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ABSTRAK 

Siti Shofiyah, 2022. Inovasi Pembelajaran Tematik Melalui E-learning Madrasah Pada 

Masa Pandemi Covid-19 di Madrasah Ibtida’iyah Ma’arif 01 KH. 

Shiddiq Jember. Tesis. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Pascasarjana UIN KHAS Jember. Pembimbing I: Dr. H. Moh. 

Sahlan, M.Ag. Pembimbing II: Dr. Andi Suhardi, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Inovasi Pembelajaran Tematik, E-learning Madrasah 

 

Sejak tahun 2020 sampai 2021, wabah covid-19 belum juga usai. Hal ini 

dibuktikan dengan berlangsungnya pembelajaran secara online yang masih dilakukan 

di Madrasah Ibtida’iyah. Dalam pembelajaran online, Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

mengalami kendala yaitu mulai menurunnya motivasi belajar peserta didik, hal ini 

dapat dilihat dari kehadiran peserta didik yang semakin minim, serta keterlambatan 

peserta didik dalam pengumpulan tugas. Oleh karena itu, Mima 01 KH. Shiddiq 

Jember menginovasikan pembelajaran menggunakan e-learning madrasah. 

Fokus penelitian yaitu (1) bagaimana inovasi materi pembelajaran tematik 

melalui e-learning madrasah?, (2) bagaimana inovasi metode pembelajaran tematik 

melalui e-learning madrasah?, (3) bagaimana inovasi media pembelajaran tematik 

melalui e-learning madrasah?, (4) bagaimana inovasi asesmen pembelajaran tematik 

melalui e-learning madrasah? Tujuan penelitian yaitu (1) untuk mendeskripsikan 

inovasi materi pembelajaran tematik melalui e-learning madrasah, (2) 

mendeskripsikan inovasi metode pembelajaran tematik melalui e-learning madrasah, 

(3) mendeskripsikan inovasi media pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah, (4) mendeskripsikan inovasi asesmen pembelajaran tematik melalui e-

learning madrasah.  

Teori penelitian ini yaitu menggunakan teori Ausubel tentang inovasi 

pembelajaran tematik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis 

penelitian yang digunakan Studi kasus. Subjek penelitian yaitu kepala madrasah, waka 

kurikulum, guru kelas dan peserta didik. Sumber data yaitu: data primer dan data 

sukunder. Teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Analisis data menggunakan analisis data interaktif Miles and Huberman. Keabsahan 

yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan member check.  

Hasil Penelitian yaitu: (1) Inovasi materi pembelajaran kelas II dan IV yaitu: 

pengembangan materi menjadi cerita, pengembagan materi menjadi video 

pembelajaran, pengembangan materi menjadi bahan ajar. (2) Inovasi metode 

pembelajaran kelas II dan IV yaitu: metode ceramah online, metode diskusi online, 

metode permainan, dan metode praktek (3) Inovasi media pembelajaran kelas II dan 

IV yaitu: media pembelajaran menggunakan gambar, video, youtube, dan bahan ajar 

berupa Microsoft office (4) Inovasi asesmen pembelajaran kelas II dan IV yaitu: 

asesmen kognitif menggunakan quiziz dan CBT, google formulir, afektif melalui 

kedisplinan, tanggung jawab, percaya diri, psikomotorik melalui penilaian kinerja, 

proyek dan protofolio.  
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ABSTRACT 

Siti Shofiyah, 2022. Thematic Learning Innovation Through Madrasah E-learning 

During the Covid-19 Pandemic at Madrasah Ibtida'iyah Ma'arif 01 

KH. Siddiq Jember. Thesis. Postgraduate Madrasah Ibtidaiyah 

Teacher Education Study Program at UIN KHAS Jember. Advisor 

I: Dr. H. Moh. Sahlan, M.Ag. Advisor II: Dr. Andi Suhardi, M.Pd. 

 

Keywords: Thematic Learning Innovation, Madrasah E-learning 

 

From 2020 to 2021, the Covid-19 outbreak has not yet ended. This is 

evidenced by the ongoing online learning that is still being carried out at 

Madrasah Ibtida'iyah. In online learning, Mima 01 KH. Shiddiq Jember has 

experienced problems, namely the decline in students' learning motivation, 

this can be seen from the increasingly minimal attendance of students, as well 

as the delay of students in collecting assignments. Therefore, Mima 01 KH. 

Shiddiq Jember innovates learning using e-learning madrasas. 

The focus of the research is (1) how to innovate thematic learning 

materials through e-learning madrasas?, (2) how to innovate thematic learning 

methods through e-learning madrasas?, (3) how to innovate thematic learning 

media through e-learning madrasas?, (4 ) how is the thematic learning 

assessment innovation through e-learning madrasas? The research objectives 

are (1) to describe innovations in thematic learning materials through e-

learning madrasas, (2) to describe innovations in thematic learning methods 

through e-learning madrasas, (3) to describe innovations in thematic learning 

media through e-learning madrasas, (4) to describe innovation of thematic 

learning assessment through e-learning madrasas. 

The theory of this research uses the Ausubel theory of thematic 

learning innovation. This study uses a qualitative approach. The type of 

research is a case study. The research subjects are the head of the madrasas, 

waka curriculum, class teachers and students. Sources of data are: primary 

data and secondary data. Data collection techniques are: observation, 

interviews and documentation. Data analysis uses Miles and Huberman 

interactive data analysis. The validity is source triangulation, technical 

triangulation and member check. 

The results of the research were: (1) Innovation of class II and IV 

learning materials, namely: developing material into stories, developing 

material into learning videos, developing material into teaching materials. (2) 

Class II and IV learning method innovations, namely: online lecture method, 

online discussion method, game method, and practice method (3) Class II and 

IV learning media innovation, namely: learning media using pictures, videos, 

YouTube, and teaching materials in the form of Microsoft office (4) 

Innovation for class II and IV learning assessments, namely:cognitive 

assessment using quiziz and CBT, google forms, affective through discipline, 

responsibility, self-confidence, psychomotor through performance appraisal, 

projects and portfolios. 
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 ملخص البحث

ابتكار التعليم املوضوعي من خالل التعليم اإللكرتوين للمدرسة أثناء تفشي . 2222. صافية سييت
كياىي حاج أمحد صديق مجرب. رسالة   29باملدرسة االبتدائية املعارف  91-جائحة كوفيد 

امعة كياىي حاج أمحد اجلاملاجستري. كلية الدراسات العليا تعليم املعلمي املدرسة االبتدائية يف 
 حلكومية جبمرب صديق اإلسالمية ا

 الكلمات الرئيسية: ابتكار، التعليم املوضوعي، التعليم اإللكرتوين

بعد. يتضح ىذا من خالل  91-، مل ينتو تفشي كوفيد  2229إىل عام  2222من  أوائل عام 
التعليم املستمر عرب اإلنرتنت الذي ال يزال يتم تنفيذه يف املدرسة االبتدائية. يف التعليم عرب 

كياىي حاج أمحد صديق مجرب عاىن من مشاكل ، أال   29. باملدرسة االبتدائية املعارف اإلنرتنت
وىي اخنفاض دوافع للتعلم لدى الطالب ، وميكن مالحظة ذلك من قلة حضور الطالب بشكل 
مرتدد ، فضاًل عن تأخر الطالب يف تسليم الورقات الوظيفية. لذلك ، املدرسة االبتدائية املعارف 

 اج أمحد صديق مجرب قام باستخدام التعليم اإللكرتوين جلعل االبتكار عند التعلم.كياىي ح  29

( كيفية ابتكار املواد التعليمية املوضوعية عرب التعليم اإللكرتوين 9ينصب تركيز البحث على )
( 3( كيفية ابتكار األساليب التعليم املوضوعي عرب التعليم اإللكرتوين للمدرسة ؟، )2للمدرسة ؟، )

( كيف يتم ابتكار 4كيفية ابتكار الوسائل التعليمية املوضوعية عرب التعليم اإللكرتوين للمدرسة ؟، )
( وصف 9التقييم التعلم املوضوعي عرب التعليم اإللكرتوين للمدرسة ؟ أىداف البحث ىي )

تكارات يف ( لوصف االب2االبتكارات يف مواد التعليم املوضوعي عرب التعليم اإللكرتوين للمدرسة ، )
( لوصف االبتكارات يف الوسائل 3األساليب التعليم املوضوعي عرب التعليم اإللكرتوين للمدرسة ، )

( لوصف االبتكارات التقييم التعليم 4التعليم املوضوعي عرب التعليم اإللكرتوين للمدرسة ، )
 املوضوعي عرب التعليم اإللكرتوين للمدرسة.

ية اجلشطالت يف ابتكار التعليم املوضوعي. تستخدم ىذه الدراسة تعتمد نظرية ىذا البحث على نظر 
هنجا نوعيا. نوع البحث املستخدم ىو دراسة حالة. وكانت موضوعات البحث ىي رئيس املدرسة 
، ونائب الرئيس لألمور التعليمية ، ومعلمي الصف ، والطالب. مصادر البيانات ىي: البيانات 

نيات مجع البيانات ىي: املراقبة واملقابالت والتوثيق. يستخدم حتليل األولية والبيانات الثانوية. تق
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. الصالحية ىي تثليث املصدر ، التثليث الفين ميلس و ىؤبرمن البيانات حتليل البيانات التفاعلي ل
 وتقييم األعضاء.

املواد إىل ( ابتكارات املواد التعليمية من االفصل الثاين والرابع ، فهي: تطوير 9نتائج البحث ىي: )
( 2قصص ، وتطوير املواد إىل مقاطع فيديوىات التعليمية ، وتطوير املواد إىل مواد تعلمية. )

ابتكارات طريقة التعلم يف الفصل الثاين والرابع ، فهي: طريقة احملاضرة عرب اإلنرتنت ، وطريقة 
الوسائل التعليم يف الفصل ( ابتكارات 3املناقشة عرب اإلنرتنت ، وطريقة اللعبة ، وطريقة املمارسة )

و املواد  واليوتوبالثاين والرابع ، وىي: تعلم الوسائل باستخدام الصور ومقاطع الفيديوىات 
( االبتكارات يف التقييم التعليم يف الفصل الثاين والرابع، فهي: التقييم 4) اوفيسالتعليمية يف شكل 

والعاطفة من خالل االنضباط  ، غوغل، وأشكال  جبتاملعريف باستخدام اختبار قصري و 
 واملسؤولية والثقة بالنفس واحلركية من خالل تقييم األداء واملشاريع و احملافظ.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Sejak tahun 2020 sampai 2021 wabah covid-19 belum juga usai, 

terutama dalam bidang pendidikan, hal ini dibuktikan dengan beberapa 

sekolah tingkat dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi belum bisa 

melaksanakan pembelajaran tatap muka secara optimal. Dampak yang 

diberikan wabah ini pada kegiatan belajar mengajar cukup terasa, hal tersebut 

terlihat dari pembelajaran yang semestinya dilakukan secara langsung dan 

bermakna sekarang hanya dapat dilakukan secara mandiri, dengan begitu 

peserta didik melakukan pembelajaran secara tidak langsung dengan 

memanfaatkan pembelajaran dalam jaringan yang dirasa cukup tepat guna 

pada situasi pandemi saat ini.
1
 

Pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi ini tidak terlepas dari 

kurikulum sebagaimana pembelajaran semestinya, pencapaian kompetensi 

tetap harus diupayakan, karena terjadinya perubahan sistem belajar maka 

pendidik dan peserta didik harus beradaptasi dengan cara belajar yang baru 

yaitu dengan pembelajaran secara online. Meskipun pelaksanaan pembelajaran 

secara online, namun ketercapaian tujuan pembelajaran harus sesuai dengan 

tujuan pendidikan. Adapun tujuan pendidikan di Indonesia sesuai dengan ayat 

Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut:  

 

                                                             
1
 Oktafia Ika Handarini dan Siti Sri Wulandari, Pembelajaran Daring Sebagai Upaya Study From 

Home (SFH) Selama Pandemi Covid 19, Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP), 

Vol. 8, No. 3, 2020, 497. 
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 “Artinya: Wahai manusia sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 

Sungguh, yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah ialah orang 

yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha 

teliti.”
2
 

 

Berdasarkan surah Al-Hujurat ayat 13 tersebut dijelaskan bahwa 

manusia yang paling mulia bagi Allah adalah manusia yang paling tinggi 

takwanya. Hal ini juga selaras dengan tujuan pendidikan yang ada di 

Indonesia berdasarkan Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 3 yaitu: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”.
3
 

  

Pelaksanaan pembelajaran secara online menjadi solusi dalam dunia 

pendidikan saat ini serta harus dimaknai secara positif. Akselerasi pendidikan 

yang terjadi karena pandemi mengharuskan para pendidik menguasi teknologi 

yang merupakan cerminan perkembangan teknologi digital 4.0. Pandemi 

dalam hal ini merupakan katalis yang mengharuskan kita menjadi lebih baik 

dalam melaksanakan pembelajaran online menggunakan teknologi. Tenaga 

                                                             
2
 Al-Qur’an, 13:49. 

3
 Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) (UU RI No. 

20 Th. 2003), (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), 3. 
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kependidikan dapat memanfaatkan aplikasi daring sebagai penggerak motivasi 

belajar, salah satunya aplikasi yang dapat digunakan yaitu e-learning 

madrasah.    

E-learning madrasah adalah media pembelajaran online yang 

disediakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai salah satu 

infrastruktur dalam hal pendidikan untuk mengalihkan pembelajaran online 

karena wabah covid-19. E-learning madrasah merupakan aplikasi dengan 

tujuan menunjang proses pembelajaran di madrasah agar tetap berlangsung 

dalam masa pandemi, e-learning madrasah digunakan oleh semua jenjang 

pendidikan yang dibawahi oleh Kementerian Agama, yaitu mulai dari 

Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), sampai Madrasah 

Aliyah (MA). Dengan adanya e-learning madrasah, diharapkan agar 

pembelajaran menjadi lebih terstruktur, menarik dan interaktif. E-learning 

madrasah memiliki 6 role akses, diantaranya: (1) operator madrasah 

(administrator), (2) guru mata pelajaran, (3) guru bimbingan konseling, (4) 

wali kelas, (5) siswa, dan (6) supervisor (kepala madrasah dan jajarannya).
4
 

Keunggulan e-learning madrasah dengan e-learning lainnya yaitu 

platform yang terdapat pada e-learning madrasah sangat lengkap dan sesuai 

dengan kebutuhan pendidik dan peserta didik, yaitu yang terdiri dari kelas 

online, yang mencakup SK, KI, KD, KKM, RPP, bahan ajar, data siswa 

tergabung, absensi kelas, jurnal guru, CBT, penilaian KI 3 serta penilaian KI 

4. Sehingga akan memudahkan pendidik dalam mengembangkan atau 

                                                             
4
 E-learning Madrasah Official, https://elearning.kemenag.go.id, diakses pada tanggal 25 Juni 

2021. 

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


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

 

 

4 

berinovasi terkait pembelajaran, baik metode, materi, media maupun evaluasi 

dalam pembelajaran.
5
 

Pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila memenuhi ciri-ciri 

sebagai berikut: a) dapat mengembangkan pemahaman siswa terhadap materi 

belajar, b) membuat siswa menjadi memiliki rasa ingin tahu, c) membuat 

siswa menjadi tertantang, d) dapat membuat siswa aktif secara mental, fisik 

dan psikis, e) membantu siswa tumbuh kreatif, f) mudah dilaksanakan oleh 

guru. Penggunaan e-learning madrasah diharapkan dapat menjadikan 

pembelajaran menjadi efektif. 

Pembelajaran e-learning pada tingkat Satuan Dasar atau Madrasah 

Ibtida’iyah diimplementasikan dalam pembelajaran tematik. Pembelajaran 

tematik merupakan model yang harus diterapkan sesuai kurikulum yang ada 

saat ini.
6
 Pembelajaran tematik harus digunakan dalam proses belajar 

mengajar di tingkat dasar, karena pembelajaran tematik bertujuan 

menyampaikan konsep pembelajaran secara utuh dan menyeluruh kepada 

siswa sehingga tujuan pendidikan nasional untuk membentuk pranata sosial 

yang kuat dan berwibawa akan terwujud.  

Pembelajaran tematik pada hakikatnya menekankan pada siswa baik 

secara individual maupun kelompok untuk aktif mencari, menggali, dan 

menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik.
7
 Oleh 

karena itu, dalam pelaksanaannya memerlukan berbagai sarana dan prasarana 

                                                             
5
 E-learning Madrasah Official…, 25 Juni 2021. 

6
 Mohammad syaifuddin, Implementasi Pembelajaran Tematik di Kelas 2 SD Negeri Demangan 

Yogyakarta, tadris: jurnal keguruan dan ilmu tarbiyah, vol 2 no 2, Desember 2017. 140. 
7
 Abdul Majid, Pembelajaran Tematik Terpadu (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 190. 



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

 

 

5 

belajar. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa 

dalam proses belajar secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa 

dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan 

sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Pembelajaran tematik 

mempunyai kaitan dengan psikologi perkembangan karena isi materi 

didasarkan pada tahap perkembangan peserta didik. Pembelajaran ini juga 

perlu mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi 

sehingga akan membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang 

abstrak.  

Dengan diterapkannya pendekatan tematik dalam pembelajaran akan 

membuka ruang yang luas bagi peserta didik untuk mengalami sebuah 

pengalaman belajar yang lebih bermakna, berkesan dan menyenangkan. 

Dalam pembelajaran tematik, pembelajaran tidak semata-mata mendorong 

peserta didik untuk mengetahui (learning to know), tapi belajar juga untuk 

melakukan (learning to do), belajar untuk menjadi diri sendiri (learning to be) 

dan belajar untuk hidup bersama (learning to live together).
8
 

Pelaksanaan pembelajaran tematik tentunya tidak terlepas dari kendala, 

terutama dalam pelaksanaan pembelajaran secara online. Sebagaimana hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Oktavianti yang menemukan kendala dalam 

mengimplementasikan pembelajaran pada masa pandemi covid yaitu materi 

pembelajaran tidak tersampaikan dengan baik, jam belajar yang tidak sesuai 

                                                             
8
 Mohamad Muklis, Pembelajaran Tematik, Fenomena: STAIN Samarinda, Vol. IV, No. 1, 2012.  
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dengan jadwal, pemberian tugas sebagai pengganti jadwal pembelajaran.9 

Oktafia dan Siti dalam jurnalnya menemukan bahwa dalam melakukan tatap 

muka bersama peserta didiknya melalui aplikasi yang dapat diakses dengan 

jaringan internet terdapat beberapa kendala yang ada dalam pembelajaran 

daring, seperti penyampaian materi yang monoton, jaringan yang kurang baik, 

sehingga membuat para peserta didik kurang berminat terhadap pembelajaran 

daring tersebut.
10

 

Inovasi pendidikan dan pembelajaran merupakan langkah yang tepat 

dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam proses pendidikan pada 

umumnya dan proses pembelajaran khususnya.
11

 Dengan demikian, inovasi 

pembelajaran dapat dilaksanakan oleh pendidik untuk memperbaiki 

kelemahan-kelemahan dalam proses pembelajaran, sehingga dapat mencapai 

hasil yang lebih baik dan sesuai dengan yang diharapkan.  

Suyanto dalam Wagiran menyatakan bahwa inovasi bertujuan untuk 

melakukan perubahan dalam arah positif. Jika inovasi berhasil 
diadopsi, maka akan terjadi berbagai perubahan, pembaharuan, dan 

peningkatan kualitas dalam bidang pendidikan. Agar dapat melakukan 

inovasi dengan baik kita perlu memahami hubungan antara inovasi itu 

sendiri dengan hakekat perubahan yang tidak jarang harus berhadapan 

dengan berbagai kultur, praktik, dan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi 

di masyarakat.
12

 

 

                                                             
9
 Oktaviyanti Anwar, “Implementasi Pembelajaran Berbasis E-Learning Pada Masa 

Pandemicovid-19 Di SD Muhammadiyah Plus Salatiga”, (IAIN Salatiga, Salatiga, 2020), 9. 
10

 Oktafia Ika Handarini dan Siti Sri Wulandari, Pembelajaran Daring Sebagai Upaya Study From 

Home (SFH) Selama Pandemi Covid 19, Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP), 

Vol. 8, No. 3, 2020, 497. 
11

 Muh.Awaluddin.T, “Pelaksanaan Inovasi Guru Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(Pai) Di Smp Darul Falah Enrekang Kabupaten Enrekang”, (Uin Alauddin Makassar, Makassar, 

2016), 2.  
12

 Wagiran, Inovasi Pembelajaran dalam Penyiapan Tenaga Kerja Masa Depan, JPTK: Fakultas 

Teknik UIN Yogyakarta, Vol. 16, No. 1, 43-55.  
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Dalam melakukan inovasi pembelajaran tentu tidak akan terlepas dari 

komponen-komponen pembelajaran itu sendiri, teori-teori pembelajaran, 

maupun kebijakan penerapan kurikulum yang berdampak pada orientasi 

pembelajaran. Apabila dilihat dari komponen-komponen pembelajaran, maka 

inovasi pembelajaran harus meliputi pertimbangan unsur: peserta didik, 

pengajar, materi dan bahan, media, sarana dan prasarana, biaya, dan hidden 

curriculum.
13

 

Pada dasarnya peserta didik tidak hanya belajar dari materi dan bahan 

ajar yang disampaikan oleh pengajar di dalam kelas. Keseluruhan lingkungan 

sekolah, interaksi antar peserta didik dan antar pengajar dengan peserta didik, 

budaya sekolah bahkan lingkungan tempat tinggal peserta didik amat sangat 

mempengaruhi proses pembelajaran. Inovasi dikatakan berhasil bila 

berdampak positif bagi proses pembelajaran peserta didik. 

Pada kenyataannya berdasarkan hasil wawancara dengan waka 

kurikulum di Mima 01 KH. Shiddiq Jember menyatakan bahwa problem yang 

dialami oleh sebagian peserta didik selama pembelajaran di masa pandemi ini 

tidak jauh berbeda dengan problem yang dialami oleh beberapa penelitian 

yang sudah ada yaitu mulai menurunnya motivasi belajar peserta didik 

dikarenakan pembelajaran yang monoton dengan pemberian tugas-tugas saja, 

penyampaian materi yang kurang menarik hanya berupa teks perintah untuk 

membaca buku tema, sehingga hal ini yang menyebabkan peserta didik tidak 

dapat menyelesaikan tugas secara tepat waktu karena merasa kesulitan dalam 

                                                             
13

 Wagiran, Inovasi Pembelajaran…., 43-55.  
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menyelesaikan tugas yang diberikan, dan semakin lama bahkan ada yang tidak 

mengumpulkan tugas.
14

 

Mima 01 KH. Shiddiq Jember merupakan madrasah ibtida’iyah 

ma’arif, yang dalam proses pembelajaran tematik menggunakan e-learning 

madrasah. Dalam pembelajarannya, guru menginovasikan berbagai 

pembelajaran tematik melalui e-learning madrasah ini salah satunya yaitu 

dengan berupa video, power point dan lain sebagainya. Hal ini tidak 

memandang usia sebagai pendidik, bukan hanya guru junior yang berinovasi, 

namun guru seniorpun tidak kalah semangat untuk terus belajar. Baik guru 

senior maupun junior saling bekerjasama dalam menginovasikan 

pembelajaran melalui e-learning madrasah.  

Menurut Sami’an sebagai wakil ketua kurikulum Mima 01 KH. 

Shiddiq, pemilihan media pembelajaran jarak jauh dengan e-learning 

madrasah dikarenakan e-learning madrasah merupakan media yang cukup 

kompleks dan fleksibel sesuai kebutuhan guru dan peserta didik, serta aplikasi 

e-learning madrasah ini sangat lengkap dan mudah digunakan. Dalam 

penerapan media pembelajaran e-learning madrasah ini Mima 01 KH. Shiddiq 

merupakan madrasah yang mendapat nilai unggul dalam penerapan 

pembelajaran menggunakan e-learning madrasah.
15

 Hal ini dapat dibuktikan 

dengan informasi yang terdapat dalam platform madrasah.kemenag.go.id 

                                                             
14

 Sami’an, Wawancara, Jember, 28 April 2021 
15

 Sami’an, Wawancara, Jember. 31 Maret 2021. 
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bahwa dalam pelaksanaan e-learning madrasah Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

terdapat dalam no urut 23 pada tingkat provinsi.
16

   

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti menganggap masalah ini 

menarik dan penting untuk diteliti lebih mendalam dengan judul penelitian 

“Inovasi Pembelajaran Tematik Melalui E-Learning Madrasah Pada 

Masa Pandemi Covid-19 Di Madrasah Ibtida’iyah Ma’arif 01 KH. 

Shiddiq Jember”. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka penelitian ini difokuskan 

kepada hal-hal sebagai berikut: 

1. Bagaimana inovasi materi pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada masa pandemi covid-19 di Mima 01 KH. Shiddiq Jember? 

2. Bagaimana inovasi metode pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada masa pandemi covid-19 di Mima 01 KH. Shiddiq Jember? 

3. Bagaimana inovasi media pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada masa pandemi covid-19 di Mima 01 KH. Shiddiq Jember? 

4. Bagaimana inovasi asesmen pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada masa pandemi covid-19 di Mima 01 KH. Shiddiq Jember? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

                                                             
16

 E-learning Madrasah Official, https://emadrasah.kemenag.go.id/elearning/01khs42, diakses pada 

tanggal 27 Juli 2021. 
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1. Untuk mendeskripsikan inovasi materi pembelajaran tematik melalui e-

learning madrasah pada masa pandemi covid-19 di Mima 01 KH. Shiddiq 

Jember. 

2. Untuk mendeskripsikan inovasi metode pembelajaran tematik melalui e-

learning madrasah pada masa pandemi covid-19 di Mima 01 KH. Shiddiq 

Jember. 

3. Untuk mendeskripsikan inovasi media pembelajaran tematik melalui e-

learning madrasah pada masa pandemi covid-19 di Mima 01 KH. Shiddiq 

Jember. 

4. Untuk mendeskripsikan inovasi asesmen pembelajaran tematik melalui e-

learning madrasah pada masa pandemi covid-19 di Mima 01 KH. Shiddiq 

Jember. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, guru, dan 

lembaga baik secara teoritis juga praktis. Adapun manfaat penelitian ini 

sebagai berikut:  

1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan 

pembaca sebagai khazanah pengembangan pembelajaran yang inovatif 

dengan ilmu teknologi e-learning madrasah dalam lembaga pendidikan 

tingkat dasar khususnya madrasah ibtidaiyah. 
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2. Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti, orang tua, guru, 

dan lembaga. 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan 

tentang inovasi pembelajaran tematik melalui e-learning madrasah, 

sehingga dapat dikembangkan dan dapat diterapkan ketika mengajar di 

sekolah guna untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar melalui 

e-learning. 

b. Bagi guru 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber untuk 

memberikan informasi dan rekomendasi bagi guru mengenai 

pengetahuan inovasi pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada masa pandemi. 

E. Definisi Istilah 

Untuk menjaga kekeliruan dalam memberikan interpretasi dalam judul 

ini, yaitu “Inovasi pembelajaran tematik melalui e-learning madrasah pada 

masa pandemi covid-19 di Madrasah Ibtida’iyah Ma’arif 01 KH. Shiddiq 

Jember”, maka penulis akan memberikan pengertian yang dianggap perlu 

sebagai berikut: 

1. Inovasi Pembelajaran Tematik 

Inovasi adalah pembaruan atau penambahan yang dilakukan guru 

kelas dalam proses pembelajaran yaitu pada aspek materi, metode, media, 
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dan asesmen. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang dirancang 

berdasarkan pada tema-tema tertentu. Tema yang dimaksudkan merupakan 

tema yang diintegrasikan antar mata pelajaran yang terkait atau terhubung.  

2. E-learning Madrasah  

E-learning Madrasah merupakan media pembelajaran online yang 

digunakan dalam pembelajaran di Mima 01 KH. Shiddiq Jember pada saat 

pandemi covid-19. Media E-learning Madrasah difungsikan sebagai alat 

untuk mengatur pembelajaran mulai dari penyampaian materi, proses 

pembelajaran sampai asesmen pembelajaran.   

 Berdasarkan definisi istilah diatas maka “Inovasi Pembelajaran 

Tematik Melalui E-learning Madrasah Pada Masa Pandemi Covid-19 di 

Madrasah Ibtida’iyah Ma’arif 01 KH. Shiddiq Jember” adalah suatu 

pembaruan atau penambahan pada aspek materi, metode, media, dan evaluasi 

dalam pembelajaran tematik yang dilaksanakan melalui e-learning madrasah 

di Mima 01 KH. Shiddiq Jember. Pada penelitian ini ada beberapa kelas yang 

akan dijadikan objek penelitian yaitu kelas II dan kelas IV. 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika pembahasan ini, dapat memberikan gambaran secara 

umum yang berisi tentang penelitian ini pada setiap bab, dengan demikian 

dapat mempermudah dalam melakukan tinjauan terhadap isinya. Gambaran 

laporan penelitian dapat disusun sebagai berikut: 

Bab satu pendahuluan, pada bab satu berisi tentang arahan penelitian. 

Melalui bab pendahuluan dapat diketahui konteks penelitian, fokus, tujuan 
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penelitian, landasan teori, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika 

penulisan oleh pembaca. 

Bab dua kajian pustaka, pada bab dua ini berisi tentang penelitian 

terdahulu dan kajian teori. Hal ini digunakan sebagai acuan agar fokus 

penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan dengan dibedakan berbagai 

penelitian pada penelitian terdahulu. Kajian pustaka digunakan untuk melihat 

latar penelitian dan juga digunakan sebagai bahan pembahasan hasil 

penelitian. 

Bab tiga adalah metode penelitian memuat uraian tentang metode dan 

langkah-langkah penelitian secara operasional yang meliputi: pendekatan dan 

jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subjek penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahapan-

tahapan penelitian. 

Bab empat memuat uraian tentang data dan hasil penelitian yang 

diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan dalam 

bab tiga. Uraian ini terdiri atas paparan data yang disajikan dengan topik 

sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. 

Bab lima adalah pembahasan, memuat uraian dari hasil analisis data 

yang telah dipaparkan dalam bab empat dan didiskusikan dengan teori. Uraian 

ini terdiri dari beberapa fokus yang disesuaikan dengan fokus penelitian. 

Bab enam adalah penutup, memuat temuan pokok atau kesimpulan, 

implikasi dan tindak lanjut penelitian, serta saran-saran atau rekomendasi yang 
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diajukan. Dalam penelitian kualitatif, temuan pokok atau kesimpulan harus 

menunjukkan makna temuan-temuan tersebut. 

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, pernyataan keaslian tulisan, 

lampiran-lampiran, dan riwayat hidup. 

 



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

15 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Tesis penelitian Binti Nadiroh Faridatul Ulum dari IAIN Tulungagung, 

2015. Judul Implementasi Inovasi Pembelajaran PAI Dalam Meningkatkan 

Prestasi Belajar Siswa. Penelitian ini difokuskan pada inovasi pendekatan, 

strategi, metode, dan faktor pendukung. 

Hasil penelitian: 1) Inovasi pendekatan pembelajaran yaitu: 

Pendekatan pengalaman, Pendekatan pembiasaan, Pendekatan emosional, 

Pendekatan rasional, Pendekatan fungsional, 2) Inovasi strategi 

pembelajaran menggunakan strategi TPR, strategi CTL, menggunakan 

strategi Demonstration Real Object, Menggunakan kuis, 3) Inovasi metode 

pembelajaran menggunakan metode ceramah, tanya jawab, penugasan, 

targhib dan tarhib, 4) faktor pendukung yaitu: Sarana dan prasarana yang 

memadai, adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak, Guru 

menggunakan media dan menerapkan metode-metode tertentu. 

Penghambat pembelajaran yaitu: Kurangnya keahlian guru dalam 

menggunakan media pembelajaran, Kurang maksimalnya anak dalam 

menangkap materi.
17

 

2. Tesis penelitian oleh Rona dari UINSA, 2018. Judul Implementasi 

Pembelajaran Tematik Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Penelitian ini 

                                                             
17

 Binti Nadiroh Faridatul Ulum, “Implementasi inovasi pembelajaran PAI dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa”, (Tesis, IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2015), 9. 
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difokuskan pada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran 

tematik. 

Hasil penelitian: Tahap perencanaan pembelajaran masih terlihat 

bervariasi. Belum semua RPP menggunakan model RPP tematik. Pada 

tahap pelaksanaan pembelajaran tematik, kegiatan pembelajaran di kelas 

sebagian besar belum menggunakan model pembelajaran tematik, terlihat 

dalam penyampaian materi masih terpisah-pisah. Namun demikian, ada 

pula yang sudah menggunakan model pembelajaran tematik. Pada tahap 

penilaian, belum menggunakan model penilaian tematik. Penilaian hasil 

belajar yang dilaksanakan oleh semua guru adalah bentuk tes tertulis yang 

masih dilaksanakan secara terpisah, sesuai dengan mata pelajaran, tidak 

digabungkan dengan mata pelajaran lain yang berada dalam satu tema. 

Pada penilaian proses yang dilaksanakan hanya penilaian sikap, dan hanya 

guru kelas IV dan V yang melaksanakannya. Hambatan yang ditemui guru 

adalah kurangnya sosialisasi mengenai pembelajaran tematik. Sehingga 

guru kurang memahami bagaimana pembelajaran tematik yang 

sebenarnya.
18

 

3. Tesis penelitian Yulianti dari Universitas Negeri Semarang, 2018. Dengan 

judul Manajemen Inovasi Pembelajaran Untuk Pencapaian Mutu Lulusan 

Di SMK Negeri I Kuningan. Penelitian ini difokuskan pada perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi inovasi pembelajaran. 

                                                             
18

 Rona, “Implementasi Pembelajaran Tematik Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri”, (Tesis, UINSA, 

Surabaya, 2018), 5. 
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Hasil penelitian: 1) Bentuk inovasi pembelajaran yaitu learning 

factory, Menggunakan tutor teman sebaya, cooperative learning, story 

telling, Discovery dan inquiry learning, problem based learning. 2) 

Perencanaan inovasi pembelajaran dilakukakan pada awal tahun pelajaran 

dengan melakukan berbagai training diantaranya, MGMP, In house 

Training, menyiapkan perangkat pembelajaran, rencana pembelajaran, 

program tahunan, program semester. 3) Pelaksanaan inovasi pembelajaran 

merupakan implementasi dari RPP dengan merujuk pada kurikulum 2013 

meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. 4) Evaluasi Penilaian 

pembelajaran dilakukan terhadap tiga aspek yaitu: aspek pengetahuan, 

keterampilan dan sikap. 5) Kendalanya beberapa guru yang belum begitu 

memahami pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013, solusi yang 

dilakukakan dengan mengikut sertakan guru dalam berbagai training.
19

 

4. Tesis penelitian oleh Apsan Arjoyo dari IAIN Bengkulu, 2015. Dengan 

judul Implementasi model e-learning pada mata pelajaran PAI di SMAN 6 

Bengkulu selatan. Penelitian ini difokuskan pada implementasi e-learning 

pada mata pelajaran PAI, mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala 

implementasi e-learning. 

Hasil penelitian: (1) implementasi E-learning menggunakan 

fasilitas Facebook. Pelaksanaan pembelajaran melalui e-learning dengan 

menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam facebook seperti Facebook 

                                                             
19

 Yulianti, “Manajemen Inovasi Pembelajaran Untuk Pencapaian Mutu Lulusan di SMK Negeri 1 

Kuningan”. Tesis. Program Studi Manajemen Pendidikan. Program Pascasarjana”, (Tesis, 

Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2018), 7.  
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Note, grup dan lainya. (2) Kendala yang dihadapi oleh guru yaitu 

kurangnya keterampilan guru dalam mengoperasikan e-learning, koneksi 

internet di luar lingkungan sekolah, kebutuhan PAI terhadap e- learning, 

persepsi guru PAI terhadap e-learning, dan kurangnya motivasi guru PAI 

untuk menggunakan e-learning. Sedangkan kendala dari siswa meliputi 

kurangnya dorongan dari guru untuk menggunakan e-learning serta 

koneksi internet di luar lingkungan sekolah. (3) Faktor pendukung 

implementasi e-learning a. Infrastruktur e-learning berupa personal 

computer (PC), jaringan komputer, internet dan perlengkapan multimedia. 

b. Sistem dan Aplikasi e-learning: Sistem perangkat lunak yang mem-

virtualisasi proses belajar mengajar konvensional. c. Konten e-learning: 

Konten dan bahan ajar yang ada pada e-learning system (Learning 

Management System).
20

 

5. Tesis penelitian Khairuddin Ahmad Hidayah Harahap dari UIN Sumatera 

Utara Medan, 2018. Dengan judul Inovasi Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) Di Sekolah Dasar Negeri 097523 Perumnas Batu VI 

Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Penelitian ini difokuskan pada 

inovasi pembelajaran PAI, dampak pelaksanaan inovasi, serta faktor 

pendukung dan penghambat pelaksanaan inovasi.  

Hasil penelitian: 1) Penyampaian materi Pendidikan Agama Islam 

menerapkan empat Inovasi pembelajaran yakni strategi contextual 

Teaching and Learning (CTL), media power point, media handphone serta 

                                                             
20

 Apsan Arjoyo, “Implementasi model e-learning pada mata pelajaran PAI di SMAN 6 Bengkulu 

selatan”, (Tesis, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2015), 7.  
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perlombaan praktek ibadah. 2) Dampak Pelaksanaan Inovasi Pembelajaran 

yaitu: a) siswa menjadi terlatih mengaitkan antara materi pelajaran agama 

dengan kehidupan, b) Perubahan sikap siswa yang semakin membaik. 3) 

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat pelaksanaan Inovasi 

Pembelajaran pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam: 1) faktor 

pendukung inovasi pembelajaran PAI adalah sebagai berikut ini: a). 

Kemampuan guru membentuk moral dan akhlak siswa. b) Kemampuan 

siswa mau menerima perubahan dalam proses belajar mengajar c). Sarana 

dan prasarana yang menunjang, 2) Faktor penghambat dalam Pelaksanaan 

Inovasi Pembelajaran antara lain adalah sebagai berikut: a) Keterbatasan 

guru dalam menerapkan strategi karena minimnya pemahaman dan 

kurangnya buku penunjang b) Sarana dan prasarana yang kurang memadai 

c) Kemampuan dan jiwa psikologis siswa yang beragam.
21

 

6. Tesis penelitian Oktaviyanti Anwar dari IAIN Tulungangung, 2020. 

Dengan judul Implementasi Pembelajaran Berbasis E-Learning Pada Masa 

Pandemi Covid-19 di SD Muhammadiyah 01 Tulungagung. Penelitian ini 

difokuskan pada pembelajaran menggunakan e-learning, strategi guru 

dalam pembelajaran e-learning, Dan problematika pembelajaran e-

learning.  

Hasil penelitian: 1) penggunaan aplikasi sebagai pendukung dari 

pembelajaran e-learning seperti penggunaan google classroom, youtube, 

zoom, dan whatsApp, selain itu adanya penyusunan jadwal, pemberian 
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 Khairuddin Ahmad Hidayah Harahap, “Inovasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di 

Sekolah Dasar Negeri 097523 Perumnas Batu VI Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun”, 

(Tesis, UIN Sumatera Utara, Medan, 2018), 4. 
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tugas, serta melakukan kegiatan mutabaah uyaumiyah. 2) strategi guru 

yaitu mengirim video pembelajaran, menghubungi siswa melalui media 

WhatsApp dengan menanyakan materi ataupun tugas yang telah diberikan 

oleh guru, memberikan game pembelajaran serta mengadakan adanya tim 

Edutainment. 3) problematika yaitu jaringan komunikasi dari siswa seperti 

susahnya sinyal, terbatasnya kuota, pengukuran penilaian afektif, dan 

psikomotrik dalam hal ini guru merasa kesulitan ketika menilai dari 

penilaian afektif dan psikomotoriknya karena guru tidak memantau secara 

langsung kepada siswa.
22

 

7. Tesis penelitian Erik Toga dari UIN Surakarta, 2013. Dengan judul 

Implementasi Pembelajaran E-learning (Studi Kasus di Sekolah Tinggi 

Ilmu Kesehatan Banyuwangi Prodi Kebidanan). Penelitian ini difokuskan 

pada penerapan pembelajaran e-learning, peranan e-learning dalam 

meningkatkan motivasi dan prestasi belajar mahasiswa, faktor kendala dan 

cara mengatasinya.  

Hasil penelitian: 1) pembelajaran e-learning hanya sebagai 

tambahan/suplemen penunjang pembelajaran konvensional. 2) penyediaan 

materi pembelajaran yang berbasis teknologi informasi yang lebih atraktif 

dan interaktif memudahkan mahasiswa dalam memahami materi sehingga 

dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar. 3) kendala yang 

dihadapi yaitu kurangnya motivasi dosen pengajar dalam mengaplikasikan 

metode pembelajaran e-learning, infrastruktur dan SDM yang terbatas. 4) 
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 Oktaviyanti Anwar, “Implementasi Pembelajaran Berbasis E-Learning Pada Masa Pandemi 

Covid-19 di SD Muhammadiyah 01 Tulungagung”, (Tesis, IAIN Tulungagung, Tulungagung, 

2020), 6.  
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solusi yaitu dibutuhkan keterlibatan seluruh civitas akademika dan 

stakeholder dalam pengembangan sistem e-learning.
23

 

8. Tesis penelitian Alfian dari UIN Allaudin Makassar, 2015. Dengan judul 

Pengelolaan E-learning di SMK Negeri Bulukumba. Penelitian ini 

difokuskan pada pengelolaan e-learning, kesiapan guru dan peserta didik, 

faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran berbasis e-

learning di SMKN 1 Bulukumba.  

Hasil penelitian: 1) pengelolaan e-learning yaitu dengan Langkah-

langkah penyiapan SDM meliputi paradigma dan keahlian tenaga 

pengelola, penyiapan infrastruktur, dan komponen infrastruktur. 2) 

kurangnya kesiapan guru dan peserta didik karena belum meratanya 

kemampuan dalam menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi. 3) 

kendala yang dihadapi yaitu besarnya biaya operasional, keterbatasan 

sarana prasarana. Dalam meningkatkan daya dan hasil guna perlu 

dilakukan evalusai dan penyempurnaan berkelanjutan.
24

 

9. Tesis penelitian Sukandar dari UIN Sebelas Maret Surakarta, 2015. Dengan 

judul Implementasi Pembelajaran Tematik dalam Meningkatkan Kualitas 

dan Hasil Pembelajaran Kelas 1 SDN Banjarsari 2. Penelitian ini 

difokuskan pada implementasi pembelajaran tematik, peningkatan hasil, 

kendala dan cara mengatasinya dalam pembelajaran tematik.  

                                                             
23

 Erik Toga, “Implementasi Pembelajaran E-learning (Studi Kasus di Sekolah Tinggi Ilmu 

Kesehatan Banyuwangi Prodi Kebidanan)”, (Tesis, UIN Surakarta, Surakarta, 2013), 5.  
24

 Alfian, “Pengelolaan E-learning di SMK Negeri Bulukumba”, (Tesis, UIN Allaudin Makassar, 

Makassar, 2015), 4.  
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Hasil penelitian: 1) implementasi pembelajaran tematik yaitu guru 

Menyusun rencana, melaksanakan dan mengevaluasi. 2) untuk 

meningkatkan hasil belajar guru membuat skenario pembelajaran tematik 

dengan tema yang utuh. 3) kendala yang terjadi yaitu terjadi perselisihan 

antar guru tentang pembelajaran tematik dan merasa kesulitan dalam 

mengimplementasikan, solusinya yaitu menyatukan persepsi guru, 

menyatukan tema topik pembelajaran, dan mencari strategi yang tepat 

dalam pembelajaran tematik.
25

  

10. Tesis penelitian Rachmad Baitullah dari IAIN Jember, 2019. Dengan judul 

Strategi Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN 1 Bondowoso. Penelitian 

ini difokuskan pada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran 

tematik.  

Hasil penelitian: 1) perencanaan pengembangan yaitu 

menggunakan pendekatan memadukan pembelajaran yang dikembangkan 

berdasarkan hasil pelatihan, berdiskusi, bimbingan kepala madrasah dan 

pengawas. 2) pelaksanaan yaitu mengacu pada RPP yang sudah ditetapkan 

guru, dianalisis dengan instrumen pelaksanaan pembelajaran, 

menggunakan pembelajaran saintifik dan alat peraga berdasarkan masukan 

kepala madrasah dan pengawas. 3) evaluasi yang digunakan yaitu 

penilaian harian, tengah semester, akhir madrasah menggunakan tes lisan 

                                                             
25

 Sukandar, “Implementasi Pembelajaran Tematik dalam Meningkatkan Kualitas dan Hasil 

Pembelajaran Kelas 1 SDN Banjarsari 2”, (Tesis, UIN Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2015), 

6.  
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dan tes tulis untuk menilai ketercapaian kompetensi kognitif, performen, 

proyek, portofolio dan jurnal.
26

 

Berikut peneliti sajikan tabel persamaan dan perbedaan penelitian 

dari beberapa tesis penelitian terdahulu dan penelitian yang diangkat oleh 

peneliti. 

Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian 

 

No 
Nama peneliti, Judul, dan 

Tahun Penelitian 
Persamaan Perbedaan 

1 2 3 4 

1 Binti Nadiroh Faridatul 

Ulum. 2015. Implementasi 

Inovasi Pembelajaran PAI 

Dalam Meningkatkan 

Prestasi Belajar Siswa. 

1. Inovasi 

Pembelajaran 

 

1. Fokus Penelitian 

2. Muatan mata 

pelajaran 

3. Tingkat 

Pendidikan 

4. Lokasi Penelitian 

2 Rona. 2018. Implementasi 

Pembelajaran Tematik Di 

Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri. 

1. Pembelajaran 

Tematik 

2. Tingkat 

Pendidikan 

1. Fokus penelitian 

2. Lokasi penelitian 

3 Yulianti. 2018. Manajemen 

Inovasi Pembelajaran 

Untuk Pencapaian Mutu 

Lulusan Di Smk Negeri I 

Kuningan. 

1. Inovasi 

Pembelajaran 

1. Fokus penelitian 

2. Tingkat 

Pendidikan 

3. Lokasi 

Penelitian 

 

4 Apsan Arjoyo. 2015. 

Implementasi model e-

learning pada mata 

pelajaran PAI di SMAN 6 

Bengkulu selatan 

1. E-learning 1. Fokus penelitian 

2. Mata pelajaran 

3. Tingkat 

Pendidikan 

4. Lokasi penelitian 

5 Khairuddin Ahmad Hidayah 

Harahap. 2018. Inovasi 

Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) Di 

Sekolah Dasar Negeri 

097523 Perumnas Batu VI 

1. Inovasi 

Pembelajaran 

2. Tingkat 

Pendidikan 

1. Fokus penelitian 

2. Muatan mata 

pelajaran 

3. Lokasi penelitian 

                                                             
26

 Rachmad Baitullah, “Strategi Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN 1 Bondowoso”, (Tesis, 

IAIN Jember, Jember, 2019), 5.  
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No 
Nama peneliti, Judul, dan 

Tahun Penelitian 
Persamaan Perbedaan 

1 2 3 4 

Kecamatan Siantar 

Kabupaten Simalungun 

6 Oktaviyanti Anwar. 2020. 

Implementasi 

Pembelajaran Berbasis E-

Learning Pada Masa 

Pandemi Covid-19 di SD 

Muhammadiyah 01 

Tulungagung. 

1. E-learning  

2. Tingkat 

Pendidikan  

1. Fokus penelitian 

2. Lokasi penelitian 

7 Erik Toga. 2013. 

Implementasi 

Pembelajaran E-learning 

(Studi Kasus di Sekolah 

Tinggi Ilmu Kesehatan 

Banyuwangi Prodi 

Kebidanan). 

1. E-learning 1. Fokus Penelitian 

2. Tingkat 

Pendidikan 

3. Lokasi Penelitian 

8 Alfian. 2015. Pengelolaan 

E-learning di SMK Negeri 

Bulukumba. 

1. E-learning 1. Fokus Penelitian 

2. Tingkat 

Pendidikan 

3. Lokasi Penelitian 

9 Sukandar. 2015. 

Implementasi 

Pembelajaran Tematik 

dalam Meningkatkan 

Kualitas dan Hasil 

Pembelajaran Kelas 1 SDN 

Banjarsari 2. 

1. Pembelajaran 

Tematik 

2. Tingkat 

Pendidikan 

1. Fokus penelitian 

2. Lokasi penelitian 

10 Rachmad Baitullah. 2019. 

Strategi Pembelajaran 

Tematik Terpadu di MIN 1 

Bondowoso. 

1. Pembelajaran 

Tematik 

2. Tingkat 

Pendidikan 

1. Fokus penelitian 

2. Lokasi penelitian 

 

Berdasarkan tabel persamaan dan perbedaan tersebut maka dapat 

diketahui bahwa orisinalitas penelitian terletak pada fokus penelitian yaitu 

inovasi materi, metode, media dan asesmen pembelajaran tematik melalui 

e-learning madrasah di Mima 01 KH. Shiddiq Jember. 
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Penelitian tentang inovasi pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada masa pandemi covid-19 di Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

merupakan penelitian lanjutan dari penelitian terdahulu karena terdapat 

persamaan pembahasan tentang inovasi pembelajaran dan pembelajaran e-

learning, tetapi terdapat perbedaan pambahasan yaitu keterkaitan inovasi 

pembelajaran tematik melalui e-learning madrasah yang dilakukan oleh 

pendidik di Mima 01 KH. Shiddiq Jember.  

B. Kajian Teori 

1. Inovasi Pembelajaran 

Pada sub materi inovasi pembelajaran dikaji teori tentang 

pengertian inovasi, pengertian inovasi pembelajaran, ciri-ciri inovasi, 

karakteristik inovasi, dan indikator inovasi. 

a. Pengertian Inovasi 

Inovasi berasal dari kata “Innovation” dalam Bahasa Inggris 

yang diterjemahkan sebagai segala hal yang baru atau pembaruan.
27

 

Inovasi dimotori oleh Joseph Schumpeter pada tahun 1934 yang 

mengartikan bahwa inovasi merupakan suatu proses kegiatan atau 

pemikiran manusia untuk menemukan hal baru yang berkaitan dengan 

input, proses, output serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan 

manusia. Robbins dalam Daryanto dan Muljo menyebut inovasi 

                                                             
27

 Nurul Zuriah dan Hari Sunaryo, Inovasi Model Pembelajaran Demokratis Berspektif Gender 

(Malang: UMM Press, 2009), 11. 
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sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau 

memperbaiki suatu produk, proses dan jasa.
28

   

Inovasi adalah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh 

individu atau kelompok, inovasi adalah objek perubahan sebagaimana 

yang dinyatakan oleh Rogers “An innovation is an idea, practice, or 

object that is perceived as new by an individual or other unit of 

adoption.”
29

  Pendapat Rogers selaras dengan Zaltman dan Duncan 

yang mengatakan, “An innovation is an idea, practice, or material 

artifact perceived to be new by the relevant unit of adoption. The 

innovation is the change object.”
30

 

Inovasi dimaknai sebagai pembaruan atau perubahan dengan 

ditandai oleh adanya hal-hal yang baru. Inovasi juga diartikan sebagai 

sesuatu yang baru dalam situasi sosial tertentu yang digunakan untuk 

menjawab atau memecahkan suatu problem. Dilihat dari bentuk atau 

wujudnya “sesuatu yang baru” dapat berupa ide, gagasan, benda atau 

sebuah tindakan. Jika dilihat dari maknanya, sesuatu yang baru itu bisa 

benar-benar baru yang belum tercipta sebelumnya yang disebut dengan 

invation, atau sebelumnya sudah ada dalam konteks sosial lain yang 

disebut dengan istilah discovery. Dengan demikian, inovasi dapat 

terjadi melalui proses invation atau melalui proses discovery. 

                                                             
28

 Daryanto dan Muljo Rahardjo, Model Pembelajaran Inovatif (Yogyakarta: Gava Media, 2012), 

180. 
29

 Rogers, M Everett, Diffusion of Innovation (New York: The Free Press, 1983), 11. 
30

 Zaltman, Gerald, dan Robert Duncan, Strategy of Planned Change (New York: A. Willey-

Interscience Publication John Wiley & Sons, 1977), 7.  
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Konsep tersebut selaras dengan pendapat Sa’ud yang 

menyatakan bahwa “inovasi (innovation) adalah suatu ide, barang, 

kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang 

baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat), baik itu 

berupa hasil invensi maupun discovery”.
31

 Dapat disimpulkan bahwa 

inovasi sebagai suatu gagasan yang baru yang diterapkan untuk 

memperbaiki suatu pembelajaran agar lebih terampil dan inovatif.  

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Inovasi merupakan 

hasil pemikiran yang bercirikan hal baru, baik berupa praktik-praktik 

tertentu, atau berupa produk dari suatu hasil olah pikir dan olah 

teknologi yang diterapkan melalui tahapan-tahapan tertentu dan 

dimaksudkan untuk memecahkan problem yang muncul serta untuk 

memperbaiki suatu keadaan menjadi lebih baik dan dilakukan dengan 

sengaja dan berencana, baik itu berupa hasil invensi maupun 

discovery. Jadi, inovasi di sini merupakan upaya memperkenalkan 

berbagai hal yang baru dengan tujuan utuk memperbaiki hal-hal yang 

sudah terbiasa demi timbulnya praktek yang baru, baik dalam materi 

pembelajaran ataupun cara-cara dalam menyampaikan pengajaran 

untuk mencapai tujuan. 

b. Pengertian Inovasi Pembelajaran 

Inovasi merupakan perubahan menuju arah yang lebih baik. 

Sedangkan pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang 

                                                             
31

 Udin Syaefudin Sa’ud, Inovasi Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2010), 10.  
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dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. 

Syaifuddin dalam Ibrahim mengartikan inovasi sebagai berikut: 

Inovasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dalam penelitian, 

pengembangan maupun perekayasaan yang dilakukan dengan 

tujuan untuk melakukan pengembangan penerapan praktis nilai 

dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau pun cara baru 

untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah 

ada ke dalam suatu produk atau pun proses produksinya.
32

 

 

Inovasi pembelajaran yaitu proses belajar pada siswa yang 

dirancang, dikembangkan dan dikelola secara kreatif, dinamis, dengan 

menerapkan pendekatan multi kearah yang lebih baik, untuk 

menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang kondusif bagi 

siswa.  

Pembelajaran dapat didefinisikan dari berbagai sudut pandang. 

Dari sudut pandang behavioristik, pembelajaran sebagai proses 

pengubahan tingkah laku siswa melalui pengoptimalan lingkungan 

sebagai sumber stimulus belajar. “Pembelajaran dari sudut pandang 

teori kognitif, didefinisikan sebagai proses belajar yang dibangun oleh 

guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam mengontruksi pengetahuan 

baru sebagai upaya peningkatan penguasaan materi yang baik terhadap 

materi pelajaran”.
33

 

Rahmat dalam Safira menyatakan bahwa inovasi pembelajaran 

diartikan sebagai pembelajaran yang menggunakan ide ataupun 

metode yang baru untuk melakukan langkah-langkah dalam 

                                                             
32

 Safira R Ibrahim, Analisis Inovasi Pembelajaran Guru di Kelas IV SDN 9 Mamboro (Palu: Univ 

Tadulako, 2021), 13.  

33
 Safira R Ibrahim, Analisis Inovasi Pembelajaran Guru di Kelas IV SDN 9 Mamboro…., 13. 
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proses belajar, sehingga diharapkan memperoleh kemajuan 

hasil belajar yang diinginkannya. Didalam inovasi 

pembelajaran seorang guru perlu memiliki keinginan untuk 

senantiasa mengubah, mengembangkan dan meningkatkan gaya 

mengajarnya terhadap peserta didik di kelas, agar dapat 

menghasilkan model pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan 

kelasnya.
34

 

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa inovasi pembelajaran adalah ide atau gagasan yang akan 

diterapkan untuk memperbarui, mengembangkan ilmu/konteks yang 

lebih baik lagi dalam proses pembelajaran dan pendidikan. Guru harus 

terus menerus belajar dalam meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan agar dapat menciptakan hal-hal baru untuk meningkatkan 

mutu pendidikan sehingga sejalan dengan perkembangan masyarakat. 

c. Ciri-ciri Inovasi 

Ada 5 (lima) ciri yang dapat diperhatikan dalam inovasi. Hal inI 

sesuai yang dinyatakan oleh Ibrahim yaitu:  

1)Penggantian (substitution), misalnya inovasi dalam 

penggantian sistem ujian lama diganti dengan yang baru. 

2)Perubahan (alternation), misalnya upaya mengubah tugas 

guru yang tadinya hanya bertugas mengajar, juga harus 

bertugas menjadi guru bimbingan dan penyuluhan. 3) 

Penambahan (addition), misalnya adanya pengenalan cara 

penyuluhan dan analisis item tes objektif di kalangan guru. 4) 

Penyusunan kembali (restructuring), yaitu upaya penyusunan 

kembali berbagai komponen yang ada dalam sistem dengan 

maksud agar mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan dan 

kebutuhan. 5) Penghapusan (elimination), ialah upaya 

pembaruan dengan cara menghilangkan aspek-aspek tertentu.   

6) Penguatan (reinforcement), yaitu upaya peningkatan untuk 

memperkokoh atau memantapkan kemampuan atau pola dan 

cara- cara yang sebelumnya terasa lemah.
35

 

 

                                                             
34

 Safira R Ibrahim, Analisis Inovasi Pembelajaran Guru di Kelas IV SDN 9 Mamboro…., 14.  
35

 R. Ibrahim dkk, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 230.  
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Menurut Rogers dan Shoemaker kebaruan dalam inovasi itu 

diukur secara subjektif, menurut pandangan individu yang 

menangkapnya. Jika suatu ide dianggap baru oleh seseorang maka ia 

adalah inovasi (bagi orang itu).
36

 

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa semua 

manusia pasti mempunyai inovasi-inovasi baru baik dibidang 

pendidikan, teknologi, usaha, dan lain sebagainya. Ciri-ciri inovasi 

yang dimaksud adalah memiliki ciri khas dalam setiap aspeknya, baik 

itu dalam program, ide atau gagasan, sistem dan hasil yang baik sesuai 

yang diharapkan. Dari sisi guru, tugas guru memunculkan kreativitas 

dalam pembelajaran misalnya memiliki ciri atau unsur kebaruan dalam 

pembelajaran. Dalam mengaplikasikan inovasi harus terencana dengan 

baik, sehingga tercapai kompetensi baik pula, dan sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan dalam pembelajaran.  

d. Karakteristik Inovasi 

Dalam kegiatan pembelajaran guru harus terampil dan kreatif. 

Inovasi pembelajaran dapat membantu dan memberikan pembaharuan 

dalam proses kegiatan belajar mengajar. Sagala mengemukakan lima 

karakteristik inovasi yaitu:  

1)Adanya keuntungan relatif (relative advantages), artinya 

sampai sejauh mana inovasi yang diperkenalkan memberi 

manfaat dan keuntungan bagi perorangan atau masyarakat yang 

mengadopsinya. 2) Memiliki kekompakan dan kesepahaman 

(compatibility), artinya sampai sejauh mana suatu inovasi bisa 

sejalan dan kompak dengan sistem nilai yang ada. 3) Memiliki 

                                                             
36

 Syafaruddin dkk, Inovasi Pendidikan…, 35.  
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derajat kompleksitas (complexity), artinya sejauh mana derajat 

kompleksitas, kesukaran, dan kerumitan suatu produk inovasi 

dirasakan oleh masyarakat. 4) Dapat dicobakan (trialability), 

artinya sejauh mana suatu inovasi dapat diujicobakan keandalan 

dan manfaatnya. 5) Dapat diamati (observability), artinya 

sejauh mana suatu hasil inovasi dapat diamati.
37

  

 

Dari uraian teori tersebut dapat di simpulkan bahwa dalam 

dunia pendidikan perlu adanya inovasi dalam pembelajaran, sehingga 

dengan adanya inovasi yang lebih baik peserta didik dapat belajar 

dengan baik dan tujuan pendidikan dapat tercapai. Oleh karena itu, 

seorang pendidik harus mengetahui konsep dari belajar dan 

pembelajaran, sehingga dalam proses belajar siswa dapat 

mengembangkan potensinya dengan baik. 

e. Indikator Inovasi 

Upaya-upaya inovasi dalam bidang pendidikan dan 

pembelajaran merupakan suatu hal yang harus terjadi jika suatu 

lembaga pendidikan, masyarakat ataupun suatu bangsa ingin lebih 

maju dan tidak tertinggal.  

Sa’ud dalam Safira mengungkapkan beberapa indikator atau 

aspek pembelajaran yang harus mendapat sentuhan pembaharuan atau 

inovasi yaitu: 

1) Peserta didik, dalam hal ini inovasi dapat berupa pengelompokan 

peserta didik dalam proses pembelajaran berdasarkan 

karakteristiknya. 

2) Tujuan pendidikan, inovasi tujuan pendidikan terkait kapasitas 

pribadi yang harus dimiliki peserta didik, terkait perannya sebagai 

warga sosial, ekonomis, tingkat kecakapan dan jenis pengajaran, 

                                                             
37

 Sagala, Kosep dan Makna Pembelajaran (Bandung: Alfabeta, 2013), 88. 
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cara dan sarana berpengaruh dan menjadi dasar dalam merumuskan 

tujuan pendidikan.  

3) Isi pelajaran, inovasi dapat dilakukan menurut jenisnya, 

dampaknya, kapasitas anak didik, struktur ilmu pengetahuan, 

manfaat, kemampuan mental, dan derajat spesialisasi.  

4) Media pembelajaran. 

5) Fasilitas pendidikan, inovasi dapat berupa penyediaan 

perabot/perlengkapan yang mendukung pelaksanaan pendidikan  

6) Metode dan tekhnik komunikasi, inovasi dapat berupa interaksi 

langsung dan tak langsung.  

7) Hasil pendidikan.  

8) Bahan ajar.
38

  

 

Berdasarkan uraian tersebut, terkait indikator inovasi 

pembelajaran peneliti memilih 4 indikator yang akan dianalisis yaitu, 

materi atau isi pelajaran, metode, media dan asesmen atau hasil 

belajar.  

2. Pembelajaran Tematik 

Pada sub materi pembelajaran tematik dikaji teori tentang 

pengertian pembelajaran tematik, tujuan pembelajaran tematik, komponen-

komponen pembelajaran tematik, dan kelebihan serta kelemahan 

pembelajaran tematik.  

a. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pengertian pembelajaran tematik menurut beberapa ahli yaitu: 

Pembelajaran tematik menurut Andi Prastowo adalah pembelajaran 

yang menggunakan pendekatan berbasis tema yamg menekankan 

keterlibatan siswa secara aktif dan menyenangkan, yakni tidak 

semata-mata mendorong peserta didik untuk mengetahui (learning 

to know), tetapi peserta didik juga diajak untuk belajar melakukan 

(learning to do), belajar untuk menjadi (learning to be), dan belajar 

untuk hidup bersama (learning to live together), sehingga aktivitas 

                                                             
38

 Safira R Ibrahim, Analisis Inovasi Pembelajaran Guru di Kelas IV SDN 9 Mamboro (Palu: Univ 

Tadulako, 2021), 19. 
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pembelajaran itu menjadi semakin relevan dengan kehidupan nyata 

dan penuh makna bagi siswa.
39

 

 

Menurut Abdul Majid pembelajaran tematik yaitu suatu 

pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan 

beberapa spek baik dalam intramata pelajaran maupun antar-mata 

pelajaran, dengan adanya pemanduan itu peserta didik akan 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh sehingga 

pembelajaran jadi bermakna bagi peserta didik.
40

 

 

Pembelajaran tematik merupakan penggabungan minat belajar 

siswa dengan keterampilan inti untuk memotivasi mereka melakukan 

kegiatan akademik yang kurang disukai. pembelajaran tematik juga 

memberikan kesempatan kerjasama antara guru pendidikan khusus dan 

umum untuk meneliti, mengadaptasi, dan menggabungkan 

keterampilan dasar dengan tema. Hal ini sesuai dengan teori yang 

dikutip Gardner yaitu: 

 

Thematic learning offers a way to combine students' interests with 

core skills to motivate them to do less-favored academic 

activities. Thematic units also provide opportunities for 

collaboration between special and general education teachers 

to examine, adapt, and combine basic skills with themes.
41

 

 

Pembelajaran tematik atau pembelajaran bermakna merupakan 

teori yang dimotori oleh Ausubel pada tahun 1988. Ausubel 

mengatakan bahwa belajar bermakna merupakan proses belajar dimana 

informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah 

dimiliki oleh seseorang yang sedang belajar.  

                                                             
39

 Andi Prastowo, Analisis Pembelajaran Tematik Terpadu (Jakarta: Kencana, 2019), 4-5. 
40

 Abdul Majid, Pembelajaran Tematik Terpadu (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 85. 
41

 Gardner, J. E., Wissick, C. A., Schweder, W., & Canter, L. S. (2003). Enhancing 

interdisciplinary instruction in general and special education: Thematic units and technology. 

(Remidial and Special Education,2003)161–172.
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Berdasarkan uraian tersebut menjelaskan bahwa pembelajaran 

tematik merupakan kumpulan dari beberapa ilmu mata pelajaran yang 

terintegrasi dalam tema-tema, sehingga dalam penyampaian materi 

yang terdapat dalam pembelajaran tematik terutama di jenjang 

Madrasah Ibtidaiyah tentulah dibutuhkan strategi dan metode yang 

beragam disesuaikan dengan kecerdasan yang ada pada siswa agar 

pembelajaran tematik tersebut diharapkan dapat benar-benar bermakna 

bagi siswa. Selain itu pembelajaran tematik di Madrasah Ibtidaiyah 

memungkinkan siswa untuk melakukan kegiatan yang beragam guna 

mengembangkan keterampilan, sikap, dan pemahaman dengan 

mengutamakan belajar sambil bermain, guru menggunakan berbagai 

sumber belajar dan alat bantu termasuk pemanfaatan lingkungan 

dengan sumber belajar agar pembelajaran lebih menarik, 

menyenangkan dan efektif. 

b. Tujuan Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik memiliki sejumlah tujuan, terutama 

untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar/madrasah ibtida’iyah. 

Sa’dun Akbar mengatakan tujuan pembelajaran tematik yaitu:
 
 

1) Untuk meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajari siswa 

secara lebih bermakna 

2) Mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah dan 

mamanfaatkan informasi 

3) Menumbuhkembangkan sifat positif, kebiasaan baik dan nilai-nilai 

luhur yang diperlukan dalam kehidupan 

4) Menumbuhkembangkan keterampilan sosial seperti kerja sama, 

toleransi, serta menghargai pendapat orang lain 
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5) Meningkatkan motivasi dalam belajar dan memilih kegiatan yang 

sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik.
 42

 

 

Berdasarkan teori tersebut maka disimpulkan bahwa tujuan 

pembelajaran tematik lebih mengarah kepada pembelajaran yang 

bermakna, yang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik, 

serta mengasah beragam keterampilan yang dimiliki peserta didik. 

Sehingga akan menjadikan pembelajaran yang tersimpan secara long 

term dan dapat di implementasikan dalam keihdupan sehari-hari serta 

mencetak output yang unggul.  

c. Komponen Pembelajaran 

Wina Sanjaya mengatakan proses pembelajaran terdiri dari 

beberapa komponen yang satu sama lain saling berinteraksi dan 

berinterelasi. Komponen-komponen tersebut adalah tujuan, materi 

pelajaran, metode pembelajaran, media, dan evaluasi.
43

 Menurut Cepi 

Riyana ciri utama dari kegiatan pembelajaran adalah adanya interaksi 

belajar dengan lingkungan, guru, teman, media atau sumber bahan 

yang lain. Ciri lain dari pembelajaran adalah komponen pembelajaran 

itu sendiri, diantaranya tujuan, materi atau bahan ajar, metode, media 

dan evaluasi.
44

 Berikut akan dijelaskan secara rinci teori tentang 

komponen pembelajaran:  

                                                             
42

 Sa’dun Akbar dkk, Implementasi Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2016), 12. 
43

 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Prenada Media Group, 2010), 58. 
44

 Cepi Riyana, Komponen-Komponen Pembelajaran, (Jakarta: Tim Pengembangan MKDP, 
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1) Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran menurut Ibrahim dan Nana 

merupakan suatu yang disajikan pendidik untuk diolah dan 

kemudian dipahami oleh siswa, dalam rangka pencapaian tujuan-

tujuan instruksional yang telah ditetapkan.
 45

  

Materi pembelajaran berkenaan dengan bahan pelajaran 

yang harus dikuasai siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Menurut Nana Sudjana Materi pembelajaran merupakan inti dari 

kegiatan pembelajaran, keberhasilan suatu proses pembelajaran 

ditentukan oleh seberapa banyak siswa dapat menguasai materi 

pembelajaran yang diajarkan.
46

 Materi pembelajaran dibedakan 

menjadi pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan sikap 

(attitude).  

Dengan demikian maka materi pembelajaran dapat 

diartikan sebagai suatu yang disajikan pendidik agar dapat 

dipelajari dan dipahami oleh peserta didik sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Berikut disajikan materi pembelajaran tematik kelas 

II dan kelas IV: 

                                                             
45

 R. Ibrahim & Nana…., 100. 
46

 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran (Jakarta: Kencana, 2015), 141. 
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Tabel 2.2 

Materi Pembelajaran Tematik Kelas II dan IV 

 

No Kelas II Kelas IV 

1 Hidup rukun Indahnya kebersamaan 

2 Bermain di lingkunganku Selalu berhemat energy 

3 Tugasku sehari-hari 
Peduli terhadap makhluk 

hidup 

4 Hidup bersih dan sehat Berbagi pekerjaan 

5 Pengalamanku  Pahlawanku 

6 
Merawat hewan dan 

tumbuhan    
Cita – citaku 

7 Kebersamaan  
Indahnya keragaman di 

negriku 

8 
Keselamatan di rumah dan 

perjalanan 
Daerah tempat tinggalku 

9 - Kayanya negriku 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui terdapat 8 tema 

materi untuk kelas bawah, dan terdapat 9 tema materi untuk kelas 

atas. Setiap tema terdiri dari 4 subtema dan setiap subtema terdiri 

dari 6 pembelajaran yang harus diajarkan oleh pendidik dan harus 

dikuasai oleh peserta didik.   

2) Metode Pembelajaran 

Metode adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan 

khusus tertentu.
47

 Menurut Abuddin metode adalah cara atau 

langkah-langkah sistematik yang ditempuh oleh seorang pendidik 

dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik.
 48

 

Menurut Ilham metode pembelajaran ialah jalan atau cara-cara 

yang digunakan guru dan murid dalam proses pembelajaran.
 49

 

                                                             
47

 Deni Kurniawan, Pembelajaran Terpadu Tematik (Bandung: Alfabeta, 2014), 24. 
48

 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 151. 
49

 Ihsan El Khuluqo, Belajar dan Pembelajaran (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017),130. 
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Berbagai metode pembelajaran pada intinya adalah berbagai 

alternatif jalan yang dapat ditempuh agar pengajaran dapat berjalan 

efektif, memberi pengaruh dan mampu memberikan perubahan 

kepada peserta didik. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah suatu cara atau 

teknik yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi 

pelajaran kepada peserta didik dalam proses pembelajaran agar 

dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan. 

Macam-macam metode pembelajaran yaitu sebagai berikut: 

a) Metode Ceramah: metode yang banyak digunakan pada 

pembelajaran yang memandang pendidik sebagai pusat 

pembelajaran (Teaher Centered Learning atau TCL). Metode 

ceramah adalah metode penyampaian materi pembelajaran 

secara lisan kepada peserta didik. Dalam metode ini pendidik 

lebih banyak bercerita/ menjelaskan, sedangkan peserta didik 

aktif mendengarkan. 

b) Metode Demonstrasi: metode pembelajaran yang dilakukan 

dengan mempertunjukkan sesuatu (atau cara melakukan 

sesuatu secara runtut dan benar) dengan tujuan peserta didik 

dapat belajar memahami pelajaran dengan lebih mudah. 

c) Metode Bermain Peran: metode bermain peran (role play) 

banyak diterapkan di dalam pembelajaran. Melalui metode ini 
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peserta didik dapat menghayati suatu peran dan melakukan 

praktik langsung seolah-olah berada dalam situasi nyata.  

3) Media Pembelajaran 

Menurut Hamdani media adalah komponen sumber belajar 

atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di 

lingkungan siswa, yang dapat merangsang siswa untuk belajar.
50

  

Media pembelajaran menurut Gerlach dalam Wina Sanjaya, secara 

umum media itu meliputi orang, bahan, peralatan atau kegiatan 

yang menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa memperoleh 

pengetahuan, keterampilan dan sikap.
51

 Azhar Arsyad membagi 

media pembelajaran sebagai berikut: 

a) Media Cetak: cara untuk menyampaikan materi kepada peserta 

didik melalui media berupa buku, grafik, dan foto. Media ini 

menghasilkan materi dalam bentuk salinan cetak.  

b) Media Audio-Visual: cara menyampaikan materi dengan 

menggunakan mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan 

pesan yang disampaikan melalui audio-visual. Pengajaran 

melalui media ini bercirikan pemakaian perangkat keras selama 

proses belajar, seperti proyektor, tape recorder.  

c) Media Berbasis Computer: cara menyampaikan materi dengan 

menggunakan sumber yang berbasis mikro prosesor. Perbedaan 

antara media yang dihasilkan oleh teknologi berbasis computer 

                                                             
50
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51
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dengan media cetak karena informasi atau materi disimpan 

dalam bentuk digital, bukan dalam bentuk cetakan atau visual.  

d) Media Cetak dan Computer (gabungan): cara untuk 

menyampaikan materi yang menggabungkan pemakaian 

beberapa bentuk media yang dikendalikan oleh komputer.
52

 

4) Asesmen Pembelajaran 

Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Kurikulum 

2013 yang diimplementasikan secara bertahap mulai tahun 

pelajaran 2013/2014. Kurikulum 2013 menerapkan pembelajaran 

berbasis aktivitas, yang diharapkan akan menghasilkan insan 

Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui 

penguatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terintegrasi. 

Hal ini berimplikasi pada pelaksanaan penilaian yang 

meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang 

dilakukan menggunakan berbagai cara, antara lain observasi, 

penilaian proyek, dan portofolio. Berkaitan dengan penilaian 

terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain sebagai 

berikut. 

Penilaian yang dilakukan pendidik tidak hanya penilaian 

atas pembelajaran (assessment of learning), melainkan juga 

penilaian untuk pembelajaran (assessment for learning) dan 

penilaian sebagai pembelajaran (assessment as learning). 

                                                             
52

 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 29-32.   
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Penilaian atas pembelajaran dilakukan untuk mengukur capaian 

peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Penilaian 

untuk pembelajaran memungkinkan pendidik menggunakan 

informasi kondisi peserta didik untuk memperbaiki pembelajaran, 

sedangkan penilaian sebagai pembelajaran memungkinkan peserta 

didik melihat capaian dan kemajuan belajarnya untuk menentukan 

target belajar.
53

 

Kurikulum 2013 identik menggunakan penilaian otentik. 

Penilaian otentik sebagaimana dikemukakan secara umum dalam 

Permendiknas Nomor 81A Tahun 2013 adalah proses 

pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan 

pencapaian pembelajaran yang dilakukan peserta didik melalui 

berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau 

menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran dan 

kemampuan (kompetensi) telah benar-benar dikuasai dan 

dicapai.
54

 Gultom dalam Sutrisno mengemukakan ada 3 jenis 

dalam penilaian otentik yaitu:
 55

 

a) Penilaian sikap 

Penilaian sikap ini bukan merupakan penilaian yang 

terpisah dan berdiri sendiri, melainkan penilaian yang 

pelaksanaannya terintegrasi dengan penilaian pengetahuan 
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 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Panduan Penilaian Untuk Sekolah 

Menengah Atas (Jakarta: Kemendikbud, 2015), 1. 
54

 Asrul dkk, Evaluasi Pembelajaran (Bandung: Citapustaka Media, 2015), 18.  
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dan keterampilan. Penilaian tersebut dilakukan melalui 

observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal 

catatan guru.
56 

(1) Observasi: untuk menilai keterampilan berbahasa peserta 

didik, dari aspek keterampilan berbicara, misalnya, guru 

dapat mengobservasinya pada konteks seperti berpidato, 

berdiskusi, bercerita, dan wawancara. Dari sini akan 

diperoleh keutuhan mengenai keterampilan berbicara 

dimaksud. Untuk mengamati kinerja peserta didik dapat 

menggunakan alat atau instrumen, seperti penilaian 

sikap, observasi perilaku, pertanyaan langsung, atau 

pertanyaan pribadi. 

(2) Penilaian Diri: penilaian diri merupakan suatu teknik 

penilaian yang meminta peserta didik untuk menilai 

dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses dan 

tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam 

mata pelajaran tertentu. 

(3) Penilaian Antar Teman: teknik penilaian dengan cara 

meminta peserta didik untuk saling terkait dengan 

sikap dan perilaku keseharian peserta didik selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung (biasanya dilakukan 
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ketika antar anggota kelompok) intrumen yang dilakukan 

berupa lembar penilaian antar peserta didik. 

(4) Jurnal Catatan Guru: Catatan pendidik di dalam dan di 

luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan 

tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang 

berkaitan dengan sikap dan perilaku.  Jurnal bisa 

dikatakan sebagai catatan yang berkesinambungan dari 

hasil observasi. 

b) Penilaian Pengetahuan 

Aspek pengetahuan dapat dinilai dengan beberapa cara, 

yaitu tes tulis, tes lisan, dan penugasan.
57 

(1) Tes Tulis: tes tertulis terdiri atas memilih atau mensuplai 

jawaban dan uraian. Memilih jawaban terdiri atas pilihan 

ganda, pilihan benar-salah, ya-tidak, menjodohkan, dan 

sebab-akibat. Mensuplai jawaban terdiri dari isian atau 

melengkapi, jawaban singkat atau pendek, dan uraian.  

(2) Tes Lisan: tes lisan berupa pertanyaan-pertanyaan yang 

diberikan guru secara ucap sehingga peserta didik 

merespon pertanyaan tersebut secara ucap juga, sehingga 

menimbulkan keberanian. Jawaban dapat berupa kata, 

frase, kalimat maupun paragraf yang diucapkan. 
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(3) Penugasan: penilaian yang dilakukan oleh pendidikan 

yang dapat berupa pekerjaan rumah baik secara individu 

ataupun kelompok sesuai karakteristik tugasnnya. 

c) Penilaian Keterampilan 

Penilaian ini dilakukan melalui cara penilaian kinerja, 

penilaian proyek, dan penilaian portofolio.
 58

 

(1) Penilaian Kinerja: guru dapat menilai dengan meminta 

para peserta didik menyebutkan unsur-unsur proyek atau 

tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan 

kriteria penyelesaiannya. Dengan menggunakan informasi 

ini, guru dapat memberikan umpan balik terhadap kinerja 

peserta didik baik dalam bentuk laporan naratif maupun 

laporan kelas. 

(2) Penilaian Proyek: penilaian proyek (project assessment) 

merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus 

diselesaikan oleh peserta didik menurut periode/waktu 

tertentu. Penyelesaian tugas dimaksud berupa investigasi 

yang dilakukan oleh peserta didik, mulai dari 

perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, 

pengolahan, analisis, dan penyajian data.  

(3) Penilaian Portofolio: penilaian portofolio merupakan 

penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan 
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kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia 

nyata. Penilaian portofolio bisa berangkat dari hasil kerja 

peserta didik secara perorangan atau diproduksi secara 

berkelompok, memerlukan refleksi peserta didik, dan 

dievaluasi berdasarkan beberapa dimensi.
59

 

Melalui penilaian portofolio guru akan mengetahui 

perkembangan atau kemajuan belajar peserta didik. 

Misalnya, hasil karya mereka dalam menyusun atau 

membuat karangan puisi, surat, komposisi musik, 

gambar, lukisan, laporan penelitian, dan lain-lain. Atas 

dasar penilaian itu, guru dan/atau peserta didik dapat 

melakukan perbaikan sesuai dengan tuntutan 

pembelajaran. 

Dengan demikian maka dapat diketahui dalam 

pembelajaran tematik menggunakan penilaian otentik yang terdiri 

dari penilaian kognitif, afektif, dan juga psikomotorik peserta 

didik.  

d. Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik dalam kenyataannya memiliki beberapa 

kelebihan dibandingkan dengan pembelajaran konvensional.
 60

 Namun, 

selain keunggulan, pembelajaran tematik juga mempunyai sejumlah 

keterbatasan. Kelemahan pembelajaran tematik terutama pada 
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pelaksanaannya. Pelaksanaan tersebut terutama pada perencanaan dan 

evaluasi yang lebih banyak menuntut guru untuk melakukan evaluasi 

proses, bukan sekedar evaluasi dari dampak pembelajaran secara 

langsung saja.
 61

 

Berikut disajikan tabel kelebihan dan kelemahan dalam 

pembelajaran tematik yaitu: 

 Tabel 2.3 

Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran Tematik 

 

No Kelebihan Kelemahan 

1 

Relevan dengan 

perkembangan dan kebutuhan 

anak 

Keterbatasan pada aspek 

guru 

2 
Pembelajaran yang bermakna Keterbatasan pada aspek 

siswa 

3 

Menyajikan kegiatan belajar 

yang pragmatis 

Keterbatasan pada aspek 

sarana dan sumber 

pembelajaran 

4 
Mengembangkan 

keterampilan social 

Keterbatasan pada aspek 

kurikulum 

5 
Bersifat luwes Keterbatasan pada aspek 

penilaian 

6 
Hasil berkembang sesuai 

minat dan kebutuhan anak 

Keterbatasan pada aspek 

suasana pembelajaran 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa 

pembelajaran tematik meskipun mengandung banyak keunggulan tetap 

harus digunakan sebagaimana karakteristiknya. Karena, di saat sisi 

yang lain pembelajaran tematik juga mengandung keterbatasan. Oleh 

karena itu, kecermatan dari guru sangat dibutuhkan dalam pemilihan 

model pembelajaran tematik untuk keberhasilan proses belajar 

                                                             
61

 Andi Prastowo, Analisis Pembelajaran Tematik Terpadu (Jakarta: Kencana, 2019), 14. 
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mengajar yang dilaksanakan. Dengan demikian, pembelajaran tematik 

dapat meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. 

3. E-learning 

Pada sub materi e-learning dikaji teori tentang pengertian e-

learning, fungsi dan manfaat e-learning, konten e-learning, dan kelebihan 

serta kelemahan e-learning.  

a. Pengertian E-learning 

E-learning pertama kali dimulai oleh Universitas Illinois, 

Urbana Champaign pada tahun 1960 dengan menggunakan sistem 

Instruksi Berbasis Komputer yang dijalankan di komputer PLATO, 

diciptakan oleh Profesor Don Biszer.  

Menurut Deni Darmawan e-learning atau pembelajaran online 

adalah pembelajaran yang pelaksanaannya didukung oleh jasa 

elektronik seperti telepon, audio, videotape, transmisi satelit atau 

komputer. 

Menurut Ahmad Zanin e-learning adalah pembelajaran yang 

menggunakan TIK untuk mentransformasikan proses 

pembelajaran antara pendidik dan peserta didik. Tujuan utama 

penggunaan teknologi ini adalah meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pembelajaran.
62

 

 

E-learning merupakan aplikasi internet yang dapat 

menghubungkan antara pendidik dan peserta didik dalam sebuah ruang 

belajar online. E-learning tercipta untuk mengatasi keterbatasan antara 

pendidik dan peserta didik, terutama dalam hal waktu, ruang, kondisi, 
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dan keadaan. Melalui e-learning maka pendidik dan peserta didik tidak 

harus berada dalam satu dimensi ruang dan waktu. Proses pendidikan 

dapat berjalan dengan mengabaikan kedua hal tersebut.   

b. Fungsi dan Manfaat E-learning 

Terdapat tiga fungsi e-learning dalam kegiatan pembelajaran 

yaitu sebagai suplemen (tambahan) yang sifatnya pilihan (opsional), 

pelengkap (komplemen), atau pengganti (substitusi). 

1) Suplemen (tambahan) 

E-learning berfungsi sebagai suplemen (tambahan), yaitu: 

peserta didik mempunyai kebebasan memilih, apakah akan 

memanfaatkan materi e-learning atau tidak.  

2) Komplemen (pelengkap) 

E-learning berfungsi sebagai komplemen (pelengkap), 

yaitu: materinya diprogramkan untuk melengkapi materi 

pembelajaran yang diterima peserta didik di dalam kelas. Disini 

berarti materi e-learning diprogramkan untuk menjadi materi 

reinforcement (penguatan) atau remidial bagi peserta didik di 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional. 

3) Substitusi (pengganti)  

Tujuannya agar peserta didik dapat secara fleksibel 

mengelola kegiatan perkuliahan sesuai dengan waktu dan aktivitas 

sehari-hari peserta didik. Ada tiga alternatif model kegiatan 

pembelajaran yang dapat dipilih peserta didik, yaitu: (a) 
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sepenuhnya secara tatap muka (konvensional), (b) Sebagian secara 

tatap muka dan Sebagian lagi melalui internet, (c) sepenuhnya 

melalui internet.
 63

 

c. Konten E-learning 

E-learning memiliki beragam konten yang banyak digunakan 

oleh pendidik dalam pembelajaran. Konten atau media online yang 

dapat digunakan dalam proses pembelajaran yaitu:  

1) Google Classroom 

Google Classroom dianggap sebagai salah satu platform 

terbaik di luar sana untuk meningkatkan alur kerja guru. Ini 

menyediakan serangkaian fitur canggih yang menjadikannya alat 

yang ideal untuk digunakan bersama siswa.  

Google Classroom dimaksudkan untuk membantu para 

guru mengelola pembuatan dan koleksi tugas siswa di lingkungan 

tanpa kertas, memanfaatkan kerangka kerja Google Documents, 

Drive, dan Aplikasi lainnya.
64

 Manfaat Google Classroom yaitu a) 

Mudah digunakan b) Menghemat waktu dan c) Fleksibel. 

Dengan google classroom memudahkan pendidik dan 

peserta didik dalam proses pembelajaran online. Pendidik juga 

dapat memanage dan mendesain proses pembelajaran melalui 
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media online tersebut, sehingga pembelajaran tetap berjalan dan 

terlaksana dengan baik.  

2) Edmodo 

Edmodo dibuat sebagai sebuah platform pembelajaran 

jejaring sosial untuk guru/dosen, siswa/mahasiswa, dan orang 

tua/wali.
65

 

Edmodo menggunakan desain yang mirip dengan 

Facebook. Guru dapat mengirim nilai, tugas dan kuis untuk 

siswa/mahasiswa. Siswa dapat mengirim tugas dan melihat nilai-

nilai mereka dan komentar guru/dosen yang telah diposting tentang 

tugas mereka. Guru/dosen juga dapat membuat pendapat dan topik 

posting untuk diskusi di kalangan siswa. Guru dapat membedakan 

dan menciptakan belajar mandiri melalui penciptaan sub-kelompok 

dalam kursus.  

3) E-learning Madrasah 

E-learning madrasah adalah sebuah aplikasi produk 

madrasah yang ditujukan untuk menunjang proses pembelajaran di 

madrasah dari mulai raudatul athfal (RA), madrasah ibtidayah 

(MI), madrasah tsanawiyah (MTs) dan madrasah aliyah (MA), agar 

lebih terstruktur, menarik dan interaktif.  

E-learning madrasah memiliki 6 role akses diantaranya; 1) 

operator madrasah (Administrator), 2) guru mata pelajaran, 3) guru 
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bimbingan konseling, 4) wali kelas, 5) siswa, 6) supervisor (kepala 

madrasah dan jajarannya). 

Beberapa fitur yang dimiliki e-learning madrasah adalah 

sebagai berikut: 

a) Kelas Online. Fitur kelas online dari awal proses pembelajaran 

pembuatan standar kompetensi, RPP, materi pembelajaran, 

jurnal Guru, pengolahan penilaian harian KI-3 dan KI-4, ujian 

berbasis komputer (CBT) hingga pengolahan nilai rapor. 

b) Akses E-learning. Tidak hanya guru dan siswa, e-learning 

madrasah menyediakan 6 akses login diantaranya operator 

madrasah, guru mata pelajaran, siswa, wali kelas, guru BK dan 

supervisor dimanapun dan kapanpun. 

c) Guru Berbagi. Fitur yang akan menampung kreatifitas guru 

madrasah diseluruh Indonesia untuk saling berbagi, belajar dan 

beramal mewujudkan madrasah hebat bermartabat. 

d) Forum Komunitas Madrasah. Madrasah memiliki media sosial 

untuk saling berkomunikasi antara guru dan siswa, saling 

berkomentar dan berbagi ide atau gagasan.
 66

  

E-learning madrasah dibuat senyaman mungkin bagi para 

pengguna agar mampu menarik semangat belajar dengan mudah, 

cepat di manapun dan kapanpun. Untuk dapat mengunduh aplikasi 

e-learning madrasah, user harus terlebih dahulu melakukan log-in 
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sebagai operator madrasah. Dalam proses itu, user harus 

mengunggah surat keputusan (SK) sebagai salah satu syarat utama 

mendapatkan aplikasi e- learning madrasah. Setelah SK berhasil 

diunggah, operator harus menunggu SK tersebut disetujui oleh tim 

dari Direktorat madrasah. Jika SK sudah disetujui, operator akan 

diberikan akses untuh mengunduh aplikasi e-learning madrasah. 

d. Kelebihan dan Kelemahan E-learning  

E-learning merupakan pembelajaran melalui media elektronik, 

tentunya dalam proses pembelajaran terdapat berbagai kelebihan dan 

kelemahan. Berikut tabel kelebihan dan kelemahan e-learning:
67

 

Tabel 2.4 

Kelebihan dan Kelemahan E-learning 

 

No Kelebihan Kelemahan 

1 Dapat digunakan kapan saja, 

tanpa dibatasi oleh jarak, 

tempat, dan waktu 

Kurangnya interaksi antara 

pengajar dan siswa 

2 Mudah dalam mencari 

informasi tambahan dari 

sumber lain 

Kecenderungan mengabaikan 

aspek akademik atau aspek 

sosial 

3 Dapat diakses oleh banyak 

orang dan dari jarak yang jauh 

Proses belajar dan mengajarnya 

cenderung ke arah pelatihan 

4 Data tersimpan dengan mudah 

dalam komputer 

Berubahnya peran guru untuk 

menguasai teknik pembelajaran 

dengan menggunakan ICT 

5 Dapat menggunakan bahan 

ajar yang terstruktur dan 

terjadwal melalui internet 

Siswa yang tidak mempunyai 

motivasi belajar yang tinggi 

cenderung mengabaikan 

6 Lebih evisien saat digunakan 

dalam jarak jauh 

Tidak semua tempat tersedia 

fasilitas internet 

7 Mengenal lebih banyak tentang 

teknologi  

Tidak semua peserta didik 

mempunyai gadget yang 

terjangkau 
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Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa selain 

kelebihan, kelemahan dalam suatu program tidak dielakkan. Seperti 

halnya dalam tabel kelebihan pada e-learning yaitu dapat digunakan 

kapan saja, tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu, selain itu 

banyak sumber yang dapat digunakan dan dapat membantu dalam 

memahami dan mencari informasi atau pelajaran. Kelemahan pada e-

learning yaitu kurangnya interaksi antara pengajar dan peserta didik, 

tantangan baru bagi pendidik terutama bagi pendidik yang tidak 

mempunyai pengetahuan tentang teknologi, keterbatasan media dan 

juga internet.   
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C. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inovasi Pembelajaran Tematik Melalui E-learning Madrasah Pada 

Masa Pandemi Covid-19 di Madrasah Ibtida’iyah Ma’arif 01 KH. 

Shiddiq Jember 

Teori Pembelajaran Tematik 

oleh Ausubel 

1. Materi 

2. Metode  

3. Media  

4. Evaluasi 

Bagaimana inovasi pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah di Mima 01 KH. Shiddiq Jember? 

1. Bagaimana inovasi materi pembelajaran tematik melalui e-learning madrasah 

pada masa pandemi covid-19 di Mima 01 KH. Shiddiq Jember? 

2. Bagaimana inovasi metode pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada masa pandemi covid-19 di Mima 01 KH. Shiddiq Jember? 

3. Bagaimana inovasi media pembelajaran tematik melalui e-learning madrasah 

pada masa pandemi covid-19 di Mima 01 KH. Shiddiq Jember? 

4. Bagaimana inovasi asesmen pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada masa pandemi covid-19 di Mima 01 KH. Shiddiq Jember? 

5.  

Teori Inovasi oleh Joseph 

Schumpeter 

1. Isi Pelajaran 

2. Metode  

3. Media 

4. Hasil belajar  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian 

yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, 

aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara 

individual maupun kelompok.
68

  

Jenis penelitian ini menggunakan studi kasus: 

Case study. The detailed examination of a single example of aclass of 

phenomena, a case study cannot provide reliable information about 

the broader class, but it may be useful in the preliminary stagesof an 

investigation since it provides hypotheses which may be tested 

systematically with a larger number of cases.
69

  

 

Studi kasus berdasakan uraian tersebut merupakan jenis penelitian 

yang akan menguraikan suatu contoh kelas fenomena. satu contoh tersebut 

akan diuraikan secara detail, yang bisa dijadikan landasan bagi kajian lanjutan.  

Penelitian yang sudah dilakukan dalam tesis ini memberikan deskripsi 

tentang bagaimana guru kelas dalam menginovasikan materi, metode, media 

dan asesmen pembelajaran tematik melalui e-learning madrasah pada kelas II 

dan IV di Mima 01 KH. Shiddiq Jember. 
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B. Lokasi Penelitian 

Mima 01 KH. Shiddiq Jember terletak di Jalan KH. Shiddiq, No. 42, 

Jember Kidul, Kulon Pasar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, 

Provinsi Jawa Timur.  

Alasan mengapa lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian yaitu: 

Mima 01 KH. Shiddiq Jember merupakan madrasah yang melaksanakan 

pembelajaran melalui e-learning madrasah di Kabupaten Jember dengan nilai 

unggul memasuki peringkat ke 23 di tingkat nasional.  

C. Kehadiran Peneliti 

Penelitian kualitatif menekankan peran serta peneliti dalam proses 

penelitian, sehingga kehadiran dan keterlibatan peneliti bersifat mutlak.
70

 

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai instrument kunci (Key Instrumen) 

pengumpulan data serta berperan sebagai partisipan pasif. Peneliti hadir secara 

langsung untuk mengamati dan bersifat netral terhadap semua peristiwa. 

Dalam hal ini peneliti melaksanakan penelitian pada tanggal 19 April dalam 

rangka observasi sekaligus wawancara terhadap kepala sekolah tentang 

inovasi pembelajaran tematik melalui e-learning madrasah. 

D. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan informan yang dipilih dalam 

mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Pemilihan subjek disini 

didasarkan atas sastra, atau daerah melainkan atas adanya tujuan tertentu.
71
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Penentuan subyek dalam penelitian ini dilakukan secara purposive, yaitu 

pengambilan sumber data dipilih dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan 

tertentu misalnya subyek penelitian yang dipilih dianggap orang yang paling tahu 

dan mengerti serta dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian, sehingga akan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. 

Subyek penelitian dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Mima 01 KH. Shiddiq Jember Lathifatul Azizah sebagai 

pemangku kebijakan di Madrasah tersebut.   

2. Waka kurikulum Mima 01 KH. Shiddiq Jember Sami’an sebagai informan 

terkait pelaksanaan pembelajaran tematik melalui e-learning madrasah. 

3. Guru kelas II dan kelas IV Mima 01 KH. Shiddiq Jember, dipilih karena 

mewakili proses pembelajaran melalui e-learning madrasah dalam 

pembelajaran tematik dikelas online. 

4. Peserta didik kelas II dan kelas IV Mima 01 KH. Shiddiq Jember sebagai 

penambah informasi data dan yang mengalami proses pelaksanaan 

pembelajaran tematik melalui e-learning madrasah. 

E. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu: sumber data 

primer dan sumber data sukunder. Sumber data primer adalah sumber data 

yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data 

sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data.
72
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Sumber data primer diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Sumber data sekunder diperoleh data dari studi dokumentasi 

terhadap sumber tertulis, foto kegiatan atau dokumen lain yang berkaitan 

dengan penelitian ini.  

Data primer yang dilakukan melalui wawancara dengan informan, 

yaitu: kepala madrasah, waka kurikulum, guru kelas II dan IV serta siswa 

kelas II dan IV. Data primer juga diperoleh melalui tahapan dan kegiatan 

proses pembelajaran tematik melalui e-learning madarasah pada kelas II dan 

kelas IV.  

Data sekunder diperoleh dari dokumen pelaksanaan pembelajaran 

tematik melalui e-learning madrasah di Mima 01 KH. Shiddiq Jember yang 

memuat tujuan dan materi pembelajaran tematik melalui e-learning madrasah. 

Data sekunder juga didapat dari RPP, jadwal pelajaran, dan media 

pembelajaran yang digunakan guru pada saat pembelajaran tematik melalui e-

learning madrasah. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang 

fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan 

pencatatan.
73
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Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

observasi non partisipan dimana dalam proses penelitian ini peneliti tidak 

ikut serta dalam kegiatan, akan tetapi hanya berperan mengamati kegiatan. 

Tujuan pengambilan teknik ini adalah mengikuti tata tertib madrasah 

dalam menerima tamu sebagai peneliti, yang dikhawatirkan mengganggu 

proses pembelajaran. Meskipun demikian tidak mengurangi kredebilitas 

dalam pengambilan data. 

Adapun kegiatan observasi ini digunakan oleh peneliti untuk 

mengungkapkan data-data sebagai berikut: 

a. Inovasi materi pembelajaran tematik melalui e-learning madrasah 

pada kelas II dan IV di Mima 01 KH. Shiddiq Jember yaitu observasi 

terkait pembuatan materi pembelajaran berupa video, cerita dan bahan 

ajar.  

b. Inovasi metode pembelajaran tematik melalui e-learning madrasah 

pada kelas II dan IV di Mima 01 KH. Shiddiq Jember yaitu observasi 

proses kegiatan pembelajaran secara langsung dan mengamati video 

pembelajaran yang dibuat oleh pendidik, sehingga dapat diketahui 

metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran melalui e-

learning madrasah. 

c. Inovasi media pembelajaran tematik melalui e-learning madrasah 

pada kelas II dan IV di Mima 01 KH. Shiddiq Jember yaitu observasi 

terkait media yang digunakan dalam pembelajaran, yang disampaikan 
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melalui video, youtube, gambar dan microsoft office kepada peserta 

didik melalui e-learning madrasah. 

d. Inovasi asesmen pembelajaran tematik melalui e-learning madrasah 

pada kelas II dan IV di Mima 01 KH. Shiddiq Jember yaitu observasi 

pembuatan soal latihan melalui quiziz dalam penilaian formatif, dan 

pembuatan soal melalui CBT dan google fromulir dalam penilaian 

sumatif.   

2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu alat yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi dengan melakukan interview atau percakapan, 

tanya jawab baik langsung atau tidak langsung.
74

 Wawancara digunakan 

untuk menggali informasi. Adapun data yang sudah diperoleh sebagai 

berikut: 

a. Inovasi materi pembelajaran tematik melalui e-learning madrasah pada 

kelas II dan IV di Mima 01 KH. Shiddiq Jember yaitu wawancara 

terkait materi apa saja yang diajarkan melalui e-learning, bagaimana 

pendidik mengembangkan materi yang ada dibuku menjadi video 

pembelajaran.  

b. Inovasi metode pembelajaran tematik melalui e-learning madrasah 

pada kelas II dan IV di Mima 01 KH. Shiddiq Jember yaitu wawancara 

terkait proses pembelajaran melalui e-learning, dan bagaimana 

pendidik dalam menginovasikan metode pembelajaran agar materi 
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yang disampaikan mudah dipahami dan memotivasi peserta didik 

dalam belajar online.  

c. Inovasi media pembelajaran tematik melalui e-learning madrasah pada 

kelas II dan IV di Mima 01 KH. Shiddiq Jember yaitu wawancara 

terkait media apa saja yang digunakan dalam pembelajaran, serta 

bagaimana pendidik dalam menginovasikan media agar dapat menarik 

minat peserta didik dalam belajar.  

d. Inovasi asesmen pembelajaran tematik melalui e-learning madrasah 

pada kelas II dan IV di Mima 01 KH. Shiddiq Jember yaitu wawancara 

terkait bagaimana asesmen yang digunakan pendidik dalam 

pembelajaran, dan bagaimana pendidik mengembangkan atau 

menginovasikan asesmen dalam pembelajaran. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah upaya pengumpulan data dengan menyelidiki 

benda-benda tertulis. Benda-benda tersebut dapat berupa catatan, transkip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan 

sebagainya.
75

 Dalam teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, notulen 

rapat, catatan harian, dan sebagainya.  Adapun data yang diperoleh dengan 

teknik dokumentasi meliputi: 
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a.  Inovasi materi pembelajaran tematik melalui e-learning madrasah 

pada kelas II dan IV di Mima 01 KH. Shiddiq Jember yaitu berupa 

dokumen video pembelajaran dan foto proses pembelajaran.  

b. Inovasi metode pembelajaran tematik melalui e-learning madrasah 

pada kelas II dan IV di Mima 01 KH. Shiddiq Jember yaitu berupa 

dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran daring, dan melalui 

video pembelajaran.  

c. Inovasi media pembelajaran tematik melalui e-learning madrasah pada 

kelas II dan IV di Mima 01 KH. Shiddiq Jember yaitu berupa dokumen 

foto pada youtube, bahan ajar PDF dan word berupa rangkuman pada 

subtema, bahan ajar power point tema 9 dan video pembelajaran 

berupa cerita.  

d. Inovasi asesmen pembelajaran tematik melalui e-learning madrasah 

pada kelas II dan IV di Mima 01 KH. Shiddiq Jember yaitu dokumen 

berupa foto penilaian menggunakan quiziz, CBT dan google formulir, 

serta hasil belajar peserta didik mulai dari penilaian kognitif, afektif, 

dan psikomotorik.  

G. Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara 

sistematis transkip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang 

telah dihimpun oleh peneliti untuk menambah pemahaman peneliti sendiri dan 

memungkinkan peneliti melaporkan apa yang telah ditemukan di lapangan.  
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Peneliti menggunakan analisis data interaktif Miles, Huberman, dan 

Saldana yang dilakukan melalui proses sebagai berikut: 

1. Kondensasi Data 

Kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, 

memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi 

data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkip.
76

 Dalam 

penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 

a. Selecting (memilih) 

Peneliti bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi 

mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin 

lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang 

dapat dikumpulkan dan dianalisis. 

b. Focusing (fokus) 

Memfokuskan data merupakan bentuk pra-analisis. Pada tahap 

ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan 

masalah penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi 

data. Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan fokus penelitian. 

c. Abstracting (pengabstrakan) 

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, 

proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap 

berada di dalamnya. Pada tahap ini, data yang terkumpul dievaluasi, 

khusunya yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data. 
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d. Simplifying and Transforming (penyederhanaan dan transformasi) 

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan 

ditransformasikan dalam berbagai cara, yakni melalui seleksi yang 

ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data 

dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya. 

Setelah melalui keempat tersebut, peneliti melakukan 

penafsiran data terhadap seluruh data yang diperoleh. Observasi 

dilakukan secara berkesinambungan untuk memperoleh data tentang 

kondisi sistem pendidikan dan proses pembelajaran di dalam madrasah 

dengan menggunakan pedoman obsevasi. Data wawancara yang 

diperoleh dengan menggunakan pedoman wawancara. Hal ini 

digunakan agar instrumen penelitian tetap terarah kefokus penelitian. 

Sedangkan pengumpulan data dokumentasi di peroleh dari kepala 

madrasah, waka kurikulum, guru kelas dan siswa kelas II dan IV di 

Mima 01 KH. Shiddiq Jember untuk mencari data yang terkait 

penelitian yang berhubungan dengan inovasi pembelajaran tematik 

melalui e-learning madrasah. 

2. Penyajian Data 

Peneliti menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif. 

Data yang telah difokuskan, disusun secara sistematis kemudian diambil 

kesimpulan sehingga makna data dapat ditemukan. Namun kesimpulan 

tersebut bersifat sementara dan masih bersifat umum. Agar diperoleh 
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kesimpulan final, maka data yang lain perlu dicari.
 77

 Data baru dari hasil 

pencarian ini, bertugas melakukan pengujian terhadap berbagai 

kesimpulan sementara tadi. 

Penyajian data yang dimaksud untuk memilih data yang sesuai 

dengan kebutuhan peneliti yakni tentang inovasi materi, metode, media 

dan asessmen dalam pembelajaran tematik melalui e-learning madrasah. 

Data yang disajikan melewati tahap reduksi. Penyajian data dilakukan 

dengan tujuan agar penulis lebih mudah untuk memahami permasalahan 

yang terkait dalam penelitian dan dapat melanjutkan langkah berikutnya. 

Setelah mengumpulkan data terkait inovasi materi dan asessmen 

dalam pembelajaran tematik melalui e-learning madrasah. Maka langkah 

selanjutnya peneliti mengelompokkan hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi untuk disajikan dan dibahas lebih detail. Selanjutnya 

disajikan berdasarkan fokus yang ditetapkan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan pada penelitian ini ditetapkan berdasarkan kesesuaian 

antara temuan dengan teori tentang inovasi pembelajaran tematik melalui 

e-learning madrasah. 

Penarikan kesimpulan sementara dapat diuji kembali dengan data di 

lapangan, dengan cara merefleksi kembali, peneliti dapat bertukar pikiran 

dengan teman sejawat atau dengan cara triangulasi sehingga kebenaran 

ilmiah dapat tercapai. Selanjutnya, peneliti berusaha dan mencoba 
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mengambil kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh dituangkan dalam 

bentuk laporan penelitian.  

Dari uraian diatas, maka langkah–langkah yang sudah dilakukan 

peneliti ialah sebagai berikut: 

a. Menyusun panduan observasi, panduan dokumentasi, dan daftar 

pertanyaan sesuai dengan fokus penelitian. 

b. Mengumpulkan data yang memiliki keterkaitan dengan masing-masing 

fokus penelitian. 

c. Menggolongkan data kedalam tiap-tiap fokus penelitian. 

d. Membuat ringkasan data yang sudah ada sesuai masing-masing fokus 

penelitian. 

e. Menarik kesimpulan.  

H. Keabsahan Data 

Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi 

adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di 

luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data tersebut.
78

 

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi 

sumber, triangulasi teknik dan member check. Triangulasi sumber dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, 

triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang 
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sama dengan teknik yang berbeda.
79

 Sedangkan member check dilakukan 

dengan cara mengecek kebenaran pelaksanaan penelitian pada informan  

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan hasil 

wawancara antara kepala madrasah, waka kurikulum, guru kelas, dan peserta 

didik di Mima 01 KH. Shiddiq Jember. Triangulasi teknik dilakukan dengan 

cara mengecek data dengan membandingkan hasil observasi, wawancara dan 

studi dokumentasi terkait dengan inovasi pembelajaran tematik melalui e-

learning madrasah di Mima 01 KH. Shiddiq Jember. Member check dilakukan 

dengan cara mengkonfirmasi data yang dilakukan kepada sejumlah 

narasumber dalam pengumpulan data untuk kemudian dilakukan recheck 

ketepatan dan kesesuaiannya terkait dengan penelitian yang dilakukan 

mengenai inovasi pembelajaran tematik melalui e-learning madrasah yang 

terlaksana di madrasah tersebut (check kebenaran pelaksanaan penelitian pada 

informan). 

I. Tahapan-tahapan Penelitian 

1. Tahap Pra-lapangan 

a. Memilih lokasi penelitian 

b. Menentukan masalah di lokasi penelitian 

c. Menyusun rencana penelitian (proposal) 

d. Pengurusan surat izin penelitian  

e. Menilai keadaan lapangan 

f. Memilih dan memanfaatkan informan 
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g. Menyiapkan perlengkapan penelitian yang dibutuhkan dalam 

pengumpulan data. 

Dalam tahap pra lapangan menyusun rancangan penelitian yang 

akan dilakukan dilapangan dengan memanfaatkan informan yang ada di 

Mima 01 KH. Shiddiq Jember. 

2. Tahap Pekerjaan lapangan (tahap pelaksanaan penelitian) 

Tahap pelaksanaan lapangan dilakukan setelah persiapan penelitian 

dianggap telah matang. Dalam tahap pelaksanaan lapangan peneliti 

mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan menggunakan metode 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

3.  Tahap analisis data 

Setelah semua data terkumpul langkah selanjutnya yaitu 

menganalisis dan dilanjutkan dengan penyusunan laporan penelitian. 

Laporan tersebut diserahkan kepada dosen pembimbing untuk direvisi, 

berdasarkan masukan-masukan dosen pembimbing tersebut. Kemudian 

dilanjutkan sampai penelitian ini benar-benar terselesaikan.
80
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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN ANALISIS 

A. Paparan Data dan Analisis 

Setelah melakukan proses pemerolehan data dengan menggunakan 

berbagai metode dan prosedur yang diuraikan seperti pada bab III maka, pada 

bagian paparan data ini berisikan deskripsi data yang disajikan dengan topik 

yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dianalisis secara 

kritis dengan harapan dapat memperoleh data yang akurat, untuk memudahkan 

dalam pendeskripsian pembahasan mengenai “inovasi pembelajaran tematik 

melalui e-learning madrasah pada masa pandemi covid-19 di Mima 01 KH. 

Shiddiq Jember” yang dibagi menjadi fokus sebagai berikut: (1) Inovasi materi 

pembelajaran tematik melalui e-learning madrasah, (2) Inovasi metode 

pembelajaran tematik melalui e-learning madrasah, (3) Inovasi media 

pembelajaran tematik melalui e-learning madrasah, (4) Inovasi asesmen 

pembelajaran tematik melalui e-learning madrasah. 

Mima 01 KH. Shiddiq Jember dalam pembelajarannya menggunakan 

media e-learning madrasah pada saat pandemi sebagaimana yang disampaikan 

oleh kepala madrasah Mima 01 KH. Shiddiq Jember sebagai berikut:  

Betul, kami menggunakan e-learning madrasah selama pembelajaran 

daring ini. Alasan yang pertama karena dari kemenag, lembaga dibawah 

naungan madrasah jika sanggup menggunakan e-learning maka 

dihimbau menggunakan e-learning sebagai pendukung. Awalnya kita 

uji coba ya meskipun ada suka dukanya alhamdulillah kita bisa 

menerapkan e-learning sampai saat ini.  Kalau ada kendala kami 

alihkan ke WA.
81
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Selain faktor himbauan dari kemenag sebagai pendukung, penggunaan 

e-learning madrasah di Mima disebabkan oleh beberapa faktor internal 

sebagaimana yang dinyatakan oleh waka kurikulum Mima 01 KH. Shiddiq 

Jember sebagai berikut: 

Pembelajaran selama pandemi ini kami menggunakan e-learning 

madrasah. Diawal pandemi kami sempat menggunakan WhatsApp 

dalam pembelajaran, namun dikarenakan terjadi beberapa problem atau 

kendala yang guru alami misalnya seperti handphone guru troble karena 

terlalu banyak data siswa yang masuk melalui WhatsApp sehingga 

kami memilih untuk melaksanakan pembelajaran dengan e-learning 

madrasah dari kemenag, dan alhamdulillah sampai saat ini kami masih 

terus menggunakan e-learning madrasah dalam pembelajaran.
82

 

 

Dalam pembelajarannya, e-learning madrasah digunakan untuk 

menyampaikan pembelajaran tematik maupun mata pelajaran agama serta mata 

pelajaran lainnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Sami’an selaku waka 

kurikulum: 

Semua mata pelajaran kami menggunakan e-learning madrasah 

mengajarnya, baik itu tematik atau juga mata pelajaran agama dan 

lainnya. Karena memang sudah tersedia didalam e-learning madrasah 

ini. Jadi tanpa terkecuali semua guru memegang atau memiliki masing-

masing akun e-learning madrasah, otomatis semua mata pelajaran juga 

disampaikan melalui e-learning madrasah, karena didalam e-learning 

madrasah ini setiap guru membuat kelas masing-masing, begitu juga 

dengan guru mata pelajaran, mereka membuat akun atau kelas mata 

pelajaran yang diampunya.
83

 

 

Berdasarkan hasil observasi peneliti Mima 01 KH. Shiddiq 

menggunakan e-learning madrasah dalam semua mata pelajaran, fitur yang ada 

sangat lengkap dan sesuai dengan kebutuhan di madrasah. Selain masing-

masing guru bisa memberikan materi secara privat atau dimasing-masing ruang 
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kelas online sesuai bidang mata pelajaran, guru dapat menyiapkan berbagai 

sumber belajar yang mudah diakses oleh peserta didik, fitur yang ada 

dilengkapi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran.
84

  

Dalam pelaksanaan pembelajaran terutama menggunakan e-leraning 

tentu tidak lepas dari berbagai kelemahan dan kelebihan, yang mana harus 

terus ditingkatkan agar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara lebih 

maksimal. Sebagaimana pernyataan Latifah selaku kepala madrasah berikut: 

Alhamdulillah e-learning madrasah ini bagus, sempat ada rapat waktu 

itu memberikan apresiasi positif kepada kita karena pelaksanaan di 

Mima sudah bagus. E-learning ini kan memang ada ciri khasnya 

madrasah yang didalamnya itu sudah detail seperti sebuah 

wadah/tempat itu sisi positifnya. Ada sisi negatifnya, kita pernah trobel 

yang namanya hosting, ketika pemakaian full banyak yang 

menggunakan aksesnya itu loadingnya lama. Ketika itu banyak siswa 

yang mengeluhkan up-load filenya gagal, sudah terkirim muncul yuhu 

tapi tidak masuk pada e-learning guru. Sehingga kita up-grade kembali 

dengan menambah hosting yang lebih besar alhamdulillah pembelajaran 

bisa lancar. Tapi yang Namanya anak sudah bisa mengikuti dalam 

keadaan seperti ini ya alhamdulillah, sehingga jika ada kesulitan maka 

kami memberikan dispensasi melalui WA.
85

 

 

Berangkat dari beberapa latar belakang, kelebihan dan kelemahan 

penggunaan e-learning madrasah tersebut, maka berikut akan dibahas tentang 

inovasi materi pembelajaran tematik melalui e-learning madrasah pada kelas II 

dan IV di Mima 01 KH. Shiddiq Jember.  
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1. Inovasi Materi Pembelajaran Tematik Melalui E-Learning Madrasah 

Pada Masa Pandemi Covid-19 di Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

a. Inovasi Materi Pembelajaran Tematik Melalui E-Learning Madrasah 

Kelas II di Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

Materi pelajaran kelas II yang diajarkan sesuai dengan ketentuan 

kurikulum dari pemerintah, yaitu kelas bawah terdiri dari 8 tema dalam 

dua semester. Sebagaimana dinyatakan oleh guru kelas IIA: 

Semua mata pelajaran kami menggunakan e-learning madrasah 

mengajarnya. Baik itu tematik atau juga mata pelajaran agama 

dan lainnya. Yang membedakan tematik dengan mata pelajaran 

yang lain itu, karena didalam tematik terdiri dari beberapa mata 

pelajaran yang dipadukan mbak. Dalam pembelajaran tematik 

sendiri dikelas II ini ada 8 tema yang ada dikurikulum.
86

 

 

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh guru kelas IIB:  

 

Pembelajaran tematik pada kelas II ini terdiri dari tema satu 

sampai tema delapan, dalam 1 semester masing-masing 4 tema 

yang diajarkan, dari setiap tema terdiri dari 4 subtema, dan setiap 

subtema terdiri dari 6 pembelajaran. Selama pembelajaran daring 

ini berlangsung, dikelas II yang saya berikan setiap pertemuan 

adalah 2 pembelajaran, karena jadwal tematik dikelas II dalam 

satu minggu 3 kali pertemuan, sehingga dalam satu minggu anak-

anak mempelajari satu subtema.
87

  

 

Begitu juga yang disampaikan oleh guru kelas IIC, yaitu:  

 

Disini semua mata pelajaran baik tematik dan mapel yang lain 

menggunakan e-learning madrasah. Karena memang kami sudah 

bekerja sama dengan kemenag terkait program e-learning ini. Jadi 

tanpa terkecuali semua guru memegang masing-masing e-

learning, semua mata pelajaran juga disampaikan melalui e-

learning mbak.
88
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Pendapat ke-tiga guru kelas tersebut ditambahkan oleh guru kelas 

IID sebagai berikut: 

Materi yang saya ajarkan di e-learning ini ada tematik dan Bahasa 

inggris. Di dalam tematik ini ada muatan pelajaran Bahasa 

Indonesia, Matematika, PPKN, SBDP dan juga ada PJOK. Semua 

mata pelajaran diajarkan menggunakan e-learning madrasah baik 

agama atau bukan.
89

 

 

Materi pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik 

melalui e-learning madrasah dikembangkan oleh guru kelas masing-

masing selama pembelajaran daring. Seperti yang disampaikan oleh 

wali kelas IIA: 

Beda dari pembelajaran yang awal online mbak, kalau dulu 

pembelajaran kan lewat WA, biasanya kami hanya memberikan 

materi dengan memberikan intruksi saja lewat chatting di WA, 

tapi sekarang sudah mulai ada perkembangan, kami sudah mulai 

mencarikan video di youtube, kadang kami buatkan video 

pembelajaran sendiri.
90

  

 

Pendapat tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh guru 

kelas IIB yaitu: 

Pembelajaran saat ini kalau menurut saya sudah lebih baik 

daripada pembelajaran di awal pandemi, jelas terasa ya mbak 

karena seiring belajar online kami juga terus belajar bagaimana 

anak bisa terus mengikuti dan semangat belajar. Materi yang saat 

ini sering saya gunakan yaitu membuat video pembelajaran.
91

 

 

Sebagaimana juga yang disampaikan oleh guru kelas IIC yaitu:  

 

Materi yang saat ini digunakan lebih menarik daripada awal-awal, 

seringnya sekarang saya ambilkan dari video yang ada di youtube, 

kadang juga membuat sendiri. Dalam membuat video 

pembelajaran, biasanya saya sampaikan materi yang memang 

lebih penting dan sesuai dengan kebutuhan dengan kehidupan 

sehari-hari, misalkan penjelasan materi tentang aturan sarapan 
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pagi, hal ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak 

dalam kehidupan sehari-hari. Apakah aturan dalam sarapan sudah 

dilakukan atau masih belum dilakukan oleh anak-anak sehingga 

pemilihan materi sesuai kebutuhan merupakan hal yang penting.
92

  

  

Hal ini diperkuat oleh pendapat guru kelas IID yaitu: 

 

Dari ibu kepala, setiap guru kelas diberikan kewenangan untuk 

mendesain pembelajaran. Jadi selama pembelajaran daring 

menggunakan e-learning madrasah ini kami saling berbagi tugas 

antar guru kelas. Pembagian tugas misalnya guru kelas A 

membuat materi tema 1 subtema 1 dan 2 dan seterusnya. Menurut 

saya dengan penjelasan video yang saya buat dapat menarik 

semangat anak belajar, terutama dengan suara guru sendiri.
93

 

 

Hal ini juga dinyatakan oleh peserta didik kelas IIA: 

Buguru pernah kirim video kadang-kadang ada kartunnya. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti terkait materi pembelajaran 

tematik pada kelas II selama pembelajaran online yaitu pendidik 

menyiapkan materi pembelajaran dengan melihat buku tematik, dan 

guru memilah materi apa saja yang akan disampaikan kepada peserta 

didik, sehingga materi yang telah dipilih tersebut dijadikan video 

pembelajaran. Ada materi yang dijelaskan secara langsung oleh 

pendidik melalui video pembelajaran seperti video call, dan ada materi 

yang sudah disiapkan dalam bentuk power point kemudian pendidik 

mengedit video tersebut sehingga menjadi video pembelajaran berupa 

teks.
94
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Hasil observasi materi pembelajaran tematik kelas II ini 

dibuktikan dengan materi melalui video pembelajaran yang telah dibuat 

oleh guru. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil dokumentasi berikut: 

Gambar 4.1 

Materi Pembelajaran Kelas II
95

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka 

inovasi materi pembelajaran tematik pada kelas II yaitu pendidik 

mengembangkan materi menjadi video pembelajaran. 

b. Inovasi Materi Pembelajaran Tematik Melalui E-Learning Madrasah 

Kelas IV di Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

Materi pelajaran kelas IV yang diajarkan sesuai dengan 

ketentuan kurikulum dari pemerintah, yaitu kelas atas terdiri dari 9 tema 

dalam dua semester. Sebagaimana dinyatakan oleh guru kelas IVA: 

Materi yang diajarkan di e-learning madrasah selama pandemi ini 

di kelas saya baik semua kelas. Semua mata pelajaran diajarkan 

melalui e-learning madrasah mbak yaitu pembelajaran tematik, 

mata pelajaran juga.
96

 

 

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh guru kelas IVB: 
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Materi yang saya sampaikan yaitu tematik di kelas saya kelas 4. 

Kemudian materi yang di ajarkan melalui e-learning ini semua 

mata pelajaran disampaikan melalui e-learning. Setiap guru 

pegang masing-masing e-learning baik guru kelas dan guru 

mapel. Jadi didalam e-learning ini setiap guru membuat masing-

masing kelas sesuai dengan mata pelajaran yang dipegang. 

Kemudian baru memasukkan siswa ke dalam kelas yang ada di 

e-learning sesuai mapel tersebut.
97

 

 

Pendapat tersebut senada dengan yang disampaikan oleh guru 

kelas IVC yaitu: 

Kalau saya kebetulan pegang tematik dan ada tambahan jam 

pelajaran aswaja dan Bahasa jawa. Semuanya pakai e-learning 

madrasah. Materi yang disampaikan di e-learning madrasah ini 

semua mapel mbak. Karena memang yang dimaksimalkan disini 

menggunakan e-learning dan madrasah sudah bekerjasama 

dengan e-learning, jika sewaktu-waktu agak down gitu kita 

pakai google form tapi yang paling sering pakai e-learning.
98

 

 

Hal ini diperkuat dengan pendapat guru kelas IVD yaitu: 

 

Kebetulan dikelas IV saya mengajar tematik dan matematika 

menggunakan e-learning madrasah. Iya semua mata pelajaran 

pembelajaran disini menggunakan e-learning madrasah. 

Pembelajaran tematik ada 9 tema dikelas IV, dari tema 1 sampai 

tema 5 adalah pembelajaran disemester ganjil dan tema 6 sampai 

tema 9 adalah pembelajaran disemester genap. Dari setiap tema 

ini terdiri dari IV subtema mbak, dan dari setiap subtemanya ada 

6 pembelajaran. dalam pembelajarn dikelas IV jadwal tematik 

yaitu hari senin dan kamis, jadi dalam setiap pertemuan saya 

berikan 3 pembelajaran. sehingga dalam 1 minggu anak-anak 

belajar 1 subtema.
99

 

 

Materi pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik 

melalui e-learning madrasah dikembangkan oleh guru kelas masing-

masing selama pembelajaran daring. Berikut yang disampaikan oleh 

guru kelas IVA: 
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Materi yang saya sampaikan tentu sesuai dengan buku paket. 

Namun selain melalui bahan ajar buku paket yang ada di rumah, 

kadang juga saya buatkan video pembelajaran sebagai selingan 

mbak, biar anak-anak tidak bosan pembelajaran melalui buku 

terus.
100

 

 

Hal ini seperti yang disampaikan oleh guru kelas IVB: 

Materi dikembangkan oleh masing-masing guru, baik guru kelas 

atau guru mata pelajaran. Terserah bagaimana prosesnya yang 

terpenting ada target, artinya contoh dalam tema satu harus 

selesai dalam 1 bulan, sedangkan dalam daring ini kan beda 

dengan normalnya, sehingga setiap wali kelas tergantung ide 

mereka, bagaimana cara menyelesaikan tema itu dalam satu 

bulan harus tuntas, sehingga mencapai target ketika ulangan, itu 

sesuai dengan masing-masing wali kelas. Inovasi materi yang 

saya lakukan menyesuaikan kepada setiap tema dan subtema 

pembelajaran. misalnya tema lingkungan sekitar, maka saya 

akan membuat materi berupa video dengan berbagai lingkungan 

yang ada disekitar saya, sehingga anak-anak bisa melihat secara 

langsung dan jelas. Misalnya juga pada tema 8 materi tentang 

pahlawan, materi ini saya inovasikan dengan mencetak beberapa 

gambar pahlawan, kemudian saya membuat video dengan 

menjelaskan dari beberapa gambar pahlawan tersebut.
101

 

 

Begitu juga pendapat yang disampaikan oleh guru kelas IVC: 

Dalam menyampaikan materi kadang saya ngambil video dari 

youtube, kadang saya bikin word, saya ngetik sendiri. kadang 

saya memakai voice note. Untuk voice note langsung 

disampaikan di WA tapi saya memberikan intruksinya tetap 

melalui e-learning madrasah. Saya yang paling sering itu pakai 

word. Kadang anak-anak kalau dikasih video itu eman kuota 

katanya, kalau word tidak begitu banyak memakan kuota.
102

 

 

Hal ini diperkuat oleh pendapat guru kelas IVD yaitu: 

Saya lebih suka memberikan video kepada anak-anak, karena 

kalau melalui power point, excel atau word anak-anak kan masih 

membaca. Kalau dengan video lebih menarik dan 

menyenangkan. Di buku itu sebenarnya sudah detail dan jelas 

menurut saya mbak, sehingga sebelum saya memberikan video 

pasti anak-anak saya anjurkan untuk membaca bukunya terlebih 
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dahulu baru setelah itu saya bagikan videonya. Kalau untuk 

materi terkait keterampilan seperti kolase saya pasti buat video 

sendiri.
103

 

 

Salah satu peserta didik kelas IVA menyampaikan: 

 

Semua pelajaran belajarnya dengan e-learning madrasah, 

pelajaran yang diberikan kadang berupa video dan rangkuman 

pelajaran tematik.
104

 

Berdasarkan hasil observasi peneliti terkait materi pembelajaran 

tematik pada kelas IV selama pembelajaran online yaitu pendidik 

menyampaikan materi pembelajaran secara langsung melalui rekaman 

video di dalam kelas agar suara yang direkam tidak bising dengan suara 

dari luar, sehingg video yang didapatkan hasilnya bagus. Selain itu 

pendidik juga membuat video menjadi sebuah cerita seperti materi 

tentang hak dan kewajiban yang disampaikan melalui video kartun. 

Pendidik juga membuatkan materi pelajaran berupa penjelasan atau 

rangkuman menjadi power point. 
105

 

Hasil observasi materi pembelajaran tematik kelas IV ini 

dibuktikan dengan materi melalui video pembelajaran yang telah dibuat 

oleh pendidik. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil dokumentasi 

pengembangan materi hak dan kewajiban menjadi sebuah cerita: 
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Gambar 4.2 

Materi Pembelajaran Kelas IV
106

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka 

inovasi materi pembelajaran tematik pada kelas IV yaitu pendidik 

mengembangkan materi menjadi cerita, pendidik mengembangkan 

materi menjadi video pembelajaran dan pendidik mengembangkan 

materi menjadi bahan ajar berupa ringkasan materi atau modul dalam 

bentuk word, pdf, dan power point.  

2. Inovasi Metode Pembelajaran Tematik Melalui E-Learning Madrasah 

Pada Masa Pandemi Covid-19 di Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

a. Inovasi Metode Pembelajaran Tematik Melalui E-Learning Madrasah 

Kelas II di Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

Proses pembelajaran yang dilakukan melalui e-learning 

madrasah sebagaimana yang dinyatakan oleh guru kelas IIA: 

Proses pembalajaran menggunakan e-learning madrasah saya 

start jam 07.00 mengirimkan tugas di time line e-learning 

madrasah. Setelah menyapa anak-anak pada time line, 

selanjutnya saya berikan penjelasan materi kemudian pemberian 

tugas.
107

 

 

Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh guru kelas IIB yaitu: 
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Proses pembelajaran selama daring yaitu kami siapkan dulu 

materi apa yang akan disampaikan peserta didik. Start mengirim 

tugas pada e-learning yaitu jam 07.00 dan pembelajaran diakhiri 

atau pengumpulan tugas jam 21.00.
108

 

Pernyataan tersebut ditambahkan oleh guru kelas IIC yaitu: 

Proses pembelajaran selama online ini kami tidak tatap muka 

artinya tidak melalukan video zoom, namun kami tetap 

melakukan pemantauan pembelajaran melalui e-learning 

madrasah yaitu dengan pemberian sapaan sebelum pembelajaran, 

setelahnya kami menyampaikan materi, pemberian tugas dan 

ditutup dengan anak-anak mengirimkan  tugas yang dikerjakan 

di rumah.
109

 

 

Hal tersebut diperkuat oleh pendapat guru kelas IID Khusnul 

Khotimah sebagai berikut: 

Proses pembelajaran selama pandemi ini kami mulai pukul 07.00 

WIB, guru memberikan intruksi pembelajaran melalui time line 

pada e-learning madrasah, biasanya setelah saya sudah meng-

upload tugas di time line akan saya informasikan melalui grup 

WhatsApp bahwa tugas hari ini sudah saya bagikan di time line, 

karena kadang wali murid kalau tidak diingatkan begitu ada yang 

lupa. Kemudian untuk pengumpulan tugas kami batasi sekitar 

pukul 21.00 WIB karena wali murid ada yang bekerja sampai 

sore sehingga malam baru bisa mendampingi anak-anak untuk 

belajar.
110

  

 

Metode pembelajaran yang digunakan dalam proses 

pembelajaran selama online sebagaimana dinyatakan oleh guru kelas 

IIA sebagai berikut:  

Metode pembelajaran yang biasa saya gunakan selama daring ini 

media ceramah melalui video pembelajaran yang saya buat, 
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melalui metode ceramah memudahkan saya menyampaikan 

maksud dari materi yang saya sampaika kepada anak-anak.
111

 

 

Hal ini ditambahkan oleh pendapat guru kelas IIB, yaitu:  

Kalau saya biasanya ya metode ceramah lewat video ya, terus 

media permainan juga saya gunakan agar anak-anak tidak bosan 

saat belajar, biasanya diawal saya menyapa anak-anak 

menggunakan ice breaking terlebih dahulu. Dan Alhamdulillah 

anak-anak antusias kalau pembelajaran saya awali dengan ice 

breaking dulu.
112

  

 

Guru kelas IIC memberikan pendapat sebagai berikut: 

Ya pastinya metode ceramah ya dengan video pembelajaran 

yang setiap guru buat, selain itu biasanya kami gunakan metode 

permainan kadang-kadang sebagai seling-seling, kemudian 

selain itu metode praktek juga kami laksanakan meskipun 

pembelajaran berjalan secara online, jadi bukan hanya 

metodeceramah dan penugasan saja yang diberikan.
113

 

 

Hal tersebut diperkuat oleh guru kelas IID sebagai berikut: 

Metode yang paling dibutuhkan anak-anak meskipun saat 

pembelajaran offline atau online metode ceramah mbak, malah 

susah kalua anak-anak hanya diberi intruksi untuk mempelajari 

sendiri terutama kelas II meskipun mereka sudah kelas II dan 

sudah mampu untuk membaca dengan baik, namun tetap saja 

butuh penjelasan langsung dari guru atau orang tua. Permain dan 

praktek juga kami lakukan dalam pembelajaran secara online ini, 

sebagai pengalaman baru bagi peserta didik untuk bermain dan 

melakukan pekerjaan bersama dengan keluarga.
114

  

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber guru 

kelas II maka diperkuat lagi dengan hasil observasi yang peneliti 

lakukan yaitu guru menjelaskan materi melalui metode ceramah pada 

video pembelajaran, guru juga menggunakan metode praktek dengan 

                                                             
111

 Husnul Khotimah, Wawancara, Jember, 3 Mei 2021 
112

 Ike Wahyuni, Wawancara, Jember, 11 Mei 2021 
113

 Widya Wulandari, Wawancara, Jember, 19 Mei 2021 
114

 Khusnul Khotimah, Wawancara, Jember, 27 Mei 2021 



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

 

 

82 

membuat kolase dari daun, bunga, dan biji-bijian.
115

 Hal ini dibuktikan 

dengan hasil dokumentasi yang terlampir.  

Gambar 4.3 

Metode Praktek Kelas II
116

 

 

 

 

 

 

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa metode 

pembelajaran yang digunakan dalam proses pelaksanaan pembelajaran 

tematik melalui e-learning yaitu berupa metode ceramah, metode 

permainan, dan metode praktek. 

b. Inovasi Metode Pembelajaran Tematik Melalui E-Learning Madrasah 

Kelas IV di Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

Proses pembelajaran melalui e-learning madrasah sebagaimana 

yang dinyatakan oleh guru kelas IVA Yudi sebagai berikut: 

Pelaksanaan pembelajaran di sekolah kami mulai pukul 07.00 

WIB, setelah guru mengirimkan tugas pada time line di e-

learning madrasah anak-anak akan melakukan absensi melalui 

fitur absen yang sudah tersedia di e-learning madrasah, sehingga 

dapat diketahui mana peserta didik yang aktif dalam 

pembelajaran, ada beberapa yang terkendala absen tidak tepat 

waktu karena hp dibawa oleh orangtua untuk bekerja, jika seperti 

itu kami berikan pemakluman. Kemudian baru anak-anak 

biasanya membaca tugas yang sudah di upload guru pada e-

learning madrasah. Dalam keadaan seperti ini kami tidak bisa 

memaksakan yang penting anak-anak terfasilitasi dalam 
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pembelajaran. Untuk pengumpulan tugas kami batasi pukul 

21.00 WIB.
117

 

 

Hal tersebut ditambahkan oleh guru kelas IVB yaitu: 

Proses pembelajaran berlangsung melalui online chat, yaitu guru 

memberikan intruksi melalui e-learning madrasah, ketika anak-

anak sudah mengisi absen barulah guru memberikan materi 

ataupun tugas.
118

 

Pernyataan guru kelas IVB senada dengan pernyataan oleh guru 

kelas IVC sebagai berikut: 

Proses pembelajaran selama daring alhamdulillah lancar, 

meskipun diawal masih banyak yang bingung. Pembelajaran 

kami mulai jam 7 dengan menyapa kemudian dilanjutkan 

pemberian materi dan tugas, dan sesudahnya anak-anak 

mengirim tugas di e-learning dan guru memberikan umpan 

balik.
119

 

 

Hal tersebut diperkuat lagi oleh pendapat guru kelas IVD yaitu: 

Proses pembelajaran dilakukan dengan e-learning, biasanya saya 

mulai pembelajaran jam 7, saya berikan video materi dulu. Jika 

anak-anak sudah menyimak baru saya berikan tugasnya.
120

 

Metode pembelajaran yang digunakan dalam proses 

pembelajaran selama online sebagaimana dinyatakan oleh guru kelas 

IVA sebagai berikut:  

Selama ini yang berjalan saat pembeajaran daring saya biasanya 

menggunakan metode ceramah tentunya, karena untuk 

memudahkan anak-anak dalam memahami yang saya sampaikan, 
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biasanya saya buatkan mind map agar anak-anak lebih ringkas 

dan lebih mudah dalam memahami materinya.
121

  

 

Hal ini selaras dengan yang nyatakan oleh guru kelas IVB: 

Metode pelajaran yang saya gunakan selama BDR seringkali 

ceramah ya mbak, melalui video pembelajaran kami sampaikan 

maksud dari materi, untuk kelas IV anak-anak sudah mulai 

belajar membuat peta pikiran/ mind map, sehingga ketika 

daringpun kami gunakan, selain itu kami terapkan belajar diskusi 

atau metode diskusi juga secara online.
122

 

 

Sebagaimana yang disampaikan oleh guru kelas IVC yaitu: 

Yang saya gunakan metodenya seringkali ceramah lewat video, 

diskusi juga saya gunakan, metode praktek juga tetap kami 

berikan agar anak-anak tidak bosan terutama belajar daring kan 

mandiri mbak, monoton, untuk mengembalikan semangat anak-

anak kami usahan dengan hal tersebut.
123

  

 

Hal ini diperkuat oleh pendapat guru kelas IVD yaitu:  

Metode yang saya pakai ceramah, kemudian diskusi juga, 

praktek juga, terkadang permainan, kami sesuaikan dengan 

materi yang sesuai saat kami berikan kepada anak-anak.
124

  

Berdasarkan wawancara dengan guru kelas IV maka diperkuat 

lagi dengan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa pendidik 

menggunakan metode ceramah melalui video pembelajaran, selain itu 

menggunakan powerpoint yang kemudian dijelaskan melalui rekaman 

suara atau melalui google meet secara langsung.
125

 Hal ini dibuktikan 

dengan hasil dokumentasi berikut. 
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Gambar 4.4 

Metode Ceramah Kelas IV
126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan demikian metode pembelajaran tematik melalui e-

learning madrasah yang dilaksanakan di kelas IV yaitu metode 

ceramah, metode diskusi, metode, metode permainan, dan metode 

praktek. 

3. Inovasi Media Pembelajaran Tematik Melalui E-Learning Madrasah 

Pada Masa Pandemi Covid-19 di Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

a. Inovasi Media Pembelajaran Tematik Melalui E-Learning Madrasah 

Kelas II di Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

Media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran 

selama online sebagaimana dinyatakan oleh guru kelas IIA sebagai 

berikut:  

Media yang digunakan saat ini e-learning madrasah, dengan e-

learning madrasah ini kami mengoperasikan dan melaksanakan 

pembelajaran dengan mengirim materi begitujuga dengan 

pemberian penugasan. Materi kami sampaikan dengan video 

pembelajaran youtube, gambar, kadang google meet terjadwal 

satu minggu sekali sebagai penguatan pembelajaran selama 1 

minggu.
127
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Sedangkan guru kelas IIB menyampaikan sebagai berikut: 

Media yang saya gunakan selama pembelajaran daring dengan e-

learning madrasah, proses belajar berjalan dengan e-learning ini. 

Video belajar juga kami gunakan, dengan membuat sendiri atau 

dari video youtube.
128

 

Pendapat tersebut selaras dengan pendapat guru kelas IIC yaitu: 

Kalau media yang digunakan dulu pernah WA dan sekarang lebih 

aktif menggunakan e-learning madrasah. Biasanya untuk 

memberikan materi lebih seringnya lewat e-learning ya, saya 

kirimkan video, gambar.
129

  

Hal tersebut diperkuat oleh pendapat guru kelas IID, yaitu: 

Selama ini yang berjalan kami menggunakan e-learning madrasah 

mbak dalam proses pelaksanaan pembelajaran ya, baik kami 

menyampaikan materi maupun tugas itu juga melalui e-learning 

madrasah ini. Media yang digunakan sih beragam ya, kadang 

dengan WA, video, gambar.
130

 

 

Berdasarkan hasil wawancara guru kelas II maka dibuktikan 

dengan observasi yang peneliti lakukan yaitu guru membuat video 

pembelajaran dengan aplikasi WPS powerpoint, sebelumnya guru 

sudah menyiapkan materinya terlebih dahulu dengan membuat 

powerpoint, kemudian guru merekam suara dengan menjelaskan materi 

yang disampaikan. Selain itu guru juga membuat soal kuis pada aplikasi 
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quiziz.
131

 Hal ini diperkuat dengan hasil dokumentasi media 

pembelajaran sebagai berikut: 

Gambar 4.5 

Media Gambar Kelas II
132

 

 

 

 

 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

tematik melalui e-learning madrasah yaitu berupa WA, video 

pembelajaran, youtube, gambar, dan google meet.  

b. Inovasi Media Pembelajaran Tematik Melalui E-Learning Madrasah 

Kelas IV di Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

Media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran 

selama online sebagaimana dinyatakan oleh guru kelas IVA sebagai 

berikut: 

Media yang saya gunakan yaitu media audio visual ya berupa 

video pembelajaran, bisa juga dari youtube, atau saya buatkan 

anak-anak bahan ajar berupa PPT, word atau pdf berupa materi 

pelajaran yag saya kemas dengan ringkas dan mudah.
133
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Hal ini selaras dengan yang dinyatakan oleh guru kelas IVB 

yaitu: 

Media pembelajaran ya, yang saya pakai biasanya media 

youtube mbak, atau video pembelajaran yang saya buat, media 

gambar seperti gambar para pahlawan misalkan pada muatan 

IPS.
134

 

Pendapat tersebut selaras dengan yang dinyatakan oleh guru 

kelas IVC sebagai berikut: 

Yang saya gunakan saat pembelajaran daring seringnya media 

audio visual ya, baik itu pencarian di youtube atau video yang 

memang saya kembangkan sendiri jika dirasa di youtube tidak 

ada video yang sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan. 

Sesekali juga saya gunakan google meet untuk melihat 

perkembangan anak-anak.
135

 

 

Hal tersebut diperkuat dengan pendapat yang dinyatakan oleh 

guru kelas IVD yaitu: 

Untuk media yang saat ini kami gunakan yaitu e-learning 

madrasah, dengan media tersebut kami melaksanakan proses 

pembelajaran dari awal mengucapkan salam, menyapa peserta 

didik, memberikan materi dan juga penugasan. Selain itu saya 

biasanya mengirimkan link video pembelajaran youtub lewat e-

learning madrasah.
136

 

 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan saat 

pelaksanaan pembelajaran tematik melalui e-learning madrasah guru 

membuat video pembelajaran di kelas untuk menjelaskan materi yang 

akan disampaikan kepada peserta didik melalui hp android atau laptop 

guru. Pembuatan video didalam kelas agar tidak terganggu dengan 
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suara keramaian. Dalam pemberian tugas guru membuat google 

formulir, soal disesuaikan dengan kemampuan peserta didik.
137

 Berikut 

peneliti lampirkan hasil dokumentasi media pembeajaran kelas IV:  

Gambar 4.6 

Media Pembelajaran Kelas IV
138

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran tematik 

melalui e-learning madrasah yang digunakan di kelas IV yaitu media e-

learning madrasah, video pembelajaran, youtube, Microsoft (word, pdf, 

powerpoint), google meet. 

4. Inovasi Asesmen Pembelajaran Tematik Melalui E-Learning 

Madrasah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Mima 01 KH. Shiddiq 

Jember 

a. Inovasi Asesmen Pembelajaran Tematik Melalui E-Learning Madrasah 

Kelas II di Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

Asesmen merupakan salah satu cara untuk dapat menilai dan 

mengukur sampai mana keberhasilan yang telah dicapai peserta didik 
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dalam sebuah pembelajaran. Walaupun pembelajaran berlangsung 

dengan jarak jauh namun tidak menjadi kendala keberlangsungan 

pembelajaran itu sendiri.  

Asesmen pembelajaran yang dilakukan pada kelas II yaitu 

asesmen formatif dan sumatif, sebagaimana yang dinyatakan oleh guru 

kelas IIA yaitu: 

Selama pembelajaran online ini dalam memberikan penilaian 

kepada anak-anak kami menggunakan penugasan, hasil dari 

tugas yang dikerjakan anak-anak akan menjadi nilai 

pengetahuan atau penilaian KI-3. Dalam memberikan penilaian 

KI-3 ini pada e-learning madrasah anak-anak harus meng-

upload hasil tugasnya pada menu KI-3 dalam e-learning 

madrasah. Bentuk penugasan bisa langsung pada buku tematik, 

terkadang pernah waktu itu kami memberikan soal berupa kuis 

atau game tebak gambar untuk membuat anak-anak lebih 

semangat lagi.
139

 

 

Guru kelas IIB menambahkan bahwa: 

 

Asesmen selama ini yang kami gunakan di e-learning madrasah 

menggunakan KI-3, KI-4 dan ada juga CBT biasanya untuk 

ulangan harian berupa soal pilihan ganda.
140

 

Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh guru kelas IIC 

yaitu: 

Asesmennya bagus di e-learning. Dalam penugasan saya 

menggunakan e-learning madrasah pada KI-3, kemudian untuk 

ulangan harian saya gunakan CBT mbak.
141
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Pernyataan dari beberapa narasumber, diperkuat oleh guru kelas 

IID yaitu: 

Dalam penilaian pengetahuan atau KI-3 pada e-learning 

madrasah, Langkah-langkahnya yaitu anak-anak terlebih dahulu 

menyelesaikan tugasnya kemudian didokumentasikan dengan 

difoto, setelahnya membuka website e-learning madrasah dan 

meng-upload foto tugas pada menu pilihan KI-3. Dengan begitu 

tugas akan terkirim, dan guru dapat memberikan penilaian 

secara langsung dan memberikan umpan balik kepada peserta 

didik. Selain menggunakan beberapa fitur yang sudah ada di e-

learning madrasah kami juga menggunakan quiziz sebagai 

penilaian untuk mengetahui kemampuan kognitif anak-anak, 

quiziz bentuknya seperti game sehingga anak-anak kesannya 

bermain game dengan belajar.
142

 

 

Hasil belajar dapat diketahui melalui asesmen pembelajaran. 

Tentunya instrumen dalam asesmen menjadi hal yang penting dalam 

memotivasi peserta didik terutama dalam belajar melaksanakan 

pembelajaran secara online. Adapun instrument asesmen formatif dan 

sumatif dikembangkan oleh masing-masing guru kelas, sebagaimana 

yang dinyatakan oleh guru kelas IIA sebagai berikut: 

Asesmen yang sering kami gunakan adalah penugasan, namun 

tugas yang kami berikan tidak melulu berupa soal dan menjawab 

dengan monoton, namun selain menggunakan beberapa fitur 

yang sudah ada di e-learning madrasah, perlu juga didukung 

dengan media asesmen lain.
143

 

 

Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh guru kelas IIB 

yaitu: 

Pada penilaian pengetahuan yang kami nilai yaitu hasil dari 

tugas yang dikerjakan anak-anak berupa foto dalam tiap 

pembelajaran. Selain itu penilaian lain yang kami gunakan yaitu 

penilaian CBT, yang mencakup nilai ulangan harian, penilaian 
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tengah semester (PTS), penilaian akhir semester (PAS), dan 

penilaian akhir tahun (PAT). Media yang digunakan dalam 

penugasan yaitu quizizz, media penilaian ulangan harian yaitu e-

learning madrasah pada menu pilihan CBT, dan untuk media 

penilaian PTS, PAS, dan PAT yaitu menggunakan google 

formulir.
144

  

 

Pernyataan tersebut senada dengan yang sampaikan oleh guru 

kelas IIC yaitu: 

Pernah, kadang dalam penugasan saya menggunakan WA jika 

anak-anak kesulitan mengupload tugasnya, terutama video 

karena ukurannya yang terlalu besar. Kalau untuk PTS dan PAT 

disini menggunakan google formulir. Namun tetap disampaikan 

melalui e-learning madrasah untuk intruksinya.
145

 

 

Pernyataan dari beberapa narasumber, diperkuat oleh pernyataan 

guru kelas IID sebagai berikut: 

Saya paling sering dalam pembelajaran memang menggunakan 

e-learning madrasah, tetapi kalau sedang troble saya berikan 

kemudahan melalui WA. Pelaksanaan PTS dan PAT juga tidak 

melalui e-learning tetapi menggunakan google formulir.
146

 

Hal tersebut senada sebagaimana yang dinyatakan oleh peserta 

didik kelas IID yaitu: 

Setiap hari saya belajar dengan mama, ada tugas setiap hari, 

kadang tugas menulis, kadang tugas ulangan memilih di hp.
147

 

 

Hal tersebut diperkuat dengan hasil observasi peneliti yaitu guru 

kelas menyiapkan instrumen asesmen untuk mengukur hasil belajar 
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peserta didik melalui quiziz, soal yang diberikan merupakan soal 

pilihan yang sudah disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, 

misalkan pada materi tentang beragam profesi, guru kelas menyiapkan 

berbagai gambar untuk diupload pada quiziz yang akan dijadikan kuis 

maupun tebak gambar.
148

 Hal ini dibuktikan dengan dokumentasi yang 

peneliti peroleh sebagai berikut:  

Gambar 4.7 

Asesmen Melalui Quiziz
149

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang 

sudah peneliti analisis, maka dapat disimpulkan bahwa pada kelas II 

pendidik menginovasi asesmen formatif melalui instrumen quiziz dan 

berupa kuis dan tebak gambar. Sedangkan pada asesmen sumatif, 

pendidik menginovasi instrumen asesmen melalui CBT berupa ulangan 

harian dan google formulir berupa Penilaian Tengah Semester dan 

Penilaian Akhir Tahun. 
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b. Inovasi Asesmen Pembelajaran Tematik Melalui E-Learning Madrasah 

Kelas IV di Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

Asesmen pembelajaran di Mima 01 KH. Shiddiq Jember selama 

pandemi covid-19 menggunakan penilaian melalui e-learning 

madrasah. 

Asesmen pembelajaran yang dilakukan pada kelas IV yaitu 

asesmen formatif dan sumatif, sebagaimana yang dinyatakan oleh guru 

kelas IVA yaitu: 

Selama pembelajaran online ini yang seringkali digunakan yaitu 

penugasan. Penugasan yang kami berikan tentunya tidak terlepas 

dari buku pembelajaran, jika dirasa soal-soal yang ada dibuku 

terlalu sulit untuk anak-anak, maka kami susun kembali soal yang 

sesuai dengan kemampuan anak-anak. Penugasan selama belajar 

online ini kami sampaikan melalui e-learning madrasah untuk 

mengetahui ketercapaian pengetahuan anak-anak belajar mandiri 

di rumah. Dalam penilaian pengetahuan atau KI-3 pada e-

learning madrasah, Langkah-langkahnya yaitu anak-anak terlebih 

dahulu menyelesaikan tugasnya kemudian didokumentasikan 

dengan difoto, setelahnya membuka website e-learning madrasah 

dan meng-upload foto tugas pada menu pilihan KI-3. Dengan 

begitu tugas akan terkirim, dan guru dapat memberikan penilaian 

secara langsung dan memberikan umpan balik kepada peserta 

didik. 
150

 

 

Guru kelas IVB menambahkan bahwa: 

Asesmen yang kami gunakan untuk penilaian tugas harian 

dengan e-learning madrasah yaitu menu penilaian KI-3, CBT ini 

digunakan untuk penilaian tugas harian dan ulangan, dan menu 

KI-4 digunakan untuk penilain hasil keterampilan anak-anak 

melalui upload gambar/foto sedangkan untuk penilaian KI-4 

melalui video dikirimkan melalui via Watshapp dikarenakan e-

learning madrasah tidak mampu menampung kapasitas yang 

terlalu besar. Selain itu kami juga menggunakan penilaian 
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berupa game untuk memotivasi anak-anak untuk belajar 

kembali.
151

 

 

Hal tersebut senada dengan pernyataan guru kelas IVC sebagai 

berikut: 

Kalau penilaian harian ya hampir semuanya pakai e-learning 

madrasah. KI-3, CBT itu. Cumin kalua untuk semester dengan 

ujian tengah semester kemarin itu memakai google form, karena 

e-learning itu sekali waktu down, kalua kita pakai google form 

agak lancar. Kalua harian memang ditekankan di e-learning, 

kalua tengah semester dan semester aja pakai google form.
152

 

 

Pernyataan narasumber tersebut diperkuat dengan pernyataan 

guru kelas IVD yaitu: 

Penugasan yang kami berikan selama belajar melalui online 

kami sesuaikan dengan kemampuan anak-anak. Saat itu pernah 

saya berikan penugasan anak-anak membuat puisi yang bertema 

tentang cita-cita, disitu dapat kita lihat bagaimana kemampuan 

anak-anak dalam membuat puisi dengan benar.
153

  

 

Hasil belajar dapat diketahui melalui asesmen pembelajaran. 

Tentunya instrumen dalam asesmen menjadi hal yang penting dalam 

memotivasi peserta didik terutama dalam belajar melaksanakan 

pembelajaran secara online. Adapun instrument asesmen formatif dan 

sumatif dikembangkan oleh masing-masing guru kelas, sebagaimana 

yang dinyatakan oleh guru kelas IVA sebagai berikut: 

Kami saat pelaksanaan PAT dan juga PTS menggunakan google 

formulir. Waktu itu pernah kami menggunakan e-learning 

madrasah tapi ternyata terajdi troble.
154

 

                                                             
151 Ahmad Sauqi, Wawancara, Jember, 7 Juni 2021 
152 Umi Muhanik, Wawancara, Jember, 9 Juni 2021 
153

 Susiati, Wawancara, Jember, 4 Juni 2021 
154 Yudi, Wawancara, Jember, 2 Juni 2021 
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Guru kelas IVB menambahkan bahwa: 

Disini selain menggunakan e-learning, kami juga pernah 

menggunakan google formulir. E-learning digunakan untuk 

tugas harian anak-anak kami yaitu berupa KI-3, KI-4 dan juga 

CBT, kadang juga saya menggunakan google formulir untuk 

menilai keaktifan siswa dalam berdiskusi. Untuk google formulir 

biasanya kami gunakan dalam penilaian tengah semester dan 

penilaian akhir semester.
155

 

 

Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh guru kelas IVC 

yaitu: 

Pada penilaian pengetahuan yang kami nilai yaitu hasil dari 

tugas yang dikerjakan anak-anak berupa foto dalam tiap 

pembelajaran. Selain itu penilaian lain yang kami gunakan yaitu 

penilaian berbasis komputer, hal ini untuk membuat anak-anak 

agar tidak bosan saat belajar online, penilaian CBT yaitu 

mencakup penugasan melalui quiziz, ulangan harian melalui 

menu CBT pada e-learning madrasah, penilaian tengah semester 

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

(PAT) melalui google formulir.
156

 

 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat guru kelas IVD 

sebagai berikut: 

Saya pernah itu menggunakan google form untuk penilaian, kalau 

e-learning madrasahnya bermasalah saya itu pakai google 

form.
157

 

Hal tersebut senada sebagaimana yang dinyatakan oleh peserta 

didik kelas IVC yaitu: 

Setiap hari selalu ada tugas dari bu guru, tugasnya kadang yang 

ada di buku paket jadi saya menulis jawabannya di buku paket 

atau dibuku tulis kemudian difoto dan diupload di e-learning. 

                                                             
155 Ahmad Sauqi, Wawancara, Jember, 7 Juni 2021 
156

 Umi Muhanik, Wawancara, Jember, 9 Juni 2021 
157 Susiati, Wawancara, Jember, 4 Juni 2021 
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Kadang tugasnya berupa pilihan ganda, kalau pilihan ganda 

biasanya ada di CBT.
158

 

 

Hal tersebut diperkuat dengan hasil observasi peneliti yaitu guru 

kelas menyiapkan instrumen asesmen untuk mengukur hasil belajar 

peserta didik melalui quiziz, soal yang diberikan merupakan soal 

pilihan yang sudah disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, pada 

asesmen sumatif guru kelas menyiapkan soal melalui google formulir, 

soal yang diberikan bisa berupa pilihan ganda, uraian singkat atau 

uraian panjang. Selain itu guru kelas juga menyesuaikan materi dengan 

gambar atau video yang diupload pada soal di google formulir, 

sehingga inovasi seperti ini dapat memotivasi dan memudahkan peserta 

didik dalam melaksanakan asesmen. Misalkan satu soal yang diberikan 

melalui google formulir, sebelum pendidik memberikan soal tersebut 

dilampirkan terlebih dahulu video pembelajaran yang akan diujikan 

kepada peserta didik, sebelum peserta didik melihat video sampai 

selesai maka halaman soal selanjutnya tidak bisa dibuka atau 

dikerjakan.
159

 Hal ini dibuktikan dengan dokumentasi yang peneliti 

peroleh sebagai berikut:  

 

 

 

 

                                                             
158

 Izza Habibah, Wawancara, Jember, 2IV Juni 2021 
159

 Observasi, Mima 01 KH. Shiddiq Jember, 10 Juni 2021 
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Gambar 4.8 

Asesmen Melalui Google Formulir
160

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang 

sudah peneliti analisis, maka dapat disimpulkan bahwa pada kelas IV 

pendidik menginovasi asesmen formatif melalui instrumen quiziz dan 

berupa kuis dan tebak gambar. Sedangkan pada asesmen sumatif, 

pendidik menginovasi instrumen asesmen melalui CBT berupa ulangan 

harian dan google formulir berupa Penilaian Tengah Semester dan 

Penilaian Akhir Tahun. 

B. Temuan Penelitian 

Berdasarkan paparan data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

observasi dan dokumentasi maka temuan penelitian tentang Inovasi 

Pembelajaran Tematik Melalui E-Learning Madrasah pada masa Pandemi 

Covid-19 di Mima 01 KH. Shiddiq Jember yakni: 

 

                                                             
160 Dokumentasi, Mima 01 KH. Shiddiq Jember, 10 Juni 2021 
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1. Inovasi Materi Pembelajaran Tematik Melalui E-Learning Madrasah 

Pada Masa Pandemi Covid-19 di Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

a. Inovasi Materi Pembelajaran Tematik Melalui E-Learning Madrasah 

Kelas II di Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

Inovasi materi pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada kelas II di Mima 01 KH. Shiddiq Jember adalah 

sebagai berikut: 

1) Pengembangan materi menjadi video pembelajaran 

Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik secara online pendidik 

mengembangkan materi pembelajaran dari buku menjadi video 

pembelajaran, dengan tujuan agar peserta didik lebih mudah dalam 

memahami materi yang disampaikan. Contoh pada subtema 1 

pembelajaran 3 tentang merawat benda-benda yang ada dirumah. 

Pendidik meminta peserta didik untuk mengamati gambar dan juga 

mendengarkan percakapan. Setelah itu pendidik memberikan 

perntanyaan terkait yang sudah diamati dan didengar oleh peserta 

didik. Selanjutnya materi dikaitkan dengan gerak tarian dalam 

membersihkan rumah, pendidik memberikan gambaran contoh 

berupa gambar dan video tarian dari berbagai daerah, sehingga 

peserta didik lebih tertarik dan memiliki pengalaman secara 

langsung. 
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b. Inovasi Materi Pembelajaran Tematik Melalui E-Learning Madrasah 

Kelas IV di Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

Inovasi materi pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada kelas IV di Mima 01 KH. Shiddiq Jember adalah 

sebagai berikut: 

1) Pengembangan Materi menjadi cerita 

Materi pembelajaran tematik pada kelas IV dalam bukunya lebih 

kepada penugasan dari pada penjelasan materi, sehingga dalam 

belajar secara online beragam materi dapat disajikan dengan mudah 

dan menarik melalui video pembelajaran, misalnya materi hak dan 

kewajiban yang didesain menjadi sebuah cerita kartun seperti 

berbagai hak dan kewajiban ketika dirumah, diperjalanan, dan juga 

didalam kendaraan sehingga peserta didik lebih mudah dalam 

memahami materi tersebut.  

2) Pengembangan materi menjadi video pembelajaran 

Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik secara online pendidik 

mengembangkan materi pembelajaran dari buku menjadi video 

pembelajaran, dengan tujuan agar peserta didik lebih mudah dalam 

memahami materi yang disampaikan. Contohnya yaitu pada tema 9 

subtema 1 pendidik meyajikan beragam gambar tentang sumber 

energi, kemudian pendidik menjelaskan terkait fungsi sumber 

energi terhadap kehidupan serta tokoh penemu generator sumber 

listrik.   
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3) Mengembangkan materi menjadi bahan ajar  

Materi pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik berupa 

rangkuman dalam bentuk word, pdf, power point atau video yang 

disimpan dalam sumber belajar pada e-learning madrasah, 

sehingga peserta didik dapat dengan mudah mengakses materi ajar 

yang sudah disediakan oleh pendidik.  

2. Inovasi Metode Pembelajaran Tematik Melalui E-Learning Madrasah 

Pada Masa Pandemi Covid-19 di Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

a. Inovasi Metode Pembelajaran Tematik Melalui E-Learning Madrasah 

Kelas II di Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

Inovasi Metode pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada kelas II di Mima 01 KH. Shiddiq Jember adalah 

sebagai berikut: 

1) Metode ceramah 

Metode ceramah dilakukan untuk memudahkan peserta didik 

dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh 

pendidik, metode ceramah digunakan melalui video pembelajaran 

yaitu dengan pendidik menjelaskan berbagai materi, misalkan pada 

muatan pelajaran Bahasa Indonesia, pendidik menjelaskan secara 

detail tentang macam-macam kata tanya. Pendidik juga 

menyampaikan dengan teknik yang mudah seperti singkatan dari 

ADIK SIMBA yaitu memiliki kepanjangan dari kata Apa, Dimana, 

Kapan, Siapa, Mengapa, dan Bagaimana.  
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2) Metode permainan 

Metode permainan digunakan agar peserta didik mendapatkan 

pengalaman baru bermain bersama dengan orang tua dalam aspek 

pembelajaran, pendidik menggunakan metode permainan ini 

dengan mencontohkan permainan melalui video pembelajaran. 

Seperti permainan kucing jongkok. Permainan ini yaitu ada 

seorang yang menjadi kucing, Ketika kucing tersebut menyentuh 

orang yang belum jongkok atau masih dalam posisi berdiri maka 

orang tersebut yang berganti menjadi kucing.  

3) Metode praktek  

Metode praktek digunakan agar peserta didik tidak bosan dalam 

belajar terutama belajar secara online. Pendidik menggunakan 

metode praktek melalui video pembelajaran. Seperti praktek 

membuat kolase dari biji-bijian atau praktek melempar dan 

menangkap bola, hal ini dapat dilakukan di rumah bersama dengan 

keluarga, teman atau saudara.  

b. Inovasi Metode Pembelajaran Tematik Melalui E-Learning Madrasah 

Kelas IV di Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

Inovasi Metode pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada kelas IV di Mima 01 KH. Shiddiq Jember adalah 

sebagai berikut: 
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1) Metode ceramah 

Metode ceramah dilakukan untuk memudahkan peserta didik 

dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh 

pendidik, metode ceramah digunakan melalui video pembelajaran. 

Misalkan pada muatan Bahasa Indonesia pendidik sebelum 

memberikan tugas akan menjelaskan dulu secara rinci apa 

pengertian dari wawancara, hal apa saja yang perlu dipersiapkan 

sebelum melakukan wawancara.  

2) Metode diskusi 

Metode diskusi digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

menghargai pendapat teman sejawat dan berani mengungkapkan 

pendapat. Di akhir pembelajaran, setelah memberikan penguatan 

materi, selanjutnya memberikan kesempatan bagi peserta didik 

untuk melakukan diskusi. Dikusi biasanya dilakukan ketika ada 

pertemuan virtual melalui google meet, setelah pendidik mereview 

materi atau menjelaskan materi maka pendidik memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan pertanyaan 

atau memberikan umpan balik kepada peserta didik yang lain.  

3) Metode permainan 

Metode permainan digunakan pendidik untuk memotivasi, 

meningkatkan minat belajar peserta didiknya. Metode permainan 

dilakukan ketika pembelajaran menggunakan google meet, 
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pendidik memberikan kuis diawal pembelajaran, atau memberikan 

ice breaking namun masih terkait dengan materi pelajaran.  

4) Metode praktek 

Metode praktek digunakan agar peserta didik tidak bosan dalam 

belajar terutama belajar secara online. Pendidik menggunakan 

metode praktek melalui video pembelajaran. Seperti praktek 

membuat kereta uap dari bahan kotak minum atau benda bekas 

yang ada di lingkungan.  Pertama pendidik meyiapkan bahan-

bahan yang diperlukan seperti kotak minum bekas, tutup botol, dan 

kardus. Kemudian pendidik melakukan langkah-langkah 

pembuatan kereta uap tersebut.  

3. Inovasi Media Pembelajaran Tematik Melalui E-Learning Madrasah 

Pada Masa Pandemi Covid-19 di Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

a. Inovasi Media Pembelajaran Tematik Melalui E-Learning Madrasah 

Kelas II di Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

Inovasi Media pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada kelas II di Mima 01 KH. Shiddiq Jember adalah 

sebagai berikut: 

1) Gambar, video pembelajaran, youtube 

Media yang digunakan dalam pembelajaran online yaitu melalui e-

learning madrasah yang diinovasikan dengan berbagai media yaitu 

media gambar (gambar tata tertib lalulintas), video pembelajaran 

(guru menjelaskan materi tentang keselamatan di rumah dan 
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perjalanan), youtube (guru memberikan materi melalui video pada 

youtube) 

2) Google meet 

Media lain yang dapat mendukung melalui e-learning madrasah 

yaitu google meet yang digunakan untuk pembelajaran tatap muka 

secara online, dengan media ini pendidik dapat memberikan 

penguatan dari pembelajaran yang sudah disampaikan dalam satu 

pekan. 

b. Inovasi Media Pembelajaran Tematik Melalui E-Learning Madrasah 

Kelas IV di Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

Inovasi Media pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada kelas IV di Mima 01 KH. Shiddiq Jember adalah 

sebagai berikut: 

1) Gambar, video pembelajaran, youtube 

Media yang digunakan dalam pembelajaran online yaitu melalui e-

learning madrasah yang diinovasikan dengan berbagai media yaitu 

media gambar (gambar sumber daya alam pada peta), video 

pembelajaran (guru menjelaskan materi tentang keselamatan di 

kayanya negriku), youtube (guru memberikan materi melalui video 

pada youtube) 

2) Google meet 

Media lain yang dapat mendukung melalui e-learning madrasah 

yaitu google meet yang digunakan untuk pembelajaran tatap muka 
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secara online, dengan media ini pendidik dapat memberikan 

penguatan dari pembelajaran yang sudah disampaikan dalam satu 

pekan. 

3) Microsoft office (power point, word, pdf) 

Media pendukung lain yang dapat digunakan melaui e-learning 

madrasah yaitu penyimpanan sumber belajar atau bahan ajar yang 

bisa diakses kepan saja, guru mengembangkan materi menjadi 

bahan ajar berupa rangkuman materi yang penting dalam bentuk 

microsoft office.  

4. Inovasi Asesmen Pembelajaran Tematik Melalui E-Learning 

Madrasah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Mima 01 KH. Shiddiq 

Jember 

a. Inovasi Asesmen Pembelajaran Tematik Melalui E-Learning Madrasah 

Kelas II di Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

Inovasi Asesmen pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada kelas II di Mima 01 KH. Shiddiq Jember adalah 

sebagai berikut: 

1) Inovasi asesmen pembelajaran kognitif 

a) Asesmen formatif 

Inovasi Asesmen pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada kelas II yaitu melalui penugasan dalam 

pembelajaran, guru menginovasikan pembelajaran misalnya 

dengan membuat kuis, membuat tebak gambar. Media yang 



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

 

 

107 

digunakan untuk pemberian tugas melalui e-learning madrasah 

yaitu quiziz (pemberian kuis setiap muatan pelajaran).  

b) Asesmen sumatif 

Inovasi asesmen pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada kelas II yaitu melalui penilaian sumatif seperti 

pelaksanaan ulangan, PTS dan PAS. Guru menginovasikan 

penilaian sumatif ini dalam bentuk soal pilihan ganda, dalam 

soal pilihan ganda tersebut terdapat soal-soal bergambar. 

Penilaian formatif dilakukan melalui CBT yang terdapat pada e-

learning madrasah dan juga menggunakan google formulir. 

CBT (penugasan keseharian dan setiap satu subtema), google 

formulir (media instrument penilaian pada tengah semester dan 

akhir semester) 

2) Inovasi Asesmen pembelajaran afektif 

a) Disiplin  

Inovasi Asesmen pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada kelas II yaitu dapat dilihat melalui 

kedisiplinan peserta didik dalam mengumpulkan tugas yang 

diberikan oleh pendidik. Seperti menyelesaikan tugas dengan 

tepat waktu. 

b) Bertanggung jawab 

Inovasi Asesmen pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada kelas II yaitu dapat dilihat melalui rasa 
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tanggung jawab peserta didik dalam menyelesaikan tugas 

dengan baik dan benar.  

Inovasi Asesmen pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada kelas II yaitu dapat dilihat melalui tugas yang 

diberikan kepada peserta didik berupa video menyanyi, 

praktek bermain kucing jongkok.  

3) Inovasi Asesmen pembelajaran psikomotorik 

a) Asesmen Kinerja 

Inovasi Asesmen pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada kelas II yaitu proses pembelajaran praktek 

peserta didik, proses pembuatan produk dapat dilakukan 

dengan baik oleh peserta didik. 

b) Asesmen Proyek 

Inovasi Asesmen pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada kelas II yaitu pembuatan proyek berupa 

kolase gambar dari bahan-bahan alami yang ada di sekitar.  

c) Asesmen Portofolio 

Inovasi Asesmen pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada kelas II yaitu pendidik membuat foto kolase 

dari hasil karya peserta didik. 
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b. Inovasi Asesmen Pembelajaran Tematik Melalui E-learning Madrasah 

Kelas IV di Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

Inovasi Asesmen pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada kelas IV di Mima 01 KH. Shiddiq Jember adalah 

sebagai berikut: 

1) Inovasi asesmen pembelajaran kognitif 

a) Asesmen formatif 

Inovasi Asesmen pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada kelas IV yaitu melalui penugasan dalam 

pembelajaran, guru menginovasikan pembelajaran misalnya 

dengan membuat kuis, membuat teka teki silang. Media yang 

digunakan untuk pemberian tugas melalui e-learning madrasah 

yaitu quiziz (pemberian kuis setiap muatan pelajaran), CBT 

(penugasan keseharian dan setiap satu subtema), google formulir 

(media instrument penilaian pada tengah semester dan akhir 

semester) 

b) Asesmen sumatif 

Inovasi Asesmen pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada kelas IV yaitu melalui penilaian sumatif seperti 

pelaksanaan ulangan, PTS dan PAS. Guru menginovasikan 

penilaian sumatif ini dalam bentuk soal pilihan ganda, dalam 

soal pilihan ganda tersebut terdapat soal-soal bergambar. 
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Penilaian formatif dilakukan melalui CBT yang terdapat pada e-

learning madrasah dan juga menggunakan google formulir. 

2) Inovasi Asesmen pembelajaran afektif 

a) Disiplin 

Inovasi Asesmen pembelajaran tematik melalui e-learninig 

madrasah pada kelas IV yaitu dapat dilihat melalui 

kedisiplinan peserta didik dalam mengumpulkan tugas yang 

diberikan oleh pendidik. Seperti menyelesaikan tugas dengan 

tepat waktu dan mengisi absensi melalui e-learning 

madrasah. 

b) Bertanggung jawab 

Inovasi Asesmen pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada kelas IV yaitu dapat dilihat melalui rasa 

tanggung jawab peserta didik dalam menyelesaikan tugas 

dengan baik dan benar.  

c) Percaya diri 

Inovasi Asesmen pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada kelas IV yaitu dapat dilihat melalui tugas 

yang diberikan kepada peserta didik berupa video menyanyi, 

dan bermain alat musik.  
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3) Inovasi Asesmen pembelajaran psikomotorik 

a) Asesmen Kinerja 

Inovasi Asesmen pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada kelas IV yaitu proses pembelajaran praktek 

peserta didik seperti proses pembuatan kereta uap, 

wawancara kepada warga atau anggota keluarga.   

b) Asesmen Proyek 

Inovasi Asesmen pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada kelas IV yaitu pembuatan proyek kereta 

bertenaga uap dari bahan bekas disekitar lingkungan.  

c) Asesmen Portofolio 

Inovasi Asesmen pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada kelas IV yaitu pendidik mengumpulkan 

karya peserta didik berupa foto kemudian dijadikan sebagai 

video dan di publikasi pada status WhatsApp.  
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Tabel 4.1 

Matrik Temuan Penelitian 

 

NO FOKUS 

PENELITIAN 

KELAS JENIS MATERI & 

PENILAIAN 

TEMUAN PENELITIAN 

1 2 3 4 5 

1. 

Bagaimana 

inovasi materi 

pembelajaran 

tematik melalui 

e-learning 

madrasah pada 

masa pandemi 

covid-19 di 

Mima 01 KH. 

Shiddiq Jember? 

II 

Pengembangan 

materi menjadi 

video pembelajaran 

Pembelajaran praktek untuk 

menambah pengalaman dan 

motivasi seperti praktik lempar 

dan tangkap bola 

IV 

Pengembangan 

materi menjadi 

cerita 

Pada materi hak dan kewajiban 

guru menjadikan materi manjdi 

sebuah cerita 

Pengembangan 

materi menjadi 

video pembelajaran 

Pemilihan beragam praktek 

yang sesuai dengan keadaan 

dan lingkungan di sekitar 

Pengembangan 

materi menjadi 

bahan ajar 

Materi yang disajikan berupa 

penjelasan video, rangkuman 

dalam bentuk pdf, word dan 

power point 

2. 

Bagaimana 

inovasi metode 

pembelajaran 

tematik melalui 

e-learning 

madrasah pada 

masa pandemi 

covid-19 di 

Mima 01 KH. 

Shiddiq Jember? 

II 

Ceramah  
Pendidik menjelaskan materi 

melalui video pembelajaran 

Permainan  

Pendidik memberikan metode 

game/permainan yang 

disesuaikan dengan materi 

pembelajaran 

Praktek  

Pendidik memberikan contoh 

praktek membuat kolase 

melalui video pembelajaran 

IV 

Ceramah  
Pendidik menjelaskan materi 

melalui video pembelajaran 

Diskusi  

Pendidik mengajak peserta 

didik diskusi melalui google 

meet 

Permainan  

Pendidik memberikan metode 

game/permainan yang 

disesuaikan dengan materi 

pembelajaran 

Praktek  

Pendidik memberikan contoh 

praktek membuat kereta uap 

melalui video pembelajaran 

3. 

Bagaimana 

inovasi media 

pembelajaran 

II 

Gambar, video 

pembelajaran, 

youtube 

Pendidik menggunakan media 

video pembelajaran pada tema 

8 tentang keselamatan di 
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NO FOKUS 

PENELITIAN 

KELAS JENIS MATERI & 

PENILAIAN 

TEMUAN PENELITIAN 

1 2 3 4 5 

tematik melalui 

e-learning 

madrasah pada 

masa pandemi 

covid-19 di 

Mima 01 KH. 

Shiddiq Jember? 

rumah dan perjalanan 

Google meet 

Penggunaan google meet untuk 

penguatan materi selama satu 

pekan 

IV 

Gambar, video 

pembelajaran, 

youtube 

Pendidik menggunakan media 

video pembelajaran pada tema 

9 tentang kayanya negriku 

Google meet 

Penggunaan google meet untuk 

penguatan materi dan 

melakukan diskusi 

Microsoft (power 

point, word, pdf) 

Pendidik membuat bahan ajar 

ringkasan materi dengan 

Microsoft 

4. 

Bagaimana 

inovasi asesmen 

pembelajaran 

tematik melalui 

e-learning 

madrasah pada 

masa pandemi 

covid-19 di 

Mima 01 KH. 

Shiddiq Jember? 

II 

Kognitif 

 Penugasan (berupa kuis, 
tebak gambar) melalui 

media KI-3 dan quiziz. 

 CBT (tugas ulangan harian, 
PTS, dan PAS) melalui 

media CBT dan google 

formulir. 

Afektif 

 Kedisiplinan (pengumpulan 
tugas dengan tepat wktu) 

melalui media KI-3. 

 Bertanggung jawab 
(Menyelesaikan tugas 

dengan benar) 

 Percaya diri (dalam 

praktek) melalui media KI-

4 dan WhatsApp 

Psikomotorik 

 Kinerja (memperagakan 
gerak menarik dan 

mendorong) 

 Proyek (membuat kolase 

dari daun) 

Portofolio (pemeran foto 

kolase, dan video) 

IV Kognitif 

 Penugasan (berupa kuis, 

teka-teki silang) melalui 

media KI-3 dan quiziz 

 CBT (tugas ulangan harian, 

PTS, dan PAS) melalui 
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NO FOKUS 

PENELITIAN 

KELAS JENIS MATERI & 

PENILAIAN 

TEMUAN PENELITIAN 

1 2 3 4 5 

media CBT dan google 

formulir. 

Afektif 

 Kedisiplinan (pengisian 
absensi online, 

pengumpulan tugas tepat 

wktu) melalui media KI-3 

 Bertanggung jawab 

(Menyelesaikan tugas 

dengan benar) 

 Percaya diri (memainkan 
alat musik) melalui media 

KI-4 dan WhatsApp 

Psikomotorik 

 Kinerja (proses melakukan 

wawancara) 

 Proyek (pembuatan kereta 
api uap dari bahan bekas) 

 Portofolio (kumpulan karya 
peserta didik dijadikan 

pameran video atau file) 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

Sesuai analisis yang dipilih oleh peneliti yaitu teknik analisis data deskriptif 

kualitatif atau paparan dari hasil analisis data yang diperoleh dari hasil 

pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan bahan – bahan lain yang telah 

dihimpun oleh peneliti untuk dilaporkan dengan mengacu kepada fokus penelitian 

yang telah ditetapkan. 

Pada bab ini temuan yang terdapat di bab IV akan didiskusikan dan 

dianalisis dengan kajian teori yang ada di bab II. Pada bab ini pula akan diuraikan 

secara berurutan mengenai Inovasi Pembelajaran Tematik Melalui E-learning 

Madrasah Pada Masa Pandemi di Mima 01 KH. Shiddiq Jember.   

Dalam melakukan inovasi pembelajaran tentu tidak akan terlepas dari 

komponen-komponen pembelajaran itu sendiri, teori-teori pembelajaran, maupun 

kebijakan menerapkan kurikulum yang berdampak pada orientasi pembelajaran. 

Apabila dilihat dari komponen-komponen pembelajaran, maka inovasi 

pembelajaran harus meliputi pertimbangan unsur: peserta didik, pengajar, materi 

dan bahan, media, sarana dan prasarana, biaya, evaluasi dan hidden curriculum.
161

 

Kualitas pembelajaran merupakan salah satu faktor yang sangat berperan 

dalam peningkatan mutu Pendidikan, sehingga perbaikan secara terus menerus 

merumuskan strategi mengajar dengan menerapkan pembelajaran yang inovatif. 

Salah satu faktor yang cukup berperan dalam peningkatan mutu pendidikan adalah 

peningkatan kualitas pembelajaran. Langkah yang dapat dilakukan yakni 

                                                             
161

Wagiran, “Inovasi Pembelajaran dalam Penyiapan Tenaga Kerja Masa Depan”, Jurnal 

Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Vol. 16, No. 1, (Mei, 2012), 43-55.  
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perbaikan cara mengajar dengan menggunakan teknik-teknik atau metode baru 

yang inovatif. Nurdyansyah dan Andiek Widodo mengklasifikasikan beberapa 

strategi mengimplementasikan pembelajaran inovatif, seorang guru harus 

menguasai beberapa hal sebagai berikut: teori belajar, metode pembelajaran, 

materi pembelajaran, peserta didik, evaluasi, tindak lanjut atau perbaikan.
162

 Maka 

diskusi temuan ini difokuskan pada empat komponen yang sesuai diterapkan 

dalam pembelajaran di Mima 01 KH. Shiddiq sebagai berikut: 

A. Inovasi Materi Pembelajaran Tematik Melalui E-Learning Madrasah 

Pada Masa Pandemi Covid-19 di Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

1. Inovasi Materi Pembelajaran Tematik Melalui E-Learning Madrasah Kelas 

II di Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

Hasil temuan penelitian di Mima 01 KH. Shiddiq Jember terlihat 

bahwa dalam pembelajaran pada masa pandemi covid-19 pada kelas II 

yakni menggunakan e-learning madrasah, pendidik mengembangkan 

berbagai inovasi dalam mendesain materi yang disampaikan kepada 

peserta didik. Hal ini terlihat dari usaha yang dilakukan dalam 

menginovasikan pembelajaran melalui e-learning madrasah. Adapun 

inovasi tersebut yaitu: 

a. Pengembangan materi menjadi video pembelajaran 

Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik secara online pendidik 

mengembangkan materi pembelajaran dari buku menjadi video 

                                                             
162

 Nurdyansyah dan Andiek Widodo, Inovasi Teknologi Pembelajaran (Sidoarjo: Nizamia 

Learning Center, 2015), 30-31. 



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

 

 

117 

pembelajaran, dengan tujuan agar peserta didik lebih mudah dalam 

memahami materi yang disampaikan.  

2. Inovasi Materi Pembelajaran Tematik Melalui E-Learning Madrasah Kelas 

IV di Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

a. Pengembangan materi menjadi cerita 

Sumber belajar utama yang digunakan pada kelas IV adalah buku 

tematik dari pemerintah, dalam pembelajaran daring pendidik 

menjelaskan materi melalui video pembelajaran pada e-learning 

madrasah. Tentu, terdapat materi-materi yang dirasa sulit dipahami 

sehingga perlu diberikan penjelasan secara detail, selain itu penyajian 

materi pada buku tematik berfokus kepada penugasan sehingga 

pendidik perlu menjabarkan materi yang sesuai dengan tugas yang 

akan diberikan, pendidik juga menyajikan contoh video kartun untuk 

mempermudah peserta didik dalam memahami materi.  

b. Pengembangan materi menjadi video pembelajaran 

Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik secara online pendidik 

mengembangkan materi pembelajaran dari buku menjadi video 

pembelajaran, dengan tujuan agar peserta didik lebih mudah dalam 

memahami materi yang disampaikan. 

c. Pengembangan materi menjadi bahan ajar 

Materi pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik berupa 

rangkuman dalam bentuk word, pdf, power point atau video yang 

disimpan dalam sumber belajar pada e-learning madrasah, sehingga 
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peserta didik dapat dengan mudah mengakses materi ajar yang sudah 

disediakan oleh pendidik.  

Berdasarkan hasil analisis materi yang peneliti lakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa inovasi materi kelas II yaitu pendidik mengembangkan 

materi menjadi video pembelajaran. Sedangkan inovasi materi kelas IV 

yaitu pendidik mengembangkan materi menjadi cerita, menjadi video 

pembelajaran dan menjadi bahan ajar.  

Berdasarkan hasil temuan penelitian diatas maka ada kesesuai 

dengan apa yang diungkapkan oleh Ibrahim dan Nana yaitu suatu yang 

disajikan pendidik untuk diolah dan kemudian dipahami oleh siswa, dalam 

rangka pencapaian tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan. 

Dalam hal ini pendidik mendesain materi pelajaran sesuai dengan 

kebutuhan dan tujuan pembelajaran.  

Hapsari dalam jurnalnya menyatakan bahwa dalam model 

pembelajaran e-learning dapat memusatkan perhatian pada peserta didik 

dengan cara guru sebagai fasilitator dan menyediakan media pembelajaran, 

sehingga dapat menyajikan konten pembelajaran dalam bentuk teks, video, 

animasi dan multimedia.
163

 Proses pembelajaran yang terjadi di Mima 01 

KH. Shiddiq Jember sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Hapsari, 

bahwa guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran terutama dalam model 

pembelajaran e-learning.  

                                                             
163

 Hapsari Pratiwi, “Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Dalam Pemanfaatan Youtube Sebagai 

Media Pembelajaran Bahasa Indonesia”, Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar, Vol. 2, No. 4, 282. 
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Sidiq menyatakan bahwa e-learning dapat dijadikan sebagai alat 

belajar yang berisi materi pembelajaran seperti: rangkuman materi, soal, 

animasi, video dan fitur lain yang lebih menarik.
164

 Berdasarkan teori – 

teori yang dinyatakan oleh beberapa tokoh maka dapat disimpulkan bahwa 

guru kelas II dan IV di Mima 01 KH. Shiddiq Jember yaitu sebagai 

inovator dengan menyebarkan ide pembaruan materi pembelajaran 

tematik, serta sebagai fasilitator dengan menyediakan beragam sumber 

belajar melalui e-learning madrasah.  

B. Inovasi Metode Pembelajaran Tematik Melalui E-Learning Madrasah 

Pada Masa Pandemi Covid-19 di Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

1. Inovasi Metode Pembelajaran Tematik Melalui E-Learning Madrasah 

Kelas II di Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

Hasil temuan penelitian di Mima 01 KH. Shiddiq Jember yaitu 

pendidik menjelaskan bahwa dalam pembelajaran tidak hanya 

menggunakan satu metode, tetapi kita menggunakan beberapa metode 

secara variatif agar pembelajaran di kelas dapat berlangsung dengan aktif, 

efektif, dan efisien. Adapun inovasi tersebut yaitu: 

a. Metode ceramah 

Metode ceramah dilakukan untuk memudahkan peserta didik dalam 

memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru, guru 

disini menggunakan metode ceramah melalui video pembelajaran.  

                                                             
164

 Sidiq Aditia, Inovasi Pembelajaran Berbasis Aplikasi Mobile Pada Masa Pandemi Covid-19, 

Universitas Riau, 2019, 4. 
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b. Metode permainan 

Metode permainan digunakan agar peserta didik mendapatkan 

pengalaman baru bermain bersama dengan orang tua dalam aspek 

pembelajaran, guru menggunakan metode permainan ini dengan 

mencontohkan permainan melalui video pembelajaran. Seperti 

permainan kucing jongkok.  

c. Metode praktek  

Metode praktek digunakan agar peserta didik tidak bosan dalam 

belajar terutama belajar secara online. Guru menggunakan metode 

praktek melalui video pembelajaran. Seperti praktek membuat kolase 

dari biji-bijian.  

2. Inovasi Metode Pembelajaran Tematik Melalui E-Learning Madrasah 

Kelas IV di Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

a. Metode ceramah 

Metode ceramah dilakukan untuk memudahkan peserta didik dalam 

memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru, guru 

disini menggunakan metode ceramah melalui video pembelajaran.  

b. Metode diskusi 

Metode diskusi digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

menghargai pendapat teman sejawat dan berani mengungkapkan 

pendapat. Diakhir pembelajaran, setelah guru memberikan penguatan 

materi, guru memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk 

melakukan diskusi.  
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c. Metode permainan 

Metode permainan digunakan guru untuk memotivasi, meningkatkan 

minat belajar peserta didiknya. Metode permainan dilakukan guru 

ketika pembelajaran menggunakan google meet, guru memberikan 

kuis diawal pembelajaran. 

d. Metode praktek 

Metode praktek digunakan agar peserta didik tidak bosan dalam 

belajar terutama belajar secara online. Guru menggunakan metode 

praktek melalui video pembelajaran. Seperti praktek membuat kereta 

uap dari bahan kotak minum atau benda bekas yang ada di 

lingkungan.    

Dalam dunia pendidikan terdapat berbagai macam metode 

mengajar, yang dalam penggunaannya harus di sesuaikan dengan berbagai 

hal, seperti situasi dan konsisi kegiatan pembelajaran berlangsung.  

Safira dalam Maesaroh menyatakan salah satu komponen yang 

tidak pernah absen dalam setiap kegiatan pembelajaran belajar 

mengajar adalah metode. Metode merupakan suatu alat dalam 

pelaksanaan pendidikan, yakni digunakan dalam penyampaian 

materi tersebut. Ia sangat berpengaruh dalam menentukan 

keberhasilan pembelajaran selain komponen guru, peserta didik, 

media, dan lingkungan. Dengan kata lain materi pelajaran akan 

terasa mudah disampaikan oleh guru dan diterima oleh peserta 

didik jika pemilihannya tepat sesuai dengan karakteristik bidang 

studi masing-masing.
165

 

 

Oleh karena itu, guru hendaknya mengetahui, memahami, dan 

menguasai berbagai metode pengajaran baik kelebihan maupun 

                                                             
165

 Safira R Ibrahim, Analisis Inovasi Pembelajaran Guru di Kelas IV SDN 9 Mamboro (Palu: 

Univ Tadulako, 2021), 46. 
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kelemahannya. Metode pembelajaran adalah suatu cara yang sistematis 

digunakan untuk menyampaikan suatu ide, gagasan, pemikiran, wawasan, 

informasi, atau pengetahuan kepada peserta didik agar dapat mencapai 

tujuan yang telah ditentukan.  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis teori maka ada kesesuaian 

dari hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian oleh 

Binti Nadiroh, berdasarkan hasil temuannya yaitu terdapat berbagai inovasi 

metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran, diantaranya yaitu metode 

ceramah, tanya jawab, penugasan. Berdasarkan data tersebut maka 

terdapat kesesuaian dengan hasil temuan penelitian yaitu pendidik dalam 

pembelajaran online menginovasikan metode penyampaian dengan 

ceramah, diskusi, metode permainan, dan metode praktek.  

C. Inovasi Media Pembelajaran Tematik Melalui E-Learning Madrasah 

Pada Masa Pandemi Covid-19 di Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

1. Inovasi Media Pembelajaran Tematik Melalui E-Learning Madrasah Kelas 

II di Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

Berdasarkan hasil penelitian, pendidik menggunakan media 

pembelajaran berupa media gambar, alat peraga, dan video pembelajaran. 

Media pembelajaran dapat menarik perhatian peserta didik sehingga 

menumbuhkan motivasi belajar, bahan pembelajaran akan lebih jelas 

maknanya sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh peserta didik dan 

memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Berikut 

media yang digunakan dalam pembelajaran: 
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a. Gambar, video pembelajaran, youtube 

Media yang digunakan dalam pembelajaran online yaitu melalui e-

learning madrasah yang diinovasikan dengan berbagai media yaitu 

media gambar (gambar tata tertib lalulintas), video pembelajaran (guru 

menjelaskan materi tentang keselamatan di rumah dan perjalanan), 

youtube (guru memberikan materi melalui video pada youtube) 

b. Google meet 

Media lain yang dapat mendukung melalui e-learning madrasah yaitu 

google meet yang digunakan untuk pembelajaran tatap muka secara 

online, dengan media ini guru dapat memberikan penguatan dari 

pembelajaran yang sudah disampaikan dalam satu pekan. 

2. Inovasi Media Pembelajaran Tematik Melalui E-Learning Madrasah Kelas 

IV di Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

a. Gambar, video pembelajaran, youtube 

Media yang digunakan dalam pembelajaran online yaitu melalui e-

learning madrasah yang diinovasikan dengan berbagai media yaitu 

media gambar (gambar sumber daya alam pada peta), video 

pembelajaran (guru menjelaskan materi tentang keselamatan di 

kayanya negriku), youtube (guru memberikan materi melalui video 

pada youtube) 

b. Google meet 

Media lain yang dapat mendukung melalui e-learning madrasah yaitu 

google meet yang digunakan untuk pembelajaran tatap muka secara 
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online, dengan media ini guru dapat memberikan penguatan dari 

pembelajaran yang sudah disampaikan dalam satu pekan. 

c. Microsoft office (power point, word, pdf) 

Media pendukung lain yang dapat digunakan melaui e-learning 

madrasah yaitu penyimpanan sumber belajar atau bahan ajar yang bisa 

diakses kepan saja, guru mengembangkan materi menjadi bahan ajar 

berupa rangkuman materi yang penting dalam bentuk microsoft office. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis teori maka ada kesesuaian 

dari hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian oleh 

Khairuddin, berdasarkan hasil temuannya di Sekolah Dasar Negeri 097523 

Perumnas Batu VI Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun bahwa salah 

satu inovasi media pembelajaran yang digunakan yaitu powerpoint dan media 

handphone.166 Media handphone yang dimaksud dalam penelitian ini dapat 

berupa video pembelajaran, berupa video cerita atau kartun, dan berupa 

Microsoft office yang saat ini semua media tersebut sangat mudah diakses di 

handphone.  

Menurut Warsita “Media dapat dibagai dalam dua kategori, yaitu 

alat bantu pembelajaran (instructional aids) dan media pembelajaran 

(instructional media).
167

 Alat bantu pembelajaran atau alat untuk 

membantu guru (pendidik) dalam memperjelas materi (pesan) yang akan 

disampaikan”. Oleh karena itu alat bantu pembelajaran disebut juga alat 

                                                             
166 Khairuddin Ahmad Hidayah Harahap, “Inovasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

di Sekolah Dasar Negeri 097523 Perumnas Batu VI Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun”, 

(Tesis, UIN Sumatera Utara, Medan, 2018), 4. 
167

 Warsita, Teknologi Pembelajaran, Landasan dan Aplikasinya (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 

123.  
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bantu mengajar (teaching aids). Misalnya OHP/OHT, film bingkai (slide) 

foto, peta, poster, grafik, flip chart, model benda sebenarnya dan sampai 

kepada lingkungan belajar yang dimanfaatkan untuk memperjelas materi 

pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan, media 

pembelajaran adalah alat bantu yang berisikan materi pelajaran yang 

digunakan oleh pendidik dalam proses belajar sehingga pembelajaran akan 

lebih menarik perhatian peserta didik. Dalam proses pembelajaran, media 

memiliki kontribusi dalam meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran. 

Kehadiran media tidak saja membantu pendidik dalam menyampaikan 

materi ajarnya, tetapi memberikan nilai tambah kepada kegiatan 

pembelajaran.  

D. Inovasi Asesmen Pembelajaran Tematik Melalui E-Learning Madrasah 

Pada Masa Pandemi Covid-19 di Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

1. Inovasi Asesmen Pembelajaran Tematik Melalui E-Learning Madrasah 

Kelas II di Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat diketahui berbagai 

asesmen yang digunakan di Mima 01 KH. Shiddiq Jember yaitu meliputi 

asesmen formatif dan asesmen sumatif. Adapun inovasi yang 

dikembangkan pada aspek asesmen yaitu: 
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a. Inovasi asesmen pembelajaran kognitif 

1) Asesmen formatif 

Inovasi Asesmen pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada kelas II yaitu melalui penugasan dalam 

pembelajaran, guru menginovasikan pembelajaran misalnya 

dengan membuat kuis, membuat tebak gambar. Media yang 

digunakan untuk pemberian tugas melalui e-learning madrasah 

yaitu quiziz (pemberian kuis setiap muatan pelajaran).  

2) Asesmen sumatif 

Inovasi asesmen pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada kelas II yaitu melalui penilaian sumatif seperti 

pelaksanaan ulangan, PTS dan PAS. Guru menginovasikan 

penilaian sumatif ini dalam bentuk soal pilihan ganda, dalam soal 

pilihan ganda tersebut terdapat soal-soal bergambar. Penilaian 

formatif dilakukan melalui CBT yang terdapat pada e-learning 

madrasah dan juga menggunakan google formulir. CBT 

(penugasan keseharian dan setiap satu subtema), google formulir 

(media instrument penilaian pada tengah semester dan akhir 

semester) 

b. Inovasi asesmen pembelajaran afektif 

1) Disiplin  

Inovasi asesmen pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada kelas II yaitu dapat dilihat melalui kedisiplinan 
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peserta didik dalam mengumpulkan tugas yang diberikan oleh 

pendidik. Seperti menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. 

2) Bertanggung jawab 

Inovasi asesmen pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada kelas II yaitu dapat dilihat melalui rasa tanggung 

jawab peserta didik dalam menyelesaikan tugas dengan baik dan 

benar.  

3) Percaya diri 

Inovasi asesmen pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada kelas II yaitu dapat dilihat melalui tugas yang 

diberikan kepada peserta didik berupa video menyanyi, praktek 

bermain kucing jongkok.  

c. Inovasi asesmen pembelajaran psikomotorik 

1) Asesmen Kinerja 

Inovasi asesmen pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada kelas II yaitu proses pembelajaran praktek peserta 

didik seperti bermain kucing jongkok, praktek melempar dan 

menangkap bola.  

2) Asesmen Proyek 

Inovasi asesmen pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada kelas II yaitu pembuatan proyek kolase bergambar 

dengan menggunakan bahan-bahan bekas yang ada di sekitar 

lingkungan.  
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3) Asesmen Portofolio 

Inovasi asesmen pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada kelas II yaitu guru membuat foto kolase dari hasil 

karya peserta didik. 

2. Inovasi Asesmen Pembelajaran Tematik Melalui E-Learning Madrasah 

Kelas IV di Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

a. Inovasi asesmen pembelajaran kognitif 

1) Asesmen formatif 

Inovasi Asesmen pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada kelas IV yaitu melalui penugasan dalam 

pembelajaran, guru menginovasikan pembelajaran misalnya 

dengan membuat kuis, membuat teka teki silang. Media yang 

digunakan untuk pemberian tugas melalui e-learning madrasah 

yaitu quiziz (pemberian kuis setiap muatan pelajaran), CBT 

(penugasan keseharian dan setiap satu subtema), google formulir 

(media instrument penilaian pada tengah semester dan akhir 

semester) 

2) Asesmen sumatif 

Inovasi Asesmen pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada kelas IV yaitu melalui penilaian sumatif seperti 

pelaksanaan ulangan, PTS dan PAS. Guru menginovasikan 

penilaian sumatif ini dalam bentuk soal pilihan ganda, dalam soal 

pilihan ganda tersebut terdapat soal-soal bergambar. Penilaian 
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formatif dilakukan melalui CBT yang terdapat pada e-learning 

madrasah dan juga menggunakan google formulir. 

b. Inovasi asesmen pembelajaran afektif 

1) Disiplin 

Inovasi asesmen pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada kelas IV yaitu dapat dilihat melalui kedisiplinan 

peserta didik dalam mengumpulkan tugas yang diberikan oleh 

pendidik. Seperti menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan 

mengisi absensi melalui e-learning madrasah. 

2) Bertanggung jawab 

Inovasi asesmen pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada kelas IV yaitu dapat dilihat melalui rasa tanggung 

jawab peserta didik dalam menyelesaikan tugas dengan baik dan 

benar.  

3) Percaya diri 

Inovasi asesmen pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada kelas IV yaitu dapat dilihat melalui tugas yang 

diberikan kepada peserta didik berupa video menyanyi dan 

bermain alat musik. 

c. Inovasi asesmen pembelajaran psikomotorik 

1) Asesmen Kinerja 

Inovasi asesmen pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada kelas IV yaitu proses pembelajaran praktek 
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peserta didik seperti proses pembuatan kereta bertenaga uap dan 

proses wawancara kepada warga atau anggota keluarga.  

2) Asesmen Proyek 

Inovasi asesmen pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada kelas IV yaitu pembuatan proyek kereta bertenaga 

uap dari bahan bekas yyang ada disekitar lingkungan.  

3) Asesmen Portofolio 

Inovasi asesmen pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah pada kelas IV yaitu guru mengumpulkan karya peserta 

didik berupa foto kemudian dijadikan sebagai video dan di 

publikasi pada status WhatsApp.  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis teori maka ada kesesuaian 

dari hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian oleh 

Rona, berdasarkan hasil temuannya yaitu Penilaian hasil belajar yang 

dilaksanakan oleh semua guru adalah bentuk tes tertulis yang masih 

dilaksanakan secara terpisah, sesuai dengan mata pelajaran, tidak 

digabungkan dengan mata pelajaran lain yang berada dalam satu tema.
168

 

Maka dalam penelitian ini pelaksanaan asesmen menjadi lebih baik yaitu 

pendidik dalam menilai menggunakan tes namun secara elektronik, materi 

tes disesuaikan dengan masing-masing kompetensi dasar. Melalui tes 

secara elektronik tersebut dapat memudahkan peserta didik dalam 

                                                             
168

 Rona, “Implementasi Pembelajaran Tematik Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri”, (Tesis, UINSA, 

Surabaya, 2018), 5. 
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menyelesaikan tugas yang diberikan, selain itu dapat memotivasi peserta 

didik yang lebih unggul dalam hal elektronik.  

Andrianto dalam jurnalnya menyatakan bahwa tahap evaluasi yaitu 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari tahap penyajian materi. 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu memeriksa hasil pekerjaan 

peserta didik, menyimpulkan pelajaran yang telah dipelajari, memberi 

tugas dan soal-soal kepada peserta didik,
169

 dalam evaluasi ada tes tertulis 

dan pemberian tugas disetiap pokok pembahasan.
170

   

Wina Sanjaya dalam bukunya menyatakan bahwa evaluasi 

merupakan komponen terakhir dalam sistem pembelajaran. Evaluasi bukan 

saja berfungsi untuk melihat keberhasilan peserta didik dalam 

pembelajaran, akan tetapi juga berfungsi begaia umpan balik guru atas 

kinerja yang telah dilakukannya dalam proses pembelajaran. Melalui 

evaluasi dapat diketahui kekurangan dalam pemanfaatan berbagai 

komponen dalam pembelajaran.
171

  Maka dapat disimpulkan bahwa 

assessment pembelajaran pada kelas II dan kelas IV sesuai dengan 

curriculum assessment dari pemerintah, hanya saja guru menginovasikan 

proses asessmen tersebut sesuai dengan kondisi dan lingkungan peserta 

didik.  

                                                             
169

 Lambok Amran Andrianto, “Kinerja Tutor dalam Proses Pembelajaran Paket C”, Jurnal Ilmiah 

VISI-PTK-PNF, Vol. 5, No. 2, (Desember, 2010), 125.   
170

 Lambok Amran Andrianto, “Kinerja Tutor dalam Proses Pembelajaran Paket C”, …., 132. 
171

 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain System Pembelajaran (Jakarta: Kencana, 2015), 240. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Bagian akhir dari pembahasan tesis ini adalah kesimpulan yang 

diperoleh berdasarkan analisis yang disesuaikan dengan tujuan pembahasan 

tesis ini. Kemudian saran-saran yang dirasa relevan dan perlu untuk diberikan, 

dengan harapan dapat menjadi sebuah kontribusi pemikiran yang berharga 

bagi dunia pendidikan. Melalui penulisan tesis ini dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Inovasi Materi Pembelajaran Tematik Melalui E-Learning Madrasah 

Pada Masa Pandemi Covid-19 di Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

Inovasi materi pembelajaran tematik kelas II yaitu pendidik 

mengembangkan materi menjadi video pembelajaran contohnya yaitu 

video pembuatan kolase hewan dengan bahan bunga dan daun. Sedangkan 

inovasi materi pembelajaran tematik kelas IV yaitu pendidik 

mengembangkan materi menjadi cerita, pendidik mengembangkan materi 

menjadi video pembelajaran, pendidik mengembangkan materi menjadi 

bahan ajar berupa ringkasan dan modul pembelajaran.   

2. Inovasi Metode Pembelajaran Tematik Melalui E-Learning Madrasah 

Pada Masa Pandemi Covid-19 di Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

Inovasi metode pembelajaran tematik kelas II yaitu metode 

ceramah online, metode permainan, dan metode praktek. Inovasi metode 
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pembelajaran tematik kelas IV yaitu metode ceramah online, metode 

diskusi berupa teks, metode permainan, dan metode praktek. 

3. Inovasi Media Pembelajaran Tematik Melalui E-Learning Madrasah 

Pada Masa Pandemi Covid-19 di Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

Inovasi media pembelajaran tematik kelas II yaitu media 

pembelajaran berupa gambar, video, dan youtube, media tatap muka 

secara online melalui google meet. Inovasi materi pembelajaran tematik 

kelas IV yaitu media pembelajaran berupa gambar, video, dan youtube, 

media diskusi dan tatap muka secara online melalui google meet, media 

berupa bahan ajar dikembangan dengan format power point, word, dan 

pdf. Asesmen afektif meliputi Kedisiplinan (pengumpulan tugas tepat 

wktu), Bertanggung jawab (Menyelesaikan tugas dengan benar), Percaya 

diri (menyanyikan terimakasih ya tuhan). Asesmen psikomotorik meliputi 

Kinerja (permainan kucing jongkok), Proyek (membuat kolase gambar 

hewan), Portofolio (pemeran foto kolase). 

4. Inovasi Asesmen Pembelajaran Tematik Melalui E-Learning 

Madrasah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Mima 01 KH. Shiddiq 

Jember 

Asesmen pembelajaran tematik yang digunakan pada kelas II 

melalui e-learning madrasah yaitu asesmen formatif yang meliputi 

penugasan berupa kuis dan tebak gambar melalui quiziz, tugas ulangan 

harian yaitu melalui CBT, asesmen sumatif berupa Penilaian Tengah 

Semester, dan Penilaian Akhir Semester yaitu melalui google formulir. 
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Sedangkan asesmen pada kelas IV yaitu asesmen formatif meliputi 

penugasan berupa kuis melalui quiziz, tugas ulangan harian yaitu melalui 

CBT, asesmen sumatif berupa Penilaian Tengah Semester, dan Penilaian 

Akhir Semester yaitu melalui google formulir. Asesmen afektif meliputi 

Kedisiplinan (pengisian absensi online, pengumpulan tugas tepat waktu), 

Bertanggung jawab (Menyelesaikan tugas dengan benar), Percaya diri 

(memainkan alat musik). Asesmen psikomotorik meliputi Kinerja 

(wawancara kepada warga dan anggota keluarga), Proyek (membuat 

kereta uap), Portofolio (kumpulan karya peserta didik dijadikan video). 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyarankan kepada 

pendidik pada umumnya, serta khususnya kepada kepala Madsarah 

Ibtida’iyah Ma’arif 01 KH. Shiddiq Jember, Adapun saran yang dapat peneliti 

berikan sebagai berikut: 

1. Kepala Madrasah 

Diharapkan dapat senantiasa memberikan dukungan dan motivasi 

kepada seluruh pendidik untuk memberikan pembelajaran yang inovatif 

dan kreatif melalui pembelajaran e-learning madrasah. 

2. Pendidik 

Bagi pendidik diharapkan dapat meningkatkan pembelajaran yang 

inovatif dalam memberikan materi kepada peserta didik. Dengan 

penggunaan e-learning madrasah selama pandemi, peneliti berharap dapat 

dijadikan sebagai alternatif dalam pembelajaran kedepannya baik dalam 
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pembelajaran tatap muka. E-learning madrasah dapat dimanfaatkan untuk 

media peserta didik yang berhalangan hadir di kelas, serta dapat dijadikan 

sebagai alat evaluasi atau remidial diluar kelas, sehingga dalam proses 

pembelajaran saat di kelas peserta didik tidak tertinggal pelajaran dan 

dapat fokus mengikuti pembelajaran yang sama dengan peserta didik 

lainnya. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang membahas tentang pembelajaran 

tematik melalui e-learning madrasah diharapkan dapat mengkaji lebih 

dalam lagi yang belum dibahas oleh penelitian ini, dapat menambahkan 

teori-teori yang belum dicantumkan dalam penelitian ini, karena semakin 

banyaknya penelitian pembelajaran melalui e-learning semakin banyak 

pula referensi bagi peneliti lainnya.  
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PEDOMAN PENELITIAN 

A. Observasi  

1. Pembuatan materi pembelajaran di e-learning madrasah 

2. Proses pembelajaran menggunakan e-learning madrasah 

3. Penggunaan media penunjang pada e-learning madrasah dalam 

pembelajaran 

4. Pembuatan soal asesmen pembelajaran di e-learning madrasah 

B. Wawancara  

1. Subjek: Kepala Madrasah Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

a. Apa alasan Mima 01 KH. Shiddiq Jember menggunakan e-learning 

madrasah?  

b. Bagaimana pendapat anda tentang pembelajaran melalui e-learning 

madrasah di Mima 01 KH. Shiddiq Jember? 

c. Apakah guru mengembangkan materi pembelajaran melalui e-

learning madrasah? 

d. Bagaimana asesmen yang digunakan selama pembelajaran melalui 

e-learning madrasah di Mima 01 KH. Shiddiq Jember? 

2. Subjek: Waka kurikulum Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

a. Apa alasan Mima 01 KH. Shiddiq Jember menggunakan e-learning 

madrasah?  

b. Bagaimana pendapat anda tentang pembelajaran melalui e-learning 

madrasah di Mima 01 KH. Shiddiq Jember? 
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c. Apakah guru mengembangkan materi pembelajaran melalui e-

learning madrasah? 

d. Bagaimana asesmen yang digunakan selama pembelajaran melalui 

e-learning madrasah di Mima 01 KH. Shiddiq Jember? 

3. Subjek: Guru kelas II dan IV di Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

a. Materi apa saja yang diajarkan khususnya di e-learning madrasah? 

b. Bagaimana pengembangan materi yang dilakukan melalui e-

learning madrasah?  

c. Bagaimana proses pembelajaran tematik melalui e-learning 

madrasah? 

d. Bagaimana metode yang dikembangkan melalui e-learning 

madrasah? 

e. Bagaimana media yang dikembangkan melalui e-learning 

madrasah? 

f. Bagaimana asesmen yang digunakan melalui e-learning madrasah? 

g. Bagaimana pengembangan asesmen yang pernah dilakukan melalui 

e-learning madrasah? 

4. Subjek: Peserta didik kelas II dan IV di Mima 01 KH. Shiddiq Jember 

a. Apakah selama belajar di rumah menggunakan handphone/e-

learning madrasah? 

b. Bagaimana kegiatan belajar di rumah dengan e-learning madrasah? 

c. Bagaimana materi yang disampaikan di e-learning madrasah? 

d. Bagaimana penilaian/soal yang diberikan melalui e-learning 

madrasah? 
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C.  Dokumentasi 

1. Jadwal pembelajaran daring 

2. RPP daring 

3. Dokumentasi video materi dan metode pembelajaran kelas II dan IV 

4. Dokumentasi foto media pembelajaran kelas II dan IV 

5. Dokumentasi hasil belajar peserta didik kelas II dan IV 
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KISI – KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

No KOMPONEN 

SUMBER TEKNIK 

KM WK GK PD W O D 

 MATERI        

1 Video        

2 Cerita        

3 Bahan Ajar        

 METODE        

1 Ceramah        

2 Diskusi        

3 Praktek         

4 Permainan        

 MEDIA        

1 Visual        

2 Audio        

3 Audio Visual        

 ASESMEN        

1 Kognitif        

2 Afektif        

3 Psikomotorik        

 

Keterangan: 

SUMBER       TEKNIK 

1. KM : Kepala Madrasah     1. W : Wawancara 

2. WK : Wakil Ketua Kurikulum    2. O: Observasi 

3. GK : Guru Kelas     3. D : Dokumentasi 

4. PS : Peserta Didik 
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TRANSKIP WAWANCARA  

GURU MIMA 01 KH SHIDDIQ JEMBER 

 

Nama   : Lathifatul Azizah    Jabatan  : Kepala Madrasah 

Tanggal  : 26 April 2021    Pukul   : 10.00 WIB 

 

NO DAFTAR 

PERTANYAAN 

JAWABAN INFORMAN 

1. Apa alasan Mima 01 

KH. Shiddiq Jember 

menggunakan e-

learning madrasah?  

 

Yang pertama karena dari kemenag, lembaga dibawah 

naungan madrasah jika sanggup menggunakan e-learning 

maka dihimbau menggunakan e-learning sebagai pendukung. 

Awalnya kita uji coba ya meskipun ada suka dukanya 

alhamdulillah kita bisa menerapkan e-learning sampai saat ini.  

Kalau ada kendala kami alihkan ke WA seperti itu.  

2. Bagaimana pendapat 

anda tentang 

pembelajaran melalui 

e-learning madrasah 

di Mima 01 KH. 

Shiddiq Jember? 

 

Alhamdulillah bagus, sempat ada rapat waktu itu memberikan 

apresiasi positif kepada kita karena pelaksanaan di Mima 

sudah bagus. E-learning in ikan memang ada ciri khasnya 

madrasah yang didalamnya itu sudah detail seperti sebuah 

wadah/tempat itu sisi positifnya. Ada sisi negatifnya, kita 

pernah trobel yang namanya hosting, ketika pemakaian full 

banyak yang menggunakan aksesnya itu loadingnya lama. 

Ketika itu banyak siswa yang mengeluhkan up-load filenya 

gagal, sudah terkirim muncul yuhu tapi tidak masuk pada e-

learningnya guru. Sehingga kita up-grade kembali dengan 

menambah hosting yang lebih besar alhamdulillah 

pembelajaran bisa lancar. Tapi yang Namanya anak sudah bisa 

mengikuti dalam keadaan seperti ini ya alhamdulillah, 

sehingga jika ada kesulitan maka kami menghadapinya 

memberikan dispensasi melalui WA. Ada dari seluruh siswa 

sekitar 2 anak yang memang belum bisa mengikuti karena 

faktor handphone yang kurang mendukung. Bukan karena 

paket data, karena kami setiap bulannya memberikan paket 

data kepada siswa meskipun tidak banyak 1 gb.  

3. Apakah guru 

mengembangkan 

materi pembelajaran 

melalui e-learning 

madrasah? 

 

Dengan adanya daring kita semakin dituntut untuk belajar 

lebih ya Sebagian guru kami tidak bisa mengelak karena kita 

masih perlu banyak belajar. Jadi kita yang semula awam IT 

kita belajar Bersama, ada guru yang menggunakan buku difoto 

dan di upload di e-learning, ada guru yang lebih berinovasi 

lagi misalnya dengan mencari di youtube atau google, ada 

yang lebih lagi misalnya membuat video editing dengan kine-

master. Ya Kembali lagi tergantung guru kelas masing-masing. 

Alhamdulillah kami setiap kelas ada 4 rombel sehingga antara 

guru satu dengan yang lain bisa bekerja tim untuk membantu, 

diseragamkan pembelajarannya. 

4. Bagaimana asesmen 

yang digunakan 

selama pembelajaran 

melalui e-learning 

madrasah di Mima 01 

KH. Shiddiq Jember? 

Asesmen yang ada di e-learning ya, itu ada multiple choice itu, 

ada juga KI-3, ada juga KI-4. Tapi ada kelebihannya 

sebenarnya di e-learning kalau siswa sudah mengirimkan 

tugas kita langsung bisa memberikan nilai dan juga fadeback. 

Beda dengan google form kalau multiple choice bisa dengan 

google form tapi kalau untuk esai dan memberikan feedback 
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 tidak bisa. Kita mulai dari e-learning dulu, kalau e-learning 
trobel kita belajar dengan google form. Untuk setiap PTS dan 

PAT kami menggunakan e-learning karena hawatir untuk 

mengurangi keluhan wali murid ditengah mengerjakan terjadi 

trobel. Itu lebih aman wali murid juga langsung tau nilainya.  

 

TRANSKIP WAWANCARA  

GURU MIMA 01 KH SHIDDIQ JEMBER 

 

Nama   : Sami’an     Jabatan  : Waka Kurikulum 

Tanggal  : 28 April 2021   Pukul   : 08.00 WIB 

 

NO DAFTAR PERTANYAAN JAWABAN INFORMAN 

1. Apa alasan Mima 01 KH. 

Shiddiq Jember menggunakan 

e-learning madrasah?  

 

Pembelajaran selama pandemi ini kami menggunakan 

e-learning madrasah. Diawal pandemi kami sempat 

menggunakan WhatsApp dalam pembelajaran, namun 

dikarenakan terjadi beberapa problem atau kendala 

yang guru alami misalnya seperti handphone guru 

troble karena terlalu banyak data siswa yang masuk 

melalui WhatsApp sehingga kami memilih untuk 

melaksanakan pembelajaran dengan e-learning 

madrasah dari kemenag, dan alhamdulillah sampai 

saat ini kami masih terus menggunakan e-learning 

madrasah dalam pembelajaran 

2. Bagaimana pendapat anda 

tentang pembelajaran melalui 

e-learning madrasah di Mima 

01 KH. Shiddiq Jember? 

E-learning madrasah menurut saya aplikasi yang 

bagus, komponen-komponennya terstruktur dan 

lengkap, tapi kami perlu belajar untuk lebih bisa 

mengembangkan pembelajaran menggunakan e-

learning madrasah ini.  

3. Apakah guru mengembangkan 

materi pembelajaran melalui e-

learning madrasah? 

 

Iya saya selaku waka kurikulum sekaligus guru kelas 

VI, kami diberikan kewenangan oleh kepala madrasah 

untuk mengembangkan pembelajaran menggunakan 

e-learning madrasah ini dengan sekreatif mungkin. 

4. Bagaimana asesmen yang 

digunakan selama 

pembelajaran melalui e-

learning madrasah di Mima 01 

KH. Shiddiq Jember? 

Asesmen melalui e-learning yang kami gunakan ada 

penilaian KI-3, KI-4 dan juga CBT. Kami juga 

menggunakan google formulir untuk pelaksanaan 

PTS dan PAT.  
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TRANSKIP WAWANCARA  

GURU MIMA 01 KH SHIDDIQ JEMBER 

 

Nama   : Husnul Khotimah   Jabatan  : Guru Kelas II A 

Tanggal  : 3 Mei 2021    Pukul   : 09.00 WIB 

 

NO DAFTAR 

PERTANYAAN 

JAWABAN INFORMAN 

1. Materi apa saja yang 

diajarkan khususnya 

di e-learning 

madrasah? 

Semua mata pelajaran kami menggunakan e-learning 

madrasah mengajarnya. Baik itu tematik atau juga mata 

pelajaran agama dan lainnya. Yang membedakan tematik 

dengan mata pelajaran yang lain itu, karena didalam tematik 

terdiri dari beberapa mata pelajaran yang dipadukan mbak. 

Dalam pembelajaran tematik sendiri dikelas II ini ada 8 tema 

yang ada dikurikulum.  

2. Bagaimana 

pengembangan materi 

yang dilakukan 

melalui e-learning 

madrasah?  

Beda dari pembelajaran yang awal online mbak, kalau dulu 

pembelajaran kan lewat WA, biasanya kami hanya 

memberikan materi dengan memberikan intruksi saja lewat 

chatting di WA, tapi sekarang sudah mulai ada perkembangan, 

kami sudah mulai mencarikan video di youtube, kadang kami 

buatkan video pembelajaran sendiri 

3. Bagaimana proses 

pembelajaran tematik 

melalui e-learning 

madrasah? 

Proses pembalajaran menggunakan e-learning madrasah saya 

start jam 07.00 mengirimkan tugas di time line e-learning 

madrasah. Setelah menyapa anak-anak pada time line, 

selanjutnya saya berikan penjelasan materi kemudian 

pemberian tugas.  

4. Bagaimana metode 

yang digunakan 

melalui e-learning 

madrasah? 

Metode pembelajaran yang biasa saya gunakan selama daring 

ini media ceramah melalui video pembelajaran yang saya buat, 

melalui metode ceramah memudahkan saya menyampaikan 

maksud dari materi yang saya sampaika kepada anak-anak 

5. Bagaimana media 

yang dikembangkan 

melalui e-learning 

madrasah? 

Media yang digunakan saat ini e-learning madrasah, dengan e-

learning madrasah ini kami mengoperasikan dan 

melaksanakan pembelajaran dengan mengirim materi 

begitujuga dengan pemberian penugasan. Materi kami 

sampaikan dengan video pembelajaran youtube, gambar, 

kadang google meet terjadwal satu minggu sekali sebagai 

penguatan pembelajaran selama 1 minggu 

6. Bagaimana asesmen 

yang digunakan 

melalui e-learning 

madrasah? 

Selama pembelajaran online ini dalam memberikan penilaian 

kepada anak-anak kami menggunakan penugasan, hasil dari 

tugas yang dikerjakan anak-anak akan menjadi nilai 

pengetahuan atau penilaian KI-3. Dalam memberikan 

penilaian KI-3 ini pada e-learning madrasah anak-anak harus 

meng-upload hasil tugasnya pada menu KI-3 dalam e-learning 

madrasah. Bentuk penugasan bisa langsung pada buku tematik, 

terkadang pernah waktu itu kami memberikan soal berupa kuis 

atau game tebak gambar untuk membuat anak-anak lebih 

semangat lagi 
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7. Bagaimana 
pengembangan 

asesmen yang 

dilakukan melalui e-

learning madrasah? 

Asesmen yang sering kami gunakan adalah penugasan, namun 
tugas yang kami berikan tidak melulu berupa soal dan 

menjawab dengan monoton, namun selain menggunakan 

beberapa fitur yang sudah ada di e-learning madrasah, perlu 

juga didukung dengan media asesmen lain. 

 

TRANSKIP WAWANCARA  

GURU MIMA 01 KH SHIDDIQ JEMBER 

 

Nama   : Ike Wahyuni    Jabatan  : Guru Kelas II B 

Tanggal  : 11 Mei 2021    Pukul   : 09.00 WIB 

 

NO DAFTAR 

PERTANYAAN 

JAWABAN INFORMAN 

1. Materi apa saja yang 

diajarkan khususnya di 

e-learning madrasah? 

Pembelajaran tematik pada kelas II ini terdiri dari tema satu 

sampai tema delapan, dalam 1 semester masing-masing IV 

tema yang diajarkan, dari setiap tema terdiri dari IV 

subtema, dan setiap subtema terdiri dari 6 pembelajaran. 

Selama pembelajaran daring ini berlangsung, dikelas II 

yang saya berikan setiap pertemuan adalah 2 pembelajaran, 

karena jadwal tematik dikelas II dalam satu minggu 3 kali 

pertemuan, sehingga dalam satu minggu anak-anak 

mempelajari satu subtema. 

2. Bagaimana 

pengembangan materi 

yang dilakukan melalui 

e-learning madrasah?  

Pembelajaran saat ini kalau menurut saya sudah lebih baik 

daripada pembelajaran di awal pandemi, jelas terasa ya 

mbak karena seiring belajar online kami juga terus belajar 

bagaimana anak bisa terus mengikuti dan semangat belajar. 

Materi yang saat ini sering saya gunakan yaitu kadang saya 

membuat video pembelajaran, saya tambahkan penjelasan 

materinya, dan juga tambahan latihan soal dari yang di buku 

3. Bagaimana proses 

pembelajaran tematik 

melalui e-learning 

madrasah? 

Proses pembelajaran selama daring yaitu kami siapkan dulu 

materi apa yang akan disampaikan peserta didik. Start 

mengirim tugas pada e-learning yaitu jam 07.00 dan 

pembelajaran diakhiri atau pengumpulan tugas jam 21.00. 

4. Bagaimana metode yang 

digunakan melalui e-

learning madrasah? 

Kalau saya biasanya ya metode ceramah lewat video ya, 

terus media permainan juga saya gunakan agar anak-anak 

tidak bosan saat belajar, biasanya diawal saya menyapa 

anak-anak menggunakan ice breaking terlebih dahulu. Dan 

Alhamdulillah anak-anak antusias kalau pembelajaran saya 

awali dengan ice breaking dulu 

5. Bagaimana media yang 

dikembangkan melalui 

e-learning madrasah? 

Media yang saya gunakan selama pembelajaran daring 

dengan e-learning madrasah, proses belajar berjalan dengan 

e-learning ini. Video belajar juga kami gunakan, dengan 

membuat sendiri atau dari video youtube, untuk pemberian 

tugas-tugas biasanya menggunakan CBT yang ada didalam 

e-learning, menggunakan quiziz juga, quziz bentuknya 

soal-soal hanya saja tampilannya menarik seperti game 

6. Bagaimana asesmen 

yang digunakan melalui 

e-learning madrasah? 

Asesmen selama ini yang kami gunakan di e-learning 

madrasah menggunakan KI-3, KI-4 dan ada juga CBT 

biasanya untuk ulangan harian berupa soal pilihan ganda.  



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

7. Bagaimana 
pengembangan asesmen 

yang dilakukan melalui 

e-learning madrasah? 

Pada penilaian pengetahuan yang kami nilai yaitu hasil dari 
tugas yang dikerjakan anak-anak berupa foto dalam tiap 

pembelajaran. Selain itu penilaian lain yang kami gunakan 

yaitu penilaian CBT, yang mencakup nilai ulangan harian, 

penilaian tengah semester (PTS), penilaian akhir semester 

(PAS), dan penilaian akhir tahun (PAT). Media yang 

digunakan dalam penugasan yaitu quizizz, media penilaian 

ulangan harian yaitu e-learning madrasah pada menu 

pilihan CBT, dan untuk media penilaian PTS, PAS, dan 

PAT yaitu menggunakan google formular 

 

TRANSKIP WAWANCARA  

GURU MIMA 01 KH SHIDDIQ JEMBER 

 

Nama   : Widya Wulandari   Jabatan  : Guru Kelas II C 

Tanggal  : 19 Mei 2021    Pukul   : 09.00 WIB 

 

NO DAFTAR 

PERTANYAAN 

JAWABAN INFORMAN 

1. Materi apa saja yang 

diajarkan khususnya di e-

learning madrasah? 

Disini semua mata pelajaran baik tematik dan mapel yang 

lain menggunakan e-learning madrasah. Karena memang 

kami sudah bekerja sama dengan kemenag terkait program 

e-learning ini. Jadi tanpa terkecuali semua guru 

memegang masing-masing e-learning, otomatis semua 

mata pelajaran juga disampaikan melalui e-learning mbak.   

2. Bagaimana 

pengembangan materi 

yang dilakukan melalui e-

learning madrasah?  

Materi yang saat ini digunakan lebih menarik daripada 

awal-awal, seringnya sekarang lebih dipilih materi sesuai 

tujuan pembelajaran, kadang saya ambilkan dari video 

yang ada di youtube, kadang juga membuat sendiri. 

Pernah waktu itu membuat video materi muatan Bahasa 

Indonesia tentang kata tanya disitu saya jelaskan supaya 

lebih jelas 

3. Bagaimana proses 

pembelajaran tematik 

melalui e-learning 

madrasah? 

Proses pembelajaran selama online ini kami tidak tatap 

muka artinya tidak melalukan video zoom, namun kami 

tetap melakukan pemantauan pembelajaran melalui e-

learning madrasah yaitu dengan pemberian sapaan 

sebelum pembelajaran, setelahnya kami menyampaikan 

materi, pemberian tugas dan ditutup dengan anak-anak 

mengirimkan  tugas yang dikerjakan di rumah. 

4. Bagaimana metode yang 

digunakan melalui e-

learning madrasah? 

Ya pastinya metode ceramah ya dengan video 

pembelajaran yang setiap guru buat, selain itu biasanya 

kami gunakan metode permainan kadang-kadang sebagai 

seling-seling, kemudian selain itu metode praktek juga 

kami laksanakan meskipun pembelajaran berjalan secara 

online, jadi bukan hanya metodeceramah dan penugasan 

saja yang diberikan 

5. Bagaimana media yang 

dikembangkan melalui e-

learning madrasah? 

Kalau media yang digunakan dulu pernah WA dan 

sekarang lebih aktif menggunakan e-learning madrasah. 

Biasanya untuk memberikan materi lebih seringnya lewat 

e-learning ya, saya kirimkan video, gambar disitu, 
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biasanya untuk pemberian tugas harian itu lewat CBT atau 
quiziz 

6. Bagaimana asesmen yang 

digunakan melalui e-

learning madrasah? 

Asesmennya bagus di e-learning. Dalam penugasan saya 

menggunakan e-learning madrasah pada KI-3, kemudian 

untuk ulangan harian saya gunakan CBT mbak. 

7. Bagaimana 

pengembangan asesmen 

yang dilakukan melalui e-

learning madrasah? 

Pernah, kadang dalam penugasan saya menggunakan WA 

jika anak-anak kesulitan mengupload tugasnya, terutama 

video karena ukurannya yang terlalu besar. Kalau untuk 

PTS dan PAT disini menggunakan google formulir. 

Namun tetap disampaikan melalui e-learning madrasah 

untuk intruksinya. 

 

TRANSKIP WAWANCARA  

GURU MIMA 01 KH SHIDDIQ JEMBER 

 

Nama   : Khusnul Khotimah    Jabatan  : Guru Kelas II D 

Tanggal  : 27 Mei 2021     Pukul   : 09.00 WIB 

 

NO DAFTAR 

PERTANYAAN 

JAWABAN INFORMAN 

1. Materi apa saja 

yang diajarkan 

khususnya di e-

learning 

madrasah? 

Materi yang saya ajarkan di e-learning ini ada tematik dan Bahasa 

inggris. Di dalam tematik ini ada muatan pelajaran Bahasa 

Indonesia, Matematika, PPKN, SBDP dan juga ada PJOK. Iya 

betul, semua mata pelajaran diajarkan menggunakan e-learning 

madrasah baik agama atau bukan.  

2. Bagaimana 

pengembangan 

materi yang 

dilakukan 

melalui e-

learning 

madrasah?  

Dari ibu kepala, setiap guru kelas diberikan kewenangan untuk 

mendesain pembelajaran. Jadi selama pembelajaran daring 

menggunakan e-learning madrasah ini kami saling berbagi tugas 

antar guru kelas. Pembagian tugas misalnya guru kelas A membuat 

materi tema 1 subtema 1 dan 2 dan seterusnya. Menurut saya 

dengan penjelasan video yang saya buat dapat menarik semangat 

anak belajar, terutama dengan suara guru sendiri 

3. Bagaimana 

proses 

pembelajaran 

tematik melalui 

e-learning 

madrasah? 

Proses pembelajaran selama pandemi ini kami mulai pukul 07.00 

WIB, guru memberikan intruksi pembelajaran melalui time line 

pada e-learning madrasah, biasanya setelah saya sudah meng-

upload tugas di time line akan saya informasikan melalui grup 

WhatsApp bahwa tugas hari ini sudah saya bagikan di time line, 

karena kadang wali murid kalau tidak diingatkan begitu ada yang 

lupa. Kemudian untuk pengumpulan tugas kami batasi sekitar 

pukul 21.00 WIB karena wali murid ada yang bekerja sampai sore 

sehingga malam baru bisa mendampingi anak-anak untuk belajar. 

4. Bagaimana 

metode yang 

digunakan 

melalui e-

learning 

madrasah? 

Metode yang paling dibutuhkan anak-anak meskipun saat 

pembelajaran offline atau online metode ceramah mbak, malah 

susah kalua anak-anak hanya diberi intruksi untuk mempelajari 

sendiri terutama kelas II meskipun mereka sudah kelas II dan sudah 

mampu untuk membaca dengan baik, namun tetap saja butuh 

penjelasan langsung dari guru atau orang tua. Permainan dan 

praktek juga kami lakukan dalam pembelajaran secara online ini, 

sebagai pengalaman baru bagi peserta didik untuk bermain dan 

melakukan pekerjaan bersama dengan keluarga 
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5. Bagaimana media 
yang 

dikembangkan 

melalui e-

learning 

madrasah? 

Selama ini yang berjalan kami menggunakan e-learning madrasah 
mbak dalam proses pelaksanaan pembelajaran ya, baik kami 

menyampaikan materi maupun tugas itu juga melalui e-learning 

madrasah ini. Media yang digunakan sih beragam ya, kadang 

dengan WA, video, gambar, kadang juga untuk penugasan itu kami 

gunakan media permainan quiziz dan ada juga CBT 

6. Bagaimana 

asesmen yang 

digunakan 

melalui e-

learning 

madrasah? 

Dalam penilaian pengetahuan atau KI-3 pada e-learning madrasah, 

Langkah-langkahnya yaitu anak-anak terlebih dahulu 

menyelesaikan tugasnya kemudian didokumentasikan dengan 

difoto, setelahnya membuka website e-learning madrasah dan 

meng-upload foto tugas pada menu pilihan KI-3. Dengan begitu 

tugas akan terkirim, dan guru dapat memberikan penilaian secara 

langsung dan memberikan umpan balik kepada peserta didik. 

Selain menggunakan beberapa fitur yang sudah ada di e-learning 

madrasah kami juga menggunakan quiziz sebagai penilaian untuk 

mengetahui kemampuan kognitif anak-anak, quiziz bentuknya 

seperti game sehingga anak-anak kesannya bermain game dengan 

belajar 

7. Bagaimana 

pengembangan 

asesmen yang 

dilakukan 

melalui e-

learning 

madrasah? 

Saya paling sering dalam pembelajaran memang menggunakan e-

learning madrasah, tetapi kalau sedang troble saya berikan 

kemudahan melalui WA. Pelaksanaan PTS dan PAT juga tidak 

melalui e-learning tetapi menggunakan google formulir.  

 

TRANSKIP WAWANCARA  

GURU MIMA 01 KH SHIDDIQ JEMBER 

 

Nama   : Yudi H. Setiawan   Jabatan  : Guru Kelas IV A 

Tanggal  : 2 Juni 2021    Pukul   : 09.00 WIB 

 

NO DAFTAR PERTANYAAN JAWABAN INFORMAN 

1. Materi apa saja yang 

diajarkan khususnya di e-

learning madrasah? 

Materi yang diajarkan di e-learning madrasah selama 

pandemi ini di kelas saya baik semua kelas. Semua 

mata pelajarn diajarkan melalui e-learning madrasah 

mbak yaitu pembelajaran tematik, mata pelajaran juga.  

2. Bagaimana pengembangan 

materi yang dilakukan 

melalui e-learning 

madrasah?  

Tentunya, karena tidak mungkin kita tidak mengacu 

kepada buku. Namun selain melalui bahan ajar buku 

paket yang ada di rumah anak-anak, kadang juga saya 

buatkan video pembelajaran sebagai selingan mbak, 

biar anak-anak tidak bosan pembelajaran melalui buku 

terus. 

3. Bagaimana proses 

pembelajaran tematik melalui 

e-learning madrasah? 

Pelaksanaan pembelajaran di sekolah kami mulai pukul 

07.00 WIB, setelah guru mengirimkan tugas pada time 

line di e-learning madrasah anak-anak akan melakukan 

absensi melalui fitur absen yang sudah tersedia di e-

learning madrasah, sehingga dapat diketahui mana 

peserta didik yang aktif dalam pembelajaran, ada 

beberapa yang terkendala absen tidak tepat waktu 
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karena hp dibawa oleh orangtua untuk bekerja, jika 
seperti itu kami berikan pemakluman. Kemudian baru 

anak-anak biasanya membaca tugas yang sudah di 

upload guru pada e-learning madrasah. Dalam keadaan 

seperti ini kami tidak bisa memaksakan yang penting 

anak-anak terfasilitasi dalam pembelajaran. Untuk 

pengumpulan tugas kami batasi pukul 21.00 WIB. 

4. Bagaimana metode yang 

digunakan melalui e-learning 

madrasah? 

Selama ini yang berjalan saat pembelajaran daring saya 

biasanya menggunakan metode ceramah tentunya, 

karena untuk memudahkan anak-anak dalam 

memahami yang saya sampaikan, biasanya saya 

buatkan mind map agar anak-anak lebih ringkas dan 

lebih mudah dalam memahami materinya 

5. Bagaimana media yang 

dikembangkan melalui e-

learning madrasah? 

Media yang saya gunakan yaitu media audio visual ya 

berupa video pembelajaran, bisa juga dari youtube, atau 

saya buatkan anak-anak bahan ajar berupa PPT, word 

atau pdf berupa materi pelajaran yang saya kemas 

dengan ringkas dan mudah 

6. Bagaimana asesmen yang 

digunakan melalui e-learning 

madrasah? 

Selama pembelajaran online ini yang seringkali 

digunakan yaitu penugasan. Penugasan yang kami 

berikan tentunya tidak terlepas dari buku pembelajaran, 

jika dirasa soal-soal yang ada dibuku terlalu sulit untuk 

anak-anak, maka kami susun kembali soal yang sesuai 

dengan kemampuan anak-anak. Penugasan selama 

belajar online ini kami sampaikan melalui e-learning 

madrasah untuk mengetahui ketercapaian pengetahuan 

anak-anak belajar mandiri di rumah. Dalam penilaian 

pengetahuan atau KI-3 pada e-learning madrasah, 

Langkah-langkahnya yaitu anak-anak terlebih dahulu 

menyelesaikan tugasnya kemudian didokumentasikan 

dengan difoto, setelahnya membuka website e-learning 

madrasah dan meng-upload foto tugas pada menu 

pilihan KI-3. Dengan begitu tugas akan terkirim, dan 

guru dapat memberikan penilaian secara langsung dan 

memberikan umpan balik kepada peserta didik 

7. Bagaimana pengembangan 

asesmen yang dilakukan 

melalui e-learning 

madrasah? 

Kami saat pelaksanaan PAT dan juga PTS 

menggunakan google formulir. Waktu itu pernah kami 

menggunakan e-learning madrasah tapi ternyata terajdi 

troble. 

 

TRANSKIP WAWANCARA  

GURU MIMA 01 KH SHIDDIQ JEMBER 

 

Nama   : Ahmad Sauqi    Jabatan  : Guru Kelas IV B 

Tanggal  : 7 Juni 2021     Pukul   : 08.30 WIB 

 

NO DAFTAR 

PERTANYAAN 

JAWABAN INFORMAN 

1. Materi apa saja yang 

diajarkan khususnya 

Materi yang saya sampaikan yaitu tematik di kelas saya kelas 

4. Kemudian materi yang di ajarkan melalui e-learning ini 
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di e-learning 
madrasah? 

semua mata pelajaran disampaikan melalui e-learning. Setiap 
guru pegang masing-masing e-learning baik guru kelas dan 

guru mapel. Jadi didalam e-learning ini setiap guru membuat 

masing-masing kelas sesuai dengan mata pelajaran yang 

dipegang. Kemudian baru memasukkan siswa ke dalam kelas 

yang ada di e-learning sesuai mapel tersebut.  

2. Bagaimana 

pengembangan materi 

yang dilakukan 

melalui e-learning 

madrasah?  

Materi dikembangkan oleh masing-masing guru, baik guru 

kelas atau guru mata pelajaran. Terserah bagaimana prosesnya 

yang terpenting ada target, artinya contoh dalam tema satu 

harus selesai dalam 1 bulan, sedangkan dalam daring ini kan 

beda dengan normalnya, sehingga setiap wali kelas tergantung 

ide mereka, bagaimana cara menyelesaikan tema itu dalam 

satu bulan harus tuntas, sehingga mencapai target ketika 

ulangan, itu sesuai dengan masing-masing wali kelas. Inovasi 

materi yang saya lakukan menyesuaikan kepada setiap tema 

dan subtema pembelajaran. misalnya tema lingkungan sekitar, 

maka saya akan membuat materi berupa video dengan 

berbagai lingkungan yang ada disekitar saya, sehingga anak-

anak bisa melihat secara langsung dan jelas. Misalnya juga 

pada tema 8 materi tentang pahlawan, materi ini saya 

inovasikan dengan mencetak beberapa gambar pahlawan, 

kemudian saya membuat video dengan menjelaskan dari 

beberapa gambar pahlawan tersebut. 

3. Bagaimana proses 

pembelajaran tematik 

melalui e-learning 

madrasah? 

Proses pembelajaran berlangsung melalui online chat, yaitu 

guru memberikan intruksi melalui e-learning madrasah, ketika 

anak-anak sudah mengisi absen barulah guru memberikan 

materi ataupun tugas. 

4.  Bagaimana metode 

yang digunakan 

melalui e-learning 

madrasah? 

Metode pelajaran yang saya gunakan selama BDR seringkali 

ceramah ya mbak, melalui video pembelajaran kami 

sampaikan maksud dari materi, untuk kelas IV anak-anak 

sudah mulai belajar membuat peta pikiran/ mind map, 

sehingga ketika daringpun kami gunakan, selain itu kami 

terapkan belajar diskusi atau metode diskusi juga secara online 

5. Bagaimana media 

yang dikembangkan 

melalui e-learning 

madrasah? 

Media pembelajaran ya, yang saya pakai biasanya media 

youtube mbak, atau video pembelajaran yang saya buat, media 

gambar seperti gambar para pahlawan misalkan pada muatan 

IPS, untuk penugasan biasanya juga saya gunakan CBT yang 

ada di e-learning madrasah, dan juga google formulir 

6. Bagaimana asesmen 

yang digunakan 

melalui e-learning 

madrasah? 

Asesmen yang kami gunakan untuk penilaian tugas harian 

dengan e-learning madrasah yaitu menu penilaian KI-3, CBT 

ini digunakan untuk penilaian tugas harian dan ulangan, dan 

menu KI-4 digunakan untuk penilain hasil keterampilan anak-

anak melalui upload gambar/foto sedangkan untuk penilaian 

KI-4 melalui video dikirimkan melalui via Watshapp 

dikarenakan e-learning madrasah tidak mampu menampung 

kapasitas yang terlalu besar. Selain itu kami juga 

menggunakan penilaian berupa game untuk memotivasi anak-

anak untuk belajar kembali. 

7. Bagaimana 

pengembangan 

Disini selain menggunakan e-learning, kami juga pernah 

menggunakan google formulir. E-learning digunakan untuk 
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asesmen yang 
dilakukan melalui e-

learning madrasah? 

tugas harian anak-anak kami yaitu berupa KI-3, KI-4 dan juga 
CBT, kadang juga saya menggunakan google formulir untuk 

menilai keaktifan siswa dalam berdiskusi. Untuk google 

formulir biasanya kami gunakan dalam penilaian tengah 

semester dan penilaian akhir semester. 

 

TRANSKIP WAWANCARA  

GURU MIMA 01 KH SHIDDIQ JEMBER 

 

Nama   : Umi Muhanik   Jabatan  : Guru Kelas IV C 

Tanggal  : 9 Juni 2021    Pukul   : 08.30 WIB 

 

NO DAFTAR 

PERTANYAAN 

JAWABAN INFORMAN 

1. Materi apa saja yang 

diajarkan khususnya di 

e-learning madrasah? 

Kalau saya kebetulan pegang tematik dan ada tambahan jam 

pelajaran aswaja dan Bahasa jawa. Semuanya pakai e-

learning madrasah. Materi yang disampaikan di e-learning 

madrasah ini semua mapel mbak. Karena memang yang 

dimaksimalkan disini menggunakan e-learning dan madrasah 

sudah bekerjasama dengan e-learning, jika sewaktu-waktu 

agak down gitu kita pakai google form tapi yang paling 

sering pakai e-learningnya.  

2. Bagaimana 

pengembangan materi 

yang dilakukan melalui 

e-learning madrasah?  

ndak mesti tergantung materi apa yang diajarkan. kadang-

kadang saya ngambil video dalam bahan ajarnya, kadang 

saya bikin word, saya ngetik sendiri. kadang saya memakai 

voice note. Untuk voice note langsung disampaikan di WA 

tapi saya memberikan intruksinya tetap melalui e-learning 

madrasah. Videonya ini ndak mesti kadang saya buat sendiri, 

kadang ngambil dari youtube. Saya yang paling sering itu 

pakai word. Kadang anak kalua dikasih video itu eman kuota 

katanya, kalua word tidak begitu katanya. 

3. Bagaimana proses 

pembelajaran tematik 

melalui e-learning 

madrasah? 

Proses pembelajaran selama daring alhamdulillah lancar, 

meskipun diawal masih banyak yang bingung. Pembelajaran 

kami mulai jam 7 dengan menyapa kemudian dilanjutkan 

pemberian materi dan tugas, dan sesudahnya anak-anak 

mengirim tugas di e-learning dan guru memberikan umpan 

balik. 

4. Bagaimana metode 

yang digunakan 

melalui e-learning 

madrasah? 

Yang saya gunakan metodenya seringkali ceramah lewat 

video, diskusi juga saya gunakan, metode praktek juga tetap 

kami berikan agar anak-anak tidak bosan terutama belajar 

daring kan mandiri mbak, monoton, untuk mengembalikan 

semangat anak-anak kami usahakan dengan hal tersebut 

5. Bagaimana media yang 

dikembangkan melalui 

e-learning madrasah? 

Yang saya gunakan saat pembelajaran daring seringnya 

media audio visual ya, baik itu pencarian di youtube atau 

video yang memang saya kembangkan sendiri jika dirasa di 

youtube tidak ada video yang sesuai dengan materi yang akan 

saya sampaikan. Sesekali juga saya gunakan google meet 

untuk melihat perkembangan anak-anak 

6. Bagaimana asesmen 

yang digunakan 

Kalau penilaian harian ya hampir semuanya pakai e-learning 

madrasah. KI-3, CBT itu. Cumin kalua untuk semester 
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melalui e-learning 
madrasah? 

dengan ujian tengah semester kemarin itu memakai google 
form, karena e-learning itu sekali waktu down, kalua kita 

pakai google form agak lancar. Kalua harian memang 

ditekankan di e-learning, kalua tengah semester dan semester 

aja pakai google form. 

7. Bagaimana 

pengembangan 

asesmen yang 

dilakukan melalui e-

learning madrasah? 

Saya pernah itu menggunakan google form untuk penilaian, 

kalau e-learning madrasahnya bermasalah saya itu pakai 

google form. 

 

TRANSKIP WAWANCARA  

GURU MIMA 01 KH SHIDDIQ JEMBER 

 

Nama   : Susiati    Jabatan  : Guru Kelas IV D 

Tanggal  : 14 Juni 2021    Pukul   : 08.30 WIB 

 

NO DAFTAR 

PERTANYAAN 

JAWABAN INFORMAN 

1. Materi apa saja yang 

diajarkan khususnya 

di e-learning 

madrasah? 

Kebetulan dikelas IV saya mengajar tematik dan matematika 

menggunakan e-learning madrasah. Iya semua mata pelajaran 

pembelajaran disini menggunakan e-learning madrasah. 

Pembelajaran tematik ada 9 tema dikelas IV, dari tema 1 

sampai tema 5 adalah pembelajaran disemester ganjil dan tema 

6 sampai tema 9 adalah pembelajaran disemester genap. Dari 

setiap tema ini terdiri dari IV subtema mbak, dan dari setiap 

subtemanya ada 6 pembelajaran. dalam pembelajarn dikelas IV 

jadwal tematik yaitu hari senin dan kamis, jadi dalam setiap 

pertemuan saya berikan 3 pembelajaran. sehingga dalam 1 

minggu anak-anak belajar 1 subtema. 

2. Bagaimana 

pengembangan materi 

yang dilakukan 

melalui e-learning 

madrasah?  

Saya lebih suka memberikan video kepada anak-anak, karena 

kalau melalui power point, excel atau word anak-anak kan 

masih membaca. Kalau dengan video lebih menarik dan 

menyenangkan. Di buku itu sebenarnya sudah detail dan jelas 

menurut saya mbak, sehingga sebelum saya memberikan video 

pasti anak-anak saya anjurkan untuk membaca bukunya 

terlebih dahulu baru setelah itu saya bagikan videonya. Kalau 

untuk materi terkait keterampilan seperti kolase saya pasti buat 

video sendiri untuk memotivasi anak-anak. 

3. Bagaimana proses 

pembelajaran tematik 

melalui e-learning 

madrasah? 

Proses pembelajaran dilakukan dengan e-learning, biasanya 

saya mulai pembelajaran jam 7, saya berikan video materi 

dulu. Jika anak-anak sudah menyimak baru saya berikan 

tugasnya. 

4. Bagaimana metode 

yang digunakan 

melalui e-learning 

madrasah? 

Metode yang saya pakai ceramah, kemudian diskusi juga, 

praktek juga, terkadang permainan, kami sesuaikan dengan 

materi yang sesuai saat kami berikan kepada anak-anak 

5. Bagaimana media 

yang dikembangkan 

melalui e-learning 

Untuk media yang saat ini kami gunakan yaitu e-learning 

madrasah, dengan media tersebut kami melaksanakan proses 

pembelajaran dari awal mengucapkan salam, menyapa peserta 
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madrasah? didik, memberikan materi dan juga penugasan. Selain itu saya 
biasanya mengirimkan link video pembelajaran youtube lewat 

e-learning madrasah, biasanya untuk penugasan menggunakan 

CBT yang ada pada e-learning madrasah, google formulir saat 

penilaian tengah semester dan juga menggunakan quiziz 

sebagai kuis 

6. Bagaimana asesmen 

yang digunakan 

melalui e-learning 

madrasah? 

Asesmen yang saya gunakan dengan e-learning biasanya ada 

KI-3, KI-4 dan penilaian CBT, itu yang sering saya gunakan 

mbak. Menurut saya CBT itu lebih mudah karena bentuk 

soalnya adalah pilihan ganda, kalau KI-3 dan KI-4 ini anak-

anak mengupload tugas melalui foto atau video.  

7. Bagaimana 

pengembangan 

asesmen yang 

dilakukan melalui e-

learning madrasah? 

Kalau asesmen seringkali kami menggunakan e-learning 

madrasah mbak untuk tugas keseharian ya, untuk PTS dan 

PAT ini kami menggunakan google formulir. Diawal kami 

pernah sewaktu PTS dan PAT menggunakan e-learning 

madrasah namun terjadi trobel. Sehingga kami berinisiatif 

untuk menggunakan google formulir selama PTS dan juga 

PAT.  

 

TRANSKIP WAWANCARA  

PESDIK MIMA 01 KH SHIDDIQ JEMBER 

 

Nama   : Nur Ahmad Zain   Jabatan  : Peserta didik IIA  

Tanggal  : 21 Juni 2021    Pukul   : 11.30 WIB 

 

NO DAFTAR PERTANYAAN JAWABAN INFORMAN 

1 Apakah selama belajar di rumah 

menggunakan handphone/e-learning 

madrasah? 

Iya saya belajar dirumah pakai hp, pakai e-

learning madrasah. 

2 Bagaimana kegiatan belajar di rumah 

dengan e-learning madrasah? 

Buguru ngasi tugasnya di hp, aku kalau di 

rumah belajar sama bunda. 

3 Bagaimana materi yang disampaikan 

guru di e-learning madrasah? 

Buguru pernah kirim video kadang-kadang 

ada kartunnya. 

4 Bagaimana penilaian/soal yang diberikan 

melalui e-learning madrasah? 

Buguru kadang-kadang ngasi tugas dibuku, 

kadang di hp. 

 

TRANSKIP WAWANCARA  

PESDIK MIMA 01 KH SHIDDIQ JEMBER 

 

Nama   : Fahri Huzaini   Jabatan  : Peserta didik IIB  

Tanggal  : 21 Juni 2021    Pukul   : 11.00 WIB 

 

NO DAFTAR PERTANYAAN JAWABAN INFORMAN 

1 Apakah selama belajar di rumah 

menggunakan handphone/e-learning 

madrasah? 

Iya, aku belajarnya dirumah pakai hp. 

Bukan hp ku, tapi hp nya kakak. 

2 Bagaimana kegiatan belajar di rumah 

dengan e-learning madrasah? 

Aku belajar di rumah dibantu kakak, 

buguru kadang tanya kabar kalau pagi di 

hp, ada tugasnya juga di hp.  

3 Bagaimana materi yang disampaikan Iya, belajar tematik juga di hp, di e-learning 
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guru di e-learning madrasah? madrasah. Buguru kadang kasih video 
sebelum belajar.  

4 Bagaimana penilaian/soal yang diberikan 

melalui e-learning madrasah? 

Kakak kalau ngirim tugasku juga di hp. 

Kadang kalau aku selesai, tugasku difoto 

dan dikirim di hp.  

 

TRANSKIP WAWANCARA  

PESDIK MIMA 01 KH SHIDDIQ JEMBER 

 

Nama   : Nadhifah Arina Manasikana  Jabatan  : Peserta didik IIC  

Tanggal  : 21 Juni 2021    Pukul   : 11.30 WIB 

 

NO DAFTAR PERTANYAAN JAWABAN INFORMAN 

1 Apakah selama belajar di rumah 

menggunakan handphone/e-learning 

madrasah? 

Iya, saya belajar di rumah dengan hp. 

Belajarnya dengan bunda kalau bunda 

datang kerja. 

2 Bagaimana kegiatan belajar di rumah 

dengan e-learning madrasah? 

Saya yang menyiapkan buku untuk belajar, 

bunda yang buka tugas di hp dari bu guru. 

Kalau sudah selesai tugasnya difoto dan 

dikirim ke bu guru.  

3 Bagaimana materi yang disampaikan 

guru di e-learning madrasah? 

Bu guru kadang menjelaskan voice note, 

kadang video youtube, kadang kartun juga. 

4 Bagaimana penilaian/soal yang diberikan 

melalui e-learning madrasah? 

Bu guru mengirim tugas di hp, biasanya 

kalau tugasnya pilihan nilainya langsung 

muncul.  

 

TRANSKIP WAWANCARA  

PESDIK MIMA 01 KH SHIDDIQ JEMBER 

 

Nama   : Nada Hilma Anisah   Jabatan  : Peserta didik IID  

Tanggal  : 21 Juni 2021    Pukul   : 11.00 WIB 

 

NO DAFTAR PERTANYAAN JAWABAN INFORMAN 

1 Apakah selama belajar di rumah 

menggunakan handphone/e-learning 

madrasah? 

Saya belajar di rumah dengan e-learning 

madrasah, saya bisa belajar sendiri. 

Sebelum masuk e-learning masukkan user 

dan password dari sekolah.  

2 Bagaimana kegiatan belajar di rumah 

dengan e-learning madrasah? 

Biasanya bu guru menyapa di e-learning, 

nanti ada perintah dari bu guru. Belajar apa 

hari ini.  

3 Bagaimana materi yang disampaikan 

guru di e-learning madrasah? 

Pelajaran yang dikirim bu guru kadang 

foto, video, atau youtube. Kadang yang ada 

dibuku difoto.  

4 Bagaimana penilaian/soal yang diberikan 

melalui e-learning madrasah? 

Hampir setiap hari kita diberi tugas, tapi 

tidak banyak. Dari video yang bu guru 

kirim, saya bisa menjawab soal yang 

diberikan.   
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TRANSKIP WAWANCARA  

PESDIK MIMA 01 KH SHIDDIQ JEMBER 

 

Nama   : Much. Ibnu Atho'illah  Jabatan  : Peserta didik IVA  

Tanggal  : 24 Juni 2021    Pukul   : 11.00 WIB 

 

NO DAFTAR PERTANYAAN JAWABAN INFORMAN 

1 Apakah selama belajar di rumah 

menggunakan handphone/e-

learning madrasah? 

Selama belajar dari rumah iya saya menggunakan e-

learning madrasah. 

2 Bagaimana kegiatan belajar di 

rumah dengan e-learning 

madrasah? 

Sebelum masuk e-learning biasanya memasukkan 

user dan password. Mengisi absen, lihat perintah pak 

guru di e-learning madrasah. 

3 Bagaimana materi yang 

disampaikan guru di e-learning 

madrasah? 

Semua pelajaran belajarnya dengan e-learning 

madrasah, pelajaran yang diberikan kadang berupa 

video dan rangkuman pelajaran tematik. 

4 Bagaimana penilaian/soal yang 

diberikan melalui e-learning 

madrasah? 

Tugas juga dikirim dengan e-learning madrasah, 

kadang difoto kalau tugasnya dibuku tulis atau buku 

paket.  

 

TRANSKIP WAWANCARA  

PESDIK MIMA 01 KH SHIDDIQ JEMBER 

 

Nama   : Wildan Astama   Jabatan  : Peserta didik IVB  

Tanggal  : 24 Juni 2021    Pukul   : 11.00 WIB 

 

NO DAFTAR PERTANYAAN JAWABAN INFORMAN 

1 Apakah selama belajar di rumah 

menggunakan handphone/e-

learning madrasah? 

Saya belajarnya di rumah pakai laptop, iya 

membuka alamat e-learning madrasah di google 

selama belajar dari rumah. 

2 Bagaimana kegiatan belajar di 

rumah dengan e-learning 

madrasah? 

Mulai belajar jam 7, saya langsung membuka laptop 

dan masuk e-learning madrasah. Mengisi absen 

dulu, kemudian melihat pelajaran yang disampaikan 

di e-learning madrasah. 

3 Bagaimana materi yang 

disampaikan guru di e-learning 

madrasah? 

Pelajaran yang diberikan sesuai dengan pelajaran, 

iya tematik juga belajar di e-learning madrasah. 

Selama belajar di rumah penjelasan melalui video 

atau berupa bacaan. 

4 Bagaimana penilaian/soal yang 

diberikan melalui e-learning 

madrasah? 

Tugas yang diberikan juga melalui e-learning 

madrasah, kadang tugas tertulis atau di CBT pilihan 

ganda. 
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TRANSKIP WAWANCARA  

PESDIK MIMA 01 KH SHIDDIQ JEMBER 

 

Nama   : Izza Habibah    Jabatan  : Peserta didik IVC  

Tanggal  : 24 Juni 2021    Pukul   : 11.30 WIB 

 

NO DAFTAR PERTANYAAN JAWABAN INFORMAN 

1 Apakah selama belajar di rumah 

menggunakan handphone/e-

learning madrasah? 

Iya, belajar dari rumah saya menggunakan e-

learning madrasah.  

2 Bagaimana kegiatan belajar di 

rumah dengan e-learning 

madrasah? 

Kadang deg-deg an kalau belajar di e-learning, 

soalnya kadang diberi waktu. Belajarnya di e-

learning bu guru mengirim tugas, kemudian tugas 

yang selesai di kirim di e-learning. 

3 Bagaimana materi yang 

disampaikan guru di e-learning 

madrasah? 

Penjelasan yang diberikan kadang melalui video, 

atau youtube.  

4 Bagaimana penilaian/soal yang 

diberikan melalui e-learning 

madrasah? 

Pernah waktu itu tugasnya game, soal-soal tapi 

kayak game. Nilainya juga langsung muncul, kita 

juga bisa lihat nilai rangkingnya teman-teman.  

 

TRANSKIP WAWANCARA  

PESDIK MIMA 01 KH SHIDDIQ JEMBER 

 

Nama   : Rahma Aulia    Jabatan  : Peserta didik IVD  

Tanggal  : 24 Juni 2021    Pukul   :  11.30 WIB 

 

NO DAFTAR PERTANYAAN JAWABAN INFORMAN 

1 Apakah selama belajar di rumah 

menggunakan handphone/e-

learning madrasah? 

Ya, belajar dari rumah sampai sekarang dengan hp 

di e-learning madrasah.  

2 Bagaimana kegiatan belajar di 

rumah dengan e-learning 

madrasah? 

Kegiatannya bu guru memberikan perintah atau 

penjelasan di e-learning madrasah, perintahnya 

berupa teks atau tulisan. Kemudian saya ikuti tugas 

untuk pelajaran hari ini.  

3 Bagaimana materi yang 

disampaikan guru di e-learning 

madrasah? 

Penjelasan yang bu guru sampaikan itu melalui 

voice note pernah, video pernah, kadang 

rangkuman juga.  

4 Bagaimana penilaian/soal yang 

diberikan melalui e-learning 

madrasah? 

Kalau soal di e-learning itu macam-macam, 

kadang di CBT kadang ada game, trus juga google 

formulir dan nilai langsung bisa dilihat.  
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SENIN SELASA RABU KAMIS JUM'AT SABTU

07.00-08.00 Tematik MTK PJOK Tematik B. Arab Bhs. Jawa

08.00-09.00 Akidah Qurdist B. Inggris Aswaja SKI Fiqih

SENIN SELASA RABU KAMIS JUM'AT SABTU

07.00-08.00 Tematik Qurdist Bhs. Jawa Tematik PJOK Fiqih

08.00-09.00 MTK Akidah Aswaja B. Inggris B. Arab SKI

SENIN SELASA RABU KAMIS JUM'AT SABTU

07.00-08.00 B. Inggris Tematik Fiqih Akidah Tematik PJOK

08.00-09.00 Qurdist MTK Bhs. Jawa SKI B. Arab Aswaja

SENIN SELASA RABU KAMIS JUM'AT SABTU

07.00-08.00 Akidah Tematik MTK PJOK SKI Qurdist

08.00-09.00 B. Inggris B. Arab Fiqih Tematik Aswaja Bhs. Jawa

JADWAL PELAJARAN KELAS IV MIMA 01 KH. SHIDDIQ JEMBER

WAKTU
KELAS IV A

KELAS IV B

WAKTU
HARI

WAKTU
HARI

KELAS IV C

WAKTU
HARI

KELAS IV D



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

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

BELAJAR DARI RUMAH (BDR) 

 

Satuan Pendidikan : MIMA 01 KH SHIDDIQ 

Kelas/Semester : II (Dua) / 2 (Genap) 

Tema   : 8 (Keselamatan di rumah dan perjalanan) 

Sub Tema  : 1 (Aturan keselamatan di rumah) 

Pembelajaran  : 1 & 2 

Alokasi waktu  : 1 hari 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan menonton video yang dikirim guru ke e-learning madrasah, siswa dapat 

mengidentifikasi penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda titik serta penggunaan 

tanda tanya dengan tepat.  
 

2. Dengan menonton video yang dikirim guru ke e-learning madrasah, siswa dapat 

menyanyikan lagu “Terimakasih Ya Tuhan” dengan nada kuat dan nada lemah yang 

tepat, serta dapat mengiringi lagu dengan alat musik ritmis atau bertepuk tangan.
 

 

B. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan 

a. Guru mengucap salam dan menanyakan kabar peserta didik melalui voice note WA 

dan membimbing siswa untuk berdo’a 

 

b. Guru memberikan informasi bahwa materi pembelajaran sudah diupload pada e-

learning madrasah   

c. Guru mengabsen siswa dengan bantuan wali murid untuk membuat voice note 

bahwa anaknya siap mengikuti pembelajaran 

 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan menggunakan voice note 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru mengirimkan materi video tutorial tema 8 subtema 1 pembelajaran 1 dan 2 

pada time line di e-learning madrasah 

b. Siswa mengamati gambar yang dilakukan Udin dalam mematuhi aturan keselamatan 

di rumah 

c. Siswa menyimak teks bacaan aturan sarapan pagi serta menyimpulkan isi dari 

bacaan 
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d. Siswa mendengarkan dan ikut menyanyikan lagu “Terimakasih Ya Tuhan” pada 

video pembelajaran  

e. Siswa meyimak contoh penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda titik, serta 

tanda tanya yang benar 

f.  Jika ada yang kurang dimengerti dari penjelasan video tutorial, siswa bertanya pada 

time line atau WA 

g. Setelah siswa bertanya, guru mengupload tugas pada time line di e-learning 

medrasah 

h. Siswa menyelesaikan tugas yang diberikan guru pada buku tulis atau buku paket 

i.  Siswa mengirim tugas melalui e-learning madrasah pada menu KI-3 untuk penilaian 

pengetahuan, dan pada KI-4 untuk penilaian keterampilan 

j. Guru merefleksikan beberapa jawaban siswa 

3. Kegiatan Penutup 

a. Siswa mampu mengemukakan hasil belajar hari ini  

b. Guru memberikan penguatan dan kesimpulan melalui video pembelajaran 

 

C. Penilaian 

1. Penilaian sikap  : Observasi melalui foto atau video kegiatan pembelajaran 

yang dikirimkan 

 

2. Penilaian pengetahuan : Menggunakan tes tertulis dengan soal yang dikirim melalui 

e-learning madrasah  

3. Penilaian keterampilan : Menulis dengan tulisan yang rapi serta mampu 

mempraktikkan gerakan dengan benar 

 

 

Mengetahui 

Kepala Madrasah 

 

 

 

Lathifatul Azizah 

 

 Jember,11 Januari 2021                  

Guru Kelas 2 

 

 

 

Khusnul Khotimah. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

BELAJAR DARI RUMAH (BDR) 

 

Satuan Pendidikan : MIMA 01 KH SHIDDIQ 

Kelas/Semester : IV (Empat) / 2 (Genap) 

Tema   : 9 (Kayanya Negeriku) 

Sub Tema  : 1 (Kekayaan Sumber Energi di Indonesia) 

Pembelajaran  : 1, 2, & 3 

Alokasi waktu  : 1 hari 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan menonton Video yang dikirim Guru ke e-learning madrasah, siswa dapat 

mengidentifikasi sumber energi dan manfaatnya 
 

2. Dengan menonton Video yang dikirim Guru ke e-learning madrasah, siswa dapat 

mengenal fungsi lingkungan disekitarnya
 

 

3. Dengan menonton Video yang dikirim Guru ke e-learning madrasah, siswa dapat 

melaksanakan hak dan kewajiban terhadap lingkungan
 

B. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan 

a. Guru mengucap salam kepada peserta didik dan menyapa wali murid melalui e-

learning madrasah  

b. Guru menanyakan kabar peserta didik dan membimbing siswa untuk berdo’a melalui 

e-learning madrasah 

 

c. Guru memberikan arahan kepada siswa agar menyiapkan buku dan alat tulis untuk 

pembelajaran hari ini 

 

d. Siswa mengisi absesnsi melalui e-learning madrasah 

 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru membuka pembelajaran dengan arahan pada time line di e-learning madrasah 

b. Guru mengirimkan materi tema 9 subtema 1 pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang 

berbagai sumber energi dan lingkungan sekitar pada time line 

c. Siswa menyimak video pembelajaran yang sudah diupload oleh guru pada e-

learning madrasah 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada materi dalam video pembelajaran 
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e. Guru menjelaskan tentang proses terjadinya energi listrik melalui tenaga air, hak dan 

kewajiban terhadap lingkungan 

f.   Peserta didik menganalisis manfaat sumber energi matahari dalam kehidupan, serta 

praktik melakukan wawancara   

g. Jika ada yang kurang dimengerti dari penjelasan video, siswa bertanya pada time 

line (berdiskusi) 

h.  Setelah diskusi selesai, guru mengupload tugas pada time line  

i.   Siswa menyelesaikan tugas yang diberikan guru pada buku tulis 

j.   Siswa mengirim tugas melalui e-learning madrasah pada menu KI-3 atau 

mengerjakan tugas jika ada pada CBT 

k. Guru merefleksikan beberapa jawaban siswa 

3. Kegiatan Penutup 

a. Siswa mampu mengemukan hasil belajar hari ini  

b. Guru memberikan penguatan dan kesimpulan melalui video pembelajaran 

 

C. Penilaian 

1. Penilaian sikap : Observasi melalui foto kegiatan yang dikirimkan, dan melalui 

absensi 

2. Penilaian pengetahuan : Menggunakan tes tertulis atau dengan soal quiz yang dikirim 

melalui e-learning madrasah  

3. Penilaian keterampilan : Menulis dengan tulisan yang rapi, kelancaran dalam 

melakukan wawancara 

 

 

Mengetahui 

Kepala Madrasah 

 

 

 

Lathifatul Azizah 

 

 Jember,06 Januari 2021                  

Guru Kelas 4 

 

 

 

Ahmad Syauqi 
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Rangkuman tematik kelas 4 tema 9 subtema 1  

Kekayaan sumber Energi di Indonesia  

Muatan pelajaran PPKN 

Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Sebaliknya sesuatu yang harus 

kita terima disebut Hak. Menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu 

kewajiban kita bersama. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan alam harus 

ditumbuhkan sejak kecil.  

Salah satu cara menumbuhkan kesadaran tersebut adalah dengan melakukan 

pembiasaan-pembiasaan dalam kehidupan seharihari. Pembiasaan tersebut seperti 

berhemat air dan membuang sampah pada tempatnya. Kegiatan penumbuhan 

kesadaran menjaga lingkungan dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyenangkan. 

karena besarnya pengaruh manusia terhadap alam, maka manusia berkewajiban 

menjaga alam dengan baik. 

Berikut kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi dalam kehidupan 

sehari-hari. 

a. Menghemat energi dengan menggunakannya seperlunya. 

b. Memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. 

c. Menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. 

d. Melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air. 

e. Menggunakan energi alternatif seperti energi angin, air, atau matahari untuk 

menggantikan energi yang tidak dapat diperbarui. 

2. Hak Memanfaatkan Sumber Energi 

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk  menggunakan energi agar dapat 

menunjang kegiatannya sehari-hari. Untuk hal-hal tertentusetiap orang pun berhak 

mengelola energi. Hak mengelola energi diperbolehkan selama tidak melanggar 

undang-undang dan merugikan orang lain. Jika hak dan kewajiban terhadap sumber  

energi telah dijalankan dengan baik, manfaat sumber energi pun dapat kita 

rasakandengan baik pula. 
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 Muatan pelajaran IPA 

Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu 

pemanfaatan air bangkit listrik tenaga air.  Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia 

yang tidak bisa digantikan oleh apa pun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika 

pasokan air dan listrik terganggu. 

Pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat.  Waduk atau 

bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air.  

Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang 

akan membangkitkan energi listrik. Aliran air mampu menggerakkan kincir  yang 

dibangun di dekat sungai.  Kincir-kincir  ini  akan  dihubungkan dengan  generator  

untuk  menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar. 

Energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Dengan adanya PLTA atau 

Pembangkit Listrik tenaga Air Ketersediaan Listrik akan terpenuhi. 

A. Sumber Energi yang Tidak Dapat Diperbarui 

Sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber-sumber energi yang 

akan habis. Sumber energi tersebut juga tidak dapat diperbarui lagi. Pada umumnya, 

minyak dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contoh lain 

adalah batu bara, gas alam, dan hasil tambang lainnya. Minyak bumi dan batu bara 

merupakan sumber energi yang berasal dari tumbuhan dan makhluk hidup yang 

terpendam selama jutaan tahun. 

B. Sumber Energi yang Dapat Diperbarui 

Sumber energi yang dapat diperbarui merupakan sumber energi yang tidak akan habis 

meskipun digunakan secara terus-menerus. Sumber energi ini dapat memperbarui diri.   

Muatan pelajaran IPS 

Lingkungan  adalah  segala  sesuatu  yang  ada  di  sekitar  manusia  yang 

memengaruhi kehidupan manusia. Berikut fungsi lingkungan bagi kehidupan. 
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1.  Lingkungan sebagai Tempat Mencari Makan 

Nelayan memperoleh nafkah dari laut. Petani memperoleh sumber peng hidupan nya 

dari lahan pertanian. Pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses 

produksi yaitu mengelola bahan-bahan dari lingkungannya. 

2. Lingkungan sebagai Tempat Bekerja 

Setiap manusia  melakukan  berbagai  aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai 

aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan 

ketergantungan antarmanusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial manusia 

mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. 

3. Lingkungan sebagai Tempat Tinggal 

lingkungan mempunyai kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia dan mak 

luk hidup lainnya.  Oleh karena itu, manusia harus senantiasa berbuat baik kepada 

lingkungan. Manusia harus dapat berpikir dan berperilaku secara tepat, bijak, dan 

bertanggung jawab. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung kepada sumber 

dayaalam yang dimiliki daerahnya.  

Berikut beberapa kegiatan ekonomi masyarakat yang tergantungkepada sumber daya 

alamnya. 

1. Masyarakat Daerah Pantai 

Pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dengan lautan. Pantai 

menyuguhkan pe-mandangan yang sangat indah. Pantai menjadi sumber daya alam 

yang berharga bagi Indonesia. Kegiatan ekonomi utama masyarakat di sekitar pantai 

adalah  sebagai nelayan. Namun, oleh karena pemandangan di pantai sangat indah 

maka berkembanglah sektor pariwisata. Kompleks-kompleks pertokoan, penginapan 

dan hotel, serta jasa pemandu wisata dan penyewaan alat-lat menyelam menjadi 

usaha ekonomi baru masyarakat di pesisir pantai. 

2. Masyarakat Daerah Laut  

Laut memiliki banyak potensi. Kita bisa memanfaatkan berbagai hasil laut seperti 

ikan, 

mutiara, kerang, kepiting, udang, teripang, dan rumput laut. Di laut juga ada kegiatan 

pengeboran 
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sumber energi minyak bumi. Kita juga bisa memanfaatkan laut sebagai wisata bahari. 

Kalau kita menyelam, kita bisa menyaksikan keindahan laut. Beberapa daerah yang 

memiliki keindahan bawah laut seperti Raja Ampat di Papua dan Bunaken di 

Sulawesi Utara. 

3. Masyarakat Daerah Sungai 

Sungai dipergunakan sebagai sumber air bagi kehidupannya. Sungai juga digunakan 

sebagai sumber pengairan bagi pertaniannya. Sungai yang dibendung dapat dialirkan 

ke sawahsawah. Sungai juga menjadi jalur transpor tasi bagi masyarakat. Ada salah 

satu usaha ekonomi yang  memanfaatkan sungai   dengan mendirikan pasar terapung. 

Pasar jenis ini dapat ditemukan di Sungai Barito, Banjarmasin. Semua usaha jual beli 

dilakukan di atas perahu. Oleh karena keunikannya, pasar ini juga menjadi objek 

wisata. 

4. Masyarakat Dataran tinggi 

Dataran tinggi merupakan wilaya datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter 

di atas permukaan air laut. Daerah dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan 

buah-buahan. Selain sebagai lahan pertanian, dataran tinggi juga merupakan tempat 

yang cocok untuk tempat wisata. Karena daerah dataran tinggi pada umumnya 

memiliki udara yang bersih, sejuk, dan segar. Contohnya dataran tinggi Dieng, di 

Wonosobo Jawa Tengah. 

5. Masyarakat Dataran Rendah 

Dataran rendah merupakan  bagian dari daratan yang memiliki ketinggian antara 0-

200 meter di atas permukaan laut. Seperti dataran tinggi, dataran rendah 

juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu, dataran rendah uga 

dimanfaatkan sebagai lahan untuk Industri, peternakan, dan Perumahan 

Muatan pelajaran SBDP 

A. Nada 

Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Dalam musik 

setiap nada memiliki tinggi nada atau tala tertentu. Nada dapat diatur dalam tangga 

nada yang berbeda-beda. Nada sering diistilahkan dengan not, walaupun sebenarnya 

keduanya memiliki perbedaan arti.  
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B. Tempo 

Tempo merupakan ukuran kecepatan musik dalam birama lagu atau cepat lambatnya 

lagu dinyanyikan. Kecepatan lagu bisa diukur dengan alat bernama metronome. 

Keterangan tempo biasanya diletakkan di bagian kiri atas pada sebuah lagu, di bawah 

penulisan nada dasar lagu tersebut. Tanda ini digunakan untuk menyatakan kecepatan 

lagu yang tepat. 
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KELAS II 

LEMBAR PENILAIAN SIKAP 

No Nama 

Perubahan tingkah laku 

Skor Bertanggu

ng jawab 
Teliti Percaya diri 

1. Ahmad Ikhsan Maulana 4 4 3 11 

2. Ahsin Fuadi Bi Khoiril Anam 4 3 3 10 

3. Alfian Ibnu Falasifa 4 4 3 11 

4. Amsan Albanna 4 4 4 12 

5. Muhammad Aufa Syauqi - - - - 

6. Muhammad Ikhsan Kamil 4 4 4 12 

7. Mohammad Rafa Khola' ifal Ardhi 4 3 3 10 

8. Muhammad Akhyar Mumtaz 4 4 4 12 

9. Muhammad Arvfan Abqori Abdillah 4 4 4 12 

10. Muhammad Azfar De Fakhr 4 4 4 12 

11. Muhammad Daffa Ibrahim Zulkarnain 4 3 4 11 

12. Muhammad Darief Dinar Pratama 4 3 4 11 

13. Muhammad Dafa Almer Dzaky 4 4 3 11 

14. Muhammad Fajri Zaky Mubarok 4 4 4 12 

15. Muhammad Haikal Kamil 4 4 4 12 

16. Muhammad Ikrom Rosyidi 4 4 3 11 

17. Muhammad Iqbal Fathoni 4 3 4 11 

18. Muhammad Najmi Arifin Al Aziz - - - - 

19. Muhammad Nurul Furqon Hidayatullah  4 4 3 11 

20. Muhammad Raihan Al Fatih 4 4 4 12 

21. Muhammad Raqi Fairuuz 4 4 4 12 

22. Muhammad Rizal Fanani 4 4 4 12 

23. Muhammad Tsani Andra 4 4 3 11 

24. Nabil Argani Candra 4 4 3 11 

25. Nur Ahmad Zain 4 4 3 11 

26. Rafif Samanta Arkana Alam 4 3 3 10 

27. Svarnabhumi Al Farouq 4 4 4 12 

28. Wildan Risky Khairi Salim 4 3 4 11 
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LEMBAR PENILAIAN UNJUK KERJA 

MENULIS TEKS YANG BERHUBUNGAN DENGAN ATURAN  

PENGGUNAAN HURUF KAPITAL 

 

No Nama 

Perkembangan pengetahuan  

Skor Kemampuan 

Membaca Teks 

Pemahaman Isi 

teks 

1. Ahmad Ikhsan Maulana 3 4 7 

2. Ahsin Fuadi Bi Khoiril Anam 4 4 8 

3. Alfian Ibnu Falasifa 4 4 8 

4. Amsan Albanna 3 3 6 

5. Muhammad Aufa Syauqi 3 3 6 

6. Muhammad Ikhsan Kamil 4 4 8 

7. Mohammad Rafa Khola' ifal Ardhi 4 4 8 

8. Muhammad Akhyar Mumtaz 4 4 8 

9. Muhammad Arvfan Abqori Abdillah 4 4 8 

10. Muhammad Azfar De Fakhr 4 4 8 

11. Muhammad Daffa Ibrahim Zulkarnain 4 4 8 

12. Muhammad Darief Dinar Pratama 4 4 8 

13. Muhammad Dafa Almer Dzaky 3 3 6 

14. Muhammad Fajri Zaky Mubarok 4 4 8 

15. Muhammad Haikal Kamil 4 4 8 

16. Muhammad Ikrom Rosyidi 4 4 8 

17. Muhammad Iqbal Fathoni 4 4 8 

18. Muhammad Najmi Arifin Al Aziz 4 3 7 

19. Muhammad Nurul Furqon Hidayatullah  4 4 8 

20. Muhammad Raihan Al Fatih 4 4 8 

21. Muhammad Raqi Fairuuz 4 4 8 

22. Muhammad Rizal Fanani 4 4 8 

23. Muhammad Tsani Andra 4 4 8 

24. Nabil Argani Candra 4 4 8 

25. Nur Ahmad Zain 4 4 8 

26. Rafif Samanta Arkana Alam 4 3 7 

27. Svarnabhumi Al Farouq 3 3 6 

28. Wildan Risky Khairi Salim 4 3 7 
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PENILAIAN KETERAMPILAN 

MEMPRAKTIKKAN GERAK DASAR MENEKUK LUTUT  

DAN BERMAIN KUCING JONGKOK DI DARAT 

No Nama 

Perkembangan keterampilan 

Skor 
Siswa mampu 

mengikuti 

instruksi 

bermain 

dengan baik 

Siswa terlibat 

aktif dalam 

menirukan 

Gerakan 

 

Siswa 

mengungkapkan 

perasaan dan 

pendapatnya setelah 

menirukan gerakan 

1. Ahmad Ikhsan Maulana 4 4 3 11 

2. Ahsin Fuadi Bi Khoiril Anam 4 4 4 12 

3. Alfian Ibnu Falasifa 4 4 3 11 

4. Amsan Albanna 4 4 4 12 

5. Muhammad Aufa Syauqi - - - - 

6. Muhammad Ikhsan Kamil 4 4 4 12 

7. Mohammad Rafa Khola' ifal Ardhi 3 4 4 11 

8. Muhammad Akhyar Mumtaz 3 4 4 11 

9. Muhammad Arvfan Abqori Abdillah 4 4 4 12 

10. Muhammad Azfar De Fakhr 3 4 3 10 

11. Muhammad Daffa Ibrahim Zulkarnain 4 4 3 11 

12. Muhammad Darief Dinar Pratama 4 4 4 12 

13. Muhammad Dafa Almer Dzaky 4 4 4 12 

14. Muhammad Fajri Zaky Mubarok 3 4 4 11 

15. Muhammad Haikal Kamil 4 4 4 12 

16. Muhammad Ikrom Rosyidi 3 4 4 11 

17. Muhammad Iqbal Fathoni 4 4 4 12 

18. Muhammad Najmi Arifin Al Aziz - - - - 

19. Muhammad Nurul Furqon Hidayatullah  4 4 4 12 

20. Muhammad Raihan Al Fatih 3 4 4 11 

21. Muhammad Raqi Fairuuz 4 4 3 11 

22. Muhammad Rizal Fanani 4 4 4 12 

23. Muhammad Tsani Andra 3 4 4 11 

24. Nabil Argani Candra 4 4 4 12 

25. Nur Ahmad Zain 4 4 4 12 

26. Rafif Samanta Arkana Alam 4 4 3 11 

27. Svarnabhumi Al Farouq 4 4 4 12 

28. Wildan Risky Khairi Salim 4 4 4 12 
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I. INDIKATOR PENILAIAN: 

A. PENILAIAN SIKAP 

1. Bertanggung jawab :  

- Menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik 

- Mengakui kesalahan 

- Mengumpulkan tugas tepat waktu 

2. Teliti  

- Senantiasa berhati-hati dan penuh perhatian dalam mengerjakan sesuatu 

- Mengerjakan sesuatu sesuai dengan aturan atau kaidah yang berlaku 

3. Percaya diri 

- Berani berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan 

- Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu 

- Mampu membuat keputusan dengan cepat 

- Tidak mudah putus asa/pantang menyerah 

 

B. PENILAIAN PENGETAHUAN 

1. Kemampuan Membaca Teks 

- Siswa mampu membaca keseluruhan teks dengan lafal dan intonasi yang tepat 

- Siswa mampu membaca setengah atau lebih bagian teks dengan lafal dan intonasi yang 

tepat 

- Siswa mampu membaca kurang dari setengah bagian teks dengan lafal dan intonasi 

yang tepat 

- Siswa belum mampu membaca teks dengan lafal dan intonasi yang tepat 

2. Pemahaman Isi teks 

- Mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan 

- Mampu menjawab setengah atau lebih pertanyaan yang diajukan 

- Mampu menjawab kurang dari setengah bagian teks 

- Belum mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan 

 

C. PENILAIAN KETERAMPILAN 

1. Siswa mampu mengikuti instruksi bermain dengan baik 

2. Siswa terlibat aktif dalam menirukan gerakan 

3. Siswa mengungkapkan perasaan dan pendapatnya setelah menirukan gerakan 

 

II. PEDOMAN PENSKORAN: 

 

4  = selalu; apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

3 = sering; apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan 

2 = kadang-kadang; apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan 

1 = tidak pernah; apabila tidak pernah melakukan 
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KELAS IV 

LEMBAR PENILAIAN SIKAP 

No Nama 

Perubahan tingkah laku 

Skor 
Percaya diri  Disiplin  

Bertanggung 

jawab 

1. Alecia Elvina Ganes 3 3 3 9 

2. Aliefia Fathiyyah Keyza I 4 3 3 10 

3. Almira Belva Qurratul A 4 4 3 11 

4. Anjani Alya Mukhbitha 4 4 4 12 

5. Arinil Haq Faiqotul Husna 3 2 2 7 

6. Athena Putri Abdillah 4 4 4 12 

7. Atikah Hilmi Rindani 4 3 3 10 

8. Ayu Naura Salsabila 4 4 4 12 

9. Azizah Nurruby Witasari 4 4 4 12 

10. Azzahra Citra Aulia R 4 4 4 12 

11. Bintang Nuraini Putri 4 3 4 11 

12. Dewy Barliana Lazuardy 4 3 4 11 

13. Fatima Zahra Salsabila 4 4 3 11 

14. Humaira Azimatul Abdillah 4 4 4 12 

15. Indira Sahnas Prabawati 4 4 4 12 

16. Izza Habibah 4 4 3 11 

17. Izkahimami Hafshawati 4 3 4 11 

18. Kamilatus Sa'diyah 3 2 4 9 

19. Keisya Putri Aldila 4 3 3 10 

20. Khansa Azkamila Setiarinda 4 4 4 12 

21. Lidya Qotrunnada Aulia R 4 4 4 12 

22. Maziyatus Sa'adah 4 4 4 12 

23. Meica Konita Asri 4 3 4 11 

24. Nabilah Nuraini Arista 4 3 4 11 

25. Najwa Nisrina Firnas Z 4 4 3 11 

26. Nurma Putri Aisyah 4 3 3 10 

27. Silvina Kamilatun N 4 4 4 12 
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LEMBAR PENILAIAN MEMBUAT PETA PIKIRAN (MIND MAP) 

No Nama 

Perkembangan pengetahuan  

Skor 

Isi dan 

Pengetahuan: Isi 

mind map 

lengkap, 
menunjukkan 
pengetahuan 

penulis yang baik 

atas materi yang 

disajikan. 

Penggunaan 

Bahasa Indonesia 

yang Baik dan 

Benar : Bahasa 

Indonesia yang baik 

dan benar digunakan 

dalam penulisan 

mind map. 

SIkap: Mind 

map dibuat 

dengan cermat 

dan teliti, sesuai 

tenggat waktu 

dan batasan 

materi yang 

ditugaskan 

Keterampilan 

Penulisan: Mind 

map dibuat 

dengan benar, 

sistematis, dan 

menarik 

menunjukkan 

keterampilan 

pembuatan mind 

map yang baik 

1. Alecia Elvina Ganes 3 4 4 3 14 

2. Aliefia Fathiyyah Keyza I 4 4 4 3 15 

3. Almira Belva Qurratul A 4 4 4 3 15 

4. Anjani Alya Mukhbitha 3 3 4 2 12 

5. Arinil Haq Faiqotul H 3 3 4 3 13 

6. Athena Putri Abdillah 4 4 4 3 15 

7. Atikah Hilmi Rindani 4 4 4 3 15 

8. Ayu Naura Salsabila 4 4 4 3 15 

9. Azizah Nurruby Witasari 4 4 4 2 14 

10. Azzahra Citra Aulia R 4 4 2 3 13 

11. Bintang Nuraini Putri 4 4 4 3 15 

12. Dewy Barliana Lazuardy 4 4 4 3 15 

13. Fatima Zahra Salsabila 3 3 4 3 13 

14. Humaira Azimatul A 4 4 4 3 15 

15. Indira Sahnas Prabawati 4 4 4 3 15 

16. Izza Habibah 4 4 4 3 15 

17. Izkahimami Hafshawati 4 4 2 3 13 

18. Kamilatus Sa'diyah 4 3 4 3 14 

19. Keisya Putri Aldila 4 4 4 3 15 

20. Khansa Azkamila S 4 4 4 3 15 

21. Lidya Qotrunnada Aulia R 4 4 4 3 15 

22. Maziyatus Sa'adah 4 4 4 3 15 

23. Meica Konita Asri 4 4 4 3 15 

24. Nabilah Nuraini Arista 4 4 2 3 13 

25. Najwa Nisrina Firnas Z 4 4 4 3 15 

26. Nurma Putri Aisyah 4 3 4 3 14 

27. Silvina Kamilatun N 3 3 4 3 13 
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LEMBAR PENILAIAN MEMBUAT WAWANCARA 

No Nama 

Perkembangan pengetahuan  

Skor 

Isi dan 

Pengetahuan

: 

Isi dan hasil 

wawancara 

sesuai dengan 

topik yang 

diberikan. 

Penggunaan 

Bahasa Indonesia 

yang baik dan 

benar: Bahasa 

Indonesia yang baik 

dan benar digunakan 

dalam wawancara. 

Sikap: 

Wawancara 

dilakukan secara 

mandiri, baik, dan 

benar, serta penuh 

tanggung jawab 

atas pemenuhan 

tugas. 

Keterampilan 

wawancara: Teknik 

dan urutan 

wawancara yang 

dilakukan 

menunjukkan 

kemampuan 

wawancara yang 

baik. 

1. Alecia Elvina Ganes 3 4 4 4 15 

2. Aliefia Fathiyyah Keyza I 4 4 4 4 16 

3. Almira Belva Qurratul A 4 4 4 4 16 

4. Anjani Alya Mukhbitha 3 3 4 4 14 

5. Arinil Haq Faiqotul Husna 3 3 3 4 13 

6. Athena Putri Abdillah 4 4 4 4 16 

7. Atikah Hilmi Rindani 4 4 4 4 16 

8. Ayu Naura Salsabila 4 4 4 4 16 

9. Azizah Nurruby Witasari 4 4 4 4 16 

10. Azzahra Citra Aulia R 4 4 4 4 16 

11. Bintang Nuraini Putri 4 4 4 4 16 

12. Dewy Barliana Lazuardy 4 4 4 4 16 

13. Fatima Zahra Salsabila 3 3 3 3 12 

14. Humaira Azimatul A 4 4 4 4 16 

15. Indira Sahnas Prabawati 4 4 4 4 16 

16. Izza Habibah 4 4 4 4 16 

17. Izkahimami Hafshawati 4 4 4 4 16 

18. Kamilatus Sa'diyah 4 3 4 4 15 

19. Keisya Putri Aldila 4 4 4 4 16 

20. Khansa Azkamila S 4 4 4 4 16 

21. Lidya Qotrunnada Aulia R 4 4 4 4 16 

22. Maziyatus Sa'adah 4 4 4 4 16 

23. Meica Konita Asri 4 4 4 3 15 

24. Nabilah Nuraini Arista 4 4 4 4 16 

25. Najwa Nisrina Firnas Z 4 4 4 4 16 

26. Nurma Putri Aisyah 4 3 3 3 13 

27. Silvina Kamilatun N 3 3 3 4 13 
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PENILAIAN KETERAMPILAN 

MENYANYIKAN LAGU BUNGONG JEUMPA 

 

No Nama 

Perkembangan keterampilan 

Skor 
Penguasaan lagu. 

Penguasaan tinggi 

rendah dan panjang 

pendek nada. 

1. Alecia Elvina Ganes 4 4 8 

2. Aliefia Fathiyyah Keyza Indrajatno 4 4 8 

3. Almira Belva Qurratul Ainiyah 4 4 8 

4. Anjani Alya Mukhbitha 4 4 8 

5. Arinil Haq Faiqotul Husna - - - 

6. Athena Putri Abdillah 4 4 8 

7. Atikah Hilmi Rindani 3 4 7 

8. Ayu Naura Salsabila 3 4 7 

9. Azizah Nurruby Witasari 4 4 8 

10. Azzahra Citra Aulia Ramadhani 3 4 7 

11. Bintang Nuraini Putri 4 4 8 

12. Dewy Barliana Lazuardy 4 4 8 

13. Fatima Zahra Salsabila 4 4 8 

14. Humaira Azimatul Abdillah 3 4 7 

15. Indira Sahnas Prabawati 4 4 8 

16. Izza Habibah 3 4 7 

17. Izkahimami Hafshawati 4 4 8 

18. Kamilatus Sa'diyah - - - 

19. Keisya Putri Aldila 4 4 8 

20. Khansa Azkamila Setiarinda 3 4 7 

21. Lidya Qotrunnada Aulia Rohmat 4 4 8 

22. Maziyatus Sa'adah 4 4 8 

23. Meica Konita Asri 3 4 7 

24. Nabilah Nuraini Arista 4 4 8 

25. Najwa Nisrina Firnas Zahira 4 4 8 

26. Nurma Putri Aisyah 4 4 8 

27. Silvina Kamilatun Nafi'ah 4 4 8 
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I. INDIKATOR PENILAIAN: 

A. PENILAIAN SIKAP 

1. Bertanggung jawab :  

- Menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik 

- Mengakui kesalahan 

- Mengumpulkan tugas tepat waktu 

2. Teliti  

- Senantiasa berhati-hati dan penuh perhatian dalam mengerjakan sesuatu 

- Mengerjakan sesuatu sesuai dengan aturan atau kaidah yang berlaku 

3. Percaya diri 

- Berani berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan 

- Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu 

- Mampu membuat keputusan dengan cepat 

- Tidak mudah putus asa/pantang menyerah 

 

B. PENILAIAN PENGETAHUAN 

1. Membuat Peta Pikiran (Mind Map) 

Aspek 
Baik sekali Baik Cukup 

Perlu 

bimbingan 

4 3 2 1 
Isi dan Pengetahuan: 
Isi mind map lengkap, 
menunjukkan 
pengetahuan penulis 
yang baik atas materi 
yang disajikan. 

 

Mind map yang lengkap dan 

informatif dan memudahkan 

pembaca memahami 

keseluruhan materi. Beberapa 

gambar dan keterangan lain 

yang diberikan memberikan 

tambahan informasi berguna 

bagi pembaca. 

Mind map yang 

lengkap dan 

informatif dan 

memudahkan 

Pembaca 

memahami 

keseluruhan 

materi. 

Mind map yang 

lengkap dan 

informatif dan 

memudahkan 

Pembaca memahami 

sebagian besar 

materi. 

Mind map yang 

lengkap dan 

informatif dan 

memudahkan 

pembaca memahami 

beberapa bagian dari 

materi. 

Penggunaan Bahasa 

Indonesia yang Baik 

dan Benar : Bahasa 

Indonesia yang baik 

dan benar digunakan 

dalam penulisan mind 

map. 

Bahasa Indonesia yang baik 

dan benar dan sangat efektif 

digunakan dalam penulisan 

keseluruhan kalimat dalam 

mind map. 

Bahasa Indonesia 

yang baik dan 

benar digunakan 

dalam penulisan 

keseluruhan 

kalimat dalam 

mind map. 

Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar 

digunakan dalam 

penulisan Sebagian 

besar kalimat dalam 

mind map. 

Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar 

digunakan dalam 

penulisan beberapa 

bagian dari mind 

map. 

SIkap: Mind map 

dibuat dengan mandiri, 

cermat dan teliti, sesuai 

tenggat waktu dan 

batasan materi yang 

ditugaskan 

Mind map dibuat dengan 

lengkap, mandiri, cermat dan 

teliti, diselesaikan sesuai batas 

waktu, dengan beberapa 

penambahan kreatifitas 

untuk menjelaskan materi. 

Keseluruhan mind 

map dibuat 

dengan mandiri, 

lengkap, cermat 

dan teliti, 

diselesaikan 

sesuai batas waktu 

yang diberikan. 

Sebagian besar mind 

map dibuat dengan 

mandiri, lengkap, 

cermat dan teliti, 

diselesaikan sesuai 

batas waktu yang 

diberikan. 

Hanya beberapa 

bagian mind map 

dibuat dengan 

mandiri, lengkap, 

cermat dan teliti, 

diselesaikan sesuai 

batas waktu yang 

diberikan. 
Keterampilan 

Penulisan: Mind map 

dibuat dengan benar, 

sistematis, dan menarik 

menunjukkan 

keterampilan 

pembuatan mind map 

yang baik 

 

Keseluruhan mind map yang 

sangat menarik, jelas dan 

benar, menunjukkan 

ketrampilan membuat mind 

map yang tinggi dari 

pembuatnya. 

Keseluruhan mind 

map yang 

menarik, jelas dan 

benar, 

menunjukkan 

keterampilan 

membuat mind 

map yang baik 

dari pembuatnya. 

Sebagian besar mind 

map yang dibuat 

dengan menarik, 

jelas dan benar, 

menunjukkan 

keterampilan 

membuat mind map 

yang terus 

berkembang dari 

pembuatnya. 

Bagian-bagian mind 

map yang dibuat 

dengan menarik, jelas 

dan benar, 

menunjukkan 

ketrampilan membuat 

mind map yang dapat 

terus ditingkatkan. 

 

2. Penilaian Membuat Wawancara 

Aspek 
Baik sekali Baik Cukup 

Perlu 

bimbingan 

4 3 2 1 
Isi dan Pengetahuan: 

Isi dan hasil wawancara 

sesuai dengan topik 

yang diberikan. 

Wawancara dilakukan 

dengan sangat 

menarik dan sesuai 

topik dan tujuan yang 

diberikan 

menunjukkan 

penguasaan dan 

Wawancara dilakukan 

sesuai topik dan 

tujuan yang diberikan 

menunjukkan 

penguasaan dan 

pemahaman 

pewawancara atas 

Sebagian besar 

wawancara dilakukan 

sesuai topik dan tujuan 

yang diberikan 

menunjukkan 

penguasaan dan 

pemahaman 

Sebagian kecil 

wawancara dilakukan 

sesuai topik dan tujuan 

yang diberikan 

menunjukkan 

penguasaan dan 

pemahaman 
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pemahaman 
pewawancara atas 

materi tugas yang 

diberikan. 

materi tugas yang 
diberikan. 

pewawancara atas 
materi tugas yang 

diberikan. 

pewawancara atas 
materi tugas yang 

diberikan. 

Penggunaan Bahasa 

Indonesia yang baik 

dan benar: Bahasa 

Indonesia yang baik 

dan benar digunakan 

dalam wawancara. 

Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar 

dan sangat efektif 

digunakan dalam 

keseluruhan 

wawancara. 

Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar 

digunakan dalam 

keseluruhan 

wawancara. 

Bahasa Indonesia yang 

baik dan benar 

digunakan dalam 

sebagian besar 

wawancara. 

Bahasa Indonesia yang 

baik dan benar 

digunakan dalam 

sebagian kecil 

wawancara. 

Sikap: Wawancara 

dilakukan secara 

mandiri, baik, dan 

benar, serta penuh 

tanggung jawab atas 

pemenuhan tugas. 

Wawancara dilakukan 

dengan mandiri, baik, 

dan benar, serta penuh 

tanggung jawab untuk 

memenuhi tugas yang 

diberikan. 

Sebagian besar 

wawancara dilakukan 

dengan mandiri, baik, 

dan benar, serta 

penuh tanggung 

jawab untuk 

memenuhi tugas yang 

diberikan. 

Setengah dari proses 

wawancara dilakukan 

dengan mandiri, baik, 

dan benar, serta penuh 

tanggung jawab untuk 

memenuhi tugas yang 

diberikan. 

Sebagian kecil dari 

wawancara dilakukan 

dengan mandiri, baik, 

dan benar, serta penuh 

tanggung jawab untuk 

memenuhi tugas yang 

diberikan. 

Keterampilan 

wawancara: Teknik 

dan urutan wawancara 

yang dilakukan 

menunjukkan 

kemampuan wawancara 

yang baik. 

Teknik wawancara 

dan urutan wawancara 

yang dilakukan benar 

dan dilakukan dengan 

pendekatan yang 

sesuai dengan situasi 

dan kondisi 

responden. 

Teknik wawancara 

dan urutan 

wawancara yang 

dilakukan benar 

menunjukkan 

penguasaan dan 

Keterampilan 

wawancara yang 

dimiliki. 

Sebagian besa teknik 

wawancara dan urutan 

wawancara yang 

dilakukan benar 

menunjukkan 

penguasaan dan 

keterampilan 

wawancara yang 

dimiliki. 

Sebagian kecil Teknik 

wawancara dan urutan 

wawancara yang 

dilakukan benar 

menunjukkan 

penguasaan dan 

keterampilan 

wawancara yang 

dimiliki. 

 

 

C. PENILAIAN KETERAMPILAN MENYANYI 

Aspek 
Baik sekali Baik Cukup 

Perlu 

bimbingan 

4 3 2 1 
Penguasaan lagu. Siswa hafal seluruh 

syair lagu, irama 

tepat. 

Siswa hafal seluruh 

syair lagu, irama 

kurang tepat 

sebaliknya. 

Siswa hafal sebagian 

kecil syair lagu. 

Siswa belum hafal syair 

lagu. 

Penguasaan tinggi 

rendah dan Panjang 

pendek nada. 

Siswa dapat 

menyanyikan lagu 

dengan intonasi nada 

yang tepat dan dapat 

mengikuti irama. 

Siswa dapat 

menyanyikan lagu 

dengan intonasi nada 

yang tepat, namun 

kurang dpt mengikuti 

irama. 

Siswa dapat 

menyanyikan lagu 

tetapi intonasi nadanya 

kurang tepat dan 

kurang dapat 

mengikuti irama. 

Siswa belum dapat 

menyanyikan lagu 

dengan intonasi nada yg 

tepat dan tidak dapat 

mengikuti irama. 

 

 

II. PEDOMAN PENSKORAN: 

 

5  = selalu; apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

3 = sering; apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan 

2 = kadang-kadang; apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan 

1 = tidak pernah; apabila tidak pernah melakukan 
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DOKUMENTASI KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomor urut ke-23 dalam penerapan e-learning madrasah tingkat nasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyampaian materi pembelajaran melalui   Penyampaian materi pembelajaran melalui e-  

WhatsApp sebelum menggunakan E-learning  learning madrasah 

 Madrasah. 
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PROSES PEMBELAJARAN MELALUI E-LEARNING MADRASAH 
 

Pengetahuan: 
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Penugasan 
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K.3 Penugasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

K.4. Keterampilan 

 

    

 

 

 

 

 

Tugas Praktik (Bunyi) 
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