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PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS E-LEARNING 

PADA MATA PELAJARAN FIQIH DI SMP MUHAMMADIYAH 7 

COLOMADU KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2021/2022 

 

Abstrak  

  

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang penggunaan media 

pembelajaran berbasis e-learning pada mata pelajaran fiqih di SMP 

Muhammadiyah 7 Colomadu Karanganyar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 

pembelajaran yang dilakukan di masa pandemi covid 19 yang semula belajar 

secara tatap muka kemudian beralih ke pembelajaran secara online. Berdasarkan 

hal itu dirumuskan beberapa masalah, yaitu penggunaan media pembelajaran yang 

baik pada pelajaran fiqih serta kelebihan dan kekurangannya dengan tujuan guru 

diharapkan mampu membuat media pembelajaran yang baik dan menarik agar 

dapat memberi kemudahan kepada peserta didik dalam memahami materi ajar 

tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan 

fenomenologis. Dalam mendapatkan data yang valid untuk menunjang penelitian, 

maka penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi 

untuk mengumpulkan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan 

dan verifikasi data. Kemudian untuk keabsahan data maka digunakan triangulasi 

teknik dan triangulasi sumber. Perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu 

adalah penelitian ini dilakukan dimasa pandemi covid 19, sedangkan yang 

terdahulu dilakukan di waktu KBM normal, kemudian objek dan tempat penelitian 

ini dan terdahulu juga berbeda tempat, dan media pembelaran yang digunakan 

dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu juga berbeda, pada penelitian ini 

menggunakan Google Meet dan Google Classroom, sedangkan penelitian 

terdahulu menggunakan media yang lain. Kemudian Persamaan penelitian ini dan 

penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang media pembelajaran yang 

dilaksanakan di jenjang SMP-SMA. Kesimpulan penelitian ini bahwa media 

pembelajaran e-learning yang digunakan pada pelajaran fiqih adalah Google Meet 

yang digunakan untuk menjelaskan materi, Google Classroom yang digunakan 

untuk melaksanakan diskusi antara guru dan siswa, dan Whatss App digunakan 

untuk pembagian materi ajar kepada siswa-siswa. Dan dalam penggunaan media 

pembelajaran berbasis e-learning memiliki kelebihan, Yaitu; tersedianya fasilitas 

e-moderating, mendapatkan bahan ajar yang terstruktur, memberikan kemudahan 

bagi siswa dalam mengakses pelajaran, sumber dan referensi tidak terbatas, 

mempermudah dalam mengadakan diskusi, mengubah peran siswa yang yang 

pasif bisa menjadi aktif. Sedangkan kekurangannya, Yaitu; kurangnya interaksi 

dari guru ke siswa, proses belajar cenderung ke arah pelatihan daripada 

pendidikan, motivasi belajar siswa menurun, kurangnya tenaga pendidik yang 

menguasai di bidang internet, tidak semua tempat ada fasilitas internet. 
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Kata Kunci: Media Pembelajaran, E-learning, Fiqih 

 

Abstract  

  

This study aims to explain the use of e-learning-based learning media in fiqh 

subjects at SMP Muhammadiyah 7 Colomadu Karanganyar. This research was 

motivated by learning carried out during the COVID-19 pandemic which initially 

learned face-to-face then switched to online learning. Based on this, several 

problems were formulated, namely the use of good learning media in fiqh lessons 

and their advantages and disadvantages with the aim that teachers are expected to 

be able to make good and interesting learning media in order to make it easier for 

students to understand the teaching material. The type of research used in this 

research is field research. This research approach uses a phenomenological 

approach. In obtaining valid data to support the research, this study used the 

methods of observation, interviews and documentation to collect data. The data 

analysis technique used in this study uses data reduction techniques, data 

presentation, and drawing conclusions and data verification. Then for the validity 

of the data, technique triangulation and source triangulation are used. The 

difference between this research and previous research is that this research was 

conducted during the COVID-19 pandemic, while the previous one was carried 

out during normal teaching and learning activities, then the object and place of 

this and previous research are also different places, and the learning media used in 

this study and previous studies are also different. in this study using Google Meet 

and Google Classroom, while previous studies used other media. Then the 

similarity of this research and previous research is that they both examine the 

learning media carried out at the junior-high school level. The conclusion of this 

study is that the e-learning media used in fiqh lessons are Google Meet which is 

used to explain the material, Google Classroom which is used to carry out 

discussions between teachers and students, and Whatss App is used to distribute 

teaching materials to students. And the use of e-learning-based learning media has 

advantages, namely; the availability of e-moderating facilities, obtaining 

structured teaching materials, making it easy for students to access lessons, 

unlimited sources and references, making it easier to hold discussions, changing 

the role of passive students to being active. While the drawbacks, namely; lack of 

interaction from teacher to student, learning process tends towards training rather 

than education, student learning motivation decreases, lack of educators who 

master the internet, not all places have internet facilities.  

 

Keywords: Learning Media, E-learning, Fiqh 

  

1. PENDAHULUAN  

Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar dalam membimbing ke arah 

pembentukan kepribadian dari para peserta didik secara sistematis, agar hidup 
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sesuai dengan ajaran Islam, dan mendapatkan kebahagiaan didunia maupun di 

akhirat. 1  Pendidikan Agama Islam merupakan sebuah perubahan sikap dan 

tingkah laku sesuai dengan petunjuk dalam ajaran agama Islam. Seperti yang telah 

dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam usaha beliau dalam menyampaikan seruan 

agama dengan berdakwah, beliau menyampaikan ajaran, memberikan contoh, 

melatih keterampilan berbuat, memberikan motivasi dan menciptakan lingkungan 

sosial yang mendukung.2 

Pandemi Covid 19 sangatlah memberikan dampak bagi banyak pihak, 

salah satunya merambah pada dunia pendidikan. Dalam meminimalisir penularan 

virus covid 19, pemerintah akhirnya membuat kebijakan yaitu dengan 

memberhentikan aktivitas secara tatap muka di sekolah. Kemudian pemerintah 

memberikan solusi alternatif dalam kegiatan belajar mengajar yaitu dengan media 

online yang dilakukan di rumah masing-masing. Di Indonesia sendiri kegiatan 

belajar yang dilakukan dirumah kurang familier, terlebih bagi orang tua yang 

memiliki kegiatan produktivitas dengan pekerjaannya diluar rumah, ini 

merupakan sebuah kejutan besar bagi mereka. Dan hal lain juga berdampak 

kepada psikologis para peserta didik yang mana mereka sudah terbiasa belajar 

secara bertatap muka secara lansung kepada guru-guru mereka kemudian harus 

berganti dengan sistem pembelajaran secara online. 

Pembelajaran online adalah sebuah sistem belajar yang terbuka dan 

tersebar dengan menggunakan perangkat, yang diakses melalui internet dan 

teknologi berbasis jaringan untuk memfasilitasi proses belajar dan juga 

pengetahuan melalui aksi dan interaksi.3 

Media pembelajaran online dapat juga dikatakan sebagai media yang 

dilengkapi dengan alat pengontrol kemudian dioperasikan oleh para penggunanya 

                                                 
1 Zuhairini, Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Malang: UIN Press, 2004),11. 
2 Zakiyah Darajat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992),28. 
3 Dabbagh, N. And Ritland. B. B, Online Learning, Concepts, Strategies and Application, (Ohio: 

Pearson, 2005),78. 
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(user), sehingga para penggunanya (user) dapat mengakses apa yang ia butuhkan, 

seperti mengakses kebutuhan materi yang akan dipelajarinya.4 

Media pembelajaran online memiliki keuntungan dalam penggunaannya, 

salah satunya ialah dalam pembelajaran ini bisa bersifat mandiri dan juga 

medapatkan interaktivitas yang tinggi dari para peserta didik, serta mampu 

meningkatkan daya ingat, memberikan pengalaman belajar baik dengan teks, 

audio, video, animasi dan hal yang lainnya yang digunakan untuk menyampaikan 

informasi, serta memberikan kemudahan dalam menyampaikan baik melalui 

email, forum diskusi, ruang chat, hingga video conference untuk berkomunikasi 

secara lansung.5 

Dalam struktur kurikulum ISMUBA pada SMP Muhammadiyah terdapat 

salah satu pelajaran yaitu fiqih. Penulis menyoroti mata pelajaran fiqih 

dikarenakan dalam pelajaran tersebut rata-rata menggunakan 2 cara dalam 

penyampaian, yang pertama bisa menggunakan model pembelajaran secara tatap 

muka dengan mengkombinasikan teori dan praktek, namun sejak adanya pandemi 

guru dituntut untuk mampu menyampaikan pelajaran fiqih dengan maksimal, hal 

itu mengharuskan guru memanfaatkan dan memaksimalkan penggunaan media 

pembelajaran dengan baik supaya tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik, 

dan murid mendapatkan pembelajaran yang tidak kalah maksimal ketika pelajaran 

di kelas.6 

Berdasarkan fenomena dan paparan diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian pada penggunaan media pembelajaran dimasa pandemi ini, 

sehingga penulis tertarik mengangkat penelitian ini dengan judul “Penggunaan 

Media Pembelajaran Berbasis E-Learning Pada Mata Pelajaran Fiqih di 

SMP Muhammadiyah 7 Colomadu Karanganyar”. 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah Bagaimana Penggunaan Media Pembelajaran berbasis e-learning pada 

                                                 
4  DeVito. Joseph A, Komunikasi Antarmanusia Edisi Kelima, (Tangerang Selatan: Karisma, 

2011),67. 
5 Dryden, Gordon and Vos. J, Revolusi Cara Belajar, (Bandung: Kaifa, 2001),47. 
6  Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Kurikulum 

Pendidikan Al-Islam, kemuhammadiyah dan Bahasa Arab (ISMUBA), (Jakarta:Majelis 

DIKDASMEN, 2017), 3 
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Mata Pelajaran Fiqih di SMP Muhammadiyah 7 Colomadu Karanganyar dan Apa 

saja Kekurangan dan Kelebihan dalam Penggunaan Media Pembelajaran berbasis 

e-learning di SMP Muhammadiyah 7 Colomadu Karanganyar. 

     Kemudian dari rumusan masalah tersebut, diambil tujuan penelitian ini 

yaitu Mendeskripsikan tentang penggunaan media pembelajaran berbasis e-

learning pada mata pelajaran fiqih di SMP Muhammadiyah 7 Colomadu 

Karanganyar Dan Mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan dalam penggunaan 

media pembelajaran berbasis e-learning pada mata pelajaran fiqih di SMP 

Muhammadiyah 7 Colomadu Karanganyar. 

2. METODE   

Jenis penelitian ini adalah Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

lapangan (field research), penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui gejala 

apa yang ada di lapangan atau di lokasi penelitian. Dalam jenis penelitian ini, 

peneliti perlu terlibat bersama subjek dan ikut merasakan apa yang subjek 

rasakan, sehingga peneliti akan mendapatkan gambaran yang nyata terhadap 

situasi yang ada pada tempat atau lokasi penelitian.7 Pendekatan pada penelitian 

ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kasus. Deskriptif 

kualitatif merupakan bagian penelitian yang memiliki tujuan untuk 

menggambarkan keadaan atau situasi lokasi maupun subjek penelitian secara 

lengkap. Adapun studi kasus yang dimaksud ialah mengungkap suatu keadaan 

secara mendalam dan intensif.8 

Adapun lokasi penelitian ini adalah SMP Muhammadiyah 7 Colomadu 

yang beralamat di Puspan, Baturan, Kec. Colomadu, Kabupaten Karanganyar, 

Jawa Tengah Dan yang akan menjadi subjek dalam penelitian ini dalam menggali 

berbagai macam sumber data adalah guru mata pelajaran fiqih dan guru-guru 

lainnya. Kemudian sumber data yang akan digunakan adalah data primer dan 

sekunder. Data primer adalah data yang lansung di dapatkan dari penelitian, yaitu 

                                                 
7  J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan 

Keunggulannya, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2010), hal. 9. 
8 Hardani dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: 

Pustaka Ilmu Grup, 2020), hal.54 
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berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder adalah 

data yang didapatkan dari beberapa pihak yang bersangkutan, yaitu dari guru-guru 

yang bersangkutan.9 

Penelitian studi pustaka menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan 

data yaitu: Observasi merupakan bagian dari kegiatan kompleks baik biologis 

maupun psikologis yang dilakukan melalui cara mengamati secara lansung yang 

berkenaan dengan manusia maupun dengan gejala-gejala di lingkungan sekitar. 

Dengan adanya pengamatan secara lansung, peneliti akan lebih mudah dalam 

mendapatkan gambaran objek secara lansung dan data yang valid.10 Wawancara 

adalah percakapan antara seorang narasumber dengan seorang pewawancara yang 

bertujuan untuk menggali informasi. pewawancara memberikan dan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan, kemudian narasumber memberikan jawaban. Wawancara 

yang dilakukan didalam penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan 

pertanyaan secara mendalam untuk mendapatkan informasi yang jelas dan valid.11   

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data baik dengan melihat, 

mengabadikan, maupun dengan mencatat data, baik berupa foto, catatan, gambar 

dan lain-lainnya.12 

Dalam proses menganalisis data, peneliti menggunakan Reduksi data yang 

merupakan bagian dari sebuah analisis data yang bertujuan memilih, 

mengklasifikasi serta mengarahkan, menajamkan dan juga mengorganisasikan 

dengan sedemikian rupa untuk mencari kesimpulan dan dalam melakukan proses 

verifikasi data. Reduksi data juga dapat dikatakan sebagai proses berpikir yang 

sensitif karena memerlukan kedalaman dan keluasan dalam wawasan yang 

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

Rosdakarya, 2017), hal.157 
10  Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, 

(Sukabumi: Jejak, 2018), hal.109 
11  Mamik, Metodologi Kualitatif, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), 

hal.108 
12  Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, 

(Sukabumi: Jejak, 2018), hal.146 
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tinggi. 13  Penyajian ialah sekumpulan informasi yang sudah tersusun yang 

bertujuan untuk menarik kesimpulan dan melakukan tindakan. Dalam penelitian 

kualitatif, penyajian dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, kemudian 

bagan hubungan antar kategori dan lain-lainnya. Kemudian dengan adanya data 

tersebut, maka akan lebih mudah dalam memahami kondisi yang terjadi dan 

kemudian juga akan dapat merencanakan tindakan yang selanjutnya berdasarkan 

kondisi yang telah dipahami sebelumnya.14 Simpulan merupakan sebuah inti dari 

temuan yang ada didalam penelitian yang digambarkan dalam pendapat-pendapat 

yang didasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau merupakan sebuah 

keputusan yang diperoleh dari metode berpikir yang telah dipilih dari 

sebelumnya.15 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Maka peneliti 

akan melakukan analisis data berdasarkan dari teori dan temuan data yang telah 

didapatkan yang kemudian dipaparkan pada hasil dan pembahasan.   

3.1 Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis E-learning pada Mata 

Pelajaran Fiqih di SMP Muhammadiyah 7 Colomadu Karanganyar 

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa media pembelajaran e-learning 

merupakan segala sesuatu yang dapat mengantarkan informasi dari sumber ke 

penerima dengan menggunakan perangkat elektonik dan internet dan dapat 

membantu dan mempermudah para peserta didik dalam melaksanakan proses 

kegiatan pembelajaran.16 

Kemudian dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi menjelaskan 

bahwa penggunaan media pembelajaran pada saat pandemi  yang dilakukan di 

SMP Muhammadiyah 7 Colomadu dilakukan dengan berbagai media pembelajan 

                                                 
13  Asfi Manzilati, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode 

dan Aplikasi, (Malang: UB Press, 2017), hal. 84 
14 Hardani dkk, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: 

Pustaka Ilmu Grup, 2020), hal.167 
15 Mardawani, Praktis Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hal.68 
16 Lihat Bab II, Hal. 21 
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e-learning yaitu dengan menggunakan Google Classroom, Google meet, Google 

Form, dan juga dari aplikasi lainnya yaitu dengan Whatss App.17 

Untuk mempermudah penjelasan terkait media pembelajaran e-learning 

mata pelajaran fiqih di SMP Muhammadiyah 7 akan penulis sajikan dalam bentuk 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 1 Media Pembelajaran E-learning 

NO Media E-learning Materi Penggunaan 

(alasan) 

1. Google Meet Puasa Ramadhan Untuk menjelaskan materi 

2. Google Form            - - 

3. Google Classroom  

Puasa Ramadhan 

Untuk Melaksanakan 

diskusi 

4. Whatss App Puasa ramadhan Untuk pembagian materi 

ajar 

 

3.2 Kelebihan dan Kekurangan dalam Penggunaan Media Pembelajaran 

berbasis E-learning di SMP Muhammadiyah 7 Colomadu Karanganyar 

Berdasarkan dari penjelasan di landasan teori dan deskripsi data yang telah 

terkumpul melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dikakukan 

dilapangan, maka kelebihan dan kekurangan yang dijelaskan pada teori sejalan 

dengan deskripsi data yang terjadi dilapangan. 

Kelebihan-kelebihan yang terjadi dilapangan pada penggunaan media 

pembelajaran berbasis e-learning, yaitu: 

a) Adanya fasilitas e-moderating yang mana hal ini dapat mempermudah 

bagi guru dan peserta didik dalam berkomunikasi. 

b) Guru dan siswa dapat menggunakan bahan ajar yang terstruktur melalui 

internet. 

c) Mempermudah bagi siswa untuk mengakses bahan ajar setiap saat dan 

kapan saja, karena semua tersimpan di dalam komputer. 

                                                 
17 Lihat Bab III, Hal. 34 & 35 
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d) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari tambahan 

informasi melalui internet.  

e) Memudahkan bagi guru dan siswa dalam mengadakan diskusi. 

f) Dapat mengubah peran siswa yang awalnya pasif bisa menjadi aktif. 

Kekurangan yang terjadi dilapangan pada penggunaan media pembelajaran 

berbasis e-learning, yaitu: 

a) Kurangnya interaksi antara guru dan siswa. 

b) Dalam proses belajar cenderung ke arah pelatihan daripada ke arah 

pendidikan. 

c) Bisa membuat gagal siswa jika siswa tersebut tidak mempunyai 

motivasi belajar yang tinggi. 

d) Tidak semua tempat memiliki fasilitas internet. 

e) Kurang mahir dalam penguasaan internet. 

4. PENUTUP  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terkait Penggunaan 

Media Pembelajaran Berbasis E-learning pada mata pelajaran fiqih di SMP 

Muhammadiyah 7 Colomadu dapat diambil kesimpulan bahwa:  

4.1 Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis E-learning pada mata 

pelajaran fiqih di SMP Muhammadiyah 7 Colomadu Karanganyar 

Penggunaan media pembelajaran pada saat pandemi  yang dilakukan di SMP 

Muhammadiyah 7 Colomadu Karanganyar dilakukan dengan berbagai media 

pembelajan e-learning yaitu dengan menggunakan Google Classroom, Google 

meet, Google Form, dan juga dari aplikasi lainnya yaitu dengan Whatss App. 

Dalam penggunaan media pembelajaran E-learning di SMP 

Muhammadiyah 7 Colomadu Karanganyar dimulai dari penggunaan Google Meet 

yang digunakan untuk menjelaskan materi puasa ramadhan kepada para peserta 

didik, kemudian Google Classroom digunakan untuk melaksanakan diskusi 

tentang materi puasa ramadhan dan juga digunakan untuk pembagian dan 

pengumpulan tugas-tugas peserta didik, kemudian Whatss App digunakan untuk 

memberikan informasi dan juga pembagian materi ajar kepada para peserta didik. 

Pada Bab Puasa ramadhan ini tidak menggunakan aplikasi Google Form. 
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4.2 Kelebihan dan Kekurangan Media Pembelajaran Berbasis E-learning 

pada mata pelajaran fiqih di SMP Muhammadiyah 7 Colomadu 

Karanganyar 

Penggunaan media pembelajaran berbasis e-learning di SMP Muhammadiyah 7 

Colomadu untuk pelajaran fiqih memiliki beberapa kelebihan diantaranya ada 

fasilitas e-moderating, mendapatkan bahan ajar yang terstruktur, memberikan 

kemudahan bagi siswa dalam mengakses pelajaran, sumber dan referensi yang 

tidak terbatas, mempermudah dalam mengadakan diskusi, mengubah peran siswa 

yang pasif menjadi aktif. 

Sedangkan kekurangannya adalah kurang nya interaksi dari guru dan 

siswa, proses belajar cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan, motivasi 

belajar siswa menurun, kurangnya tenaga pendidik yang menguasai di bidang 

internet, tidak semua tempat ada fasilitas internet 
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