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POLA E-LEARNING PADA MATA PELAJARAN AKIDAH AKHLAK DI 

MTS MUHAMMADIYAH 6 KARANGANYAR 

TAHUN PELAJARAN 2020/2021 

 

Abstrak 

Pola e-learning merupakan pola pembelajaran yang berbasis internet (belajar online) 

yang mana kini harus dijalani oleh seluruh peserta didik di Indonesia dan bahkan 

mungkin di seluruh wilayah dunia yang terjangkit pandemi Corona Virus Disease 

2019. Hal tersebut berguna untuk menyambung proses pembelajaran luring atau tatap 

muka yang terkendala karena adanya peraturan social distancing untuk mencegah 

penyebaran Corona Virus Disease 2019. Pola e-learning dapat diterapkan diberbagai 

mata pelajaran salah satunya yaitu Akidah Akhlak Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan pola e-learning dan mengidentifikasi kendala pola e-learning pada 

mata pelajaran Akidah Akhlak di MTs Muhammadiyah 6 Karanganyar tahun pelajaran 

2020/2021. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, sehingga dalam 

melakukan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Adapun 

metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi. Hasil penelitian ini 

menujukan bahwa: (1). Pola e-learning pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MTs 

Muhammadiyah 6 Karanganyar termasuk kategori pola fully online. pola tersebut 

dilaksanakan secara bersamaan atau synchronous training dengan memanfaatkan tiga 

aplikasi e-learning, yaitu Whatsapp, Youtube dan Google Form, (2). Kendala pola e-

learning pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MTs Muhammadiyah 6 Karanganyar, 

yaitu dari segi pendidik adalah sulit mengenali peserta didik, karena peserta didik tidak 

memaparkan nama lengkap pada nama pengguna profil Whatsaap dan sedangkan dari 

segi peserta didik adalah boros kuota internet serta jaringan internet yang tidak stabil 

pada saat memutar video pembelajaran melalui aplikasi Youtube dan terjadi not 

responding atau error pada aplikasi Google Form saat melaksanakan evaluasi 

pembelajaran Akidah Akhlak. 

Kata Kunci: pola e-learning, akidah akhlak 

 

 

Abstarct 

The e-learning patteris an internet-based learning pattern (online learning) which now 

must be followed by all students in Indonesia and maybe even in all regions of the 

world affected by the 2019 Corona Virus Disease Pandemic. This is useful for 

connecting offline or face-to-face learning processes. Faces who are constrained due 

to social distancing regulations to prevent the spread of Corona Virus Disease 2019. 

The e-learning learning pattern can be applied in various subjects, on of which is 

Akidah Akhlak. This study aims to describe e-learning pattern an identify obstacles to 

e-learning patterns in the Akidah Akhlak subjects at MTs Muhammadiyah 6 

Karanganyar in the 2020/2021 school year. This research is a type of qualitative 

research, so that in conducting data analysis using qualitative descriptive analysis 

methods. As for the data collection methods used in this study is methods of 

observation, interview method and method of documentation. The results of this study 

indicate that: (1). The e-learning pattern in the Akidah Akhlak subjects at MTs 
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Muhammadiyah 6 Karanganyar belongs to fully online pattern category. The pattern 

is carried out simultaneously or synchronous training by utilizing three e-learning 

applications, namely Whatsapp, Youtube and Google Form, (2). Constraints on the e-

learning pattern in the Akidah Akhlak subject at MTs Muhammadiyah 6 Karanganyar, 

namely from educator perspective it is difficult to identify students, because students 

do not reveal their full names on Whatsapp profile usernames and from a student 

perspective, they are wasteful of internet an network quotas. Unstable internet when 

playing learning videos through the Youtube application and there is not responding 

or error in the Google Form application when evaluating Akidah Akhlak learning. 

Keywords: e-learning patterns, akidah akhlak. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam membentuk serta mempersiapkan 

SDI (Sumber Daya Insani) yang berkualitas dan sanggup menghadapi adanya segala 

perubahan perkembangan suatu bangsa agar tidak terbelakang dari bangsa yang lain. Bahkan 

kitab suci Al-Qur’an dalam surah An-Nahl ayat 78 juga menjelaskan pentingnya suatu 

pendidikan bagi setiap manusia. 

 

ْنُ  اَْخَرَجكهمُْ َوللٰاهُ ٰهتِّكهمُْ بهطهْونُِّ م ِّ وُْ لَُ اهمَّ َجعَلَُ َشْيـًٔاُ  نَُتَْعلَمه  َواْلَْفـَِٕدةَُ َواْلَْبَصارَُ السَّْمعَُ لَكهمُه وَّ

ْونَُ لَعَلَّكهمُْ    ٧٨ تَْشكهره

Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, pengelihatan dan hati nurani, 

agar kamu bersyukur”. (Q.S An-Nahl: 78). 

Surah An-Nahl ayat 78 diatas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wata’ala 

memberikan manusia berupa pendengaran, penglihatan dan hati sebagai alat potensi manusia, 

sebab pada dasarnya manusia akan membangun dan memperoleh suatu pengetahuan. Maka 

dari itu pendidikan harus diperoleh setiap manusia yang lahir di dunia. Dengan adanya 

pendidikan pun manusia mampu menentukan status manusia sebagai mana mestinya. 

Pendidikan adalah salah satu bidang yang mengalami perubahan akibat munculnya virus 

misterius yang lebih dikenal dengan COVID-19 (Corona Virus Disease 2019). Berdasarkan 

kumpulan informasi yang ada virus ini muncul pertama kali di kota Wuhan, China tepat pada 

akhir bulan Desember 2019. Menyebarluasnya Corona Virus Disease 2019 tersebut 

menciptakan suatu perubahan didalam dunia pendidikan dan bahkan sampai saat ini masih 

dirasakan oleh para pendidik dan peserta didik. perubahan tersebut di mulai ketika pemerintah 
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menerapkan suatu kebijakan yaitu social distancing, yang mana dianggap paling ampuh dalam 

memutuskan dan mengurangi rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019. 

Pelaksanaan KBM (Kegiatan Belajar dan Mengajar) merupakan salah satu bentuk 

perubahan dalam bidang pendidikan yang mana kegiatan belajar dan mengajar yang 

sebelumnya dilakukan secara tatap muka atau offline didalam kelas dan kemudian mendadak 

berubah dilakukan secara online di rumah. Perubahan pelaksanaan pembelajaran yang secara 

mendadak inilah menjadikan sebagian pendidik dan peserta didik mengalami kesulitan. 

Pasalnya tidak sedikit pendidik dan peserta didik belum paham mengenai pelaksanaan 

kegiatan belajar dan mengajar secara daring. Padahal seorang pendidik yang profesional harus 

melek teknologi dan selalu mengikuti perkembangannya dengan cara memanfaatkan segala 

fasilitas kemajuan teknologi yang ada, guna untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar. 

Oleh karena itu banyak yang mengatakan bahwa kemajuan teknologi membawa dampak 

positif bagi dunia pendidikan. 

Kegiatan belajar dan mengajar pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 

dilaksanakan secara online atau daring tersebut tercantum didalam Permendikbud Nomor 4 

Tahun 2020 pada poin kedua bagian a mengenai pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar 

dalam masa darurat. Pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar masa darurat tersebut sangat 

mengandalkan jaringan internet dan alat pendukung elektronik yang lain. Kegiatan 

pembelajaran demikian dikenal dengan sebutan e-learning atau electronic learning. 

Pola pembelajaran e-learning dapat diterapkan di berbagai mata pelajaran salah satunya 

yaitu Akidah Akhlak. Akidah Akhlak ialah mata pelajaran yang mempunyai keunikan atau 

ciri khas tertentu yang berbeda dari mata pelajaran yang lainnya, sebab mata pelajaran tersebut 

menitik beratkan pada ranah afektif (perilaku dan nilai). Mata pelajaran tersebut pun juga 

hanya terdapat di lembaga pendidikan khususnya di Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, 

Madrasah Ibtidaiyah. Salah satu lembaga pendidikan yang mengajarkan pembelajaran Akidah 

Akhlak yang berada di desa Karangturi, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar 

ialah MTs Muhammadiyah 6 Karanganyar. Pendidik mata pelajaran Akidah Akhlak di 

lembaga pendidikan tersebut sampai saat ini di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 

masih terus berupaya untuk membentuk dan mempertahankan akidah yang kuat dan juga 

akhlak yang mulia. Sehingga menjadikan peserta didik yang islami yang beriman, bertakwa 

kepada Allah Subhanahu Wata’ala sesuai dengan Al Qur’an dan Hadist. Maka dari itu 
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pendidik memanfaatkan fasilitas kemajuan teknologi yang ada dan memilih pola pembelajaran 

yang tepat yang sesuai dengan kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019. 

Penerapan pola pembelajaran e-learning di MTs Muhammadiyah 6 Karanganyar, 

Musbani, S.Ag selaku kepala madrasah menjelaskan bahwa pola pembelajaran e-learning 

sangat tepat diterapkan dalam pelaksanaan proses kegiatan belajar dan mengajar di masa 

darurat Corona Virus Disease 2019. Manfaat pola pembelajaran e-learning pun juga sangat 

dirasakan oleh pendidik yang lain yang berada di MTs Muhammadiyah 6 Karanganyar, yang 

mana memudahkan pendidik mengupload bahan ajar dan memberikan tugas kepada peserta 

didik dengan melalui sebuah aplikasi. 

Platform atau aplikasi yang digunakan oleh pendidik dalam proses kegiatan pembelajaran 

di MTs Muhammadiyah 6 Karanganyar ialah Whatsapp. Pilihan menu group di aplikasi 

Whatsapp tersebut dijadikan pendidik sebagai tempat berdiskusi dengan peserta didik untuk 

memecahkan suatu masalah terkait materi pembelajaran yang disampaikan. Akan tetapi 

pendidik mata pelajaran Akidah Akhlak, yaitu Nurul Hidayati, S.Pd.I tidak hanya 

menggunakan atau memanfaatkan aplikasi Whatsapp, namun juga menggunakan aplikasi 

yang lainnya untuk menunjang proses kegiatan pembelajaran secara online yakni seperti 

Youtube dan Google Form. dalam mengaplikasikan ketiga aplikasi tersebut tentu melibatkan 

seperangkat alat teknologi digital dan jaringan internet yang mumpuni. Akan tetapi tidak 

sedikit peserta didik mempunyai alat serta jaringan yang mumpuni. Sehingga disini peserta 

didik tentu akan mengalami kesulitan atau kendala pada masing-masing aplikasi e-learning 

baik itu secara teknis atau pun tidak. Melihat kondisi tersebut, pendidik madrasah selalu 

menyiapkan jalan keluar dengan tepat dalam menghadapi kendala yang dialami oleh peserta 

didik. sebab pola ini solusi pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada 

peserta didik dalam kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019. Oleh karena itu, pendidik 

sangat memegang harapan kuat kepada seluruh peserta didik di MTs Muhammadiyah 6 

Karanganyar bahwa dengan adanya pola pembelajaran e-learning ini peserta didik mampu 

meningkatkan kompetensi belajar terhadap berbagai mata pelajaran terutama pada mata 

pelajaran Akidah Akhlak. 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis tertarik untuk menggali lebih dalam 

mengenai pola pembelajaran e-learning pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 
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khususnya pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Dengan judul “Pola E-learning pada Mata 

Pelajaran Akidah Akhlak di MTs Muhammadiyah 6 Karanganyar”. 

2. METODE 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka metode yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research), yang mana langsung 

terjun ke lapangan di lembaga pendidikan yakni MTs Muhammadiyah 6 Karanganyar. 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menjawab 

permasalahan yang membutuhkan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan 

kondisi obyektif di lapangan tanpa adanya manipulasi. Penelitian ini berusaha 

mendeskripsikan pola e-learning pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MTs Muhammadiyah 

6 Karanganyar. sesuai dengan tujuan tersebut, penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi merupakan 

pemahaman tentang esensi dari pengalaman hidup, diajukan pertanyaan yang lebih banyak. 

Tujuan penelitian fenomenologi adalah menjelaskan pengalaman apa saja yang dialami 

seseorang dalam kehidupan, termasuk interaksi dengan orang lain. Hal ini dikarenakan dalam 

pelaksanaannya murni berdasarkan pada usaha mempelajari dan melukiskan ciri-ciri intristik 

fenomena sebagaimana fenomena itu sendiri. Pendekatan ini peneliti gunakan dalam mencari 

informasi penelitian mengenai pola e-learning pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MTs 

Muhammadiyah 6 Karanganyar. agar apa yang menjadi fenomena real di lapangan dapat 

terbaca sebagaimana mestinya. Tidak ada informasi yang kabur atau tidak jelas. Sehingga 

benar-benar di temukan solusi langsung oleh peneliti di lokasi yang berkaitan dengan masalah 

penelitian yang pada saat penelitian dilakukan.   

Guna mendapatkan data yang valid maka penulis atau peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

Observasi merupakan aktivitas mengamati terhadap suatu objek dengan melakukan 

pencatatan yang sistematis terkait fenomena-fenomena yang diteliti. Pelaksanaan observasi 

yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini berlangsung secara sistematis, baik secara 

langsung maupun tidak langsung mengenai pola pembelajaran e-learning pada mata pelajaran 

Akidah Akhlak yang diaplikasikan pendidik terhadap peserta didik.  
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Wawancara merupakan aktivitas tanya jawab yang mana dilakukan dengan adanya suatu 

pertemuan antara dua orang guna untuk bertukar informasi atau ide. Peneliti dalam penelitian 

ini menggunakan metode wawancara untuk menggali informasi yang sumbernya berasal dari 

informan. Dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber melalui 

percakapan, kemudian merekan serta mencatat hal-hal yang penting dari jawaban narasumber 

tersebut. Peneliti mendapatkan informasi berupa fakta yang didapatkan langsung dari pendidik 

dan juga peserta didik mengenai pola pembelajaran e-learning pada mata pelajaran Akidah 

Akhlak di MTs Muhammadiyah 6 Karanganyar, selain itu apa saja yang menjadi kendala 

selama berlangsungnya pola pembelajaran e-learning yang telah diterapkan di madrasah. 

Dokumentasi merupakan aktivitas mengumpulkan data-data yang sudah ada, baik itu 

berupa foto, gambar dan tulisan (catatan harian, peraturan, sejarah kehidupan dan lain 

sebagainya) yang berguna untuk mempertajam kevalidan data penelitian. Sehingga, 

dokumentasi dapat digunakan oleh peneliti sebagai alat untuk memperdalam informasi yang 

telah didapatkan. Metode dokumentasi sangat menunjang keberhasilan dan juga kevalidan 

penelitian. Disamping itu  juga memberikan manfaat bagi peneliti dalam mengumpulkan data 

yang berikatan dengan pola pembelajaran e-learning yang diterapkan di MTs Muhammadiyah 

6 Karanganyar, seperti foto saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran berlangsung, catatan 

evaluasi pembelajaran e-learning selama pandemi Corona Virus Disease 2019, profil 

madrasah, visi misi tujuan madrasah dan lain sebagainya. 

Definisi analisis data dikemukakan oleh beberapa ahli salah satunya yaitu, menurut 

Moeleong bahwa analisis data ialah suatu proses dimana data bisa menjadi urut. Dalam proses 

tersebut berisikan cara bagaimana menguraikan suatu masalah menjadi beberapa bagian agar 

bentuknya lebih jelas dan mudah dipahami maksudnya oleh pembaca. Berlangsungnya proses 

ini berjalan dengan mengkaji seluruh data yang telah ada dari beragam sumber yang didapat. 

Apabila proses ini telah berhasil maka langkah selanjutnya yang pertama yaitu mereduksi 

data, diringkas dan juga diseleksi poin-poin pentingnya. Sesuai dengan fokus penelitian ini 

mengenai pola pembelajaran e-learning pada mata pelajaran Akidah Akhlak akan direduksi 

dengan mensortir data yang tidak relevan dengan penelitian. Kemudian, setelah pungkasnya 

langkah mereduksi data, maka langkah selanjutnya yang kedua adalah penyajian data dalam 

bentuk naratif dan langkah yang terakhir yang perlu dilakukan ialah merumuskan kesimpulan 

atau verifikasi dari seluruh hasil yang telah disajikan dalam bentuk deskripsi temuan baru yang 
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mana sebelumnya belum ditemukan atau pun kurang jelas, lalu ditelaah lagi agar mendapatkan 

kesimpulan yang jelas. 

Keabsahan data berguna untuk mempertanggung jawabkan validitas dan rehabilitas pada 

penelitian yang mana telah dilaksanakan perlu diadakan pemeriksaan keabsahan data. Teknik 

pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber serta teknik. 

Dalam tiangulasi dengan sumber berarti penulis akan membandingkan dan juga mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang telah didapatkan melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian yakni seperti dokumen, hasil observasi, arsip atau pun bisa juga 

dengan mewawancarai lebih dari satu subjek. Sedangkan dalam triangulasi dengan teknik, 

penulis akan mengumpulkan data melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, 

dokumentasi dan survey. Dengan metode tersebut peneliti dapat menghasilkan data yang utuh. 

Disini peneliti juga dapat menggabungkan wawancara yang terstruktur dan wawancara bebas 

dalam menggali informasi, wawancara dan juga observasi untuk mmengecek kebenarannya, 

serta menggunakan narasumber yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi yang 

didapatkan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pola E-learning pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTs Muhammadiyah 6 

Karanganyar 

Pola e-learning pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MTs Muhammadiyah 6 Karanganyar 

yaitu lebih mengacu pada interned based learning, yang mana penerapan pola e-learning pada 

mata pelajaran tersebut lebih memanfaatkan fasilitas internet yang bersifat online, sehingga 

madrasah tidak mengadakan tatap muka secara langsung untuk segala kegiatan pembelajaran, 

namun semua dialihkan ke dalam jaringan. penyelenggaran pola e-learning yang di terapkan 

di madrasah pun termasuk kategori pola fully online yang sudah berjalan sejak adanya 

kebijakan pemerintah untuk belajar dari rumah. pola tersebut dilaksanakan secara bersamaan 

dengan memanfaatkan tiga aplikasi e-learning, yaitu Whatsapp, Youtube dan Google Form. 

Tahap pelaksanaan pembelajaran Akidah Akhlak melalui aplikasi e-learning, diantaranya 

yaitu: 

 

3.1.1 Whatsapp 
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Whatsapp adalah tahap pertama yang dijadikan sebagai ruang absensi, penyampaian dan 

penjelasan materi pembelajaran, diskusi, pemberian mau pun pengumpulan tugas peserta 

didik. pada tahap ini pendidik mengawalinya dengan membuka kegiatan pembelajaran dengan 

salam, do’a, menanyakan kabar sekaligus kesiapan belajar peserta didik. inti tahap 

pelaksanaan pembelajaran melalui aplikasi Whatsapp ini adalah memberikan penjelasan 

kepada peserta didik mengenai esensi materi yang akan dipelajari. Materi pembelajaran 

Akidah Akhlak yang dibagikan melalui group chat Whatsapp pun berupa power point slide 

dan ditunjang dengan penjelasan suara pendidik melalui fitur Whatsaap. materi pembelajaran 

tersebut selalu dicantumkan quotes motivasi oleh pendidik untuk menumbuhkan rasa 

semangat belajar. Tujuan utama pendidik dalam pembelajaran Akidah Akhlak, yaitu 

menjadikan peserta didik yang berakhlakul karimah. Hal tersebut merupakan pokok penting 

bagi pendidik Akidah Akhlak. pendidik pun juga selalu mengingatkan untuk selalu 

mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan sehari-hari atas materi-materi yang 

sudah dipelajari oleh peserta didik saat kegiatan pembelajaran berlangsung. setelah materi 

pembelajaran sampai kepada peserta didik, pendidik memberikan kesempatan untuk bertanya 

terkait materi yang tidak dipahami oleh peserta didik. diakhir kegiatan pembelajaran Akidah 

Akhlak melalui aplikasi Whatsapp, pendidik senantiasa mengingatkan bahwa peserta didik 

harus sabar, tetap semangat belajar, menjaga kesehatan dan berdo’a agar pandemi segera 

berakhir. 

3.1.2 Youtube 

Youtube adalah aplikasi kedua yang digunakan oleh pendidik dalam menerapan pola e-

learning pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MTs Muhammadiyah 6 Karanganyar. aplikasi 

tesebut menjadi wadah video pembelajaran yang dapat dinikmati dan diakses setiap saat oleh 

peserta didik. Proses tahap pembelajaran melalui aplikasi ini, diawali pendidik dengan 

membuka kegiatan belajar dan mengajar melalui aplikasi yang pertama yaitu Whatsapp, 

kemudian pendidik memberikan arahan dan membagikan link Youtube kepada peserta didik 

agar peserta didik dapat membuka, mencermati dan mempelajari video pembelajaran terkait 

materi Akidah Akhlak. pada dasarnya aplikasi ini adalah sebagai penunjang dalam 

menerapkan pola e-learning, sebab aplikasi ini mempunyai fasilitas unggulan sebagai media 

pembelajaran. 

3.1.3 Google Form 
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 Google Form merupakan apliaksi e-learning yang efektif dan efisien dalam melaksanakan 

evaluasi pembelajaran Akidah Akhlak secara online. pendidik Akidah Akhlak MTs 

Muhammadiyah 6 Karanganyar, pada tahap ini diawali dengan memberikan sebuah informasi 

atau pengumuman kepada peserta didik melalui group chat Whatsapp, yaitu bahwasanya akan 

diadakan ulangan atau evaluasi pembelajaran. kemudian pendidik memberikan kode serta link 

Google Form agar peserta didik dapat mengerjakan soal-soal yang sudah tertera terkait materi 

yang sudah dipelajari sebelumnya. Soal-soal tersebut berupa pilihan ganda yang berjumlah 20 

atau 30 soal. Evaluasi pembelajaran Akidah Akhlak melalui aplikasi ini bertujuan untuk 

melihat pemahaman pengetahuan atau nilai kognitif peserta didik. hasil evaluasinya pun juga 

dapat dilihat secara langsung oleh peserta didik setelah selesai mengerjakan soal evaluasi 

tersebut, sehingga dalam hal ini pendidik diberikan keuntungan dalam mengoreksi jawaban 

evaluasi pembelajaran peserta didik. 

 

3.2 Kendala Pola E-learning pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTs 

Muhammadiyah 6 Karanganyar 

3.2.1 Whatsapp 

Kegiatan belajar dan mengajar secara online melalui aplikasi Whatsapp pendidik Akidah 

Akhlak belum pernah menemukan kendala yang berat, sebab bagi pendidik sendiri aplikasi 

Whatsapp merupakan aplikasi yang penggunaannya sangat praktis dan mudah. Sehingga 

kegiatan pembelajaran melalui aplikasi Whatsapp terhitung lancar, mulai dari absensi, 

penyampaian materi, diskusi, pembagian link Youtube dan Google Form, semua itu berjalan 

dengan sangat baik. akan tetapi pendidik Akidah Akhlak pernah menemui atau mengalami satu 

kendala ringan, yaitu sulit mengenali peserta didik. hal tersebut disebabkan karena peserta 

didik tidak memaparkan nama lengkap pada nama pengguna profil Whatsapp. melainkan 

memaparkan nama alias peserta didik. 

3.2.2 Youtube 

Aplikasi Youtube mempunyai cakupan untuk menyampaikan dan menjelaskan materi 

pembelajaran  Akidah Akhlak dalam bentuk video. Video pembelajaran Akidah Akhlak 

tersebut, dapat diputar dengan baik oleh peserta didik jika terhubung dengan jaringan internet 

yang kuat. Akan tetapi mayoritas peserta didik MTs Muhammadiyah 6 Karanganyar ini 

bertempat tinggal di daerah pedesaan, dimana jaringan internet tidak stabil dan bahkan sulit 

ditemui. Selain jaringan internet, penggunaan aplikasi Youtube ini juga memakan banyak kuota 
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internet. Kendala-kendala yang dialami peserta didik tersebut tentu akan mengalami buffering 

saat memutar video pembelajaran Akidah Akhlak, sehingga akan mengakibatkan peserta didik 

terlambat dalam mendapatkan informasi pembelajaran. 

3.2.2 Google Form 

Pendidik Akidah Akhlak MTs Muhammadiyah 6 Karanganyar dituntut untuk tetap 

melaksanakan evaluasi pembelajaran tanpa menghadirkan peserta didik kemadrasah, sebab 

proses pembelajaran dan evaluasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga 

dalam mengatasi hal tersebut, pendidik memanfaatkan aplikasi Google Form untuk membantu 

proses kegiatan evaluasi pembelajaran secara online. selama pandemi Corona Virus Disease 

2019 pendidik Akidah Akhlak belum pernah mengalami kendala saat mengaplikasikan Google 

Form, justru pendidik diberikan keuntungan atau diringankan dalam mengoreksi jawaban 

peserta didik. kendala pada aplikasi ini lebih dialami oleh peserta didik, karena peserta didik 

sebelumnya belum mengenal dan bahkan belum pernah mengaplikasikan aplikasi tersebut. 

Kendala yang dialami oleh peserta didik, yaitu tidak dapat menekan pengisian data diri dan hasil 

nilai evaluasi tidak muncul. Beberapa kendala tersebut disebabkan karena aplikasi Google Form 

terjadi not responding (tidak melakukan respon), sehingga mengakibatkan peserta didik tidak 

dapat mengaplikasikan dan ketika saat diaplikasikan akan terjadi error. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan data yang telah dianalisis oleh peneliti pada BAB IV, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pola e-learning pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MTs Muhammadiyah 6 

Karanganyar tahun pelajaran 2020/2021, sebagai berikut:  

1) Pola e-learning pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MTs   Muhammadiyah 6 Karanganyar 

termasuk kategori pola fully online. Pola tersebut dilaksanakan secara bersamaan atau 

synchronous training dengan memanfaatkan tiga aplikasi e-learning yaitu Whatsapp, Youtube 

dan Google Form. Tahap pelaksanaan pembelajaran Akidah Akhlak yaitu pertama melalui 

aplikasi Whatsapp pada tahap ini pendidik mengawalinya dengan membuka kegiatan 

pembelajaran dengan salam, do’a, menanyakan kabar sekaligus kesiapan belajar peserta didik. 

aplikasi Whatsapp dijadikan pendidik sebagai tempat absensi, diskusi dan penyampaian materi 

pembelajaran yang berupa slide power point dan ditunjang dengan penjelasan secara lisan 
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melalui voice note. Tahap kedua yaitu melalui aplikasi Youtube, pada tahap ini pendidik 

menyiapkan sebuah video pembelajaran dan kemudian memberikan arahan serta membagikan 

link Youtube agar peserta didik dapat membuka video pembelajaran Akidah Akhlak yang akan 

dipelajari dan tahap terakhir yaitu Google Form yang dijadikan pendidik sebagai wadah evaluasi 

pembelajaran peserta didik. pada tahap ini pendidik mengawalinya dengan memberikan 

informasi bahwa akan diadakan kegiatan evaluasi pembelajaran. peserta didik dapat 

mengerjakan evaluasi tersebut setelah pendidik membagikan kode serta link Google Form di 

group chat Whatsapp. Kegiatan pembelajaran tersebut berlangsung dengan baik serta efektif 

karena pola tersebut sudah dikemas dengan teratur dan rapi oleh pendidik Akidah Akhlak guna 

untuk mencapai tujuan pendidikan. 

2) Kendala pola e-learning pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MTs Muhammadiyah 6 

Karanganyar, yaitu dari segi pendidik adalah sulit mengenali peserta didik, karena peserta 

didik tidak memaparkan nama lengkap pada nama pengguna profil Whatsapp dan sedangkan 

dari segi peserta didik adalah boros kuota internet serta jaringan internet yang tidak stabil pada 

saat memutar video pembelajaran melalui aplikasi Youtube dan terjadi not responding atau error 

pada aplikasi Google Form saat melaksanakan evaluasi pembelajaran Akidah Akhlak. 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan, ada beberapa saran yang hendak 

peneliti sampaikan kepada berbagai pihak terkait, diantaranya: 

1) Kepala Madrasah MTs Muhammadiyah 6 Karanganyar supaya selalu melakukan perbaikan 

serta peningkatan mutu madrasah sesuai dengan perkembangan ilmu teknologi saat ini. 

2) Pendidik Akidah Akhlak diharapkan lebih memanfaatkan aplikasi e-learning yang lain 

sebagai alternatif tatap muka virtual untuk menujang kegiatan pembelajaran secara online, 

agar peserta didik tidak merasa jenuh dan tidak bersifat monoton. 

3) Peserta didik diharapkan supaya lebih meningkatkan perhatiannya terhadap materi agar dapat 

mudah menerima, memahami dan bahkan mengiplementasikan dengan baik dalam 

kehidupan sehari-hari atas segala materi pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik. 
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