelajaran blended learning pada 

mata pelajaran akidah akhlak disaat pandemi ini dalam 

penerapannya menggunakan rotation model yang mengombinasi 

pembelajaran terstruktur antara pembelajaran konvensional dan 

daring yang telah memiliki jadwal masing-masing. Hal ini dilakukan 

dengan menyesuaikan kebutuhan siswa dan kondisi wilayah dimana 

siswa tersebut berada. 

b. Pelaksanaan Metode Blended Learning pada Mata Pelajaran Akidah 

Akhlak di MTsN 2 Jember Tahun Pelajaran 2021/ 2022. 

Dalam pelaksanaannya, pada pembelajaran daring, aplikasi E-

Learning Madrasah banyak digunakan karena membuat guru lebih 

kreatif mengembangkan materi pelajaran secara daring, mengingat 
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pembelajaran daring dilaksanakan di rumah masing-masing maka siswa 

dituntut untuk bisa mengembangkan materi yang diberikan oleh guru 

secara mandiri. 

Dengan E-Learning Madrasah siswa juga merasa lebih mudah 

dalam memahami materi mata pelajaran. Namun tidak setiap jadwal 

pembelajaran menggunakan video conference karena memberatkan 

siswa di kuota internet. Meskipun mungkin frekuensi pelaksanaan video 

conference ini belum bisa setiap minggunya dikarenakan kendala 

keterbatasan sinyal, dan dibeberapa siswa terdapat perangkat seluler dari 

siswa yang tidak mendukung aplikasi video conference tersebut,. 

Semua siswa dan guru di MTsN 2 Jember tahun pelajaran 

2021/2022 menggunakan aplikasi E-Learning Madrasah untuk 

melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Semua guru juga telah 

melakukan pengukuran terhadap hasil pencapaian kompetensi yang 

diajarkan selama pembelajaran jarak jauh menggunakan menu CBT 

(Computer Based Test) yang terdapat dalam aplikasi E-Learning 

Madrasah. 

Dalam pelaksanaannya, sesuai dengan teori menurut Handoko dan 

Waskito kegiatan kelas daring meliputi: 

1) Membuka kelas baru 

Pada E-Learning Madrasah yang digunakan pada MTsN 2 

Jember tersedia fitur membuka kelas baru untuk memulai 

pembelajaran dilengkapi ruang kelas dan mata pelajaran yang 

diampu. 
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2) Menambahkan silabus. 

Setelah membuka kelas baru, terdapat fitur untuk mengunggah 

perangkat pembelajaran. Hal ini supaya memudahkan siswa untuk 

mempelajari terlebih dahulu materi yang akan dan yang sudah 

dipelajari. 

3) Menambahkan media pembelajaran 

Selanjutnya, guru dapat menambahkan media seperti link video 

youtube, link artikel di E-Learning Madrasah agar siswa 

mendapatkan materi seluas-luasnya. 

4) Menambahkan tugas 

Pada E-Learning Madrasah yang digunakan, dapat 

menambahkan tugas dengan tenggat waktu yang telah disepakati 

oleh guru dan siswa. 

5) Menilai tugas siswa 

Setelah memberikan tugas, guru menilai tugas yang telah 

dikumpulkan siswa sebagai hasil penilaian. 

6) Membangun komunikasi online melalui forum diskusi, survei atau 

obrolan online 

Tentunya untuk berkomunikasi dengan siswa, guru dapat 

mengajak diskusi materi yang sedang dipelajari dan mencari 

jawaban (problem solving) bersama. 

7) Melakukan evaluasi atau penilaian 

Di MTsN 2 Jember, dalam melakukan evaluasi atau penilaian 

dilakukan untuk merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan. 

8)  Memberikan umpan balik terhadap kinerja siswa 
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Seperti pada pembelajaran luring, guru juga memberikan umpan 

balik terhadap kinerja siswa dengan memberikan pujian, dengan 

gerakan tubuh yang  

9)  Membuat laporan pelaksanaan kelas blended learning.105 

Pelaksanaan program perbaikan yang dilakukan untuk peserta 

didik yang tingkat pencapaian kompetensinya dibawah kriteria 

ketuntasan minimal juga sudah dilaksanakan oleh para guru MTsN 

2 Jember dengan menggunakan aplikasi KAHOOT yang berisi kuis 

dari materi pembelajaran yang diujikan. Tingkat belajar dan 

keaktifan siswa rata-rata keseluruhan sangat baik. Sebuah 

pencapaian yang cukup mengagumkan jika melihat bagaimana 

minimnya pengetahuan tentang E-Learning Madrasah. Semua 

pihak, baik itu guru maupun siswa sama-sama mempelajari E-

Learning secara mandiri. Keinginan dan tekad yang kuat untuk tetap 

melaksanakan proses belajar mengajar, baik dari pihak Madrasah 

maupun pihak orang tua menjadikan sebuah sinergi yang solid, 

kerjasama yang patut diapresiasi antara orang tua peserta didik dan 

pihak Madrasah. 

Keaktifan siswa mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh di aplikasi E-

Learning Madrasah ditunjukkan dengan siswa melakukan absensi 

harian, mengirimkan tugas KI 4 dan menyelesaikan CBT (Computer 

Based Test) di aplikasi E-Learning Madrasah. Persentase indikator 

 
105 Handoko dan Waskito, Blended Learning Teori dan Penerapannya. Sumatra Barat: Lembaga 

Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) Universitas Andalas, 2018, 16. 
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absensi harian dengan menyelesaikan CBT tidak berbeda karena ketika 

siswa melakukan absensi harian sudah diarahkan oleh guru di menu 

timeline untuk mengerjakan CBT sehingga ketika siswa absen di kelas 

online maka otomatis akan menyelesaikan tugas CBT yang diberikan di 

kelas tersebut. 

Untuk dibagian mengirimkan Tugas KI 4 agak berbeda dengan 

indikator yang lain karena untuk mengirimkan tugas KI 4 diperlukan 

beberapa langkah yang agak rumit karena tugas KI 4 berisi foto atau 

gambar pekerjaan siswa yang harus diupload. Beberapa siswa 

mengalami kesulitan dalam mengirimkan foto karena terkendala 

perangkat seluler yang dimiliki siswa yang tidak mendukung dan 

pembatasan ukuran foto yang bisa dikirimkan sehingga menyulitkan 

mereka ketika harus menyesuaikan ukuran foto yang akan dikirimkan. 

Selain itu interaksi antara guru dengan siswa yang maksimal dapat 

berpengaruh baik terhadap keterbukaan dan kebebasan siswa untuk 

mengungkapkan pertanyaan dan pendapat mengenai materi 

pembelajaran. Maka dapat dipahami bahwa hasil dari implementasi 

aplikasi E-Learning Madrasah menjadi alternatif solusi dalam 

pembelajaran jarak jauh, meskipun hasil pembelajaran jarak jauh belum 

maksimal seperti jika pembelajaran tatap muka. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran daring dibutuhkan kerjasama 

dan koordinasi yang solid antara pihak madrasah, guru, orang tua siswa 

dan siswa sendiri untuk lebih memaksimalkan keberhasilan pelaksanaan 
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pembelajaran daring tersebut. Dalam kondisi seperti sekarang ini saling 

mendukung dan saling mengingatkan adalah pilihan terbaik untuk 

memperoleh hasil yang diharapkan bisa dicapai siswa. Bukan hanya 

siswa yang awam dalam pemanfaatan aplikasi semacam E-Learning 

Madrasah ini, tapi guru juga harus banyak belajar dan beradaptasi dalam 

mengeksplorasi berbagai menu yang bisa dimanfaatkan didalam E-

Learning Madrasah.  

Kondisi seperti saat ini guru dituntut untuk mampu menguasai 

berbagai teknologi yang bisa membantu tetap menjalankan kewajiban 

untuk mempersiapkan generasi muda yang tangguh, kewajiban mereka 

tetap menjamin terlaksananya proses pembelajaran yang bermakna bagi 

siswa. Disitulah aspek profesionalitas guru harus dibuktikan. Dibalik 

musibah pasti ada hikmah, kita harus bisa mengambil sisi positif dari 

kondisi yang tidak memungkinkan ini. Banyak pelajaran yang bisa kita 

ambil, antara lain: lebih menghargai waktu kebersamaan dengan peserta 

didik, mampu menguasai teknologi, mampu memanfaatkan berbagai hal 

sebagai sumber belajar untuk mengajar maupun untuk belajar dan orang 

tua menjadi lebih dekat dan menjadi lebih memperhatikan 

perkembangan belajar putra putrinya. 

Realita di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan 

implementasi metode blended learning pada mata pelajaran akidah 

akhlak di MTsN 2 Jember yaitu memanfaatkan aplikasi e-learning untuk 
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pembelajaran jarak jauh digunakan untuk tetap menjamin 

keberlangsungan proses belajar mengajar bagi peserta didik saat ini. 

c. Penilaian Hasil Implementasi Metode Pembelajaran Blended Learning 

pada mata pelajaran Akidah Akhlak. 

Penilaian untuk mengukur penggunaan metode pembelajaran 

blended learning pada mata pelajaran akidah akhlak dapat dilakukan 

dengan teknik yang efektif sebagaimana Sudijono 106yang mengatakan 

bahwa: 

Dengan teknik tes, maka evaluasi hasil belajar siswa atau proses 

pembelajaran di sekolah dilakukan dengan memberikan tes kepada 

peserta didik. Dengan teknik non tes tidak memberikan tes kepada 

peserta didik. 
 

Sebagaimana yang dilakukan oleh guru akidah akhlak kelas VII 

E, penilaian yang dilakukan sama seperti penilaian pada umumnya yaitu 

sikap, pengetahuan dan keterampilan hanya saja pengemasannya yang 

berbeda disesuaikan dengan kondisi saat ini.  

Penilaian sikap yang dilakukan guru yaitu dengan mengamati 

tingkah laku siswa serta respon siswa (non tes) ketika pembelajaran 

daring dilihat dari segi keaktifan siswa serta bagaimana siswa 

memberikan pertanyaan atau pendapat(tes). Selain itu guru juga tetap 

harus memliki jurnal penilaian sikap siswa yang isinya catatan guru 

mengenai prilaku siswa saat pembelajaran daring yang diamati sedetail 

mungkin. Sementara untuk penilaian keterampilan siswa disini guru 

mengamati melalui kegiatan praktik yang dilakukan secara kolompok 

 
106 Anas Sudijono, Evaluasi Pedidikan. (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2011), 62. 
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kecil dirumah untuk kemudian hasil produk tersebut di foto untuk dinilai 

hasil kinerja mereka yang telah dibuat. 

2. Faktor Pendukung Implementasi Metode Pembelajaran Blended Learning 

pada mata pelajaran Akidah Akhlak. 

Sebagaimana data yang didapat peneliti dari lapangan dapat diketahui 

bahwa faktor pendukung yang mempengaruhi implementasi metode 

pembelajaran blended learning pada mata pelajaran akidah akhlak di MTsN 

2 Jember sesuai dengan teori tersebut. 

1) Siswa lebih leluasa mempelajari materi pelajaran secara mandiri dengan 

memanfaatkan materi yang tersedia secara online. 

Pada MTsN 2 Jember materi pembelajaran telah tersedia di E-

Learning Madrasah sehingga siswa dapat mempelajari terlebih dahulu 

secara mandiri materi yang akan dipelajari. 

2) Siswa dapat berkomunikasi atau berdiskusi dengan guru atau siswa lain 

tanpa harus dilakukan di kelas. 

Hal ini dimudahkan karena pada MTsN 2 Jember menggunakan 

E-Learning Madrasah sebagai media untuk berdiskusi. 

3) Kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa di luar jam tatap muka 

dapat dikelola dan dikontrol dengan baik oleh guru. 

4) Guru dapat memberi materi pengayaan melalui internet. 

Dalam hal ini, MTsN 2 Jember melakukan pengayaan dengan 

aplikasi KAHOOT dimana aplikasi ini dilengkapi dengan fitur 
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pembuatan kuis yang dapat diberi tenggat waktu sehingga dapat 

digunakan secara efisien dan efektif. 

5) Guru dapat meminta siswa membaca materi atau mengerjakan tugas/tes 

yang dilakukan sebelum pembelajaran. 

6) Guru dapat menyelenggarakan kuis, memberikan balikan dan 

memanfaatkan hasil tes dengan efektif. Dalam hal ini MTsN 2 Jember 

menggunakan aplikasi KAHOOT untuk memudahkan guru dalam 

proses penilaian. 

7) Siswa dapat saling berbagi file dengan siswa lain. 

Karena ruang yang tidak terbatas, siswa dapat saling berbagi materi 

pelajaran yang sedang dipelajari saat pembelajaran sedang belangsung. 

3. Faktor Penghambat Dan Solusi Implementasi Metode Blended Learning 

pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

Hasil analisis pernyataan dari beberapa narasumber diatas terkait 

faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi metode pembelajaran 

Blended Learning pada mata pelajaran Akidah Akhlak sesuai dengan yang 

dikatakan Husamah107 dalam Emria Fitri, yaitu: 

d. Media yang dibutuhkan sangatlah beragam, sehingga sulit diterapkan 

apabila sarana dan prasarana tidak mendukung. Di MTsN 2 Jember 

sendiri setidaknya telah menggunakan 3 aplikasi sebagai media 

pembelajaran, yaitu Youtube, KAHOOT dan E-Learning Madrasah. 

 
107 Emria Fitri, “Efektivitas Layanan Informasi dengan Menggunakan Metode Blended Learning 

untuk Meningkatkan Motivasi Belajar”, Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling, 2, (2), 84-96, 

2016. 
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Tidak meratanya fasilitas yang dimiliki siswa, seperti computer 

dan akses internet. Padahal penggunaan metode blended learning 

memerlukan akses internet yang memadai dan bila jaringan kurang 

memadai maka tentunya akan menyulitkan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran mandiri secara virtual. Selain itu keadaan rumah siswa 

yang masih jauh dari jangkauan internet, atau jaringan internet yang 

belum merata juga sangat berpengaruh karena sinyal internet sulit 

menyebabkan anak dalam mengakses internet atau e-learning madrasah 

kesulitan, sehingga sang anak merasa malas belajar tidak minat untuk 

belajar dan pelaksanakan pembelajaran pun tidak berjalan dengan 

maksimal. Kendala kuota tiba-tiba habis atau sinyal internet yang tiba-

tiba hilang juga menyebabkan siswa terlambat mengumpulkan tugas dan 

mengakibatkan guru mengalami keterlambatan memeriksa tugas-tugas 

siswa.  

Hal ini dibuktikan dengan fakta yang ada Terdapat banyak siswa 

yang dirumahnya tidak memiliki perangkat belajar daring yang 

memadai sehingga dapat menyebabkan siswa mengalami kesulitan, 

misalnya saja siswa tidak memiliki laptop, hp yang canggih, atau buku-

buku pembelajaran, maka sebagai orang tua haruslah memperhatikan 

anaknya serta memfasilitasi anaknya dalam belajar daring namun hal ini 

kadang menimbulkan permasalahkan dikarenakan faktor ekonomi dari 

setiap keluarga yang berbeda-beda sehingga orang tua tidak dapat 

maksimal dalam memfasilitasi anak ketika belajar.  



121 
 

   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id   digilib.uinkhas.ac.id 

e. Kurangnya pengetahuan sumber daya pembelajaran (guru, siswa dan 

orang tua) tehadap penggunaan teknologi. 

Dari hasil penelitian yang telah dianalisis terdapat beberapa 

faktor dari keluarga yang berpengaruh dalam proses belajar anak 

khususnya selama pembelajaran daring ini, namun berdasarkan hasil 

wawancara dan observasi dengan narasumber faktor dari keluarga yang 

mendominasi sehingga dapat menyebabkan pengaruh yang signifikan 

ketika pembelajaran daring adalah, kurangnya kelengkapan belajar di 

rumah, ekonomi yang lemah serta kurangnya perhatian dari orang tua 

ketika anak belajar daring. 

Ketika pembelajaran daring dirumah masih terdapat orang tua 

yang masih sibuk berkerja sehingga tidak dapat menemani, mengawasi 

serta memperhatikan sang anak dalam belajar daring padahal ketika 

pembelajaran daring ini sangatlah diperlukan juga peran orang tua 

karena guru tidak dapat mengawasi sang anak belajar secara intens 

seperti hal nya didalam kelas. Jika orang tua tidak ada waktu dalam 

menemani anak dalam belajar bisa saja anak tersebut malas belajar, 

tidak semangat, acuh tak acuh, atau menyalahgunakan fasilitas 

teknologi yang telah diberikan orang tuanya seperti bermain game atau 

menonton film sehingga tujuan utama nya untuk belajar daring malah 

disalahgunakan. 

Jika hal ini terjadi maka akan berpengaruh terhadap belajar 

siswa. Walaupun terkadang ada masalah baru dari orang tuanya 
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walaupun orang tua telah menemani, mengawasi serta memantau sang 

anak dalam belajar daring namun orang tua tidak dapat membantu 

anaknya ketika sang anak dihadapkan dalam soal-soal dari guru yang 

sulit, hal ini dikarenakan orang tua dari sang anak pendidikannya dan 

pengetahuannya sangat minim. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian dan analisis di bab sebelumnya bisa ditarik 

kesimpulan bahwa Implementasi Metode Blended Learning Pada Mata 

Pelajaran Akidah Akhlak di MTsN 2 Jember 

1. Implementasi Blended Learning Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di 

MTsN 2 Jember.  

Implementasi pembelajaran MTsN 2 Jember dilaksanakan secara 

50% daring 50% luring. Pembelajaran akidah akhlak dilaksanakan selama 

2 JP dengan 50% siswa absen awal pembelajaran daring dan 50% siswa 

absen akhir pembelajaran luring. Menggunakan pembelajaran luring 

berbasis E-Learning Madrasah.  Ada tiga siklus dalam implementasi 

blended learning, yaitu: 

a.  Perencanaan Implementasi Blended Learning Pada Mata Pelajaran 

Akidah Akhlak di MTsN 2 Jember 

Dari hasil temuan peneliti dilapangan dapat diketahui bahwa guru 

sebelum melaksanakan pembelajaran maka guru harus telebih dahulu 

mempersiapkan perangkat pembelajaran. 

b.  Pelaksanaan Implementasi Blended Learning Pada Mata Pelajaran 

Akidah Akhlak di MTsN 2 Jember 

Dalam pelaksanaannya, pada pembelajaran daring, aplikasi E-

Learning Madrasah banyak digunakan karena membuat guru lebih kreatif 
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mengembangkan materi pelajaran secara daring. Dalam pelaksanaan 

pembelajaran daring dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang solid antara 

pihak madrasah, guru, orang tua siswa dan siswa sendiri untuk lebih 

memaksimalkan keberhasilan pelaksanaan pembelajaran daring tersebut 

c.  Penilaian Implementasi Blended Learning Pada Mata Pelajaran 

Akidah Akhlak di MTsN 2 Jember  

Penilaian yang dilakukan sama seperti penilaian pada umumnya 

yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan hanya saja pengemasannya yang 

berbeda disesuaikan dengan kondisi saat ini.  

Penilaian sikap yang dilakukan guru yaitu dengan mengamati 

tingkah laku siswa serta respon siswa (non tes) ketika pembelajaran daring 

dilihat dari segi keaktifan siswa serta bagaimana siswa memberikan 

pertanyaan atau pendapat(tes). 

2. Faktor Pendukung Dalam Implementasi Metode Blended Learning Pada 

Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTsN 2 Jember. 

Sebagaimana data yang di dapat peneliti dari lapangan dapat 

diketahui bahwa faktor pendukung yang mempengaruhi proses 

Iimplementasi metode blended learning pada mata pelajaran akidah akhlak 

yaitu intelegensi, bakat, motivasi, sikap dan sarana prasarana dalam 

menunjang pembelajaran daring peserta didik di rumah. Sedangkan faktor 

ekternal pendukung berupa dukungan dari keluarga, guru, dan lingkungan 

sosial dimana siswa tersebut tinggal. 
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3. Faktor Penghambat Dan Solusinya Dalam Implementasi Metode Blended 

Learning Berbasis Aplikasi E-Learning Madrasah. 

Hasil dari analisis pada bab yang telah dijelaskan sebelumnya terkait 

faktor penghambat, faktor penghambat, meliputi: 

f. Media yang dibutuhkan sangatlah beragam, sehingga sulit diterapkan 

apabila sarana dan prasarana tidak mendukung. Di MTsN 2 Jember 

sendiri setidaknya telah menggunakan 3 aplikasi sebagai media 

pembelajaran, yaitu Youtube, KAHOOT dan E-Learning Madrasah. 

g. Kurangnya pengetahuan sumber daya pembelajaran (guru, siswa dan 

orang tua) tehadap penggunaan teknologi. 

B. Saran 

a. Bagi Pihak Madrasah 

Implementasi Metode Blended Learning pada mata pelajaran akidah 

akhlak sudah berjalan cukup baik. Namun, harus tetap ditingkatkan lagi agar 

lebih baik lagi diantaranya memberikan pelatihan kepada guru dan 

memenuhi fasilitas yang dibutuhkan. 

b. Bagi Guru 

Dengan menggunakan metode blended learning pada mata pelajaran 

akidah akhlak guru dapat menggunakan metode dan aplikasi ini sebagai 

media dalam pembelajaran karena dirasa sangat efektif dan tepat. Dalam 

melaksanakan pembelajaran daring ini juga guru dapat memberikan guna 

memantau siswa ketika sedang belajar di rumah. 
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4. Bagi Siswa 

Dikarenakan di dalam melaksanakan pembelajaran daring 

sangat banyak faktor penghambatnya maka besar harapan kepada siswa 

untuk tetap terus aktif mengikuti proses pembelajaran baik secara daring 

maupun tatap muka. 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini nantinya dapat menjadi acuan bagi penelitian 

berikutnya, sehingga dapat mengkaji serta diteliti lebih dalam lagi 

mengenai topik atau permasalahan yang sama. Maka hasil dari 

penelitian selanjutnya akan menambah pengetahuan serta wawasan 

yang lebih banyak lagi sehingga harapannya adalah hasil dari penelitian 

berikutnya menjadi lebih sempurna dan maksimal. Karena dalam 

penelitian ini masih terdapat kekurangan maupun hambatannya maka 

sangat yang perlu untuk disempurnakan lagi agar menjadi penelitian 

yang baik. 
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PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: 

Nama   : Hany Safitri 
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Institut   : UIN KH. Achmad Siddiq Jember 

 Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul  Implementasi 

Metode Pembelajaran Blended Learning pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Jember Tahun Pelajaran 2021/ 2022 adalah 

hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. 
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LAMPIRAN 2 
 

MATRIKS PENELITIAN 
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LAMPIRAN 3 

PEDOMAN PENELITIAN  

A. Instrument Observasi  

1. Informasi dari Kepala MTsN 2 Jember  

a. Visi dan Misi MTsN 2 Jember 

b. Tujuan berdirinya MTsN 2 Jember 

c. Sejarah berdirinya MTsN 2 Jember 

2. Waka Kurikulum dan Pengembangan Mutu. 

a. Sarana dan Prasarana yang ada di MTsN 2 Jember 

b. Jumlah siswa di MTsN 2 Jember. 

3. Implementasi metode pembelajaran blended learning pada mata pelajaran 

akidah akhlak di MTsN 2 Jember. 

a. Persiapan implementasi metode pembelajaran blended learning pada 

mata pelajaran akidah akhlak di MTsN 2 Jember. 

b. Pelaksanaan implementasi metode pembelajaran blended learning 

pada mata pelajaran akidah akhlak di MTsN 2 Jember. 

c. Hasil implementasi metode pembelajaran blended learning pada mata 

pelajaran akidah akhlak di MTsN 2 Jember. 

4. Faktor pendukung implementasi metode pembelajaran blended learning 

pada mata pelajaran akidah akhlak di MTsN 2 Jember. 

5. Faktor pendukung implementasi metode pembelajaran blended learning 

pada mata pelajaran akidah akhlak di MTsN 2 Jember. 

B. Instrument Wawancara  

1. Wawancara kepada Kepala MTsN 2 Jember. 

a. Apa visi dan misi dari MTsN 2 Jember ? 

b. Apa tujuan berdirinya MTsN 2 Jember ? 

c. Bagaimana sejarah berdirinya MTsN 2 Jember ? 

d. Bagaimana implementasi metode pembelajaran blended learning pada 

mata pelajaran akidah akhlak di MTsN 2 Jember ? 
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2. Wawancara kepada Waka Kurikulum dan Pengembangan Mutu 

a. Apa saja sarana dan prasarana yang ada di MTsN 2 Jember ? 

b. Berapa jumlah siswa di MTsN 2 Jember ? 

3. Wawancara dengan guru mata pelajaran akidah akhlak kelas VII MTsN 2 

Jember. 

a. Bagaimana persiapan yang dilakukan untuk implementasi metode 

pembelajaran blended learning pada mata pelajaran akidah akhlak di 

MTsN 2 Jember ? 

b. Bagaimana pelaksanaan yang dilakukan untuk implementasi metode 

pembelajaran blended learning pada mata pelajaran akidah akhlak di 

MTsN 2 Jember ? 

c. Bagaimana hasil pembelajaran yang dilakukan untuk implementasi 

metode pembelajaran blended learning pada mata pelajaran akidah 

akhlak di MTsN 2 Jember ? 

d. Apa saja faktor yang mendukung implementasi metode pembelajaran 

blended learning pada mata pelajaran akidah akhlak di MTsN 2 Jember 

? 

e. Apa saja faktor yang menghambat implementasi metode pembelajaran 

blended learning pada mata pelajaran akidah akhlak di MTsN 2 Jember 

? 

4. Wawancara kepada peserta didik 

a. Bagaimana penggunaan pembelajaran daring yang berbasis e-learning? 
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C. Instrument Dokumentasi 

1. Foto dokumentasi wawancara antara peneliti dengan objek yang diteliti. 

2. Perangkat pembelajaran yang digunakan (Prota, Promes, Silabus, RPP). 

3. Jumlah tenaga pendidik dan peserta didik. 

4. Foto kegiatan pembelajaran. 

5. Daftar nama peserta didik kelas VII. 

6. Profil Sekolah 
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2. Nama   : Marti, M. Pd. 

Alamat  : Jalan Kartini II, No. 21 RT 05 RW 11 

Usia  : 44 Tahun 

3. Nama  : Elief Fitriana, S. Ag.  

Alamat  : Rich Village Blok D34 

Usia  : 34 tahun 

4. Nama   : Nadin Kamila Candrakirana 

Alamat  : Puri Cempaka, Blok F21 

Usia  : 13 Tahun 

5. Nama  : M. Raihan Fadhilah 

Alamat  : Jalan Bengawan Solo IV/ 157 RT 05 RW 05 

Usia  : 13 Tahun 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Wawancara dengan Kepala MTsN 2 Jember (Ihsanuddin, S. Pd., M. Pd.) 

H : Bagaimana keadaan siswa MTsN 2 Jember saat adanya pembelajaran daring 

? 

I : Pada pembelajaran daring, kami jujur saja kesulitan dalam melakukan proses 

pembelajaran. Para guru mengeluhkan proses pembelajaran dari pelaksanaan hingga 

proses evaluasi. Para siswa juga mengeluhkan sulitnya memahami materi pembelajaran 

saat pembelajaran daring. Siswa kami banyak berasal dari daerah-daerah yang susah 

sinyal, seperti daerah Klungkung. Untuk melakukan pembelajaran daring 

membutuhkan sinyal dan kuota internet yang tidak murah harganya. Maka dari itu, 

ketika ada sounding pembelajaran boleh dilakukan secara daring dan luring langsung 

saya berkoordinasi dengan wali kelas maupun guru mata pelajaran untuk membahas 

pelaksanaan pembelajaran tersebut. Untuk pembelajaran daring, media utama yang 

kami gunakan yaitu aplikasi E-Learning Madrasah yang telah disediakan oleh 

Kemenag 

H : Apakah ada factor pendukung untuk dilaksanakannya implementasi metode 

pembelajaran blended learning pada mata pelajaran akidah akhlak di MTsN 2 Jember? 

I : Selama melaksanakan pembelajaran daring ini pihak madrasah memberikan 

fasilitas kuota gratis, dan dilingkungan madrasah khusus bagi guru dan staff di 

ruangannya terdapat wifi yang dapat di manfaatkan sebaik mungkin untuk menunjang 

proses pembelajaran secara daring. Selain itu pihak sekolah juga sedang 

mengupayakan mencari bantuan kuota dari pihak pemerintah untuk siswa, guru dan 

staff di madrasah. 
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Wawancara dengan Waka Kurikulum (Marti, M. Pd) 

H : Bagaimana pelaksanaan implementasi metode pembelajaran pada mata 

pelajaran akidah akhlak di MTsN 2 Jember? 

M : Implementasi dari blended learning pada MTsN 2 Jember dibagi menjadi 50% 

pembelajaran jarak jauh dan 50% pembelajaran tatap muka. Untuk menyesuaikan gaya 

belajar itu, guru diberikan kewenangan untuk mengkreasikan media pembelajaran 

supaya menarik minat siswa dalam proses pembelajaran. Guru harus menyiapkan 

perangkat pembelajaran terlebih dahulu, seperti Prota, Promes, Silabus, RPP, media 

pembelajaran, jadwal-jadwal serta laporan-laporan yang masih berhubungan dengan 

proses pembelajaran daring. Akan tetapi, disini tugas dan tuntutan yang harus 

dipersiapkan oleh guru lebih ekstra karena metode pembelajaran yang dilaksanakan 

secara daring. Dalam pembelajaran secara blended learning, siswa-siswi masuk secara 

bergantian dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok A berisi 50% siswa absensi awal 

dan Kelompok B berisi 50% siswa absensi akhir. 

H : Apa saja actor pendukung dari implementasi metode pembelajaran pada mata 

pelajaran akidah akhlak di MTsN 2 Jember? 

M : Fasilitas vital yang meliputi koneksi internet, komputer atau laptop, 

handphone, kuota dan sinyal internet yang memadai. Tenaga pendidik yang dibekali 

dengan pengajaran E-Learning Madrasah dari sekolah, sehingga sedikit banyak mereka 

tidak asing dengan penggunaan aplikasi tersebut. Disamping fasilitas vital yang sangat 

dibutuhkan seperti yang sudah dijalskan ada hal yang terpenting lainnya didalam 

menunjang proses pembelajaran daring ini adalah buku mata pelajaran. Karna buku 

mata pelajaran menjadi pedoman terbaik yang telah disusun berdasarkan standart 

nasional pendidikan, dengan menggunakan buku mata pelajaran ini juga siswa dapat 

membaca, mengerjakan tugas dan memperdalam materi dan tema pembelajaran yang 

sedang dipelajari. 
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Wawancara dengan guru mata pelajaran akidah akhlak (Elief Fitriana, S. Ag) 

H : Untuk pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak dilaksanakan berapa jam 

pelajaran ya bu ? 

E : MTsN 2 Jember melaksanakan metode blended learning sejak awal adanya 

pemberitahuan dari pusat. Untuk mata pelajaran Akidah Akhlak, kegiatan 

pembelajaran dilaksanakan selama 2 JP dalam satu minggu setiap hari Sabtu. Kami 

menerapkan metode tersebut guna memfasilitasi siswa agar dapat mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan meminimalisir adanya kendala-kendala siswa dalam proses 

pembelajaran. 

 

H : Pada saat akan melaksanakan implementasi metode pembelajaran pada mata 

pelajaran akidah akhlak di MTsN 2 Jember, hal apa saja yang perlu dipersiapkan agar 

pembelajaran berjalan dengan lancar ? 

E : Dalam menerapkan atau mengimplementasikan istilahnya, metode 

pembelajaran blended learning ini dimulai dengan mempersiapkan perangkat 

pembelajaran yang berupa PROTA, PROMES, silabus, RPE, sampai RPP dengan 

membuat tahapan metode pembelajaran blended learning. Guru diharapkan juga dapat 

menyederhanakan materi yang akan diberikan sesuai dengan kebutuhan siswa agar 

tidak membebani. Jadi guru menyederhanakan materi sesuai dengan kurikulum 

berdasarkan kebutuhan siswa, jika dalam penerapannya masih terdapat kekurangan 

maka dapat dilakukan evaluasi. Dalam pengimplementasian metode blended learning 

sedikit banyak dapat saling mengimbangi kelebihan dan kekurangan metode daring dan 

luring satu sama lain. Hal yang harus mendapat perhatian khusus yaitu proses 

penyesuaian ketika pembelajaran daring. 

 

H : Apa saja manfaat dari pembelajaran daring berbasis E-Learning madrasah di 

MTsN 2 Jember ? 

E : Pada E-Learning Madrasah, terdapat fitur buat ruang kelas baru yang mana 

nantinya guru dapat mengunggah materi, agenda pertemuan dan ruang kelas yang 

sesuai. Hal ini dapat memudahkan siswa untuk secara leluasa dapat mempersiapkan 

materi pembelajaran selanjutnya. Karena semua materi biasanya telah saya unggah 

sampai materi agenda terakhir. 

H : Untuk pelaksanaan pembelajarannya ketika luring diadakan berapa lama ya, 

Bu ? 

E : Sekarang kita kan membahas materi tentang Kisah Keteladanan Nabi 

Sulaiman a.s. Nah, materi ini terdiri atas 4 KD dengan alokasi waktu 6 jam pelajaran. 

Mata Pelajaran Akidah Akhlak dilaksanakan setiap minggunya selama 2 jam pelajaran. 

Jadi, alokasi waktu yang diberikan dibagi dengan alokasi waktu setiap minggu. 

Sehingga ketemunya 3 agenda pertemuan yang harus diikuti siswa di baik pada E-

Learning Madrasah maupun pembelajaran luring, seperti itu.  
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H : Pada pelaksanaan pembelajaran daring hal apa saja yang menjadi factor 

pendukung implementasi metode pembelajaran pada mata pelajaran akidah akhlak di 

MTsN 2 Jember? 

E : Pada saat pembelajaran daring ini terapkan di madrasah metode yang 

digunakan sangat bervariatif. Aplikasi pihak ketiga dalam melaksanakan proses 

pembelajaran pun sangatlah beragam, ada sebagian guru menggunakan whatshapp, 

google classroom, youtube, zoom, google meet, KAHOOT dan lain-lainnya, namun 

setelah adanya aplikasi e-Learning Madrasah yang dibuat oleh Kementrian Agama 

pihak sekolah khususnya madrasah sangat mengapresiasi aplikasi ini karna dirasa 

sangat membantu guru, dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran daring. Orang 

tua siswa juga dapat memantau anak dalam melaksanakan dan mengamati proses 

pembelajaran jarak jauh. 

H : Bagaimana aplikasi E–Learning Madrasah menjadi solusi  saat pembelajaran 

daring ? 

E : E-Learning Madrasah ini sangatlah membantu sekali ditambah dengan 

dipadupadankan dengan metode blended learning terlebih saat pembelajaran daring, 

karena saat awal mula nya pembelajaran daring pihak sekolah menyarankan 

penggunaan whatsapp, google classroom youtube dan lain-lainya namun hal ini akan 

membuat guru jadi kerja dua kali kalau memakai zoom atau goggle meet juga dari pihak 

sekolah tidak menyarankan karena terlalu memberatkan siswa di kuota, maka dengan 

adanya E-Learning Madrasah ini semuanya sudah terakomodir menjadi satu didalam 

aplikasi ini. Prosedur pertama yang dilakukan dalam menyampaikan materi 

pembelajaran adalah guru mengingatkan siswa melalui time class, kemudian 

mengirimkan tugas, link video dari youtube melalui bahan ajar lalu kemudian siswa 

mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi yang telah diberikan lalu kemudian dikirim 

di KI3 dengan batas waktu pengiriman tugas yang sudah diberikan atau jika E-Learning 

Madrasahnya sedang bermasalah maka siswa dapat mengirimkan tugas ke guru mapel 

via japri di whatshapp. 

H : Bagaimana guru dapat mengatasi masalah dalam kegiatan pembelajaran 

daring ? 

E : Ketika siswa mengalami kesulitan di dalam memahami materi pembelajaran, 

melalui link video pembelajaran dari Youtube yang dikirim di bahan ajar juga dapat 

membantu dan mempermudah siswa di dalam memahami materi yang diberikan. Setiap 

anak pasti berbeda-beda daya serap pemahamannya, jadi  ketika masih ada yang belum 

paham bisa dibahas lagi melalui diskusi lewat chatting atau pesan suara di whatsapp 

grup. Terkadang saya juga sebagai guru bingung ketika tidak ada pertanyaan dari 

siswa. Apakah siswa benar sudah paham atau tidak memperhatikan sama sekali. Jadi 

saya mewajibkan siswa untuk merangkum setiap kegiatan pembelajaran. Harapannya 

agar siswa setidaknya ikut memperhatikan setiap materi yang telah diberikan 

H :  Bagaimana proses penilaian dilakukan pada saat pembelajaran daring ? 

E : Proses penilaian pada pembelajaran daring ini dilakukan melalui pegamatan 

sikap, keterampilan, dan pengetahuan siswa dalam proses pembelajaran, seperti 

kehadiran, keaktifan siswa dalam belajar. Dalam hal ini saja, sudah dapat dilihat mana 
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siswa yang aktif ditunjukkan dengan respon siswa ketika diberi pertanyaan secara 

sopan meskipun saat pembelajaran daring, mengumpulkan tugas tepat waktu, memakai 

seragam beserta atributnya. 

H : Di MTsN 2 Jember sendiri, apa saja sarana pendukung dilaksanakannya 

implementasi metode pembelajaran pada mata pelajaran akidah akhlak di MTsN 2 

Jember? 

E : E-Learning Madrasah merupakan salah satu platform media sosial seperti 

facebook yang lebih aman, menyenangkan dan dilengkapi beberapa fitur menarik untuk 

pembelajaran. Karena aplikasi ini dirilis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. 

E-Learning Madrasah ini merupakan sebuah aplikasi gratis produk Madrasah yang 

ditujukan untuk menunjang proses pembelajaran di Madrasah. Jika membahas faktor 

pendukung Implementasi Blended Learning berbasis E-Learning Madrasah pada mapel 

Akidah Akhlak maka yang pasti harus dipersiapkan adalah kuota harus ada, punya 

handphone android, komputer atau laptop dan sinyal internet yang stabil. Karena jika 

terkendala oleh kuota membuat pusing dan akan mengalami ketertinggalan materi dan 

bahkan keterlambatan mengumpulkan tugas. Karena pembelajarannya menggunakan 

sambungan internet. 

H : Apakah ada kendala yang ditemui pada saat pembelajaran daring 

menggunakan E-Learning Madrasah ? 

E : Dalam mengoprasikan E-Learning Madrasah ini pastinya ada kesulitan, 

seperti jaringan internet karena pembelajarannya ini secara online kan tidak mungkin 

kalau tidak menggunakan internet, walaupun ada wifi tapi jika wifi nya eror kan tetap 

tidak bisa digunakan, untuk kesulitan secara teknis dan lainlainnya saya rasa bisa 

diatasi karena saya dapat belajar sesama guru yang lebih paham teknologi, dan belum 

lama ini ada mahasiswa yang melakukan PLP dimadrasah jadi saya juga belajar dengan 

mahasiswa yang sudah melek teknologi, jadi untuk kendala dalam mengoprasikan e-

learning madrasah ini sudah tidak mengalami kesulitan lagi, tinggal sering-sering saja 

latihan atau login ke e-learning madrasah nanti lama-lama akan terbiasa dengan 

sendirinya sehingga hambatan atau kendalanya akan berkurang. Hal lain yang tidak 

dapat kita hindari sebagai guru dan siswa adalah jaringan internet yang tiba-tiba lemot 

atau e-learning nya yang sedang gangguan 

H : Apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembelajaran daring ? 

E : Pada pembelajaran daring, banyak kendala yang dihadapi siswa, seperti 

hilangnya fokus siswa karena banyaknya gangguan (distract) yang ada di rumah, 

ketidak hadiran siswa dengan berbagai alasan seperti E-Learning error dan jaringan 

yang lemot. Sama halnya pada guru juga kesulitan karena tidak dapat memantau 

langsung untuk mengevaluasi perilaku siswa. Saya bingung ketika para siswa 

menjawab soal secara asal, memang benar saya membebaskan mereka untuk mencari 

jawaban di internet. Realitanya, mereka kebanyakan hanya menyalin dari internet dan 

hanya membaca sekilas dan menjawab seadanya. Padahal maksud dari pertanyaannya 

tidak begitu. Disini tentu saja pada saat pembelajaran daring saya tidak bisa mengontrol 

siswa secara penuh, lain halnya dengan pada saat pembelajaran luring. Dengan adanya 

pembelajaran luring yang sudah dilaksanakan kembali, ada instruksi baru supaya siswa 
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setiap akan memulai kegiatan pembelajaran agar membaca teks atau artikel atau 

disebut sebagai kegiatan literasi guna meningkatkan daya berpikir kritis siswa. 

 

Wawancara dengan siswa-siswi kelas VII MTsN 2 Jember (Nadin dan Raihan) 

H : Bagaimana pandangan Nadin tentang pembelajaran daring di MTsN 2 Jember 

yang berbasis E-Learning Madrasah. 

N : Pembelajaran daring di MTsN 2 Jember menggunakan aplikasi E-Learning 

Madrasah. Pembelajaran melalui E-Learning Madrasah  sangat memudahkan kita 

ketika pembelejaran daring karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Karena 

fitur-fiturnya yang memuat form pengumpulan tugas, diskusi bersama teman-teman, 

dan absensi. Pada pembelajaran daring, guru membebaskan mencari jawaban dari soal-

soal yang telah diberikan dengan bebas melalui internet. Terkadang kita kurang paham 

apa yang dimau, apa yang dimaksud dengan materi tersebut, ibu guru menganjurkan 

untuk bertanya lewat WA 

H : Menurut Raihan apa saja sih yang mendasari factor pendukung diadakannya 

implementasi metode blended learning pada mata pelajaran akidah akhlak ? 

R : Wifi, kuota, motivasi serta dukungan dari orang tua juga sangat penting dan 

juga sinyal internet yang bagus pastinya 
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LAMPIRAN 

 

 

 

Wawancara dengan Siswa-siswi KelasVII E 
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