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ABSTRAK 

Mokhamat Aziz Tri Utomo, 2021 : Penggunaan Teknologi Digital Dalam Blended 

Learning Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Rambipuji 

Kata kunci : Teknologi Digital, Blended Learning  

Penggunaan teknologi dalam Pendidikan snegat lah penting dalam mengembangkan dan 

juga menunjang proses pembelajaran. Di masa pandemic kegiatan pembelajaran tidak 

dapat dilaksanakan secara tatap muka sehingga pembelajran dinalhikan dengan 

menggunakan teknologi sehingga penggunaan teknologi masih terkenadala dengan 

banyak persoalan. 

Fokus Penelitian dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana penggunaan mobile 

pada blended learning mata pelajaran Pendidikan agama islam di SMPN 2 Rambi Puji 

Kab. Jember? 2.Bagaaimana penggunaan sosial media pada blended learning pada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Rambipuji Kab. Jember ? 

3.Bagaimana penggunan virtual learning pada blended learning maata pelajaran 

Pendidikan agama islam di SMPN 2 rambi puji Kab, Jember? 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mendeskripsikan pengguanaan mobile 

pada blended leraning mata pelajaran pendidikan agama islam di SMPN 2 rambipuji kab. 

Jember. 2. Untuk mendeskripsikan penggunaan sosial media pada blended learning mata 

pelajaran pendidikan agama islam di smpn 2 rambipuji kab. Jember 3.Untuk 

mendeskripsikan penggunan virtual learning pada blended learning mata pelajaran 

pendidikan agama islam di smpn 2 rambipuji Kab, jember.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian ini adalah 

penelitian lapnagan (field research), penentuan subjek penelitian dilakukan dengan teknik 

purposive. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 

studi dokument. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah kondensasi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data yang digunakan adalah adalah 

triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini ialah 1. Penggunaan 

mobile/smartphone pada blended learning mata pelajaran Pendidikan agama islam di 

SMP Negeri 2 Rambipuji digunakan dalam pembelajaran blended lerning atau 

pembelajaran campuran yang didalamnya memiliki penemuan pada sisi positif yang 

pembelajaran dapat dilakukan dimana saja dan juga akses pembelajaran yang tidak 

terbatas, dalam sisi negatifnya. Nilaikarakter dan juga adab dalam pembelajaran kurang 

tertanam dengan betul serta evaluasi yang kurang maksimal dalam pembelajran jarak 

jauh. 3.Penggunaan media social pada blended learning mata pelajaran Pendidikan agama 

islam di SMP Negeri 2 Rambipuji. Mempunyai dampak positif dan juga negatif dampak 

positif dari pembelajaran campuran ini peserta didik akan peka terhadap tanggung jawab 

yang di emban sebagi pembelajaran atau usia belajar sehingga teknologi yang di gunakan 

dapat dimanfaatkan. Dampak negatifnya peserta didik enggan berinteraksi dalam dunia 

nyata dikarenakan lebih berfokus pada dunia maya. 4. Penggunaan virtual pada blended 

learning mata pelajaran Pendidikan agama islam di SMP Negeri 2 Rambipuji. Adapun 

ditemukannya dua komponen yaitu pembelajaran yang diaplikasikan dalam pendidikan 
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agama islam dan pembelajaran campuran atau blended learning pada yang dapat 

disimpulakan ialah penggunaan virtual ini hanya untuk penanggulangan dalam dunia 

pembelajaran yang selalu diawasi dan di bimbing oleh orang tua. Dan pada anak usia 

yang menginjak dewasa. Pada pembelajaran yang di laksanakan di SMP Negeri 2 

Rambipuji perlu adanya pengawasan dan peran aktif orang tua serta teknologi yang 

memadai dari setiap peserta didik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian  

Digital menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna 

berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu: 

berhubungan dengan penomoran
1
. Digital berasal dari bahasa Yunani yaitu, 

kata Digitus yang berarti jari-jemari. Jumlah jari-jemari kita adalah 10, dan 

angka 10 terdiri dari angka 1 dan 0. Oleh karena itu Digital merupakan 

penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 

atau off dan on (bilangan biner). Semua sistem komputer menggunakan sistem 

digital sebagai basis datanya. Dapat disebut juga dengan istilah Bit (Binary 

Digit)
2
 

Menurut istilah Digital adalah sebuah metode yang kompleks dan fleksibel 

yang membuatnya menjadi sesuatu yang pokok dalam kehidupan manusia
3
. 

Sedangkan Teori Digital adalah sebuah konsep pemahaman dari 

perkembangan zaman mengenai Teknologi dan Sains, dari semua yang 

bersifat manual menjadi otomatis dan dari semua yang bersifat rumit menjadi 

ringkas.
4
 Dapat kita artikan bahwa digital merupakan sistem teknologi. 

Teknologi yang pada hakikatnya adalah proses untuk mendapatkan nilai 

                                                           
1
Kamus besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/digital 25 Februari, 

2021(21:43) 
2
 Lev Manovich, The Language ofNew Media (MIT Press, 2001)  

3
 Rustam Aji, Digitalisasi, Era Tantangan Media, http:Islamic Communication Journal, 

 (Mei-Oktober,2016) voll. 01, no. 01 
4
 Rustam Aji, “Digitalisasi, Era Tantangan Media”, dalam Islamic Communication Journal, 

 (Mei-Oktober,2016) voll. 01, no. 01, 

 

1 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/digital
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tambah dari produk yang dihasilkan agar bermanfaat
5
. Pengolahan data 

dengan komputer merupakan pengolahan data elektronik (electronic data 

processing – EDP). Data elektronik adalah proses menipulasi data menjadi 

suatu informasi data menjadi informasi yang lebih berguna
6
. 

Terdapat perbedaan antara Digital Learning dan juga Electronic Learning. 

Electronic Learning (E-Learning) merupakan metode pembelajaran yang 

menggunakan media komputer yang terhubung dengan akses internet. 

Sedangkan Digital Learning ialah media pembelajaran yang dilakukan secara 

digital tanpa menggunakan akses internet dalam metodenya. Ada 3 syarat 

ketika dapat disebut pembelajaran elektronik: 1. Kegiatan pembelajaran 

dilakukan melalui pemanfaatan jaringan, penggunaan itu dibatasi pada 

penggunaan internet. 2. Tersedianya dukungan layanan belajaran yang dapat 

dimanfaatkan oleh peserta belajar, 3. Tersedianya layanan tutor yang dapat 

membantu peserta belajar apabila mengalami kesulitan
7
. Sehingga jika 

beberapa syarat tersebut belum memenuhi belum dapat disebut dengan 

pembelajaran elektronik atau e-Learning melainkan pembelajaran digital. 

Berbeda dalam artian tidak signifikan melainkan perbedaan dalam alat dan 

juga penggunaan saja. Pembagiannya dapat di jelaskan pada pembahasan 

selanjutnya. 

                                                           
5
munir, Pembelajaran digital, (alfabeta, Bandung,2017) 1 

6
Munir, Pembelajaran digital, (alfabeta, Bandung,2017) 1 

7
Wiwin Hartanto, “Penggunaan e-learning sebagai media pembelajaran”, jurnal Pendidikan, ilmu 

ekonomi, dan ilmu social no 1 (November, 2016): 3.  
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Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
8
. Dalam skala pembelajaran 

tidak terpaut dalam kelas melainkan di luar kelas dapat disebut pembelajaran. 

Dalam hakikatnya, ketika ada seseorang transfer ilmu kepada seseorang itu 

merupakan bentuk suatu pembelajaran sederhana. Terdapat berbagai model 

pembelajaran yang diterapkan oleh pendidik di Indonesia. Model 

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) merupakan proses belajar mengajar yang 

dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai alat komunikasi 

seperti yang di jelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang 

Pendidikan tertera dalam UU No. 12/2012 tentang Pendidikan tinggi
9
. Dan 

tujuan dari pembelajaran jarak jauh a. Memberikan layanan Pendidikan tinggi 

kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti Pendidikan secara 

tatap muka atau regular. b. Memperluas akses serta mempermudah layanan 

Pendidikan Tinggi dalam pendidikan dan pembelajaran. Landasan dan dari 

undang-undang tersebut terlebih dahulu dicetuskan pada Pendidikan Tinggi. 

Model belajar tatap muka sudah berjalana selama ribuan tahun seiring dengan 

berkembangnya zaman pembelajaran tatap muka juga ikut berkembang dan 

berubah. Pembelajaran yang dahulu melalui halaqoh (pembelajaran yang 

melingkar di sekitar tempat ibadah) dalam sejarah pembelajaran selama ini di 

lakukan dengan secara langsung atau tatap muka. Pendidik dengan peserta 

didik, guru dengan murid atau sebaliknya. Seiring dengan berkembanganya 

zaman Pendidikan dengan model tatap muka dan terkendala dengan 

                                                           
8
 Sekeretaris negara republic Indonesia., undang-undang no 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan 

nasional, pasal 1 ayat (20) 
9
 Sekretaris negara republic Indonesia, Undang Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012. 
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permasalahan yang ada seperti adanya wabah virus sehingga tidak 

memungkinkan untuk terlaksananya pertemuan orang satu sama lain sehingga 

pembelajaran tatap muka di tiadakan.  

Di akhir 2019 dunia radang dengan adanya kemunculan virus jenis baru 

dan revolusi virus sars aja sejenis virus batuk dan pilek. Berasal dari kota 

Wuhan di Cina dan menyebar di seluruh dunia.virus Sars –Cov-2 diduga 

menyebar di antara orang orang terutma melalui percikan pernapasan (doplet) 

yang di hasilkan melalui batuk
10

. Setelah virus keluar setiap orang akan 

mengelap dan membersihkan bagian hidung dan mulut sehingga penularan 

lebih cepat lagi melalui sentuhan. Bagi masyarakat modern, kini kehadiran 

teknologi komunikasi dianggap sangat penting karena pada saat ini teknologi 

komunikasi pada masyarakat modern disebut dengan media baru (new media), 

yaitu suatu alat sebagai sarana komunikasi yang dimana saling berinteraksi, 

berpendapat, bertukar informasi, mengetahui berita melalui jaringan internet 

serta informasinya selalu terbaru, kilat dan juga lebih efisien ringkas 

memberikan informasi kepada pembaca atau khalayaknya. Jejaring sosial 

menjadi bagian dari new media karena pada saat ini jejaring sosial sangat 

diminati seluruh dunia terutama masyarakat Indonesia
11

. Bentuk media yang 

di jalani hanya untuk menanggulangi perkara yang belum bisa selesai dan 

hanya bisa di tanggulangi sementara dan belum efektif. Allah SWT. Telah 

berfirman: 

                                                           
10

Kompas.com 11 Februari 2021, https://www.kompas.com/sains/read/2021/02/11/070300223/4-

skenario-asal-mula-virus-corona-di-wuhan-menurut-who?page=all. 
11

 Indrian tiazhar, Interaksi Virtual Remaja Di Media Sosial, 20 Juli 2020 

https://www.kompas.com/sains/read/2021/02/11/070300223/4-skenario-asal-mula-virus-corona-di-wuhan-menurut-who?page=all
https://www.kompas.com/sains/read/2021/02/11/070300223/4-skenario-asal-mula-virus-corona-di-wuhan-menurut-who?page=all
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ا اِلَْيِه اْلَىِسْيلَةَ َوَجاِهدُْوا فِْي َسبِْيِلٖه لَعَلَُّكمْ  َ َواْبتَغُْىٰٓ ََ ٰيٰٓاَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُىا اتَّقُىا اّٰلله ْى ُُ ِل ْْ   تُ

“wahai orang orang beriman carilah metode/sarana yang menekatkan diri 

pada-Nya dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat 

keberuntungan”. QS Al-Maidah (5): 35.  

Dalam kandungan ayat tersebut dapat di simpulkan sarana digital bisa 

digunakan untuk dijadikan perantara dalam belajar jarak jauh dimasa pandemi 

ini. Dan pengupayaan untuk tidak terputusnya pembelajaran di sekolah. 

Pemerintah memulai pembelajaran jarak jauh di bulan Juli. Banyak orang tua 

dan peserta didik mengeluh akan permasalahan pendidikan ini selama 

prosesnya pembelajaran jarak jauh yang terjalin belum seutuhnya baik dan 

efektif. Yang adanya hanya pemberian tugas dari pendidik ke peserta didik. 

Sehingga pembelajaran yang ada hanya membebankan pada setiap peserta 

didik. Di samping itu orang tua yang kurang pro aktif terhadap pembelajaran 

jarak jauh ikut terbebani. 

Oleh karena itu perlu adanya penelitian pembelajaran jarak jauh yang 

selama masa pandemi ini terus digencar diterapkan dan diusahakan baik dari 

pemerintah maupun oleh pendidik. sebagai bekal untuk pembelajaran digital 

dimasa yang akan Datang Keadaan darurat selama pandemi Corona virus 

disase-19 ini mengakibatkan segala aspek kehidupan masyarakat ikut 

terggangu. Dan paling terpapar aspek Pendidikan, ekonomi dan kesehatan. 

Penyebaran melalui udara dan sentuhan berakibat pada semakin cepat 

meluasnya virus ini. Disamping itu kebiasaan masyarakat di Indonesia tidak 

bisa terlepas dari kebiasaan berkerumun, hidup berdampingan dan saling 
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tolong menolong membuat semakin cepat penyebarannya. Beberapa bulan 

terakhir angka penyebaran virus belum juga terlihat menurun. Dan itu 

berimbas pula pada dunia pendidikan yang mengakibatkan akan tertundanya 

pembelajaran tatap muka di sekolah. Dan akan berlanjutlah pada 

pembelajaran jarak jauh atau daring. Perlu di tekankan bahwa pembelajaran 

yang ada sekarang ini dapat dikatakan kurang efektif. Dalam kesehariannya 

pembelajaran yang ada adalah pemberian tugas dari guru kepada peserta 

didik, dan berlanjut lah setiap minggunya. Menginjak setahun lebih ini belum 

adanya penurunan yang signifikan penyebaran virus di Indonesia ini. Di 

tambah dengan adanya varian baru dari mutasi virus corona yang melanda 

beberapa negara dan ikut terbawa dan menyebar di Indonesia dari data yang 

di beritaka oleh DetikNews Ini varian baru ini ya yang terutama yang harus 

dicermati sangat serius, alpha dan delta. Alpha di temukan di Inggris dan 

Delta di India. Dua-duanya ini sudah ada di mana-mana bukan cuma di 

Jakarta, Indonesia ini sudah di mana-mana. Kalau bicara konteks Indonesia 

ini, terutama Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, saya prediksi 

sudah ada. Ini artinya responsnya harus benar-benar secara merata semua 

wilayah," ujar Dicky saat dihubungi, Selasa 
12

(15/6/2021) 

Di akhir pekan peserta didik akan mengumpulkan tugas yang telah 

diberikan guru melalui telepon genggam ke sekolah. Usaha yang dilakukan 

dalam pendidikan di Indonesia selama masa pandemi adalah pembelajaran 

jarak jauh melalui telepon genggam. Banyak dari kalangan orang tua yang 

                                                           
12

Detik.com, 11 Februari 2021, https://news.detik.com/berita/d-5607552/corona-varian-baru-

merebak-di-ri-pemda-diminta-tingkatkan-testing  

https://news.detik.com/berita/d-5607552/corona-varian-baru-merebak-di-ri-pemda-diminta-tingkatkan-testing
https://news.detik.com/berita/d-5607552/corona-varian-baru-merebak-di-ri-pemda-diminta-tingkatkan-testing
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keberatan terkait pembelajaran ini bukan pembelajaran yang ada melainkan 

hanya pemberian tugas. Dalam proses pembelajaran berfikir kreatif sangat 

diperlukan untuk meningkatkan hasil belajar yang jauh lebih baik dari 

sebelumnya
13

 Orang tua juga tidak sebegitu paham terkait pelajaran yang 

diajarkan pada anaknya. Dan mengakibatkan banyak anak tertekan, semakin 

dibuat bingung oleh keadaan yang di akibatkan oleh pembelajaran jarak jauh 

atau daring. Pembelajaran jarak jauh ini perlu peningkatan dan efektifitas 

dalam keberlangsungannya guna untuk mempermudah guru dan peserta didik 

dalam keberlangsungan pembelajaran yang sejalan juga dalam tujuan 

pemerintah yang tertulis dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang 

informasi dan transaksi elektronik Pasal 4 tentang pemanfaatan teknologi 

informasi dan transaksi elektronik berbunyi “meningkatkan efektifitas dan 

efisisensi pelayanan publik”. Di samping itu dalam kesehariannya telepon 

genggam dibuat bukan untuk transfer tugas saja melainkan pemanfaatan 

pembelajaran dalam mata pelajaran. Bukan hanya Pendidikan Agama Islam 

saja, melainkan semua mata pelajaran yang ada di sekolah. Dan sangat perlu 

adanya penelitian terkait penggunaan teknologi digital pada proses 

pembelajaran yang kurang menentu ini. guna mengetahui kendala yang ada di 

lapangan terkait pembelajaran jarak jauh ini. Untuk menemukan solusi yang 

tepat bagi pendidikan di SMPN 2 Rambipuji terlebih pendidikan di kancah 

nasional Dalam penelitian ini perlu adanya solusi dan juga gebrakan baru 

dalam pendidikan blended learning dan untuk menemukan solusi perlu 

                                                           
13

Munandar Utami, pengembangan kreaktifitas anak berbakat,( Jakarta, PT Rineka cipta,2011): 19  
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mengusut dan meneliti akar permasalahan yang ada di lapangan. Disamping 

dalam permasalahan mendasar seperti sumber daya manusia dan teknologi 

yang digunakan. Setelah menemukan akar permasalahan yang mengakibatkan 

tidak efisien pembelajaran jarak jauh dan sebagai penunjang semakin 

canggihnya teknologi yang terus adanya pembaruan dan kecanggihan.  

B. Fokus Penelitian  

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penggunaan mobile/smartphone pada blended learning mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 2 Rambipuji Kab. Jember? 

2. Bagaaimana penggunaan sosial media pada blended learning pada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Rambipuji Kab. 

Jember ? 

3. Bagaimana penggunan virtual learning pada blended learning maata 

pelajaran Pendidikan agama islam di SMP Negeri 2 Rambipuji Kab. 

Jember? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan pengguanaan mobile pada blended learning mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 2 Rambipuji kab. Jember. 

2. Untuk mendeskripsikan penggunaan sosial media pada blended learning 

mata pelajaran pendidikan agama islam di SMPN 2 Rambipuji kab. 

Jember  
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3. Untuk mendeskripsikan penggunan virtual learning pada blended learning 

mata pelajaran pendidikan agama islam di SMPN 2 Rambipuji kab. 

Jember. 

D. Manfaat Penelitian 

Unsur manfaat dalam penelitian merupakan hal sangat penting. Oleh 

karena itu dalam penelitian harus mendapatkan sebuah manfaat dari 

penelitiannya, baik itu untuk peneliti, pembaca dan masyarakat dan khazanah 

keilmuan. Manfaat penelitian sendiri di harapkan dapat sesuai fakta dan 

realistis. Dari penjelasan penelitian tersusunlah beberapa manfaat berupa: 

1.  Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

signifikan bagi semua pihak dan dapat menambah khazanah keilmuan. 

Khususnya tentang penggunaan teknologi digital dan Blended learning 

Dikarenakan dalam penelitian mengenai hal ini dirasa sangat minim dan 

penelitian terkait digital learning dapat menjadi acuan penelitian 

selanjutnya yang sejenis dengan penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti 

Dengan adanya penelitian ini secara otomatis memberikan banyak 

manfaat bagi peneliti terutama menambah wawasan dalam bidang yang 

di tekuninya yaitu sebagai calon pendidik serta menambah pengalaman 

di masyarakat melalui proses penelitian ini. 

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
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 Penelitian ini dapat dijadikan referensi kepustakaan bagi peneliti 

lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan 

dengan konsep tentang penggunaan digital learning pada pembelajaran 

jarak jauh dan juga dapat mejadi salah satu bentuk kontribusi pemikiran 

kepada lembaga sekaligus untuk menunjukkan eksistensi kesarjanaan 

seseorang. 

c. Bagi Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

menjadi informasi yang aktual bagi masyarakat sehingga secara tidak 

langsung menyadarkan dan menghimbau masyarakat untuk tetap sadar 

akan pentingnya pendidikan bagi anak dan menciptakan kehidupan 

masyarakat yang peduli akan pedidikan seorang anak. 

E. Definisi Istilah  

Definisi istilah merupakan tempat dimana terdapat istilah penting 

dalam penelitian yang difokuskan oleh peneliti dalam pembahasan penelitian. 

Bertujuan agar tidak ada kesalah pahaman terhadap istilah yang dimaksud 

peneliti dengan bahasan di luar penelitian biasa. Beberapa istilah yang 

digunakan oleh peneliti sebagaimana berikut: 
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1.  Tekknologi digital  

Teknologi digital sendiri ialah sebuah teknologi informasi yang lebih 

mengutamakan kegiatan dilakukan secara komputer/digital dibanding 

dengan menggunakan tenaga manusia. Tetapi lebih cenderung pada sistem 

pengoprasian yang serba otomatis dan canggih dengan sistim pengoprasian 

komputer/format ataupun juga dengan penggunaan perangkat pintar. 

2. Blended learning  

Blended learning merupakan program pendidikan formal yang 

memungkinkan siswa belajar (paling tidak sebagian) melalui konten dan 

petunjuk yang disampaikan secara daring (online) dengan kendali mandiri 

terhadap waktu, tempat, urutan, maupun kecepatan belajar
14

. Sehingga 

secara istilah blended learning ialah pembelajara campuran yang dapat 

dilaksanakan secara tatap muka maupun secara jarak jauh. 

F. Sistematika Pembahasan  

Adapun sistematika pembahasan skripsi hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

BAB pertama merupakan bagian pendahuluan yang meliputi latar 

belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

definisi istilah, dan sistematika pembahasan.  

BAB kedua merupakan bab kajian kepustakaan, yang terdiri dari Penelitan 

terdahulu, dan Kajian teori. Dalam kajian teori ini membahas tentang kajian 

teoritis yang terkait dengan judul penelitian.  

                                                           
14

 Staker 2012 
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BAB ketiga merupakan bab yang membahas tentang metode penelitan, 

yang terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek 

penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-

tahap penelitian. 

BAB keempat merupakan bab yang membahas tentang penyajian data dan 

analisis yang terdiri terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian data dan 

analisis, serta pembahasan temuan penelitian.  

BAB kelima merupakan bab tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan 

dan saran. Fungsi bab ini adalah sebagai suatu gambaran dari hasil penelitian 

berupa kesimpulan. Sedangkan saran-saran dapat membantu memberikan 

saran yang bersifat konstruktif yang terkait dengan penelitian. Selanjutnya 

skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka, lampiran- lampiran yang berisi 

matrik penelitian, pedoman penelitian, jurnal penelitian, dokumentasi, 

pernyataan keaslian, surat izin penelitian, dll. 

  



13 
 

 

BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

 

A. Kajian Kepustakaan  

1.  Penelitian terdahulu 

Adapun beberrapa studi ditemukan oleh peneliti yang memiliki 

relevansi dengan permasalahan yang dikembangkan oleh peneliti antara 

lain sebagai berikut:  

a. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Indah Suciati pada tahun 2021 

yang berjudul PENERAPAN PEMBELAJARAN BLENDED 

LEARNING pada masa pandemi COVID -19 di MI Ma,arif mayak 

ponorogo pada tahun ajaran 2020/2021fokus masalah dalam 

penelitian ini ialah model pembelajaran Blended Learning 

diterapkan di MI Ma’arif Mayak Ponorogo di masa pandemi 

COVID-19. Ada pun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh 

diana iala: 1. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan 

pembelajaran menggunakan model blended learning di MI Ma’arif 

Mayak Ponorogo. 2 untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan model blended learning di MI Ma’arif Mayak 

Ponorogo. 3. Untuk mengetahiu evaluasi pembelajaran 

menggunakan model blended learning di MI Ma’arif Mayak 

Ponorogo. Hasil dari penelitian yang dilakukan diana ialah. Pada 

tahap perencanaan pembelajaran menggunakan model blended 

13 
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learning
15

 di MI Ma’arif Mayak Ponorogo. Menentukan aplikasi 

pembelajaran yang menggunkan whatsapp dan google foam, 

pendataan kondisi dan nomor telepon peserta didik dengan 

menggunakan grup whatsapp menyiapkan RPP, menyiapkan bahan 

materi menentukan media pembelajaran. Pelaksanaan 

pembelajaran menggunakan model blended learning di MI Ma’arif 

Mayak Ponorogo. Kegiatan pembuka,inti dan penutup 

pembelajaran . krgiata pendahuluan berupa salam dan doa, 

kegiatan inti berupa penyampaian materi dan sesi tanya jawab dan 

bagian penutup berupa kesimpulan dan penugasan evaluasi 

pembelajaran menggunakan model blended learning di MI Ma’arif 

Mayak Ponorogo. a. berisikan penilaian yang digunakan, penilaian 

pengetahuan, penilaian keterampilan. Penelian pengetahuan dilihat 

dari hasil tugas soal, penilaian keterampilan dilihat dari vidio 

praktek yang dikirim oleh peserta didik. b. Dampak positif dan 

dampak negatif pembelajaran. Dampak positif seperti guru lebih 

belajar teknologi informatika. Dampak negatif kurang pahamnya 

siswa terkait materi pembelajaran yang diberikan.  

b. Penelitin yang dilaksanakan oleh Ricardina Fatima Natalia Halle 

pada tahun 2019 yang bertempat di Universitas Santa Dharma yang 

berjudul “penerapan model blended learning berbasis whatsapp 

untuk meningkatkan kemandirian belajar, berpikir kritis, dan hasil 

                                                           
15

 Dian indah suciati, “penerapan pembelajaran blended learning”, (skripsi, IAIN Ponorogo, 2021)  
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belajar sisiwa kelas X MIPA SMAK Kesuma Mataram tahun 

pelajaran 2018/2019 pada materi dan energi” pada penelitian ini 

yang memiliki fokus masalah yaitu: 1. Apakah penerapan model 

blended learning berbasis whatsapp dapat meningkatkan 

kemandirian belajar kelas X MIPA SMAK Kesuma Mataram tahun 

pelajaran 2018/2019 pada . 2. Apakah penerapan model blended 

learning berbasis whatsapp dapat meningkatkan berpikir kritis, 

sisiwa kelas X MIPA SMAK Kesuma Mataram tahun pelajaran 

2018/2019 pada materi dan energi. 3. Apakah ada perbedaan 

kemandirian belajar,berpikir kritis, dan hasil belajar pada waktu 

penerapan model blended learning berbasis whatsapp untuk siswa 

kelas X MIPA SMAK Kesuma Mataram tahun pelajaran 

2018/2019 pada materi dan energi adapun hasil temuan dari 

penelitian yang dilakukan oleh Fatima sebagai berikut: 1. 

Kemandirian belajar siswa dengan model blended learning 

berbasis whatsapp mencapai presentase 53,57% dan peningkatan 

rata-rata dari 38,25% menjadi 44,07. 2. Kemampuan berpikir kritis 

sisiwa dengan model blended learning berbentuan wahtasapp 

mengalami peningkatan dari rata-rata 13,72% menjadi 81,00% dan 

masuk dalam klasifikasi kemampuan berpikir kritis peserta didik 

sangat tinggi. 3. Hasil belajar siswa dengan model blended 

learning berbantuan whatsapp mengalami peningkatan rata-rat 

8,57% menjadi 81,46% dan masuk dalam klasifikasi hasil belajar 
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sangat tinggi 4. Terdapat perbedaan hasil belajar, kemandirian, dan 

kemampuan berpikir kritis antara siswa kelas X MIPA 2 dan X 

MIPA 3. Dalam penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif 

deskriptif akan tetapi juga 
16

 

c. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Khoiruddin yang 

berjudul “implementasi blended learning dalam pembelajaran PAI 

(studi kasus di SMPN 13 Surabaya) penelitian ini dilakukannya 

untuk menyelesaikan tugas akhir di Universitas Sunan Ampel 

Surabaya. Fokus penelitian dari penelitian ini ialah: 1. Bagaimana 

konten media pembelajaran daring pada mata pelajaran pendidikan 

agama islam (PAI) materi sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan 

masa abbasiyah bagi peserta didik kelas VII di SMP Negeri 13 

Surabaya?. 2. Bagaimana pelaksanaan metode blended learning 

pada mata pelajaran pendidikan agama islam (PAI) materi sejarah 

pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Abbasiyah bagi peserta didik 

kelas VII di SMP Negeri 13 Surabaya?. Dan hasil dari penelitian 

yang telah dilaksanakan oleh saudara Ahmad ialah: 1. Konten 

media pembelajaran daring yang memanfaatkan aplikasi moodle 

yang sudah diterapkan untuk penelitian ini, sebelumnya telah 

dilaksanakan uji kevalidan oleh dosen ahli media, dan dinyatakan 

layak untuk digunakan atau tanpa atau tanpa perlu revisi. Namun 

                                                           
16

 ricardina fatima ntalia halle, penerapan model blended learning berbasis whatsapp untuk 

meningkatkan kemandirian belajar,berpikir kritis, dan hasil belajar sisiwa kelas X MIPA SMAK 

kesuma mataram tahun pelajaran 2018/2019 (skripsi,universitas santa dharma ,univ, santa dharma, 

2019) 
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untuk lebih memaksimalkan media ini, ahli media menambahkan 

beberapa saran/masukan. Berdasarakan hasil wawancara dan 

observasi , peserta didik menunjukkan antusiasme tinggi ketika 

menggunakan aplikasi ini. mereka menuturkan bahwa belajara 

dengan menggunakan aplikasi moodle ini sangat menarik dan 

fiturnya pun lengkap, ada materi, vidio materi, gambar-gambar, 

kuis dan latihan soal, pembahasan fitur chat yang memudahkan 

mereka untuk berdiskusi bersama dalam waktu yang fleksibel, 

selain itu peserta didik dapat melihat hasil kuis dan latihan soal 

yang telah dikerjakan. 2. Pelaksanakan model pembelajran Blended 

Learning di SMPN Negeri 13 Surabaya dapat dikatakan oleh 

peneliti berlangsung dengan baik, karena dengan menggunakan 

model belajar ini peneliti melihat bahwa hampir semua siswa 

sangat antusias dan menikmati pembelajaran pendidikan agama 

islam saat pembelajaran berlangsung dengan menerapkan 

pembelajaran Blended Learning pradigma pembelajaran tidak 

terpusat ke pengajar namun lebih mengarah pada pradigma baru 

yaitu terpusat pada peserta didik. Sementara itu model bleded 

learning yang telah dilakukan sudah memenuhi semua unsur atau 

komponen yang terdiri dari: a. Pembelajaran tatap muka b.Online 

Learning c. Belajar mandiri.
17
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 Ahmad Khoiruddin .implementasi blended learning dalam pembelajaran PAI (studi kasus di 

smpn 13 Surabaya) (skipsi, uinsa,2019) 
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2. Kajian Teori 

A. Teknologi Digital  

1. Pengertian Teknologi Digital  

Teknologi Secara harfiah teknologi berasal dari bahasa Yunani, 

yaitu “tecnologia” yang ber- arti pembahasan sistematik mengenai 

seluruh seni dan kerajinan. Istilah tersebut memiliki akar kata 

“techne” dalam bahasa Yunani kuno berarti seni (art), atau kerajinan 

(craft). Dari makna harfiah tersebut, teknologi dalam bahasa Yunani 

kuno dapat didefinisikan sebagai seni memproduksi alat-alat 

produksi dan menggunakannya. Definisi tersebut kemudian 

berkembang menjadi penggunaan ilmu pengetahuan sesuai dengan 

kebutuhan manusia. Teknologi dapat pula dimaknai sebagai 

”pengetahuan mengenai bagaimana membuat sesuatu (know-how of 

making things) atau “bagaimana melakukan sesuatu” (know-how of 

doing things), dalam arti kemampuan untuk mengerjakan sesuatu 

dengan nilai yang tinggi, baik nilai manfaat maupun nilai jualnya
18

. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia teknologi ialah metode 

ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan. 

Atau keseuluran sarana untuk menyediakan barang barang yang 

diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia
19

 

menurut istilah teknologi ialah cara dan keseluruan proses untuk 

                                                           
18

 Martono, Nanang, Sosiologi perubah- an sosial: perspektif klasik, modern, postmodern, dan 

postkolonial.(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada2012) :20 
19

 Kamus besar Bahasa Indonesia,  https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/digital 25 Februari 

2021(21:50) 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/digital
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menjadikan sebuah karya atau pembuatan suatu benda atau karya. 

Teknologi sendiri bukan hanya sebagai alat elektronik melainkan 

semua cara yang menjadikan pikiran kita untuk mnejadikan hal yang 

rumit menjadi sederhana dan dapat mempermudah pekerjaan kita.  

Digital menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna 

berhubungan dengan angka-angka untuk sisitem perhitungan 

tertentu: berhubungan dengen penomoran
20

. Digital berasal dari 

bahasa Yunani yaitu, kata Digitus yang berarti jari jemari. Jumlah 

jari-jemari kita adalah 10, dan angka 10 terdiri dari angka 1 dan 0. 

Oleh karena itu Digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan 

bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on (bilangan 

biner). Semua sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai 

basis datanya. Dapat disebut juga dengan istilah Bit (Binary Digit)
21

. 

Menurut istilah Digital adalah sebuah metode yang kompleks, dan 

fleksibel yang membuatnya menjadi sesuatu yang pokok dalam 

kehidupan manusia
22

. Sedangkan Teori Digital adalah sebuah konsep 

pemahaman dari perkembangan Zaman mengenai Teknologi dan 

Sains, dari semua yang bersifat manual menjadi otomatis dan dari 

semua yang bersifat rumit menjadi ringkas.
23

 

                                                           
20

 Kamus besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/digital 25 Februari 

2021(21:43) 
21

 Lev Manovich, The Language ofNew Media (MIT Press, 2001) 
22

 Rustam Aji, “Digitalisasi, Era Tantangan Media”, dalam Islamic Communication Journal, 

voll. 01, no. 01, (Mei-Oktober,2016) 
23

 Rustam Aji, “Digitalisasi, Era Tantangan Media”, dalam Islamic Communication Journal, 

voll. 01, no. 01, (Mei-Oktober,2016) 
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Dapat kita artikan bahwa digital merupakan sistem teknologi. 

Teknologi pada hakikatnya adalah proses untuk mendapatkan nilai 

tambah dari produk yang di hasilkan agar bermanfaat
24

. Pengolahan 

data dengan komputer merupakan pengolahan data elektronik 

(electronic data processing – EDP) data elektronik adalah proses 

menipulasi data menjadi suatu informasi data menjadi informasi 

yang lebi berguna
25

. Dalam dewasa ini teknologi sangat berkembang 

dengan pesat banyak riset dan ujicoba terkait kemajuan teknologi 

terutama di bidang elektronik dan menggabung menjadi teknologi 

digital. Dan ke depan semua akan menjadikan peralatan elektronik 

menjadi teknologi digital. Dan digitalisasi akan memasuki semua 

rana kehidupan umat manusia.  

2. Tujuan Teknologi Digital 

Tujuan dari teknologi digital ialah penunjang dan membantu 

mempermudah dari proses belajar mengajar. 

3. Fungsi Teknologi Digital  

Fungsi dari digital learning memiliki tiga fungsi pokok dalam 

keberlangsungan pembelajaran sebagai berikut: 

a. Fungsi suplemen 

Fungsi sebagai suplemen (tambahan) yaitu pembelajaran 

mempunyai kebebasan memilih apakah akan menggunakan. Pada 

fungsi suplemen  

                                                           
24

 munir, Pembelajaran digital, (alfabeta, bandung :2017):1  
25

 Munir, Pembelajaran digital, (alfabeta,  bandung :2017):1 
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b. Fungsi komplemen 

Fungsi sebagai komplemen (pelengkap) yaitu materi 

pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi matari 

pembelajaran yang diterima pembelajaran dari kelas.  

c.  Fungsi substitusi 

Fungsi sebagai subtitusi model tujuannya untuk membantu 

mempermudah pembelajaran mengelola kegiatan pemebelajaranya 

sehingga dapat menyesuaikan waktu dan aktifitas lainnya dengan 

proses pembelajaran. 

4. Pembagian Teknologi Digital 

Dalam teknologi digital yang akan saya teliti memiliki pembagian-

pembagian sub teknologi digital dalam pembelajaran, diantaranya: 

a. Mobile learning.  

b. Media sosial. 

c. Virtual learning. 

5. Penggunaan Teknologi Digital 

a. Penggunaan moblie  

Penggunaan mobile didefinisikan sebagai pembelajaran yang di 

sampaikan melalui teknologi mobile atau sekarang lebih dikenala 

dengan smartphone dan kegiatan ini dapat dilaksanakan secara tatap 

muka maupun secara daring
26

. 
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b. Penggunaan sosial media  

Kemauan teknologi menjadikan hubungan manusia yang terpaut 

oleh jarak akan didekatkan oleh penggunaan sosial media atau 

jejaring sosial yang ada di dalam bingkai mobile/smartphone dalam 

proses yang ada sosial media digunakan untuk pembelajaran dan 

konsultasi pendidikan. 

c. Penggunaan virtual 

Kemajuan teknologi digital menjadikan pertemuan langsung 

tanpa bertemu dengan adanya virtual tampil atau hadir dengan 

menggunakan perangkat lunak komputer, misalnya di internet 

(nyata) Peran guru dalam penggunaan Teknologi Digital Dalam 

proses pembelajaran digital hal terpenting di dalamnya ialah peran 

guru. Ruang lingkup kompetensi bagi seorang pengajar dalam 

pembelajaran digital meliputi perencanaan dan pengorganisasian 

pembelajaran, keterampilan penyajian baik verbal maupun non 

verbal, kerjasama tim, keterampilan strategi bertanya. Keahlian 

dalam penguasaan materi pembelajaran, melibatkan pembelajar 

dalam pembelajaran dan koordinasi aktivitas belajarnya. 

Pengetahuan tentang teori belajar, pengetahuan tentang pembelajaran 

digital, pengetahuan tentang perencanaan pembelajaran, dan 

penguasaan media pembelajaran
27

 dalam prosesnya minmalnya guru 

atau pengajar memiliki hal tersebut. 
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 Bruce, C. The seven faces of information literacy, (Auslib Press, Adelaide, 1997) 
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B. Blended learning  

1. Pengertian Blended learning  

Blended learning ialah sebuah model pembelajaran yang 

menggabungkan anatar pembelajaran tatap muka dengan 

pembelajaran jarak-jauh  (PJJ) blended learning merupakan konsep 

baru dalam pembelajaran dimana penyampaian materi dapat 

dilakukan di kelas dan online.
28

 Pada blended learning yaitu 

pembelajaran yang dapat dilaksanakan dengan penggunaan 

teknologi digital dan juga secara tatap muka. Sehingga 

pembelajaran dapat di tempuh secara maksimal.  

2.  Teori dalam blended learning 
29

 

a. Teori kognitif  

Pengkajian teori belajar kognitif memandang belajar 

sebagai proses pemfungsian unsur-unsur kognisi, terutama 

unsur pikiran, untuk dapat mengenal dan memahami stimilus 

yang datang dari luar. Pemahaman kata lain aktivitas belajar 

pada diri manusia ditekan pada proses internal dalam berpikir, 

yakni proses pengolahan informasi. 

b. Teori Konstruktivisme  

Belajar adalah lebih dari mengingat. Peserta didik yang 

memahami dan mampu menerapkan pengetahuan yang telah 

                                                           
28

 Husamah.Pembelajaran Bauran (Blended Learning) Terampil Memadukan Keunggulan 

Pembelajaran Face-To-Face, E-learning Offline-Online, dan Mobile Learning. (Jakarta: Prestasi 

Pustaka,2014). 
29

 Nasution, nurlian dlkk. Buku model blended learning. (riau, Unilak pres. 2019): 38 
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dipelajari, mampu memecahkan masalah, menemukan sesuatu 

untuk dirinya sendiri dan berkutat dalam berbagai gagasan. 

3. Karakteristik dalam blended learning  

Berdasarkan unsur-unsur yang ada dalam blended Learning 

dan di padukan dengan teori belajar maka muncul karakteristik 

sebagai berikut:
30

 

a. Activ learning.  

b. Learners construct their knowledge. 

c. Subjective, dynamic and expanding. 

d. Proces and understanding of information. 

e. Learners has his own learning. 

4. Ciri-ciri spesifik dalam blended learning 
31

 

a. Kegiatan belajar terpisah dengan kegiatan pembelajaran. 

b. Selama proses belajar peserta didik dan pendidik terpisahkan 

oleh tempat, jarak, geografis, dan waktu atau kombinasi dari 

keempatnya. 

c. Karena peserta didik dan pendidik terpisah selama proses 

pembelajaran, maka komunikasi diantara keduanya dibantu 

dengan media pembelajaran, baik media cetak maupun 

teknologi yang sekarang ini (mobile, web, dan sosial media) 

d. Jasa pelayanan disediakan baik untuk peserta didik maupun 

pendidik seperti fasilitas yang ada jaringan, konten, dan media.  
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 Nasution, nurlian dlkk. Buku model blended learning. (riau, Unilak pres. 2019) :41 
31
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e. Komunikasi antara peserta didik dan pendidik dapat dilakukan 

baik satu arah maupun dengan menggunakan aplikasi yang 

dapat menjangkau banyak khalayak sekaligus.  

f. Proses belajar mengajar pada pendidikan jarak jauh masih 

dimungkinkan dengan melakukan pertemuan tatap muka 

walaupun itu bukan suatu keharusan. 

g. Salama proses kegiatan pembelajaran peserta didik cenderung 

membentuk kelompok belajar walaupun sifatnya tidak tapat 

dan tidak wajib. 

h. Karena hal-hal yang tersebut maka peran pendidik lebih 

bersifat sebagai fasilitator dan peserta didik bersifat sebagai 

partisipan. 

5. Pelaksanaan blended learning 
32

 

a. Keadaan proses belajar mengajar banyak kendala untuk 

dilaksanakan dengan tatap muka.  

b. Mempermudah dan mempercepat proses komunikasi non-stop 

antara peserta didik dan juga pendidik. 

c. Peserta didik dan pendidik dapat diposisikan sebagai pihak yang 

belajar. 

d. Membantu proses percepatan belajar.  

6. Kunci Blended learning  

Dalam pelaksanaanya memberikan 5 syarat kunci
33

 diantaranya:  
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a. Live Event 

Pembelajaran langsung ata secara tatap muka (instructor led 

intruction) secara sinkron dalam waktu dan tempat yang sama 

ataupun dalam tempat yang berbeda. Dalam hal ini 

pembelajaran bersyarat live event memiliki makna dapat 

dilaksanakan sesuai dengan keadaan yang ada akan tetapi 

berlangsung secara langsung dari tenaga pendidik ke peserta 

didik. 

b. SelfPaced Learning.  

Yaitu mengkombinasikan dengan pembelajaran mandiri 

(self-paced learning) yang memungkinkan peserta didik belajar 

kapan saja dimana saja dengan menggunakan berbagai konten 

(bahan belajar) yang dirancang khusus untuk belajar mandiri 

baik bersifat text-based atau besifat multimedia-based (vidio, 

animasi, gambar audio, atau kombinasi kesemuanya) bahan ajar 

tersebut dalam saat ini dapat di sampaikan secara online. 

c. Collaboration 

Mengkombinasikan baik pendidik maupun peserta didik 

yang keduanya bisa lintas sekolah/kampus dengan demikian, 

perancang blended learning harus meramu bentuk-bentuk 

kolaborasi yang akan dilaksanakan. Sehingga sasaran yang 

dituju akan jelas baik pendidik maupun peserta didik. 
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d. Assesment  

Dalam blended learning perancang harus mampu meramu 

kombinasi jenis penilaian baik yang bersifat tes maupun non-tes 

atau tes yang lebih bersifat otentil. Disamping itu juga perlu 

mempertimbangkan ramuan antara bentuk-bentuk assessment 

online dan assessment offline sehingga memberikan kemudahan 

dan fleksibelitas peserta belajar mengikuti atau melakukan 

penelitian tersebut. 

e. Performance support materials  

Dalam penggabungan pembelajaran tatap muka dengan 

pembelajaran digital kita harus memperhatikan sumber daya 

yang mendukung terkait dengan penggunaan mobile, aplikasi 

yang tersedia dan juga jaringan yang mendukung. Dan juga 

yang lebih disiapkan ialah bahan ajar yang dapat di mengerti 

dengan mudah oleh peserta didik.
34
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah 

pendekatan kualitatif. Karena dalam penelitian ini peneliti secara langsung 

terlibat dan berinteraksi dengan subjek penelitian. Metode penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya 

adalah eksperimen), di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball. 

Teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari 

pada generalisasi
35

 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif. 

Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status manusia, suatu obyek, 

suatu sistem pemikiran, suatu kelas peristiwa pada masa sekarang
36

. Di mana 

penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran serta lukisan 

secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diteliti. 
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B.  Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian tersebut hendak 

dilakukan. Mencari data-data obyektif yang digunakan untuk menjawab 

masalah yang ditetapkan dalam penelitian. Lokasi penelitian yang dituju ialah 

SMP Negeri 2 Rambipuji yang terletak di Jl. Widuri No. 1 Pecoro, Kecamatan 

Rambipuji, Kabupaten Jember. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan 

sebagai berikut: 

1. Sekolah tersebut merupakan sekolah negeri yang sudah berjalan lama dan 

sudah mengenyam pahit manisnya kurikulum yang berganti ganti di 

Indonesia.  

2. Sekolah teresbut merupakan salah satu sekolah yang terdampak di masa 

pandemi ini sehingga menerapkan proses pembelajaran jarak jauh. 

3. Lokasi SMP Negeri 2 Rambipuji yang strategis sehingga dapat dijangkau 

oleh peneliti. 

C. Subjek Penelitian  

Dalam menentukan subyek penelitian, penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel 

sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya 

orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau 

mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti 

menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.
37
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Adapun subjek penelitian yang ditetapkan sebagai informan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Kepala sekolah  

2. Dewan pengajar 

3. Peserta didik 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan
38

. Data 

merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Karena dengan 

adanya data akan mempermudah peneliti untuk menganalisis suatu 

permasalahan. 

Agar diperoleh data yang valid dalam kegiatan penelitian yang telah 

dilakukan maka ditentukan metode-metode dalam pengumpulan data yang 

sesuai dan sistematis. Dalam hal ini penulis menggunakan metode-metode 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 

partisipan. Dalam observasi partisipan, peneliti mengamati apa yang 

dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan dan 

berpartisipasi dalam aktifitas mereka. Pertimbangan dalam penggunaan 
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metode observasi ini adalah sebagai berikut: memudahkan terhadap 

pegumpulan data yang cukup banyak dengan pelaksanaan yang cukup 

teratur, dan dapat melakukan pengamatan secara bebas dan tidak terikat 

dengan waktu. Dilihat dari peran peneliti dalam pengamatan, maka secara 

umum ada tiga macam pengamatan yang bisa diperankan oleh peneliti
39

, 

yaitu: 

a. Pengamatan partisipan, yaitu pengamat ikut aktif di dalam kegiatan yang 

diamati. 

b. Pengamatan non-partisipan, yaitu pengamatan di mana pengamat tidak 

ikut aktif di dalam kegiatan yang di amati (pengamat hanya mengamati 

dari jauh).  

c. Pengamat kuasi partisipasi, yaitu pengamatan yaitu pengamat seolah-olah 

turut berpartisipasi tetapi sebenarnya hanya berpura-pura saja dalam 

kegiatan yang diamati. Sedangkan peran partisipan secara kontinu dibagi 

menjadi empat, yaitu: partisipasi penuh atau lengkap, partisipasi aktif, 

partisipasi moderat dan partisipasi pasif. Dalam penelitian ini, 

keikutsertaan peneliti dan perannya dalam mengamati yaitu sebagai 

partisipasi moderat, dimana peneliti mengamati orang/obyek yang diteliti 

sambil ia terlibat dalam sebagian kegiatan yang diamati. Pada suasana 

ini, terdapat keseimbangan peneliti sebagai orang luar (yang mengamati) 

dan sebagai orang dalam yang terlibat dalam kegiatan yang diamati. 

Adapun data yang ingin diperoleh dari metode observasi adalah:  
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1) Kondisi objektif SMP Negeri 2 Rambipuji. 

2) Penggunaan digital learning pada blended learning. 

b. Metode Interview (Wawancara)  

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu
40

. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

wawancara semi terstruktur. Pada wawancara ini peneliti mengacu pada 

topik-topik pertanyaan yang sudah ditentukan yang sengaja dirancang untuk 

semua responden yang ada dalam kasus (wawancara terstruktur), tetapi pada 

waktu yang bersamaan, untuk bagian-bagian tertentu dirancang dengan 

pertanyaan-pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden bisa 

mengeksplorasi dunianya (wawancara tidak terstruktur). 

Peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur untuk mendalami 

subyek yang diteliti, kemudian dari wawancara tidak terstruktur tersebut 

informan dibawa ke wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini 

adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak 

yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya. Dalam 

melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan 

mencatat apa yang dikemukakan oleh informan
41

. Data-data yang telah  

diperoleh dalam metode ini adalah: 
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1) Penggunaan mobile/smartphone pada blended learning mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMPN 2 Rambipuji Kab. Jember? 

2) Penggunaan sosial media pada blended learning pada pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Rambipuji Kab. Jember ? 

3) Penggunan virtual learning pada blended learning maata pelajaran 

Pendidikan agama islam di SMP Negeri 2 Rambipuji Kab. Jember? 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya menumental dari 

seseorang.
42

 Adapun data yang telah diperoleh dari metode dokumentasi 

adalah: 

1) Letak geografis SMPN 2 Rambipuji Kab. Jember. 

2) Sejarah SMPN 2 Rambipuji Kab. Jember.  

3) Struktur Organisasi SMPN 2 Rambipuji Kab. Jember. 

4) Data tentang rencana program pembelajaran dan kurikulum SMPN 2 

Rambipuji Kab. Jember. 

5) Data tentang peserta didik SMPN 2 Rambipuji Kab. Jember. 

6) Dokumen lain yang relevan dari berbagai sumber yang diakui 

validitasnya dalam memperkuat analisis objek pembahasan. 
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E.  Analisis Data  

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan 

tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan 

berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-

ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut 

diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data 

yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, 

ternyata hipotesis di terima maka hipotesis tersebut berkembang menjadi 

teori
43

. 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif yang 

dikembangkan oleh Miles dan Huberman yaitu kegiatan pengumpulan data dan 

penyajian data serta penarikan kesimpulan berlangsung dalam siklus yang 

bersifat interaktif. Adapun aktivitas yang dilakukan dalam analisis data 

menurut Miles, Huberman dan Saldana di dalam analisis data kualitatif itu 

terdapat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu:
44

  

1. Pengumpulan Data (Data Collection) 

 Pengumpulan data yaitu pengumpulan data pertama atau mentah yang 

dikumpulkan dalam suatu penelitian. 
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2. Kondensasi Data (Data Condensation)  

Kondensasi data merupakan proses menyeleksi, memfokuskan, 

menyederhanakan, mengabstraksi dan mengubah catatan lapangan, transkip 

wawancara, dokumen dan temuan empiris lainnya. Letak perbedaan antara 

reduksi data dan kondensasi data adalah terletak pada cara penyederhanaan 

data. Reduksi cenderung memilah sedangkan kondensasi menyesuaikan 

seluruh data yang dijaring tanpa harus memilah (mengurangi) data.  

3.  Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan dari 

informasi yang memungkinkan untuk penyimpulan dan aksi. Penyajian data 

ini dapat membantu untuk memahami apa yang terjadi dan dapat pula 

melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau 

mengambil suatu aksi berdasarkan pemahaman tertentu.  

4. Penarikan Kesimpulan (Conclusions Drawing)  

Penarikan kesimpulan yaitu sebuah kegiatan analisis yang penting untuk 

menarik kesimpulan dan verifikasi. Awal mula pengumpulan data dilakukan 

oleh seorang penganalisis kualitatif dimulai dari mencari arti benda-benda, 

mencatat keteraturan penjelasan, alur sebab akibat dan proposisi. 

Kesimpulan tidak akan muncul sampai pengumpulan data selesai, 

tergantung pada banyaknya kumpulan dari catatan yang dilakukan di 

lapangan, pengkodeannya, penyimpanannya dan metode pencarian ulang 

serta kecakapan peneliti. 
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F.  Keabsahan Data  

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan 

triangulasi teknik. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek 

kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif. Teknik triangulasi sumber yang dilakukan 

dengan cara membandingkan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan orang lain yang berbeda seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi. Adapun triangulasi teknik adalah 

pengujian keabsahan data dengan cara mengecek atau membandingkan data 

yang diperoleh melalui teknik pengumpulan yang berbeda seperti observasi, 

wawancara, dan dokumentasi
45

. 

G. Tahap- tahap penelitian 

Adapun tahap-tahap dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Tahap Pra Lapangan 

Tahap pra lapangan yaitu tahap yang dilakukan sebelum penelitian 

dilaksanakan. Kegiatan dalam tahap pra lapangan meliputi: 

a. Menyusun Rancangan Penelitian  

Rancangan penelitian ini latar belakang masalah dan alasan 

pelaksanaan penelitian, pemilihan lokasi, penentuan jadwal penelitian, 

rancangan pengumpulan data, rancangan prosedur analisis data, dan 

rancangan pengecekan keabsahan data. 
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b. Studi Eksplorasi  

Studi eksplorasi merupakan kunjungan ke lokasi penelitian sebelum 

penelitian dilaksanakan, dengan tujuan untuk mengenal segala unsur 

lingkungan sosial, fisik dan keadaan alam lokasi penelitian.  

c. Perizinan  

Sehubungan dengan penelitian yang dilaksanakan di luar kampus dan 

merupakan lembaga pemerintah, maka penelitian ini memerlukan izin 

dan prosedur sebagai berikut, yaitu permintaan surat pengantar dari 

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagai 

permohonan izin penelitian yang diajukan kepada kepala sekolah SMP 

Negeri 2 Rambipuji Jember selaku penanggugan jawab sekolah. 

d. Penyusunan Instrumen Penelitian. 

Kegiatan dalam penyusunan instrumen penelitian meliputi penyusunan 

daftar pertanyaan untuk wawancara, membuat lembar observasi, dan 

pencatatan dokumen yang diperlukan. 

2. Tahap-tahap Penelitian  

Dalam tahap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan antara 

lain:  

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan jadwal yang telah ditentukan 

dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
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b. Pengolahan Data 

Pengolahan data dari hasil pengumpulan data dalam penelitian 

dimaksudkan untuk mempermudah dalam proses analisis data. 

c.  Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul dan tersusun, kemudian dianalisis dengan 

teknik analisis kualitatif, yaitu mengemukakan gambaran terhadap apa 

yang telah diperoleh selama pengumpulan data. Hasil analisis data 

diuraikan dalam paparan data dan temuan penelitian.  

3. Tahap Pelaporan  

Tahap pelaporan adalah penyusunan hasil penelitian dalam bentuk skripsi 

sesuai dengan pedoman yang berlaku pada pogram Universitas Islam Negeri 

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

 

A. Kondisi Objektif Sekolah 

1. Sejarah dan Profil SMPN 02 Rambipuji 

 SMP Negeri 02 Rambipuji bediri pada tahun 1983 awalnya merupakan 

filial dari SMP Negeri 01 Rambipuji dengan PLT. Bapak Sudarsono di 

SDN Rowotamtu. Setelah gedung berdiri tahun 1985 yang terletak di 

dusun Bindung Desa Pecoro Kecamatan Rambipuji siswa menempati 

gedung baru tersebut dengan kepala sekolah Bapak Hadi Ponidjo. 

Banyaknya Rombel saat itu dan jumlah tenaga guru dan non guru 16 

orang. SMP Negeri 02 Rambipuji berdiri di atas tanah seluas 15.125m
2 

dengan memiliki bangunan sebanyak 10 ruang pada saat pertama kali 

berdiri.  

 Kepala sekolah yang pernah memimpin dan membesarkan SMP Negeri 

02 Rambipuji sehigga menjadi seperti sekarang ini adalah: 

a. Hadi Ponidjo tahun menjabat 1983-1989 

b. Drs. Suwono Adi than menjadi 1989-1995 

c. Djuanah, S.Pd tahun menjabat 1995-2000 

d. Dra. Warsini tahun menjabat 2000-2005 

e. Drs. Hj. Sunarti tahun menjabat 2005-2009 

f. Sigit Suyitno, S.Pd tahun menjabat 2009-2014 

g. Moh. Rokhim, M.Pd tahun menjabat 2014-sekarang 

 

39 



40 
 

 
 

 

 

 Kondisi sarana di sekolah ini pada awalnya terdiri dari 6 ruang kelas 

dan 1 kantor. Kondisi saat ini ruang kelas berjumlah 15, laboratorium IPA 

1, laboratorium komputer 1, ruang perpustakaan 1, ruang BK 1, koperasi 

1, ruang ibadah 1, ruang TU 1, kantor guru 1, dan lapangan. 

 Konsistensi dalam memberikan pelayanan pendidikan adalah salah satu 

kunci SMP Negeri 02 Rambipuji supaya tetap diterima di masyarakat. 

Pelayanan tersebut ditunjukkan dengan guru profesional dan pengalaman 

yang senantiasa memberikan materi pelajaran dan motivasi belajar 

terhadap siswa. 

 Pada tahu pelajaran 2014-2015 SMP Negeri 02 Rambipuji berhasil 

meluluskan siswa di UN tahun 2015 dengan siswa 179. Hasil tersebut 

membuat SMP Negeri 02 Rambipuji menduduki nomer 8 di rata-rata nilai 

UN se-kabupaten Jember.  

2. Profil SMP Negeri 02 Rambipuji 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rambipuji ialah instansi milik 

pemerintahan Kab. Jember yang bergerak dalam bidang Pendidikan. SMP 

Negeri 2 Rambipuji atau dapat di singkat dengan SEPADARA berlokasi di 

Jl. Widuri No.1 Pecoro, Rambipuji, Jember. Sekolah ini berdiri di atas 

tanah milik pemerintah seluaas 15.125 m
2
 dan memiliki luas bangunan 

1643 m
2
. SMP Negeri 2 Rambipuji sendiri berdiri pada tahun 1983 dan 

sekarang di kepalai oleh Bapak Moh. Rokhim, M.Pd. selama menjabat 
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sebagai kepala sekolah beliau membawahi sejumlah guru yang berjumlah 

37 guru dan staf. Pada tahun ajaran 2021/2022 ini di SMP Negeri 2 

Rambipuji memiliki total peserta didik 533 yang terbagi menjadi tiga 

Angkatan kelas. untuk kelas VII berjumlah 161, kelas VIII berjumlah 186, 

dan kelas XI berjumlah 186. Adapun tujuan dan visi misi sekolah akan 

saya lampirkan.  

SPADARA atau singkatan dari SMP Negeri 2 Rambipuji sendiri 

memeiliki banyak ekstra kulikuler di antaranya Palanang Merah Remaja, 

Pramuka, Paskibraka, Pencak Silat Hadroh Al-banjari dan masih ada yang 

linya. Ekstra kulikuler sendiri di adakan untuk bertuajuan mewadahi bakat 

dan minat dari peserta didik di luar mata pelajaran. Disamping itu juga 

ekstra kulikuler bertujuan unutk menjadikan media aksi dari apa yang 

diterima di waktu mata pelajaran dalam ruang kelas. Sehingga semua apa 

yang di pelajari dalam kelas dapat di terapkan dalam dunia nyata dan 

kehidupan sehari hari. SMP Negeri 2 Rambipuji sendiri memiliki 

sejumalah prestasi diantaranya juara 2 lomba bola Voly tingkat kecamatan 

dan beberapa lomba lainya. Dalam kesehariannya SMP Negeri 2 

Rambipuji sendiri lebih sering menggunakan bahas khas Pandhalungan 

untuk peserta didik dikarenakan faktor lingkungan yang menjadikanya 

demikian. Tidak memungkiri juga dengan kab. Jember yang tidak bisa 

terlepas dari perpaduan bahasa suku jawa dan suku madura yang menjadi 

satu dan membaur sehingga menciptakan Bahasa pandhalungan. Adapun 

struktur organisasi dalam SMP Negeri 2 Rambipuji sebagai berikut: 
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Bagan 4.1 Struktur Organisasi SMPN 2 Rambipuji 

  

UR. KURIKULUM 

AHMAD SYAFI’I, S.Pd 

UR. HUMAS 

Drs. SHOLEHAN, M.Pd 

UR. SARPRAS 

Drs. KUSTIONO 

UR. KESISWAAN 

ALI FAHRON, S.Pd 

KOORDINATOR BK 

ALI FARHON, S.Pd 

WALI KELAS GURU 

MATA PELAJARAN 

SISWA 

KOMITE SEKOLAH 

H. MUH. SADJI 

KEPALA SEKOLAH 

MOH. ROKHIM, M.Pd 

WAKIL KEPALA SEKOLAH 

JAKA PURWOKO, S.Pd 
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B. Penyajian Data dan Analisa 

Pada penelitian yang saya lakukan Teknik pengumpulan data yang dipakai 

ialah observasi, wawancara dan studi dokumen. Sehingga pada tahap ini 

peneliti menyajikan data yang diperoleh selama melakukan penelitian di 

lapangan. 

Berdasarkan hasil penelitian saya akan memaparkan mengenai 

penggunaan teknologi digital pada pembelajaran blended learning di SMPN 2 

Rambipuji Jember. Adapun hasil data yang diperoleh selama proses penelitian 

di lapangan di antaranya sebagai berikut: 

1. Bagaimana penggunaan mobile pada blended learning mata pelajaran 

Pendidikan agama islam di SMPN 2 Rambi Puji Kab. Jember? 

Penggunaan mobile atau smartphone pada masa pandemic ini 

sangat penting yang bermula handphone, mobile, smartphone ini adalah 

kebutuhan skunder atau kebutuhan tidak tambahan. Di masa pandemi ini 

mobile, smartphone ini menjadi kebutuhan primer. Faktor utama dari 

menjadi kebutuhan primer ialah terbatasnya untuk kita saling bertemu 

langsung dikarenakan untuk mengurangi penyebaran virus yang terus 

berkembang. Di samping itu pembatasan -pembatasan yang ada pada 

semua aspek kegiatan yang bersifat berkumpul lebih dari 5 orang sangat 

tidak dianjurkan sehingga pembelajaran yang merupakan kelompok di 

tiadakan. Maka digantilah dengan pembelajaran jarak jauh yang 

menjadikan mobile, atau teknologi digital sebagai media utama 

berlangsungnya pembelajaran. Penggunaan mobile pada blended learning 
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atau pembelajaran campuran ini mata pelajaran Pendidikan agama islam 

ini sangat komplek. Pembelajaran yang diterapkan pada SMP Negeri 2 

Rambipuji Jember ini merupakan pembelajaran campuran kenapa di 

katakana demikian. Dikarenakan yang dilakukan di lapangan SMP Negeri 

2 Rambipuji menggunakan pembelajaran yang menggunakan mobile dan 

juga dengan pembelajaran tatap muka, sehingga dapat di katakan dengan 

pembelajaran campuran. Pada pemaparan hasil penemuan Kenapa saya 

utarakan demikian, dalam hal ini dapat saya jelaskan dengan beberapa 

poin positif dan juga poin negative yang dapat dan bisa dirubah dengan 

solusi mau untuk terus belajar. Dalam penelitian yang saya maksud 

penggunaan mobile ialah fitur dan juga aplikasi selain sosmed dan juga 

virtual dikarenakan nanti ada focus dan pembahasan sendiri. Dalam 

penggunaan mobile peserta didik menggunakan dalam pembelajaran 

campuran yang ada di SMPN 2 Rambipuji Jember. 

Dalam penelitian yang saya lakukan di SMPN 2 Rambipuji 

terdapat beberapa penemuan dari guru dan juga peserta didik yang 

bertepatan saat kunjungan ke sekolah. Bapak Solehan selaku guru mata 

pelajaran mata pelajaran Agama Islam menjelaskan 

“Pembelajaran yang berlangsung di SMPN 2 Rambipuji ini 

dilaksanakan secara campuran atau blended 
46

“. 

Dalam proses pembelajaran jarak jauh maupun dengan tatap muka 

terbatas. Penggunaan mobile dirasa sangat penting dikarenakan faktor 
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 Drs. Sholehan, diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 September 2021.  
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pendukung dalam penjelasan yang ada. Dan juga untuk mempermudah 

memberikan analogi dikarenakan mobile sendiri memiliki potensi materi 

yang ada pada pembelajaran secara tidak terbatas. Dan dapat di akses 

secara mandiri. 

 

 

Gambar 4.1 Materi yang bisa dibuka dengan menggunakan aplikasi wps dan 

materi vidio melalui youtube 

 

 

Seperti yang telah dikatakan oleh bapak solehan selaku guru mata 

pelajaran Pendidikan agama islam bahwa 

“Anak – anak itu sebenarnya suka dengan penggunaan mobile atau 

smartphone sebagai media pembelajaran, akan tetapi kalah dengan 
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game dan juga aplikasi yang lebih seru dan game lainnya. Sehingga 

belajarnya kalah dan di kesampingkan” 
47

 

Pembelajaran yang dilakukan selama pandemi ini semua di alihkan 

dengan penggunaan mobile, mulai dari daftar kehadiran materi yang di 

sampaikan semua di kirim melalui moblie atau smartphone dari masing 

masing peserta didik. Pada tahap wawancara yang telah di jelaskan oleh 

bapak solehan di atas, peserta didik kadang masih terlena dengan 

penggunaan mobile yang digunanakan untuk pembelajaran ada beberapa 

peserta didik yang masih terlambat dalam mengisi daftar hadir dan juga 

masih terlambat dalam pengumpulan tugas. Seperti yang dikatakan oleh 

peserta didik yang duduk di kelas IX (Sembilan) yang bernama Lisa dia 

menyebutkan bahwa: 

“Kadang saya itu lupa pak waktu ada tugas saking asiknya 

menggunakan hp tugas itu lupa dan ditambah dengan aktivitas 

dirumah yang sering di suruh orang tua pak”
48

 

Dalam wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pembelajaran 

menggunakan teknologi digital berupa smartphone, laptop atau komputer 

kurang maksimal dan juga di tambah dengan peran lingkungan.  

Demikian. Pembelajaran menggunakan mobile atau smasrtphone 

memberikan efek yang luarbiasa di samping dengan tidak terbatasnya 

waktu untuk belajara dan mendukung sekali dngan kurikulum 2013 yang 

terbarukan untuk belajar mandiri. Akan tetapi penggunaan mobile ini 

                                                           
47

 Drs. Sholehan, diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 September 2021. 
48

 Drs. Sholehan, diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 September 2021. 
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belum dapat di optimalkan karena beberapa kendala seperti yang di 

jelaskan oleh bapak solehan. 

“Saya itu mengajar seluruh kelas dari kelas 7 hingga kelas 9. Dan 

masing masing Angkatan kelas memiliki 6 sub kelas yang dimulai dari 

kelas A hingga F. sehingga smartphone atau mobile saya hampir 

nggak kuat untuk menahan data yang begitu banyak. Salam 

pembelajaran online berlangsung saya sudah berganti 2 hp. “ 
49

 

Pembelajaran jarak jauh ini memberikian beban yang diluar prediksi 

yang berawal hanya perkiraan hanya 2 minggu akan tetapi, hingga hampir 

dua tahun sehingga perencanaan untuk peserta didik menjadikan ada 

pembengkakan dan juga di luar perencanaan. Dan berakhir pada 

kondisional serta improvisasi. Pada pembelajaran yang di lakukan selama 

jarak jauh ini merupakan bentuk yang dilakukan karena tidak siapnya 

keadaan sehingga yang dilakukan berusaha dengan sebaik mungkin dan 

dilakukan dengan survive. Lalainya penggunaan hp yang berlebihan 

bukan untuk belajar. Ketika pembelajaran yang dilakukan selama jarak 

juah bisa di ganti pada pembelajaran tatap muka sehingga pembelajaran 

yang sudah diatur selama pembelajaran jarak jauh tetep dilaksanakan 

guna menunjang pembelajaran tatap muka. 

 Penggunan mobile atau smartphone sendiri banyak dari peserta didik 

yang membutuhkan update atau perangkat yang terbarui agar dapat selalu 

mengikuti pembelajaran yang di sampaikan. Akan tetapi sangat berbeda 
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 Drs. Sholehan, diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 September 2021. 
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lagi dengan penggunaan mobile yang terbaru malah digunakan dengan 

selain belajar.   

“Bagaimana ya mas. Sebenarnya itu mereka (peserta didik) bisa 

menggunakan hp. Tapi kalah dengan game dan youtube yang 

digunakan dilain konteks pembelajaran.” 
50

 

Dimulainya pembelajaran daring peserta didik di tuntut untuk memiliki 

media komunikasi berupa mobile atau smartphone lebih-lebih laptop 

sehingga banyak dari orang tua membelikan untuk pembelajaran jjarak 

jauh dan teknologi yang digunakan oleh peserta didik merupakan 

teknologi mobile yang terbaru dan mumpuni. Akan tetapi kurang 

maksimal penggunaananya dalam pembelajaran. Di SMPN 2 Rambipuji 

sendiri tidak memawajibkan untuk memiliki hp. Akan tetapi semua tugas 

diberikan melalui mobile smartphone atau hp. 

Dan berdampak pada kebosanan terhadap peserta didik. Dari peserta 

didik yang saya wawancari dari berbagai kelas mulai dari kelas 7 (tujuh) 

hingga kelas 9 (sembilan) yang bisa saya rangkum bahwa antusias siswa 

berkurang karena susahnya melibatkan siswa secara aktif dalam 

pembelajaran. Setelah pembelajaran mengakibatkan beberapa akan lupa 

terkait materi. Ditambah lagi belum adanya praktek langsung.  

Penyampaian materi akan melalui grup akan lebih spesifik dijelaskan 

pada focus penelitian. Materi yang akan dijelaskan sudah ada dalam buku 

dari setiap peserta didik. Dan ada tambahan materi yang disampaikan 
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 Drs. Sholehan, diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 September 2021. 
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yang dapat dibuka dengan menggunakan aplikasi seperti word dan juga 

wps. 

Wps merupakan aplikasi untuk dapat membuat teks dalam bentuk 

word membuka file word pdf dll. Dan dalam pembuka ini digunakan 

dengan sangat sederhana. Satu aplikasi dapat digunakan untuk membuka 

dan digunakan beberapa model teks. Peneiti yang di temukan banyak dari 

sisiwa yang mobile kurang support terhadap apa yang dikirim. Banyak 

dari siswa hp dan smartphonnya kurang support sehingga tidak dapat 

membuka materi yang dikirim oleh pendidik seperti yang di ungkapkan 

oleh bapak Solehan selaku guru pengajar.  

“Anak-anak sebagian hpnya nggak bisa dibuka materi yang saya 

kirim. Materinya itu bentuk file untuk di kerjakan tapi nggak bisa di 

buka di hpnya (peserta didik) gimana yaa mas. Ini menjadi beban pada 

guru soalnya guru menjadi bingung. Dan ini bukan hanya terjadi pada 

mapel PAI melainkan pada semua mata pelajaran”
51

 

Seperti yang telah dijelaskan melalui wawancara di atas para peserta 

didik mobile yang di gunakannya kadang belum memadai untuk 

digunakan pada pembelajaran jarak jauh yang bersumber dari kurang 

memadainya mobile yang dimeiliki dari setiap peserta didik. Dalam 

penggunaan smartphone atau mobile sebenarnya dapat memberikan 

informasi yang lebih banyak seperti yang di tuturkan oleh alvina selaku 

peserta didik kelas 9, alvina menuturkan  
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 Drs. Sholehan, diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 September 2021. 
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“Bahwa Media smartphone saya gunakan untuk informasi 

tambahan dan wawasan dalam mata pelajaran. Jadi saya sering 

mencari berita dan materi di hp”
52

 

Pada penggunaan ini tidak semua peserta didik merasa berat. 

Hanya saja jika kurang memahami sebuah materi untuk bertanya 

sangat kurang. Di persoalkan lagi dengan leluasanya dalam 

pembelajaran hanya melalui mobile. 

Pendapat para pendidik diatas menuturkan bahwa untuk kurangnya 

pemahaman suatu materi jadi kurang leluasa untuk menerangkan 

kembali tetapi di berikan saran untuk belajar lebih melalui internet 

melalui video yang sudah dikirim melalui materi-materi yang sudah 

dikirim dan juga buku pendukung yang telah dibagikan dari sekolah. 

Bermula dari kurang meleknya terhadapa penggunaan teknologi 

yang di manfaatkan oleh pembelajaran sekarang kita di tuntut untuk 

bisa, jadi meskipun saya tua tapi saya berusaha untuk bisa 

menggunakan mobile ini dan belajar aplikasi yang ada terbukanya 

kesempatan belajar online, yang semula (mungkin) tidak bisa, kini 

semua bisa menggunakannya. Dari berbagai macam pendapat yang 

telah saya catat masih penggunaan moble pada pembelahjaran pai 

campuran ini memberikan pekerjaan rumah. Meski pembelajaran yang 

di lakukan selama hampir 2 tahun ini di yaitu berupa beberapa peserta 

didik tidak mempunyai mobile phone ataupun kuota internet untuk 
                                                           
52

 Alvina sisiia juwita, di wawancarai oleh penulis, Jember, 20 September 2021. 
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pembelajaran daring. Bapak Solehan dan Bapak Jaka menuturkan 

pendapat yang sama seperti yang diucapkan bapak Sholehan: 

“Peserta didik itu ada yang tidak memiliki secara pribadi 

sehingga milik orang tuanya yang di pakai. Dan Ketika 

pengumpulan tugas sering terlambat. Saat penggunaan campuran 

ini sangat membantu sehingga bisa ke sekolah. Secara sukarela 

tidak ada paksaan untuk ke sekolah dan ada ada kabar 

bawasannya pembelajaran ini sudah bisa dilakukan dengan tatap 

muka terbatas sehingga membuat suatu kebahagiaan tersendiri 

bagi pendidik di SMP Negeri 2 Rambipuji Kabupaten Jember” 

“Kita kan ada di desa berbeda dengan peserta didik yang ada di 

kota. Tidak sedikit anak anak itu hpnya nggak ada sehingga anak 

anak itu belum bisa ngerjakan tugas dengan sepenuhnya dan 

maksimal. Seiring berjalannya waktu. Anak anak mulai 

menggunakan hp. Meski tidak memadai. Dari beberapa pendapat 

peserta didik yang saya temui mereka merasa kurang begitu 

paham terkait pembelajaran daring ini. Dikarenakan penggunaan 

mobile yang tidak sepenuhnya dipegang oleh peserta didik. Dan 

kurang pahmnya orang tua terkait materi yang ada dalam 

pembelajran Pendidikan agama islam dan pemberlajaran yang 

lainnya
53

. 
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Pada pembelajaran jarak jauh ini Penyampaian materi akan lebih 

menyenangkan karena adanya video atau konten pembelajaran yang 

telah disarankan oleh bapak guru, dan itu nggak hanya mata pelajaran 

PAI tapi semua mata pelajaran seperti yang diungkapkan oleh Bapak 

Solehan bahwasanya 

“Pembelajaran menggunakan metode campuran itu sangat 

menyenangkan ketika penggunaan pembelajaran jarak jauh 

menggunakan mobil atau smartphone para pendidik dapat 

memberikan konten seperti video audio atau gambar-gambar 

yang menarik yang dapat diakses oleh peserta didik dan telah 

melalui pembelajaran melalui riset terlebih dahulu sebelum di-

share ke anak-anak sehingga anak-anak dapat mengakses materi 

pembelajaran yang didukung oleh video audio atau gambar 

dengan leluasa dan diharapkan anak dapat mengerti dan juga 

memahami materi dengan benar”
54

 

Yang dilakukan oleh pendidik ini memberikan perjuangan dalam 

mendidik. Pada pembelajaran campuran yang di lakukan oleh peserta 

didik terkadanga juga dapat digunakan sebagai media yang di gunakan 

oleh pendidik. Sehingga pendidik tidak bersusah paya untuk 

memnelaskan apa yang di anggap sulit hanya cukup dengan memberikan 

gambar dan juga vidio. 
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 Drs. Sholehan, diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 September 2021 
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Dalam pembelajaran jarak jauh ini menggunakan kurikulum covid-19 

jadi kurikulum yaitu berupa misal 2 dalam 1 mata pelajaran ada 12 materi 

untuk kurikulum covid ini tidak wajib atau diharuskan menyelesaikan 12 

materi itu melainkan setengahnya saja itu diperbolehkan dan juga ada 

lafaz baru atau kegembiraan tersendiri dalam pembelajaran temukan 

terbatas dalam prosesnya peserta didik yang datang ke sekolah itu 

materinya seperti pembelajaran sebelumnya tetapi waktunya dipersingkat 

dan untuk peserta didik yang ada di rumah materi berlanjut seperti 

pembelajaran jarak jauh yang selama ini berjalan sehingga tetap sama-

sama belajar.  

2. Bagaimana penggunaan sosial media pada blended learning dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 2 Rambipuji Kab. 

Jember? 

Penggunaan sosial media pada blended learning dalam era 4.0 ini telah 

menyatu di kehidupan manusia khususnya dalam bidang pendidikan. 

Regulasi yang diciptakan oleh Menteri Pendidikan dalam masa pandemic 

mengharuskan siswa dan guru pada khususnya di SMPN 2 Rambipuji 

dalam pemilihan social media mana yang cepat tanggap dalam komunikasi 

antar guru dan siswa. Ada beberapa saran untuk guru dalam sistem 

Blended Learning ini. 

 Pada penggunaan sosial media yang dimaksut ialah Whatsapp. 

Meskipun ada beberapa yang menggunakan aplikasi media sosial 

Telegram. Pada pemberlajaran selama jarak jauh pembelajaran dimulai 
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dengan perencanaan pembelajaran yang membagi kelas pada grup 

Whatsapp sesuai dengan kelas yang ditempuh yang sudah di buat oleh 

wali kelas masing masing kelas. Pada pengontrolan grup kelas itu semua 

adalah wali kelas. Pada tahap brikutnya setiap mata pelajaran yang di 

ampu dari setiap kelas memiliki grup Whatsapp sendiri. pada 

pembelajaran jarak jauh ini penggunaan Whatsapp sanagt vital mulai dari 

pemberian tugas daftar kehadiran hingga bentuk arahan dari pendidik 

hampir semuanya melalui dari grup Whatsapp. Seperti yang di tuturka 

oleh bapak solehan 

 “Penggunaan Whatsapp itu penting mas. Di samping aplikasi 

yang tidak rumit juga di hp (mobile) itu tidak terlalu berat “ 
55

 

Penggunaan yang ada di SMPN 2 Rambipuji memang hampir segala 

aspek menggunakan sosial media Whatsapp. Mulai dari grup dari pendidik 

hingga peserta didik dengan pendidik. Dalam semua lini tidak luput dari 

koordinasi setiap harinya semua dilakukan melaui media sosial Whatsapp 

dan ada tambahan dari media telegram akan tetapi itu hanya sebagian saja.  
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Gambar 4.2 Evaluasi tugas yang sudah diberikan melalui aplikasi 

whatsapp 

Pembelajaran yang dilakukan di SMPN 2 Rambipuji memberikan 

kelonggaran pada peserta didik. Dengan melihat medan dan wilayah yang 

ada di desa yang kurang adanya jaringan pada smartphone dan di tambah 

dengan penghasilan orang tua yang pas-pasan menjadikan para pendidik 

berinisiatif untuk membolehkan peserta didik untuk datang ke sekolah 

untuk mendapatkan pelajaran secara lansung sesuai dengan materi dan 

tugas yang diberikan olah para pendidik melalui grup Whatsapp. Dalam 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang diajukan kepada Bapak 

Solehan: 
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“Kita ini di desa mas. Meski jarak untuk ke kota tidak sangat 

jauh, tapi jaringa di sini ini tidak semua ada. Ada jaringan tapi 

paketannya mahal mas”
56

 

Pada proses pembelajaran dan pembagian tugas di lakukan dalam grup 

Whatsapp beserta dengan pengecekan daftar kehadiran. Seperti yang di 

paparkan oleh bapak solehan dalam wawancara:  

”Batas dari pengisian daftar hadir dilakukan hingga pukul 10.00 

WIB dan batas pengumpulan tugas hingga pukul 14.00 WIB pada 

kurikulum yang dilakukan dan di sepakati oleh sekolah seperti 

itu”
57

 

Dalam proses pembelajaran keseharianya pembelajaran jarak jauh 

yang dilakukan msih banyak kekurangan. Seperti pengisian daftar hadir 

yang dilakukan labih dari batas yang telah disepakati dan pengumpulan 

tugas yang juga sama seperti penguisian daftar hadir. 

 “Kadang itu mas anak anak ngirim tugas tidak tahu waktu. Pukul 

21.00 malam baru mengumpulkan tugas”
58

 

Aturan yang telah di sepakati tugas yang terlambat di kumpulkan tidak 

terhitung. Guru diharuskan memilih social media (Whatsapp) yang sering 

digunakan dalam interakasi antar guru dan siswa. Semisal guru dan siswa 

sering menggunakan grup tertutup (class group) dalam aplikasi Whatsapp 

maka penggunaan fasilitas yang ada dalam penyampaian materi 
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pembelajaran. Dalam pelaksanaanya setiap mata pelajaran membuat grup 

wahtsap dan juga dari setiap kelas memiliki grup masing-masing. Untuk 

pemberian tigas di lakukan pada grup wahtsap mata pelajaran untuk 

kontrol kelas dilakuka pada grup kelas beserta wali kelas. Dari data yang 

saya himpun dari wawancara bersama bapak  

“Dalam setiap peseta didik memiliki lebih dari 10 grup whatsap. 

Sehingga berpengaruh pada ketahanan dan juga kekuatan pada 

smartphone pribadi dari masing masing pendidik”
59

 

 Pada penggunaan smartphone dan lebih aplikasi WhatsApp para 

guru dituntut untuk dapat mengontrol dan juga memberikan arahan 

melalui media aplikasi tersebut menurut bapak solehan dan juga beberapa 

guru yang saya saya wawancara di sekolah dan bertepatan dengan adanya 

banyak guru memberikan penjelasan bahwa pada masa itu sangat 

menyedihkan dan juga sangat update sehingga banyak peserta didik yang 

menggunakannya secara terus-menerus dan juga sangat mudah dipahami 

oleh peserta didik. Guru bisa menggunakan social media dalam kegiatan 

Face to Face seperti kelas virtual pada umumnya. Pada saat kontroling 

dari wali kelas ada beberapa peserta didik yang kadang lansung di 

hubungi oleh wali kelas dikarenakan kurang berperan aktifnya peserta 

didik dala mengisi absen kelas dan juga mengerjakan tugas yang telah 

diberikan oleh para pendidik di setiap msing masing grup mata pelajaran  
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“kita ujian belum bisa terlaksananya dan diperbolehkannya 

pembelajaran terbatas ini kita untuk penilaian tengah semester ini kita 

menggunakan google foam yaa karena kita nggak bisa tatap muka. 

Dan alhamdulillah sekarang udah bisa melaksanakan pembelajran 

meski hanya terbatas”
60

 

Pada saat penilian tengah semester dilakukan tatap muka dan 

penilaian akhir semeter di lakukan dengan menggunakan Google Form 

untuk siswa dapat diukur melalui keberhasilan belajar baik online maupun 

offline yang dimana dapat meningkatkan fleksibilitas siswa dalam penilain 

mata pelajaran. Contoh guru dapat menggunakan Google Form untuk 

membuat kuis mata pelajaran yang sudah diterima.  

Dalam praktek pratikum sederhana maka siswa dapat membuat dan 

membagikan konten pratikum untuk melihat hasil kerja dan pemahaman 

siswa. Bisa juga siswa dapat melihat website demontrasi video mata 

pelajaran dan dapat di diskusikan antar siswa.  
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3. Bagaimana penggunan virtual learning pada blended learning mata 

pelajaran Pendidikan agama islam di SMPN 2 Rambipuji Kab. 

Jember? 

Bermula dari menyebarnya dan terkendala pandemic yang disebarkan 

oleh virus yang menular melalui udara dan berimbas pada dilarangnya 

untuk berkumpul dalam satu tempat yang menyebabkan krumunan. 

Mengakibatkan dunia Pendidikan mengalami perubahan dala proses 

pembelajarannya.  

Penggunaan virtual learning dalam pembelajaran Merupakan salah 

satu solusi yang dirasa efektif. Yang dimana pendidik dapat 

berkomunikasi secara langsung walaupun dengan melalui smartphone. 

Penggunaan virtual learning sendiri dapat meningkatkan kualitas, 

efektifitas dan efisiensi pembelajaran online. Siswa dapat 

mempertanggung jawabkan materi, akses sumber belajar dan waktu yang 

dimiliki. Siswa pun dituntut untuk saling beriteraksi dengan siswa lain 

serta guru pendamping. Disamping banyak manfaat dari berlangsungnya 

virtual. Masih banyak kendala selam berlangsungnya pembelajaran. 

Penggunaan virtul disini semua menggunakan zoom dan juga google meet.  

Selama pembelajaran jarak jauh menggunakan virtual ini pesrta didik 

sangat kurang dalam kontroling dalam kesehariannya jikalau ada 

pembelajaran yang kurang dipahami para peserta didik terbatasi oleh pola 

komunikasi kepada pendidik banyak dari peserta didik hanya bertujuan 

untuk mengguurkan kewajiban dan mengisi daftar kehadiran saja. Untuk 
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mengetahui terkait pemahaman peserta didik hanya melalui ujian yang 

dilakukan secara darurat sehingga. Hanya ke sekolah untuk menagmbil 

soal dan untuk pengerjaannya di rumah masing masing. Kesulitan tersebut 

dapat di atasi dengan adanya kelonggaran dalam pendidikan untuk dapat 

melaksanakan pembelajran terbatas. 

Menurut Bapak Syafi’i selaku kurikulum di SMPN 2 Rambipuji 

mengatakan: 

“Sistem Virtual learning belum terlalu efektif dalam keterampilan 

produktif dan pengembangan sikap”
61

 

Dari hasil wawancara oleh pendidik memberikan jawaban terkait 

penggunaan virtual dalam pembelajaran belum dirasa begitu efektif 

dikarenakan masih banyaki kendala dalam pengembangan sikap anak dan 

juga tingkat produktifitas dalam pembelajaran. Disamping itu dalam 

evaluasi yang dilaksanakan hanya sekedar pada sikap kognitif afektif dan 

kognitif dan penilaian pada peskomotorik kurang maksimal.  

Dalam pembelajaran menggunakan virtual pada aplikasi zoom dan 

juga aplikasi Google Meet seperti yang diungkapkan oleh Riska peserta 

didik yang duduk di kelas 8 SMPN 2 Rambipuji  

“Kita pak dapat belajar dimana saja sesuai dengan keinginan kita. 

Bisa di dalam rumah bisa di luar rumah aslakan berpakaian rapi” 

62
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Pembelajaran menggunakan virtual ini dapat dilaksanakan secara 

fleksibel. Selama pembelajaran vitual dilakukan ada jadwal untuk 

penggunaan virtual ini. Guru dapat mengkombinasikan pembelajaran 

langsung ataupun mandiri, dimana siswa bisa belajar dimana saja dan 

kapan saja dengan memanfaatkan beberapa konten pembelajaran (teks, 

multimedia dan video) yang dimaksudkan untuk pembelajaran mandiri. 

 

Gambar 4.3 Berlangsungnya pembelajaran jarak-jauh 

Dalam penjelasannya para pendidik mencari tempat ternyaman dalam 

keberlangsungan pembelajaran virtual seperti yang di lakukan oleh Bapak 

Solehan 

“Saya biasanya melakukan pembelajaran virtual kadang di kantor 

kadang juga di musholah. Dan untuk lebih memahamkan peserta 

didik saya memberikan penggambaran berupa vidio dan materi 

melalui teks yang dapat di buka di smartphone masing-masing”
63
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Gambar 4.4 Proses pembelajaran terbatas 

Faktor jaringan dan juga faktor data internet yang di rasa mahal bagi 

peserta didik.  

Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Solehan: 

” Penggunaan data untuk virtual itu tidak sedikit mas setidaknya 

sekali berlangsung “ 
64

 

Dalam sekali berlangsung pembelajaan virtual yang dilaksanakan oleh 

sekolah melalui pendidik mata pelajaran. Data internet yang di gunakan 

hampir 2 GB. Dan berimbas pada kesulitan penggunaan membeli paket 

data internet. Seperti yang di ungkapkan oleh Alvina peserta didik kelas 9 

menuturkan dalam penguatan di atas bahwa: 

“Saya itu pak dalam satu minggu selalu beli paketan internet di 

counter (biaya dalam internet) untuk dapat mengikuti pembelajaran 

daring ini pak”
65

 

Data internet yang dibagikan kepada peserta didik dan juga pendidik 

merupakan kabar gembira dan sedikit membantu untuk peserta didik di 
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tingkat sekolah menengah sebesar 12 Gigabyte dalam satu bulan. Untuk 

penggunaan data sendiri terkadang tidak hanya digunakan pada rposes 

pembelajaran aka tetapi dapat juga digunakan pada penggunaan aplikasi 

yang lain seperti game dan media sosial yang lain. 

Di samping dengan probelematika yang ada dalam keberlangsungan 

pemberlajaran daring yang dilakukan dalam media virtual. Pembelajran 

daring dalam prosesnya memberikan dampak yang baik kepada pesert 

didik seperti yang di umgkapkan oleh bapak solehan: 

“Pembelajaran dengan menggunakan virtual ini dapat 

meningkatkan nalar dan juga Dapat meningkatkan nalar siswa 

dalam komunikasi dengan guru secara online dan untuk melek 

penggunaan digital” 
66

 

Nilai tambah dari berlangsungnya pembelajaran jarak jauh 

menggunakan virtual ini menjadikan peserta didik akan melak teknologi 

digital sehingga mau tidak mau peserta didik akan di tuntut untuk dapat 

mengoprasikan berbagai macam teknologi dan aplikasi. Oleh karena itu 

dalam berlangsungnya penggunaan teknologi dalam pemberlajaran virtual 

ini dirasa kurang cocok untuk di usia sekolah menengah pertama.selama 

pembelajaran virtual yang bertyepatan dengan pembelajaran tatap muka 

terbatas memberi tambahan pemahaman. Seperti yang ditentukan oleh 

wakil kepala sekolah bidang kurikulum bapak Syafi’i menuturkan bahwa :  
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“Selama pembelajaran jarak jauh itu yang sedang menggunakan 

hp untuk alat virtualnya hanya untuk menanggulangi dan 

mengawasi serta memberikan materi. Tapi untuk meningkatkan 

kemampuan anak saya kira kurang karena hanya sebatas dengan 

menampakkan secara tidak langsung di layar. Dan ketika 

pembeljaran tatap muka terbatas ini yang dimulai dengan bulan 

septemberini menjadikan perpaduan yang diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan peserta didik dan memberi suasana 

baru dalam pembelajaran” 
67

 

Dari hasil wawancara tersebut pembelajaran yang dilakukan menggunakan 

teknologi melalui virtual sedikit membantu dan menanggulangi. Dikarenkan 

kondisi yang tidak memungkinkan dilakukan di masa pandemi. Semenjak 

adanya peraturan untuk dapat berlangsungnya dan menggelar pembelajaran 

secara tatap muka secara terbatas. 

 

C. Pembahasan Temuan 

Pada pembahasan ini diuraikan data yang diperoleh dari lapangan selama 

proses penelitian dilakukan dengan cara menganalisis data metode wawancara, 

observasi dan dokumentasi kemudian dibandingkan dengan teori yang terkait 

dengan focus penelitian. Beberapa penemuan berdasarkan fokus penelitian 

yang disajikan sebagai berikut: 

                                                           
67

 Ahmad, Syafi’I, diwawancarai oleh penulis, Jember,13 September 2021, 

 



65 
 

 
 

1. Bagaimana Penggunaan Mobile Pada Blended Learning Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMPN 2 Rambipuji Kab. 

Jember? 

Mobile dalam hal ini merupakan smartphone atau handphone yang 

digunakan dalam pembelajaran jarak jauh dan juga dalam pembelajran 

tatap muka terbatas. Dan terkhusus alat yang digunakan dalam 

pembelajaran dan transfer ilmu. Pada blanded learning sendiri campuran 

yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh dan juga tatap muka 

terbatas yang dilakukan dalam masa transisi pembelajaran dimasa 

pandemic. Meski pandemi belum usai secara sepenuhnya. Proses 

penggunaan mobile dalam pembelajaran blended learning dilaksanakan 

dimulai pada masa transisi menuju era Pasca Pandemi yang di umumkan 

oleh Direktur Sekolah dasar Berkenaan dengan telah ditetapkannya 

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri 

Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri Nomor O3lKBl2O2l, 

Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.O1.08/MENKDSl4242/2021, 

Nomor 440-717 TAHUN 202 1 tentang Panduan Penyelenggaraan 

Pembelajaran Di Masa Pandemt Coronauirus Disease 2019 (COVID-19), 

dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Bersama 

Menteri tersebut, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
68

 

Dalam penjelasan yang di sampaikan bahwa pembelajaran sudah 

dapat dilakukan dengan tatap muka. Melainkan tatap muka secara terbatas 
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tidak sampai dengan peserta didik penuh. Yang dilakukan di SMP Negeri 

2 Rambipuji untuk melangsungkan pembelajaran tatap muka terbatas ialah 

dengan menggunakan nomor kehadiran peserta didik. Jika peserta didik 

yang bernomor kehadiran ganjil maka akan masuk di hari ini, jika nomor 

kehadirannya genap maka akan melangsungkan pembelajaran tatap muka 

pada keesokan harinya. Guna untuk mengurangi peserta didik 

melangsungkan pembelajaran tatap muka. Untk peserta didik yang tidak 

melangsungkan pembelajaran tatap muka. Maka pembelajaran jarak jauh 

tetap berlangsung seperti pembelajaran jarak jauh sebelumnya. Dalam 

penelitian yang saya temukan penggunaan mobile ini digunakan sebagai 

alat untuk berkomunikasi secara intens dan menjadi bahan primer dalam 

pembelajaran jarak jauh. Seperti pendapat para ahli bahwa media 

pembelajaran Schramm (1977) dikutip dalam Rudi dan Cepi (2008: 6) 

menjelaskan bahwa media pembelajaran adalah “teknologi pembawa 

pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran”.
69

                             

Pembelajaran jarak jauh ini membuat metode belajar dan juga cara 

belajar yang berbeda seperti penemuan fenomena yang terjadi di SMP 

Negeri 2 Rambipuji beberapa peserta didik merubah pola belajarnya yang 

sebelumnya belajar tatap muka secara langsung di ganti dengan 

pembelajaran jarak jauh. Dasar manusia ialah dapat beradaptasi seperti 

yang di sebutkan dalam buku. Penyesuaian diri adalah kemampuan 
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seseorang untuk hidup dan bergaul secara wajar terhadap lingkungannya, 

sehingga seseorang merasa puas terhadap dirinya dan terhadap lingkungan 

manusia dapat beradaptasi dengan situasi.
70

 

Oleh karena itu penggunaan mobile ini sebagai media pembelajaran 

jarak jauh pengganti dengan pembelajaran tatap muka secara langsung. 

Penggunaan mobile ini di samping dengan beberapa aplikasi yang tersedia 

di dalamnya. Sangat membantu peserta didik dalam berlangsungnya 

pembelajaran. Baik pembelajaran secara jarak jauh maupun pembelajaran 

secara tatap muka terbatas. Seperti yang telah dijelaskan pada pemaparan 

temuan bahwa pembelajaran yang dilakukan ini pembelajaran campuran 

atau blended learning yang dimana pembelajarannya di lakukan secara 

bergantian dalam satu kelas akan di bagi dengan dua kelompok. Kelompok 

nomor kehadiran genap dan juga kelompok nomor kehadiran ganjil, 

sehingga untuk melangsungkan pembelajaran di laksanakan secara 

bergantian dalam harinya. Di samping kelompok yang bertepatan dengan 

tidak melangsungkan pembelajaran tetap muka terbatas. Peserta didik akan 

tetap melangsungkan dengan pembelajaran secara jarak jauh di rumah 

masing masing dengan menggunakan mobile pribadi. 

Problematika yang begitu kompleks di tambah dengan peraturan 

pemerintah yang berbeda dilapangan menjadikan para pendidik untuk 

berfikir keras dalam menangani permasalahan yang ada. Seperti yang di 

lakukan di SMPN 2 Rambipuji yang secara geografis kabupaten Jember 
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ini yang memiliki keadaan alam yang lengkap, yang berbatasan langsung 

dengan lautan, perbukitan, daan gunung yang menjulang. Dan letak 

kecamatan Rambipuji belum merata jaringan internet yang berintegritas. 

Sehingga terjadinya kendala pada jaringan di mobile masing masing 

peserta didik. 

Penggunaan mobile ini secara teratur di laksanakan setiap hari. Guna 

untuk mentransfer pembelajaran dan keilumuan. Penemuan yang terjadi di 

sekolahan beberapa pesrta didik belum secara pribadi memiliki mobile 

atau semartphone sendiri dan ada yang belum punya dikarenakan secara 

ekonomi orang tua dari peserta didik kurang mampu untuk dapat 

membelikan smartphone atau mobile yang sesuai dengan kapasitas yang 

dapat menunjang pembelajran secara jarak jauh. Dikarenakan aplikasi 

yang di gunakan dalam pembelajaran jarak jauh merupakan aplikasi yang 

terbaru dan penggunaan jaringan yang cepat. Masih banyak dari peserta 

didik belum mampu untuk sesuai dengan apa yang dapat disarankan oleh 

pendidik dan juga pemerintah.  

Secara garis besar mobile yang digunakan dalam pembelajaran 

campuran ini menjadikan gaya hidup dan juga pembelajaran berubah. 

Yang bermula pembelajaran secara langsung berganti dengan menatap 

layar smartphone atau mobile dan sebagainya. 

Pada proses pembelajaran jarak jauh dan campuran ini atau disebut 

dengan blended learning proses pembelajran menggunakan kurikulum 

covid 19 yang dimana kurikulum ini mengatur proses pembelajaran mulai 
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dari materi yang di sampaikan dan juga aturan proses kapasitas peserta 

didik yang dapat mengikuti proses pembelajaran tatap muka terbatas. Pada 

pembelajaran yang di lakukan selama pembelajaran jarak jauh dan juga 

campuran menjadikan mata pelajaran pendididkan agama islam ini kurang 

untuk praktek dan juga evaluasi pada peserta didik. Dikarenakan 

pendidikan agama islam dan juga budi pekerti merupakan dasar peserta 

didik untuk dapat mengerti sikap yang baik dan juga ajaran agama islam. 

Pada penemuan yang telah dipaparkan banyak kendala dalam yang 

di hadapi dalam pembelajaran jarak jauh dan campuran ini terutama pada 

mata pelajaran pendidikan agama islam dan budi pekerti sendiri. Kendala 

secara teknis dan nonteksin seiring dengan proses di masa pandemi yang 

lebi lama ini menjadikan sedikit demi sedikit teratasi. Seperti sebelum 

pembelajaran di awal yang laksanakan secara jarak jauh banyak dari 

peserta didik yang belum memiliki mobile atau smartphone seiring karena 

tuntutan banyak dari peserta didik sudah memiliki smartphone masing 

masing meski masih ada yang belum memilikinya secara pribadi dan 

masih ada yang belum memilikinya.  

2. Bagaimana Penggunaan Sosial Media Pada Blended Learning Pada 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMP Negeri 2 Rambipuji 

Kab. Jember? 

Media sosial ialah Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein 

mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis 

internet yang dibangun diatas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan 
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memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Web 

2.0 menjadi platform dasar media sosial. Media sosial ada dalam ada 

dalam berbagai bentuk yang berbeda, termasuk social network, forum 

internet, weblogs, social blogs, micro blogging, wikis, podcasts, gambar, 

video, rating, dan bookmark sosial. Menurut Kaplan dan Haenlein ada 

enam jenis media sosial: proyek kolaborasi (misalnya wikipedia), blog dan 

microblogs (misalnya twitter), komunitas konten (misalnya youtube), situs 

jaringan sosial (misalnya facebook, instagram), virtual game (misalnya 

world of warcraft), dan virtual social (misalnya, second life).
71

 Pada 

dasarnya media sosial ini ialah apliksi yang menghubungkan satu orang 

dengan orang lainya secara mudah dan interaksi yang lebih mendekatkan 

individu. 

a. Penggunaan sosial media 

Penggunaan media sosial dalam proses pembelajaran tatap muka 

dan jarak jauh atau di sebut dengan blended elarning yang digunakan di 

SMP Negeri 2 Rambipuji ialah media sosial whatsapp ada beberapa 

pendidik yang menggunakan aplikasi telegram sebagai media tambahan 

untuk menunjang pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka 

terbatas. Penggunaan aplikasi whatsapp sendiri disini sangat begitu 

kompleks, mulai dari daftar kehadiran, pengumpulan tugas, higga 

penegakan kedisiipilan peserta didik bagi yang melanggar tata terib 
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sekolah. Sehingga aplikasi tersebuat menjadi aplikasi primer bagi 

peserta didik dan juga pendidik. Pada pembelajaran yang dilaksanakan 

secara tatap muka aplikasi whatsapp sebagai penunjang saja. Setelah 

pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan secara beberapa bulan ini 

menjadikan beberpa tugas dari peserta didik diberikan dalam bentuk file 

yang di kirim melalui aplikasi whatsapp sendiri di rancang di di bangun 

oleh Brian Acton dan Jan Koum di tahun 2009 di California. 
72

. 

Aplikasi whatsapp sendiri memiliki fitur yang lengkap dan juga cara 

penggunaanya dapat di gunakan dengan cara sederhana. Terbukti secara 

nyata mulai dari anak-anak hingga para orang tua dapat menggunakan 

aplikasi ini. Di samping dapat mengirim berbagai pesan. Whatsaap 

sendiri dapat mengirim pesan dalam bentuk file, dokumen, foto dan 

vidio. Dan aplikasi media sosial ini dirasa sangat kompetable dengan 

keperluan dan kebutuhan manusia di abad ini.  

Dalam proses penggunaan aplikasi whatsapp dalam pmbelajaran 

pendidikan agama islam yang dilaksanakan secara jarak jauh dan tatap 

muka di SMP Negeri 2 Rambipuji dinilai sebagai media primer. Dalam 

keseharinnya di lapangan. Semua lini pendidikan berjalan lancar 

dengan bantuan media aplikasi whatsaap. Mulai dari koordinasi antara 

pendidik dangen kepala sekolah. Pendidik dengan peserta didik dan 

sebagainya. Oleh karena itu penelitian yang peneliti lakukan berfokus 

pada penggunaan media sosial whatsapp pada pembelajaran campuran 
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atau blended learning untuk menemukan pokok permasalahnan dan 

solusi guna memberikan kelancaran dan ketepatan dalam pembelajaran 

pendidikan agama islam dan budipekerti. Di samping itu juga 

pembelajaran ini pengguaan media sosial whatsapp ini dapat digunakan 

di waktu kondisi pembelajaran di Indonesia terutama di SMP Negeri 2 

Rambipuji sudah normal kembali seperti sedia kala. Mengingat potensi 

besar yang ada dalam pemanfaatan teknologi sebagai media 

pembelajaran sangat besar dan tidak terbatas dapat dilihat dari 

perkembangan teknologi sendiri yang semakin canggih.  

Penemuan-penemuan di lapangan yang peneliti paparkan 

merupakan bentuk nyata yang ada di lapangan. Pada sub bab 

sebelumnya ada beberapa yang belum dapat di sampaikan, akan peneliti 

sampaikan pada sub bab ini. Penggunaan aplikasi media sosial 

whatsapp pada pembelajaran pendidikan agama islam ini sebagai 

kebutuhan primer dalam pembelajaran jarak jauh. Untuk penggunaan 

aplikasi media sosial pada pembelajaran tatap muka terbatas sebagai 

penunjang saja. Dikarenakan materi dan juga tugas disampaikan secara 

langsung ketika pembelajaran tatap muka. Dan aplikasi media sosial 

yang disampikan pada apliksai hanya sekedar mengulang kembali dan 

juga membahas kembali materi yang di sampikan oleh pendidik. Di 

samping itu juga sebagai media untuk evaluasi kepada orang tua untuk 

terus berperan aktif dalam proses pembelajaran. Dapat di kutip dari 

pendapat ahli bahwa peran orang tua adalah orang yang bertanggung jawab 
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penuh atas anaknya. Berhasil atau tidaknya seorang anak tentu ada peran 

orang tua yang mendidik dan membesarkan dari kecil hingga dewasa, karena 

seorang anak terlahir ibarat kertas kosong. Tergantung apa yang akan ditulis 

mendidik dan membimbing sampai pada suatu titik keberhasilan proses 

pembelajaran
73

 oleh karena itu pendidikan dari seorang anak akan 

berhasil tercapai ketika orang tua juga berperan besar di dalamnya. 

Seperti pepatah “ anak ibarat kertas kosong yang putih bersih tanpa ada 

coretan. Dan orang tualah yang mengisi tulisan maupu gambaran yang 

ada dalam kertas kosong tersebut”. 
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b. Blended learning 

Penggunaan aplikasi media sosial whatsapp sendiri pada 

pembelajaran campuran atau blended learning sangat membantu dan juga 

sangat bermanfaat bagi pendidik dan juga pada pesrta didik. Apalagi di 

masa pandemi ini, proses pembelajaran tatap muka tidak dapat 

dilaksanakan. Dan itu berjalan hingga satu tahun lebih berjalan. 

Menjadikan perubahan pola belajar peserta didik yang berawal dari 

manual dengan media pembelajaran dan juga materi secara real atau 

nyata berganti dengan tambahan melalui digital. Berita dan juga surat 

keputusan bersama menteri bawasannya pembelajaran tatap muka dapat 

dilaksanakan dengan terbatas dan juga dengan syarat menerapkan 

protokol kesehatan secara ketat dalam setiap satuan pendidikan. Oleh 

karena itu pembelajaran yang dilaksanakan ini dengan menggunakan 

campuran atau blended learning campuran yang dimana dengan tatap 

muka dan juga secara jarak jauh.  

Praktik di sekolah pembelajaran campuran ini digabumgkan dalam 

penyampaian tugas. Dari jumlah satu kelas peserta didik akan dibagi 

menjadi dua kelompok untuk secara bergantian masuk mengikuti 

pembelajaran tatap muka terbatas. Dan aplikasi yang di gunakan dalam 

whatsapp di pergunakan untuk menyampaikan materi dan juga tugas, 

mulai dari pembelajaran secara tatap muka maupun dengan terbatas. 

Aplikasi ini sangat penting dan juga sangat terintegritas. Dikarenakan 

privasi dari setiap peserta didik sangat terjaga. Pada penggunaanya 
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aplikasi sosial media yang di gunakan tidak hanya aplikasi pesan singkat 

whatsapp saja ada aplikasi sosial media berupa teleggram akan tetapi 

aplikasi ini hanya di gunakan pada kalangan pendidik saja bukan untuk 

pendidik dan peserta didik di SMP Negeri 2 Rambipuji. 

Penggunaan media sosial pada pembelajaran campuran atau blended 

learning ini tidak berjalan lancar begitu saja. Melalui proses yang panjang 

dan juga evaluasi dari setiap tenaga pendidik untuk menjadikan 

penggunaannya efektif. Permasalahan yang sering terjadi di SMP Negeri 

2 Rambipuji sendiri ialah akun yang di miliki oleh peserta didik 

merupakan tidak akun pribadi masih ada dari beberapa peserta didik yang 

menggunakaan akun dari orang tua peserta didik. Sehingga penyampaian 

materi dan tugas akan sedikit terhambat dikarenkan faktor bukan milik 

pribadi dan proses bertemu dengan peserta didik di sore hari. Pada peserta 

didik ada yang terkendala jaringan. 

Meski aplikasi media sosial whatsapp mengatakan, WhatsApp 

merupakan aplikasi berbasis internet yang memungkinkan setiap penggunanya 

dapat saling berbagi berbagai macam konten sesuai dengan fitur 

pendukungnya.WhatsApp jugamemiliki berbagai fitur yang dapat digunakan 

untuk berkomunikasi dengan bantuan layanan internet.
74

 Pada dasrnya aplikasi 

ini merupakan pengganti pesan singkat atau SMS (short message service) 

yang lebih banyak menggunakan pulsa atau lebih banyak menghabiskan 

biaya. Pada aplikasi whatsapp sendiri dapat mengirim berbagai gambar, 
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vidio maupun file sehingga penggunan dapat secara fleksibel mengirim 

dan melalui aplikasi ini. Whatsapp merupakan aplikasi yang terhitung 

ramah terhadap jaringan data internet sehingga dapat menghemat biaya 

pengheluaran sepert yang di jelaskan para ahli bahwa Interface yang simpel, 

mudah dipahami dan hemat data internet Raharti, “Whatsapp” Media 

komunikasi efektif masa kini WhatsApp memiliki keunggulan dibanding aplikasi 

chat lainnya, yaitu interface yang simpel dan mudah dipahami, sehingga 

pengguna baru pun mudah memahami penggunaan aplikasi ini. Tidak memuat 

banyak gambar, aplikasi WhatsApp ini terbilang sangat ringan, hemat baterai, 

dan dapat menghemat data internet ketika dijalankan.
75 Meski penggunaan 

aplikasi whatsapp tergolong ringan dan memudahkan tetapi para peserta 

didik masih ada yang kesulitan terhap jaringan sehingga apa yang di 

sampaikan oleh pendidik melalui aplikasi media sosial terjeda dan perlu 

untuk berpindah tempat agar materi dan juga tugas dapat di terima masing 

masing peserta didik di apkikasi whatsapp. Salah satu proses blended 

learning yang terjadi dalam penggunaan media sosial ialah perpaduan 

penggunaan media sosial dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Seperti 

menanyakan tugas dan juga menyampaikan informasi dari sekolah kepada 

peserta didik. Dikarenakan medan dari setiap peserta didik belum 

memiliki media sosial secara pribadi teman sebaya merupakan penguat 

dari aspek terlaksananya pemerataan pembelajaran. 
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Pembelajaran yang dilaksanakan dengan campuran atau blended 

learning ini sangat mendukung dalam pembelajaran. Disamping dengan 

tatap muka ditambah lagi dengan jarak jauh menggunakan media sosial 

atau aplikasi whatsapp. Meski masih banyak kendala yang belum 

terselesaikan setidaknya pesemasalahan masih tertanggulangi.  

c. Pendidikan Agama Islam 

Ilmu dan teknologi masa kini telah berkembang pesat dan 

memberikan dampak pada aspek kehidupan tak terkecuali dalam bidang 

Pendidikan. Bermula dari pembelajaran yang harus bertemu dengan 

pendidik untuk mendapatkan ilmu. Pada masa sekarang ini belajar dapat 

dimana saja dan kapan saja setelah terciptanya teknologi. Dan ditambah 

dengan teknologi secara digital menjadikan teknologi semakin canggih 

dan termutakhir. Pendemi menerpa seluruh aspek kehidupan di seluruh 

dunia tak tercuali pada dunia pembelajaran yang dimana peserta didik 

semua akan berkumpul dalam satu tempat yaitu sekolah tidak terpaut juga 

SMP Negeri 2 Rambipuji terdampak oleh hal itu.  

Penggunaan aplikasi media sosial Whatsapp memeberikian peran 

besar dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam, mulai dari 

pembagian materi dan juga tugas yang disampaikan melalui grup 

Whatsapp. Ditambah lagi daftar kehadiran peserta didik dilaksanakan dari 

setiap grup whatsapp masing-masing kelas. Dari setiap kelas memiliki 

grup untuk setiap mata prelajaran, pembebanan dalam setiap grup 

memberikan dampak pada smartphone dari setiap peserta didik maupun 
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penddik penuh dengan ini menjadikan sebuah permasalahan baru. Untuk 

menanggulangi hal tersebut, pendidik menggunakan laptop untuk 

membuat kinerja dari proses penggunaan aplikasi whatsapp semakin 

maksimal dan mobile dari peserta didik. Di samping itu juga data yang 

terkumpul dalam satu hari akan segera dibersihkan untuk menanggulangi 

penumpukan data seperti daftar kehadiran dan pengumpulan tugas. Dan 

akan di rekapitulasi di laptop. 

Proses pembelajaran yang dilaksanakn secara jarak jauh ini 

menjadikan peserta didik dapat belajar dimanapun dan kapanpun adapun 

pendapat ahli memberikan pendapat bahwa “Kemajuan teknologi 

informasi menjadikan manusia dalam berhubungan dengan pihak lain 

seakan tidak lagi dibatasi oleh waktu dan tempat. Kapanpun dan 

dimanapun manusia dengan perangkat teknologi tersebut bisa menjalin 

hubungan, mendapatkan informasi, dan menyebarkan informasi kepada 

orang lain”
76

. Ada hal penting yang sangat kurang dan miris dirasakan 

ialah adab atau tata krama. Peserta didik benar dapat menerima materi dan 

juga teori terkait pendidikan agama islam. Akan tetapi praktek dan tata 

krama serta adab yang di sampaikan belum tentu peserta didik dapat 

menerimanya. Adab dan tata krama itu diajarkan oleh pendidik dan 

dipraktekkan secara langsung, diperkuat oleh para ahli seperti pendapat 

firman dalam jurnalnya mengatakan bahwa “pembelajaran jarak jauh yang 

dilakukan kurang dalam hal interaksi, pengajar tidak dapat memantau 
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secara langsung proses pembelajaran dan terbatasnya kemampuan dalam 

menerima materi yang disampaikan secara online dengan aplikasi pesan 

instan seperti media WhatsApp. Hal tersebut dikarenakan pembelajaran 

jarak jauh ini masih dianggap tidak lebih baik daripada pembelajaran 

langsung secara konvensional, peserta didik tidak dapat bertanya secara 

langsung kepada guru apabila ada materi yang kurang dimengerti melalui 

penjelasan secara virtual. Penggunaan media sosial yang sering digunakan 

dalam keadaan pembelajaran daring atau jarak jauh di tengah pandemi 

saat ini yaitu media WhatsApp”
77

. Sehingga penggunaan dalam 

pembelajaran yang digunakan belum begitu sempurna dan hanya 

menanggulangi dan juga mempertahankan proses pembelajaran. 

Pembelajaran campuran ini digunakan sebagai penambah dan juga 

pelengkap dari pembelajaran online untuk menyelesaikan berbagai proses 

pembelajaran. 

Bentuk pembelajaran jarak jauh ini kurang untuk dalam segi adab 

dan juga tata krama, sehingga masih banyak dari peserta didik yang belum 

tau terkait tata krama dan adab di sekolah. Disamping itu juga lama 

pembelajaran jarak jauh dapat di lihat dari peserta didik yang mulai dari 

kelas VII hingga kelas VIII baru bisa mengikuti pembelajaran tatap muka. 

Dengan adanya surat keputusan untuk dapat melaksanakan pembelajaran 

tatap muka meski dengan terbatas memberikan dampak yang baik pada 

peserta didik dan pendidik. Dengan hal itu peserta didik dapat 
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mempraktekkan dan juga memahami adap dan juga tatakrama di 

lingkungan sekolah dan juga tambahan adap kepada orang tua. Pendidikan 

agama islam sendiri sebagai pondasi peserta didik untuk dapat membina 

dan membangun adab serta tata krama yaang baik untuk kehidupannya 

masing masing. Setelah banyak menemukan permasalahan yang ada 

dalam pembelajran campuran di mata pelajaran pendidikan agama islam 

yang ada di SMP Negeri 2 Rambipuji memberikan evaluasi dalam dunia 

pendidikan. Untuk menunjang keberlangsungan perlu usaha yang keras, 

inovasi serta biaya yang tidak murah untuk menunjang itu semua.  

Dalam pembelajaran campuran atau blended learning sangat di 

dukung pembelajaran yang jarak jauh yang monoton membuat peserta 

didik kurang tertarik. Dan dijadikan landasan untuk tidak mengikuti 

pembelajaran dapat di lihat dari daftar kehadiran yang hampir tidap hari 

ada peserta didik yang tidak mengikuti pembelajaran jarak jauh.  

3. Bagaimana Penggunan Virtual Learning Pada Blended Learning Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMPN 2 Rambipuji Kab. 

Jember? 

Dunia semakin di dekatkan dengan adanya teknologi. Jika kita 

berbeda negara atau benua sekalipun kita data dengan mudah berbincang 

dan bertemua secara virtual. Virtual sendiri berasal dari kata 

/vir·tu·al/ a (secara) nyata.
78

 Yang memeiliki arti nyata. Dapat dikatakan 

bahwa virtual senidir ialah hal nyata yang dilakukan secara bersamaan 
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meskipun terpaut oleh jarak dan perbedaan waktu. Penggunaan virtual 

learning sendiri digunakan dalam pembelajran jarak juah yang di usung 

untk menanggulangi dan membantu proses pembelajaran tatap muka yang 

tidak bisa dilaksanakan karena faktor pandemic covid-19. Adapun 

pembahasan hasil penemuan sebagai berikut: 

a. Penggunaan teknologi virtual pada Pendidikan agama islam 

Tekonologi yang digunakan pada pembelajaran ini yang 

dimaksud ialah Teknologi digital berupa virtual atau lebih 

sederhananya virtual biasa di sebut dengan Maya
79

 penggunaan virtual 

sendiri digunakan untuk menyampaikan secara langsung materi yang 

disampaikan dan juga menjelaskan materi yang ada di pembelajaran 

agama islam. Penyampaian ini dilaksanakan secara bergantian 

tergantung dengan kelas dari masing masing peserta didik. Adapun 

perubahan jadwal dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini tidak 

seperti pembelajaran tatap muka secara biasa. Penjadwalan ini 

berlangsung salama setidaknya peserta didik ini menggunakan dan 

mengakses virtual selama satu minggu sekali untuk menerima materi 

yang dilaksanakan. Mengingat pendidik mata pelajaran pendidikan 

agama islam di SMP Negeri 2 Rambipuji ini hanya satu orang saja oleh 

karena itu penggunaan secara intens pada pembelajaran virtual sangat 

kurang.  
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 Pada penggunaan teknologi virtual sendiri dalam 

pemeblajaran jarak jauh ini di SMP Negeri 2 Rambipuji seperti yaang 

telah di paparkan dalam sub bab sebelumnya bawasannya kendala 

kendala dalam pembelajaran ialah perihal teknis seperti kurang adanya 

jaringan, mobile atau smartphone yang kurang memadai dan juga 

kendala data jaringana provider yang menghabiskan tidak sedikit dalam 

sekali sesi. Secera lebih detal akan di jelaskan. 

Dari kendala teknis yang ada seperti teknologi dari peserta didik 

ini berupa mobile atau smartphone yang kurang memadai. Banyak 

faktor yang mempengaruhinya diantaranya, keluarga yang kurang 

mampu, mobile atau smartphone yang masih milik orangtuanya, 

ataupun smartphone yang masih sederhana belum memiliki spesifikasi 

yang bisa untuk digunakan dalam virtual. 

Sebelum melangakah lebih jauh, penggunaan virtual ini 

menggunakan aplikasi zoom atau lebih lengkapnya “Zoom Cloud 

Meeting adalah sebuah aplikasi yang dapat menunjang kebutuhan 

komunikasi dimanapun dan kapanpun dengan bayak orang tanpa harus 

bertemu fisik secara langsung. Aplikasi ini untuk video conference, 

dengan mudah
80

 atau google meet Aplikasi Google Meet adalah 

aplikasi berbasis Web untuk melakukan pertemuan online atau kelas 

online
81

, dari kedua aplikasi ini rata-rata peserta didik dan pendidik 

sering menggunakan keduanya untuk pelajaran secara jarak jauh. 
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Ketika di hadapkan dengan pembelajaran tatap muka terbatas. 

Penggunaan virtual learning ini sedikit menurun dan dikarenakaan 

penggunaan hanya pada peseerta didik yang belum dapat melakukan 

pembelajaran tatap muka dikarenakan pergantian jadwal. 

Penggunaan virtual yang sudah terjadwal dalam tiap harinya 

untuk penyampaian materi yang memerlukan untuk praktek akan 

dilaksanakan pembelajaran secara virtual. Dari data yang sudah peneliti 

himpun penggunaan virtual ini digunakan untuk menanggulangi kurang 

pahamnya dalam pembelajaran pada peserta didik. Meski banyak 

kendala akan tetap dilaksanakan sehingga memberikan pengalaman 

tersendiri bagi peserta didik. Disamping itu faktor yang mempengaruhi 

peserta didik dan pendidik dihadapakan dengan situasi keputusan 

menteri untuk pembelajaran jarak jauh yang menjadikan demikian. 

Bukan melainkan tidak melaksanakan pembelajaran virtual seperti 

instansi yang lain dimana intens dalam satu hari ada beberapa kali. 

Untuk di SMP Negeri 2 Rambipuji ini dalam satu harinya tidak begitu 

banyak di lakukan dalam seharinya. Mengingat permasalahan teknis 

yang ada. Pada mata pelajaran pendidikan agama islam sendiri 

diberikan ruang dalam seharinya.  

b. Blended learning pendidikan agama islam 

 Pengunaan teknologi virtual dapat dijadikan sebagai media 

penyampaian materi dan juga untuk evaluasi peserta didik. Pada 

penemuannya penggunaan virtual learning pada mata pelajaran 
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Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Rambipuji sebagai salah 

satu solusi yang digunakan unutk menanggulangi pembelajaran yang 

tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka atau langsung.  

Pada pembelajaran campuran ini peran penggunaan virtual 

learning ini tidak begitu berperan. Yang dimana peserta didik dapat 

langsung menemui para pendidik di SMP Negeri 2 Rambipuji. Oleh 

karena itu peran virtual sendiri ditemui guna untuk kepentingan yang 

sangat urgent atau mendesak. Di SMP Negeri 2 Rambipuji sendiri 

menggunanakan pembelajaran campuran atau blended learning Ketika 

peserta didik tidak bisa melaksanakan untuk penggunaan pembelajaran 

secara virtual. Yang dimana peserta didik dapat untuk datang ke 

sekolah dengan jumlah yang ssangat terbatas. Dikarenakan secara 

geografis sekolah SMP Negeri 2 Rambipuji sendiri teletak di pedesaan 

dan juga ada sebagian yang luas ialah persawahan dan perkebunan 

menjadikan kekuatan jaringan lemah untuk dilaksanakannya 

pembelajaran secara virtual.  

Dari sudut pandang para pendidik di SMP Negeri 2 Rambipuji 

sendiri semua dewan pendidik sangat berdedikasi dalam mengemban 

tugas yang ada. Dapat di lihat ketika selama pembelajaran jarak jauh di 

masa pandemi para dewan pendidik tetap datang ke sekolah disamping 

itu dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Pada 

penggunaanya pembelajaran virtual ini mendekatkan peserta didik yang 

jauh untuk tetap belajar dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu akan 
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tetapi belum dapat di laksanakan dikarenakan faktor kendala teknis 

yang ada sehingga perlu adanya kesiapan dalam menggunakan sarana 

dan prasarana. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dalam blended learning 

(penggabungan antara metode konvensional dan e-learning) proses 

pembelajaran pada SMPN 2 Rambipuji ini dapat menggunakan media sosial, 

audio, video yang berbasis web. Peserta didik sendiri harus mandiri dan 

bertanggung jawab dalam waktu tertentu saat berlangsungnya e-learning. 

Suasana pembelajaranpun mengharuskan tenaga pendidik untuk memainkan 

peran yang lebih aktif dan menarik dalam penyampaian materi 

pembelajarannya. Blended learning sendiri tidak berarti menggantikan model 

belajar konvesional dalam kelas, tetapi berguna untuk memperkuat model 

belajar tersebut melalui pengembangan teknologi pembelajaran. Adapun 

kesimpulan dari setiap aspek penelitian sebagai berikut: 

1. Penggunaan mobile/smartphone pada blended learning mata pelajaran 

Pendidikan agama islam di SMP Negeri 2 Rambipuji digunakan dalam 

pembelajaran blended lerning atau pembelajaran campuran yang 

didalamnya memiliki penemuan pada sisi positif yang pembelajaran dapat 

dilakukan dimana saja dan juga akses pembelajaran yang tidak terbatas, 

dalam sisi negatifnya. Nilai karakter dan juga adab dalam pembelajaran 

kurang tertanam dengan betul serta evaluasi yang kurang maksimal dalam 

pembelajaran jarak jauh. 
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2. Penggunaan media social pada blended learning mata pelajaran 

pendidikan agama islam di SMP Negeri 2 Rambipuji. Mempunyai 

dampak positif dan juga negatife, adapun dampak positif dari 

pembelajaran campuran ini peserta didik akan peka terhadap tanggung 

jawab yang di emban sebagi pembelajran atau usia belajar sehingga 

teknologi yang di gunakan dapat dimanfaatkan. Dampak negatifnya 

peserta didik enggan berinteraksi dalam dunia nyata dikarenakan lebih 

berfokus pada dunia maya. Dan juga pada pembelajaran yang berjalan 

kurang. 

3. Penggunaan virtual pada blended learning mata pelajaran pendidikan 

agama islam di SMP Negeri 2 Rambipuji. Adapun di temukannya dua 

komponen yaitu pembelajaran yang diaplikasikan dalam pendidikan 

agama islam dan pembelajaran campuran atau blended learning pada yang 

dapat disimpulkan ialah penggunaan virtual ini hanya untuk 

penanggulangan dalam dunia pembelajaran yang selalu diawasi dan di 

bimbing oleh orang tua dan pada anak usia yang menginjak dewasa. Pada 

pembelajaran yang di laksanakan di SMP Negeri 2 Rambipuji perlu 

adanya pengawasan dan peran aktif orang tua serta teknologi yang 

memadai dari setiap peserta didik. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di SMP Negeri 2 Rambipuji, 

maka penulis ingin memberukan saran yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dan masukan untuk menjadikan SMP Negeri 2 Rambipuji 
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menjadi lebih baik lagi kedepannya. Adapun saran dan masukan sebagai 

berikut: 

1. Bagi kepala sekolah 

Diharapkan kegiatan pembelajara tatap muka dan jarak jauh dipadukan 

dengan kurikulum yang sistematis, dan sarana digital ditingkatkan lagi. 

2. Bagi guru Pendidikan agama islam. 

Lebih intens dalam mengembangkan potensi dari peserta didik. Sehingga 

pesrta didik lebih percaya diri dan juga lebih semangat untuk belajar  

3. Bagi peserta didik 

Diharapkan lebih serius dan juga semangat dalam menerima materi dari 

bapak dan ibu guru. 

4. Bagi peneliti yang lain 

Diharapkan untuk mengembangkan lebih baik lagi apabila melakukan 

penelitian yang berhubungan dengan penggunaan teknologi dalam 

pembelajaran. 
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judul variabel  Sub variabel indikator Sumber data metode Focus penelitian 

Penggunaan 

teknologi 

digital  pada 

blanded 

learning 

mata 

pelajaran 

Pendidikan 

agama islam 

di SMPN 2 

rambipuji 

1. Teknolog

i digital 

2. Blend

ed learning  

 

1. Mobile 

2. sosial 

media   

3. virtual 

 

a. Uptodate teknologi 

b. penguasaan 

c. kretif  

 

a. etika bersosial 

media  

b. disiplin  

 

a. semangat belajar 

b. tutur kata  

1.Data primer 

a) a kepala SMP N  

2 rambipuji 

b) Guru 

Pendidikan 

c) agama Islam  

d) Kesiswaan  

e) Kurikulum 

f) peserta didik 

2.Data Sekunder 

a. Dokumentasi 

b. Kepustakaan 

1. Pendekatan dan jenis 

penelitian   

a. Pendekatan 

kualitatif  

b. Jenis penelitian 

lapangan  

2. Metode pengumpulan 

data : 

a. Observsi 

b. Wawancara 

c. Dokumentasi  

3. Teknik analisis data 

model Miles dan 

Huberman : 

a. kondensasi data 

b. penyajian data 

c. penarikan  

kesimpulan dan 

verifikasi  

4. Keabsahan data : 

a. Triangulasi sumber 

b. Triangulasi teknik 

1.Bagaimana penggunaan 

mobile pada blended learning 

mata pelajaran Pendidikan 

agama islam di SMPN 2 

Rambi Puji Kab. Jember? 

2.Bagaaimana penggunaan 

sosial media  pada blended 

learning pada pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di 

SMP Negeri 2 Rambipuji Kab. 

Jember ? 

3.Bagaimana penggunan virtual 

learning pada blended learning 

maata pelajaran Pendidikan 

agama islam di SMPN 2 rambi 

puji Kab, Jember ? 

 



 
 

 
 

Lampiran 3 

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA 

 

A. pedoman wawancara  

1. bagaimana penggunaan mobile atau smartphone pada blended learning mata 

pelajaran pendidikan agama islam di SMP Negeri 2 Rambipuji 

a) apa saja yang dilakukan selama pembelajaran mobile atau smartphone 

pada blended learning mata pelajaran pendidikan agama islam di SMP 

Negeri 2 Rambipuji? 

b) bagaimana jika ada siswa yang tidak bisa ikut mobile atau smartphone 

pada blended learning mata pelajaran pendidikan agama islam di SMP 

Negeri 2 Rambipuji?  

c) bagaimana mana memberikan tugas kepada siswa dengan mobile atau 

smartphone pada blended learning mata pelajaran pendidikan agama islam 

di SMP Negeri 2 Rambipuji? 

d) kendala-kendala yang dialami peserta didik dan pendidik dalam 

penggunaan mobile atau smartphone pada blended learning mata pelajaran 

pendidikan agama islam di SMP Negeri 2 Rambipuji? 

e) kurikulum yang digunakan dalam penggunaan mobile atau smartphone 

pada blended learning mata pelajaran pendidikan agama islam di SMP 

Negeri 2 Rambipuji? 

f) bagaimana meningkatkan nilai peserta didik dalam penggunaan mobile 

atau smartphone pada blended learning mata pelajaran pendidikan agama 

islam di SMP Negeri 2 Rambipuji? 

g) apakah seluruhnya mempunyai mobile atau smartphone pada blended 

learning mata pelajaran pendidikan agama islam di SMP Negeri 2 

Rambipuji? 

2. bagaimana penggunaan media sosial pada blended learning mata pelajaran 

pendidikan agama islam di SMP Negeri 2 Rambipuji 

a) aplikasi medsos apa yang digunakan dalam blended learning mata 

pelajaran pendidikan agama islam di SMP Negeri 2 Rambipuji? 

b) Bagaimnana proses penggunaan media sosial pada blended learning mata 

pelajaran pendidikan agama islam di SMP Negeri 2 Rambipuji? 

c) Apa kendala penggunaan media sosial pada blended learning mata 

pelajaran pendidikan agama islam di SMP Negeri 2 Rambipuji? 

d) Bagaimana evaluasi dari penggunaan media sosial pada blended learning 

mata pelajaran pendidikan agama islam di SMP Negeri 2 Rambipuji? 



 
 

 
 

e) Bagaimana teknis dari penggunaan media sosial pada blended learning 

mata pelajaran pendidikan agama islam di SMP Negeri 2 Rambipuji 

f) Bagaimana solusi untuk permasalahan penggunaan media sosial pada 

blended learning mata pelajaran pendidikan agama islam di SMP Negeri 2 

Rambipuji 

3. bagaimana penggunaan virtual Learning pada blended learning mata 

pelajaran pendidikan agama islam di SMP Negeri 2 Rambipuji 

 

a) bagaimana penggunaan Learning pada blended learning mata pelajaran 

pendidikan agama islam di SMP Negeri 2 Rambipuji? 

b) kendala apa saja dalam penggunaan virtual Learning pada blended 

learning mata pelajaran pendidikan agama islam di SMP Negeri 2 

Rambipuji 

c) bagaimana jika ada siswa yang tidak bisa ikut dalam penggunaan virtual 

Learning pada blended learning mata pelajaran pendidikan agama islam di 

SMP Negeri 2 Rambipuji? 

d) Bagaimana proses penggunaan virtual Learning pada blended learning 

mata pelajaran pendidikan agama islam di SMP Negeri 2 Rambipuji 

e) Bagaimana evaluasi penggunaan virtual Learning pada blended learning 

mata pelajaran pendidikan agama islam di SMP Negeri 2 Rambipuji 

f) Bagaimana penilaian penggunaan virtual Learning pada blended learning 

mata pelajaran pendidikan agama islam di SMP Negeri 2 Rambipuji 

B. PEDOMAN OBSERVASI 

1. Kondisi SMP Negeri 2 Rambipuji. 

2. Proses kegiatana pembelajaran jarak jauh dan tatap muka terbatas. 

3. Budaya religius SMP Negeri 2 Rambipuji. 

4. Kondisi siswa SMP Negeri 2 Rambipuji..  

C. PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Sejarah SMP Negeri 2 Rambipuji. 

2. Visi, misi dan tujuan SMP Negeri 2 Rambipuji. 

3. Struktur organisasi SMP Negeri 2 Rambipuji. 

4. Daftar guru SMP Negeri 2 Rambipuji.. 

5. Sarana dan prasarana SMP Negeri 2 Rambipuji. 

6. Foto kegiatan proses pembelajaran jarak jauh dan tatap muka. 

  

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 4 

DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

Ruangan Nampak sepi dan renggang selama pembelajaran jarak jauh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses pembelajarana tatap muka yang menggunakan protokol kesehatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Bersama bapak solehan selaku guru mata pelajaran Pendidikan agama 

islam 
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