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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kajian Umum Inovasi 

1. Pengertian Inovasi 

Menurut Greg Richardsdan Julie Wilson yang dikutip oleh poerwantodkk, 

menuliskan bahwa inovasi adalah pengenalan penemuan-penemuan baru atau 

menyebarkan makna penemuan baru tersebut ke dalam penggunaan umum di 

masyarakat.Inovasi produk bukan harus dating dari pimpinan puncak saja tetapi 

tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam proses produksi. Inovasi 

dipandang sebagai kreasi dan implementasi kombinasi baru.Inovasimengandung 

arti pengembangan dan implementasi sesuatu yang baru.
20

 

Sedangkan menurut Schumpeter, yang dikutip oleh wina sanjaya, inovasi 

memiliki arti, usaha mengkreasikan dan mengimplementasikan sesuatu menjadi 

satu kombinasi sehingga, dengan inovasi seseorang dapat menambahkan nilai dari 

produk, pelayanan, proses kerja, dan kebijakan tidak hanya bagi lembaga 

pendidikan tapi juga stakeholder da masyarakat.Wina sanjaya dalam bukunya 

kurikulum dan pembelajaran, inovasi diartikan sebagai sesuatu yang baru dalam 

situasi tertentu dan digunakan untuk menjawab atau memecahkan suatu 

permasalahan.
21
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Inovasi merupakan suatu gagasan ataupun barang / hal yang baru belum ada 

ataupun yang sudah ada tetapi belum diketahui oleh pengadopsi.Inovasi juga 

dapat berupa metode baru untuk meningkatkan mutu / kualitas terhadap suatu 

program atau barang yang sudah ada. Adapun beberapa pengertian inovasi 

menurut para ahli yang di kutip oleh Syaifuddin Sa’ud, diantarannya adalah: 
22

 

Sebuah Inovasi adalah sebuah ide dan sebuah cara/ langkah baru untuk 

melengkapi kesadaran social (Donal P.Ely). 

Inovasi adalah ide, tindakanataupun sesuatu yang sudah ada tetapi 

diperbaharui oleh sekelompok orang yang mengadopsinya, Inovasi adalah 

perubahan (Zaltman Duncan). 

Inovasi adalah pilihan kreatif, pengaturan dan seperangkat manusia dan 

sumber-sumber material baru atau menggunakan cara unik yang akan 

menghasilkan peningkatan pencapaian tujuan-tujuan yang diharapkan 

(Huberman). 

Sebuah inovasi adalah sebuah gagasan, metode, tindakan, produk, atau jasa 

yang dianggap baru oleh individu ataupun kelompok yang 

mengadopsinya.Anggapan sebagai ide terbaru oleh seseorang ditentukan 

reaksinya dalam bertindak.Jika ide tersebut dianggap baru oleh orang tersebut, 

maka itu dikatakan sebuah inovasi.Baru yang dimaksud adalah bersifat kualitatif 

(M. Rogers).Inovasi adalah mengkreasikan dan mengimplementasikan sesuatu 

menjadi satu kombinasi.Dengan inovasi maka seseorang dapat menambahkan 

nilai dari produk, pelayanan, proses kerja, pemasaran, sistem pengiriman, dan 
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kebijakan,tidak hanya bagi perusahaan tapi juga stakeholder dan masyarakat 

(Schumpeter).
23

 

Sementara itu, pengertian lain terkait inovasi adalah kegiatan penelitian, 

pengembangan atau perekaysaan uang bertujuan mengembangkan penerapan 

praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam 

produk atau proses produksi.
24

 

2. Tipe Inovasi 

Berdasarkan bentuk pengaplikasiannya, inovasi dibedakan menjadi tiga, 

yakni : inovasi produk (produck innovasion), inovasi dalam pelayanan (service 

innovation) dan inovasi proses (process innovasion).  

a. Inovasi produk merupakan pemunculan produk baru.  

b. Inovasi servis adalah cara baru dalam bentuk pelayanan yang diberikan para 

pelanggan.  

c. inovasi proses adalah sebuah cara baru untuk membuat proses dalam 

meghasilkan produk atau jasa menjadi lebih ekonomis. 

Sementara itu berdasarkan tingkat kebaharuannya, inovasi dibedakan menjadi 4 

(empat) macam, yakni :
25
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a. Inovasiinkremental adalah inovasi dengan cara meningkatkan komponen 

yang sudah ada. Dengan kata lain incremental menekankan pada 

peningkatan bukan perubahan. Contohnya layanan yang sudah ada terus 

ditingkatkan kualitasnya. 

b. Inovasi radikal adalah inovasi dengan melakukan perubahan secara 

keseluruhan baik komponen maupun sistem yang ada. Inovasi secara radikal 

jarang ditemukan di lapangan. 

c. Inovasi modular adalah inovasi dengan melakukan perubahan pada 

komponen, namun sistem yang digunakan tetap. 

d. Inovasi arsitektur adalah inovasi dengan melakukan perubahan pada sistem 

yang sudah ada dengan cara baru dan meningkatkan komponen yang ada di 

dalamnya tanpa harus mengubahnya. 

3. Tahapan-tahapan dalam inovasi 

Inovasi adalah hal baru yang memerlukan proses dalam 

pengaplikasiannya.Artinya bahwa tidak semua inovasi dapat secara langsung 

diterima / diadopsi oleh kalayak umum. Inovasi perlu dikomunikasikan terlebih 

dahulu , kemudian proses putusan inovasi, yakni proses seseorang/ individu 

menerima atau menolak suatu inovasi. Mekanisme terkait pengambilan keputusan 

inovasi terdiri dari atas lima tahap, yaitu :
26
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a. Tahap pengetahuan 

Dalam tahap ini,seseorang belum memiliki informasi yang lengkap 

mengenai inovasi.Oleh karena itu, inovasi perlu disampaikan melalui 

berbagai saluran komunikasi yang ada, bisa melalui media elektronik, media 

cetak, maupun komunikasi interpersonal diantara masyarakat.Hal ini 

diharapkan para calon adaptor mengetahui informasi yang lengkap terkait 

inovasi tersebut. 

b. Tahap persuasi 

Pada tahap ini individu tertarik pada inovasi dan aktif mencari informasi 

secra detail mengenai inovasi.Tahap kedua ini terjadi lebih banyak dalam 

tingkat pemikiran calon pengguna/adaptor. Dalam tahap ini akan muncul 

rasa menyenangi atau tidak senang terhadap inovasi, diamana rasa senang 

atau tidak senang tersebut dipengaruhi oleh karakteristik inovasi itu sendiri , 

seperti kelebihan inovasi, tingkat inovasi, tingkat keserasian, kompleksitas, 

dapat dicoba dan dapat dilihat. 

c. Tahap pengambilan keputusan. 

Setelah tahap persuasi yang menimbulkan rasa senang atau tidak senang 

terhadap inovasi, calon pengadopsiinovasi akan menggali tahap 

pengambilan keputusan inovasi. Pada tahap ini individu mengambil konsep 

inovasi dan menimbang keuntungan / kerugian dari menggunakan inovasi 

dan memutuskan apakah akan mengadopsi atau menolak inovasi teresebut. 

Ada dua macam penolakan inovasi, yakni , penolakan aktif yaitu penolakan 

inovasi setelah melakukan melalui proses mempertimbangkan untuk 



27 
 

menerima atau mencoba inovasi terlebih dahulu dan yang kedua penolakan 

pasif yakni penolakan inovasi tanpa pertimbangan sama sekali. 

d. Tahap implementasi 

Pada tahap implementasi, pengadopsi mulai mengadopsi inovasi tersebut. 

Pengguna inovasi akan menentukan kegunaan dari inovasi dan dapat 

memcari informasi lebih lanjut tentang hal itu. Tahap ini merupakan tahap 

dimana pengadopsi akan mengambil keputusan untuk mengadopsinya terus 

menerus hingga menjadi sebuahrutinitas atau hanya diimplemntasikan 

sementara waktu. 

e. Tahap konfirmasi 

Setelah sebuah keputusan dibuat, seseorang kemudian akan mencari 

penguatan terhadap keputusan mereka. Tidak menutupkemungkinan 

seseorang kemudian mengubah keputusan yang tadinya menolak jadi 

menerima inovasi setelah melakukan evaluasi atau malah sebaliknya, yang 

awalnya menerima kemudian berhenti / menolak inovasi dengan alasan-

alasan tertentu. 

 

B. Kajian Umum Pengembangan Media Pembelajaran Daring 

1. Pengertian pembelajaran daring 

Jikadilihat dari KBBI kemendikbud.Daring adalahakronim dalam jaringan, 

terhubung melaluijejaring computer, internet, dan sebagainya. Dengan kata 

lain pembelajaran daring adalah metode belajar yang menggunakan model 
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interaksi berbasis internet dan learning manajemen system (LMS). Seperti 

menggunakan Zoom, Google Meet, dan lainnya.
27

 

Dalammenyelenggarakan daring, guru dapat mengkombinasikan dari 

2pendekatan.Yangpertama sinkronus yaitu suatu aktivitas yang dilakukan 

padawaktu bersamaan baik dalam satu tempat maupun terpisah. Pada 

pembelajaran daring, komunikasi sinkron terjadi melalui perantara video 

conference,audio conference,atauchatting.Sedangkanasinkronusyaitu 

aktivits yang dilakukan pada waktuyang tidak bersamaan.Asinkronus terjadi 

melalui email atau jenis pesan lain yang dapat dibaca dan direspon 

kapanpun sesuai waktu yang tersedia bagi penerima pesan. Guru dapat 

menyiapkan materi dulu, dan interaksi pembelajaran dilakukan secara 

fleskisbel dan tidak harus waktu yang sama, misalkan menggunakan forum 

diskusi, belajar mandiri/ penugasan siswa. 
28

 

2. Fasilitaspembelajarandaring 

Waktupembelajarandaring sepanjang hari menyesuaikan ketersediaan 

waktu, kondisi, dan kesepakatan peserta didik dan orang tua / 

walinya.Proses pembelajaran daring terdiri atas : 

a. Tatap muka virtual 

Tatap muka virtual dapat dilakukan melalui video conference,audio 

conference , chatting conference dan diskusi dalam group di media sosial 

atau aplikasi pesan. Di dalam tatap muka virtual memastikan adanya 
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interaksi secara langsung antara guru dengan peserta didik.adapun jenis-

jenis media yang digunakan yaitu :
29

 

1) Zoom  

Zoom merupakan aplikasi komunikasi dengan menggunakan video. 

Aplikasi tersebut dapat digunakan dalam berbagai perangkat seluler, 

desktop hingga telepon dan sistem ruang.Pada umunya, para pengguna 

menggunakan aplikasi ini untuk melakukan meeting hingga 

konverensi video dan audio. 

2) Google Meet 

Google Meet adalah salahsatu aplikasi atau software yang dapat 

dimanfaatkan untuk tetap produktif dalam bekerja meski dilakukan 

dari rumah.Perangkat ini merupakan sebuah aplikasi percakapan video 

secara online. Ini adalah versi lain dari Google Hangouts yang 

dikhususkan untuk bisnis dari semua ukuran. 

3) Learning Management System (LMS) 

Learning Management System (LMS) juga dikenal sebagai Virtual 

Learning Environment (VLE) merupakan aplikasi perangkat lunak 

yang digunakan oleh kalangan pendidik, baik universitas dan sekolah 

sebagai media pembelajaran online berbasisinternet(e-learning).LMS 

merupakansistem pengelolaan pembelajaran daring melalui aplikasi. 

Aktivitas pembelajaran LMS, antara lain pendaftaran dan penglolaan 

akun, penugasan materi, penyelesaian tugas, pemantauan capaian hasil 
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belajar, terlibat dalam forum diskusi, konsultasi dan ujian/ 

penilaian.30 

Adapun terdapat jenis-jenis media yang digunakan yaitu : 

4) E-Learning 

e-learning merupakan proses dan kegiatan penerapan pembelajaran 

berbasis web, pembelajaran berbasis computer, kelas virual, dan kelas 

digital. Materi-materi dalam kegiatan pembelajaran elektronik tersebut 

kebanyakan dihantarkan melalui media internet, tape video atau audio, 

penyiaran melalui satelit televisi interaktif serta CD ROM. Konsep e-

learning sendiri sebenarnya bukanlah hal baru dalam dunia 

pendidikan. E-learning merupakan bentuk pembelajaran yang 

memanfatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 

Dalam proses pembelajaran, pengajar dan peserta didik adalah subyek 

yang memiliki peran aktif dalam menentukan keberhasilan e-learning. 

Untuk mencapai keberhasilan itu, pengajar dan peserta didik harus 

memiliki kemauan dan kemampuan dalam memanfaatkan TIK.31 

5) Googele classroom 

Google bekerja sama dengan para pengajar di seluruh negeri untuk 

menciptakan Classroom, sebuah fitur yang efisisen, mudah digunakan, 

dan membantu pengajar dalam mengelola tugas. Dengan classroom, 
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pengajar dapat membuat kelas, menidtribusikan tugas, memberi nilai, 

mengirim masukan, dan melihat semuanya di satu tempat.
32

 

6) Google Form 

Google form adalah layanan dari Google yang memungkinkan anda 

untuk membuat survey, Tanya jawab dengan fitur formulir online 

yang bisa dicustomisasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi anda bisa 

mendapatkan jawaban secara langsung dari audiens yang mengikuti 

survei.
33

 

3. Fungsi Pembelajaran Daring  

Dalam pembelajaran daring terdapat tiga fungsi pembelajaran daring 

terhadap kegiatan pembelajaran yaitu sebagai berikut:
34

 

a. Suplemen (Tambahan) 

Sebagai supplemen jika mempunyaikebebasan memilih, apakah akan 

memanfaatkan materi pembelajaran online atau tidak, dalam hal ini 

tidak ada kewajiban bagi siswa untuk mengakses materi pembelajaran 

daring. 

b. Komplemen (pelengkap) 

Sebagain komplemen jika materi pembelajaran daringdiprogramkan 

untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima siswa di dalam 

kelas. 
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c. Subsitusi (Pengganti) 

Sebagai subsitusi jika materi pembelajaran daring diprogramkan untuk 

menggantikan materi pembelajaran yang diterima siswa di kelas. 

4. Bentuk Pembelajaran Daring 

Terdapat tiga bentuk pembelajaran melaluo daring sebagai dasar 

pengembangan sistem pembelajaran dengan mndayagunakan internet 

yaitu:
35

 

a. Web Course. 

Web Course adalah penggunaan internet untuk keperluan 

pembelajaran. Semua bahan ajar,diskusi, konsultasi, penugasan, 

latihan dan ujian sepenuhnya disampaikan melalui internet. 

b. Web Centric Course 

Web centric course adalah pembelajaran dengan sebagian bahan 

belajar dan latihan disampaikan melalui interenet.Sedangkan ujian dan 

sebagian konsultasi, diksusi dan latihan dilakukan secara tatap muka. 

c. Web Enhanced Course 

Web Enhanced Course adalah pemanfaatan internet untuk 

pendidikanuntuk menunjang peningkatan kualitas kegiatan belajar 

mengajar dikelas.Bentuk ini dapat dikatakan sebagai langkah awal 

bagi lembaga pendidikan yang akan menyelenggarakan pembelajaran 

berbasis internet . 
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5. Membuat Kelas  Pembelajaran Daring 

Kelas pembelajaran daring merupakan nama dari kelas yang ada dalam 

pembelajaran on-line. Kelas daring sering juga disebut 

virtualclassroom.Untuk menciptakan virtual classroom. Dalam pembuatan 

kelas online dengan  Pertimbangan sebagai berikut: 
36

 

a) Kelas virtual  

Kelas tersebut harus dilengkapi dengan sumber belajaryang pada saat 

diperlukan siswa telah tersedia dan mudah diakses.Jika sumber tidak dapat 

disediakan, penyelenggaraan harus dapat menunjukkan di mana sumber 

belajar tersebut dicari, sehingga dalam kelas maya harus ada atau dilengkapi 

dengan peralatan yang dapat digunakan untuk mencari dan mengirimkan 

pesan kepada guru atau siswa. 

b) Kelas maya  

            Harus dapat memberikan harapan kepada siswa untuk terjadinya 

proses belajar dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. 

Kelas maya harus dapat menyatukan siswa dan guru supaya mereka 

bersikap terbuka untuk berbagai informasi dan bertukar gagasan.Kelas maya 

harus menyediakan ruang untuk percobaan dan penerapan.Kelas maya 

dirancang supaya siswa dapat berbagi hasil karya dan bertukar pengalaman 

dalam menerapkan pengetahuan yang diperolehnya.Kelas maya harus dapat 

memberikan penilaian terhadap kinerja siswa.Kelas maya harus menjadi 

wahana kebebasan akademik. 
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6. Kelemahan Pembelajaran Daring 

Pembelajaran daring memiliki beberapa kelemahan, yaitu :
37

 

a. Kurangnya interaksi antara guru dan siswa atau bahkan antar siswa itu 

sendiri.  

b. Kurangnya interkasi ini bisa memperlambat terbentuknya values 

dalam proses belajar mengajar. 

c. Kecendrungan mengabaikan aspek akademik atau sosial dan 

sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis/ komersial. 

d. Proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan daripada 

pendidikan. 

e. Berubahnya peran guru dari yang menguasai teknik pembelajaran 

konvensional, kini juga dituntutb mengetahui teknik pembelajaran 

yang menggunakan ICT. 

f. Siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung 

gagal. 

g. Tidak semua tempat tersedia fasilitas interenet 

h. Kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki ketrampilan soal-

soal internet. 

i. Kurangnya penguasaan bahasa computer. 
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C. Kajian Umum Tentang Pembelajaran Al-Qur’an Hadits 

1. Pengertian Pembelajaran Al-Qur’an Hadits 

Secara bahasaAl-Qur’anHadits akar dari Qara’a yang berarti 

membaca, sesuatu yang dibaca. Membaca yang dimaksud adalah membaca 

huruf-huruf dan kata-kata anatar satu dengan yang lain.
38

Secara istilah Al-

Qur’an didefinisikan dalam ragam pandangan yang dilatarbelakangi oleh 

bidang ilmu masing-masing  ada dua kelompok besar yang ahli dalam Al-

Qur’an tetapi mempunyai persepektif ilmu yang berbeda, yaitu ahli kalam 

dan ahli fikih. 

Menurut sebagaian besar ahli kalam, Al-Qur’an adalah kalam Allah 

yang bersifat qadim bukan makhluk, dan bersih dari sifat-sifat yang baru 

dan lafal-laflnya bersifat Azali yang berkesinambungan tanpa terputus-

terputus. 

Menurut ahli fiqih, Al-Qur’an adalah kalam Allah yang mengandung 

mukjizat yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw. Yang di tulis 

dalam  bentuk msuhaf berdasarkan penukilan secara nutawatir dan 

dianggapibadah bagi orang yang membacanya. 

Sedangkan al-Hadis menurut bahasa adalah sesuatu yang 

baru.Dikatakan baru karena hadis ada bersamaan dengan diangkatnya nabi 

Muhammad menjadi rasul oleh Allah Ta’ala.Kedudukan rasul termasuk 
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baru, walaupun isi ajarannya tidak semua baru, ajaran sebelumnya ada 

dalam ajaran Nabi Muhammad Saw, hanya saja praktik-praktiknya tentu 

baru dalam arti berbeda dengan seblumnya. Sedangkan menurut istilah hadis 

adalah perkataan, perbuatan, dab taqrir nabi Muahmmad Saw.Bagi orang 

islam mempelajari syari’at Islam terus menerus yang bersumber pada Al-

Qur’an dan Hadits adalah suatu kewajiban. Makamempelajari dan 

menyampaikan ajaran dari kedua sumber tersebut adalah termasuk 

kewajiban pula.
39

 

Mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di Madrasah Aliyah adalah salah 

satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Mata pelajaran ini merupakan 

peningkatan dari Al-Qur’an Hadits yang telah dipelajari oleh siswa di MTs. 

Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari, memperdalam 

serta memperkaya kajian al-Qur’an dan al-Hadits terutama menyangkut 

dasar-dasar keimuwannya sebagai persiapan untuk melanjutkan ke 

pendidikan yang lenih tinggi, serta memahami dan menerapkan tema-tema 

tentang manusia dan tanggung jawabnya di muka bumi, demokrasi serta 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif al-Qur’an 

dan al-Hadits sebagai pesiapan untuk hidup bermasyarakat.
40

 

Di dalam GBPP SLTP dan SMU mata pelajaran pendidikan agama 

islam kurikulum tahun 1994, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

pendidikan agama islam ialah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik 
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dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan agama islam 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan 

denganmemperhatikantuntunan untuk menghormati agama lain dalam 

hubungan kerkunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk 

mewujudkan persatuan nasional
41

 

2. Tujuan dam fungsi Mata pelajaran  Al-Qur’an Hadits di Madrasah Aliyah 

Pembelajaran Al-Qur’an Haditsdi Madrasah Aliyah memiliki 

kontribusi dalam memberikan motivasi kepada siswa untuk mempelajari dan 

mempraktikan ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an 

Hadits. Kandungan-kandungan tersebut bertujuan untuk menjadikan al-

Qur’an dan al-Hadits sebagai sumber utama ajaran islam dan sekaligus 

menjadi pegangan dan pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. 

Adapun tujuan pembelajaran Al-Qur’an Hadits disebutkan dalam peraturan 

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor912 tahun 2013 sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kecintaan siswa terhadap al-Qur’an dan Hadits. 

b. Membekali siswa dengan dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur’an 

dan Hadits sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi 

kehidupan. 

c. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan isi kandungan al-Qur’an 

dan hadits yang dilandasi oleh dasar-dasar keilmuwan tentang al-

Qur’an dan Hadits. 
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Sedangkan fungsi dari mata pelajaran Al-Qur’an dan Hadits pada madrasah 

memiliki fungsi sebagain berikut : 

a. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta 

didik dalam meyakini kebenaran ajaran islam yang telah mulai 

dialaksanakan dalam lingkungan keluarga maupun jenjang pendidikan 

sebelumnya. 

b. Perbaikan, yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam keyakinan, 

pemahaman. Dan pengalaman ajaran islam peserat didik dalam 

kehidupan sehari-hari. 

c. Pencegahan, yaitu untuk menagkal hal-hal negative dari lingkungan 

atau budaya lain yang dapat membahayakan diri peserta didik dan 

menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya 

yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt. 

d. Pembiasaan, yaitu menjadikan nilai-nilai Al-Qur’an Hadits sebagai 

petunjuk dan pedoman bagi pesrta didik dalam kehidupannya sehari-

hari.
42

 

3. Karakteristik Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits 

Karakteristik bidang studi merupakan aspek yang dapat memberikan 

landasan-landasanyang berguna dalammendeskripsikan strategi 

pembelajaran.Karakteristik bidang studi Al-Qur’an Hadits antara lain:
43

 

a. Menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar.
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b. Memahami makan secara tesktual dan kontekstual
 

c. Mengamalkan kandungannya dalm kehidupan sehari-hari
 

4. Fokus kajian al-Qur’an Hadits
 

Adapun fokus kajian Pembelajaran Al-Qur’an Hadits menekankan pada 

kemampuan baca tulis yang baik dan benar, memahami makna secara 

tekstual dan kontekstual serta mengamalkan kandungannya dalam 

kehidupann sehari-hari.Tidak kalah pentingnya adalah menumbuhkan rasa 

cinta dan penghargaan tinggi kepada Al-Qur’an dan Hadits sebagai 

pedoman hidup.
44 

5. Ruang lingkup Pembelajaran al-Qur’an Hadits di Madrasah Aliyah. 

Masalah dasar-dasar Ilmu al-Qur’an dan al-hadits, masalah ini meliputi 

kaidah kaidah ushul al-Qur’an dan al-Hadits serta hal-hal yang berkaitan 

didalamnya, yakni meliputi : 

a. Pengertian al-Qur’an menurut para ahli 

b. Pengertian Hadits, sunnah, khabar, atsar, dan hadits qudsi. 

c. Bukti keontetikan al-Qur’an ditinjau dari segi keunikan redaksinya, 

kemukjizatannya, dan sejarahnya 

d. Isi pokok ajaran al-Qur’an dan pemahaman kandungam ayat-ayat 

yang terkait dengan isi pokok ajaran al-Qur’an. 

e. Fungsi al-Qur’an dalam kehidupan 

f. Fungsi hadits terhadap al-Qur’an  
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g. Pengenalan kitab-kitab yang berhubungan dengan cara-cara mencari 

surat dan ayat dalam al-Qur’an. 

h. Pembagian hadits dari kuantitas dan kualitasnya. 

i. Tema-tema yang ditinjau dari perspektif al-Qur’an dan al-Hadits, Hal 

ini berkaitan dengan pembhaasan kajian-kajiab islami yang 

berlandaskan al-Qur’an dan al-Haditsn yaitu : 

7) Manusia dan tugasnya sebagai khalifah di bumi 

8) Demokrasi 

9) Keihlasan dalam beribadah 

10) Nikmat Allah dan cara mensyukurinya 

11) Perintah menjaga kelestarian lingkungan hidup  

12) Pola hidup sederhana dan perintah menyantuni para dhuafa 

13) Berkompetisi dalam kebaikan 

14) Ammar ma’ruf nahi munkar  

15) Ujian dan cobaan manusia  

16) Tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat 

17) Berlaku adil dan jujur 

18) Toleransi dan etika pergaulan 

19) Etos kerja 

20) Makanan yang halal dan baik 

21) Ilmu pengetahuan dan teknologi 

Uraian diatas menyimpulkan bahwa mata pelajaran al-Qur’an Hadits adalah 

bagian dari mata pelajaran pendidikan agama islam yang konteks pembahasannya 
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memberikanmotivasi, bimbingan, pemahaman yang kemampuan dan penghayatan 

terhadap isi yang terkandung dalam al-Qur’an dan Hadits sehingga membentuk 

frame or schme of thinking perilaku keagamaan atau moralitas siswa yang 

diwujudkan dalam perilaku sehari-sehari sebagai realisasi iman dan taqwa kepada 

Allah SWT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

BAB III 

GAMBARAN UMUM MAN 1 SLEMAN 

 

A. Sejarah MAN 1 Sleman 

Sebuah perjalanan panjang MAN Godean berawal pada tanggal 12 juli 

1962, di sebuah pondok pesantren An-Nahidhoh Mlangi didirikanlah Madrasah 

Sultan Agung dengan lama Pendidikan 6 (enam ) tahun. Pendirian pesantren 

tersebut bertujuan mulia yakni untuk : 

1. Mengembangkan da’wah dan pendidikan Islam bagi kalangan remaja. 

2. Mencerdaskan dan membekali anak didik dengan ilmu agama dan ilmu 

umum serta ketrampilan yang berguna.  

3. Membentuk manusia yang kretaif dan bertanggung jawab, sehat jasmani dan 

rohani serta berakhlaq mulia. 

Madrasah 6 tahun tersebut yakni madrasah Sultan Agung dikelola oleh para 

pengasuh pondok pesantren, beliau-beliau yang berjasa besar dalam pendirian 

madrasah tersebut adalah : 

1. Kyai Haji Muhammad Chatim Usman 

2. Kyai Haji Muhammad Atho’ Usman 

3. Kyai Muhammad Sahlan 

Pada tahun 1967, atas saran dari pimpinan cabang Ma’arif Madrasah Sultam 

agung dipisah menjadi 2 tingkat yaitu : 

1. Madrasah Tsanawiyah sultan agung 3 tahun bertempat di Mlangi Gamping 

Sleman. 
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2. Madrasah Aliyah Sultan Agung 3 Tahun 

Madrasah  ini bertempat di rumah HM Imamududdin Blendengan Nogotirto 

Gamping Sleman. Madrasah Aliyah Sultan Agung dikelola dewan guru yang 

dibantu oleh pengurus dengan susunan sebagai berikut : 

Kepala Madrasah   :Bapak K.H. Imamuddin 

Wakil Kepala Madrasah  :Bapak Muh. Atho’ Usman.B.A. 

Dewan Guru   :Bapak K.M. Chatim Usman 

Bapak M. Zubaidi 

Bapak Barir Hasan 

Bapak Yahya M.H. 

Bapak Jumono 

Bapak waluyo 

Bapak Wagiyo 

Bapak Banani Hasan 

Pengurus terdiri dari : 

Ketua     : Bapak M. Zainuddin 

Wakil Ketua   : Bapak M. Badri 

Penulis    : Bapak Abdul Rozaq 

Wakil Penulis   : M. Muftin 

Pembantu    : Bapak Abdul Halim dan Bapak Marzuki 

Kepala TU   : Banani Hasan 

Pada tahun 1968.Kementrian Agama yang waktu itu Departemen Agama 

memberikan kesempatan kepada madrasah swasta untuk dinegerikan.Madrasah 
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aliyahsultan agung diajukann untuk menjadi Madrasah Aliyah Negeri. Dari 

pengajuantersebut maka berubahlah nama dan status menjadi Madrasah Aliyah 

Agama Islam (MAAIN) Gamping Sleman, terbitlah  Surat Keputusan Nomor 20 

Tahun 1968 tanggal 11 Juni 1968 resmi menjadi madrasah negeri. 

Setelah berstatus negeri, madrasahmengalami perubahan nama dan juga 

tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran. 

a. Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN) Gamping tahun 1968. 

b. Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN) Gamping tahun 1972 

c. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Gamping tahun 1977 

d. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Sleman (terhitung mulai 1 Februari 2017) 

sebagai madrasah penyelenggara Ketrampilan. 

Beberapa catatan penting : 

Lokasi Madrasah sejak berdiri hingga sekarangMAAIN Gamping pertama 

BLENDENGAN, menumpang di rumah warga yaitu bapak H.M. Imamuddin, 

bapak Abdul Ngalim, Bapak Abdul Rozaq, dan bapak Nufir sampai tahun 1970. 

Pada tahun ajaran 1971 MAAIN pindah ke PUNDUNG menempati gedung milik 

Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Tulah Nogotirto Gamping Sleman.Pada tahun 

1980 pindah ke GODEAN kabupaten Sleman sampai sekarang. 

Pelaksanaan Perpindahannya : 

a. Pada tanggal 5 Oktober 1981 diresmikan pemakaian gedung atas biaya 

swadaya BP 3 di Sidoarum 

b. Pada tanggal 10 oktober 1981 diresmikan oleh Kasi II bidang Pendis Daerah 

Istinewa Yogyakarta (bapak Drs. Sumali)  
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c. Pada tanggal 13 april 1982 gedung baru ini diresmikan pula Bapak Kepala 

Daerah Tingkat II Sleman. 

Kepala Madrasah 

Sejak berdirinya hingga penulisan ini telah terjadi dinamika pergantian kepala, 

berikut ini adalah orang-orang yang pernah menduduki jabatan sebagai Kepala 

MAN Godean. 

No Nama Masa Jabatan 

1 M. Imamuddin 1967 

2 M. Antho’ Usman SH 1967 -1981 

3 Iman Tauchid 1981-1991 

4 Jendro Wahono, B.A 1991 – 1993 

5. Slamet 1/2/1993-1/8/1993 

6. Wahnan BR Seda 1/8/1993-18/8/1995 

7. H. Abdullah Hadziq 18/8/1995-10/8/2002 

8. Sri Suwartiyah 10/2/2002– 31/12/2008 

9. Komari Zaman, M.Pd.I 2008-2010 

10. H. Jazim, M.Pd.I 2008-2014 

11. Binuriddin 2010-2014 

12. Drs. H. Ulul Ajib , M.Pd 2014 – Februari 2018 

13. Abdul Ghofur, S.Ag, M.Pd 1 Maret 2018 - Sekarang 

3.1Tabel Daftar Kepala Madrasah MAN 1 Sleman 

Berbagai pengembangan terus dilakukan oleh manajemen madrasah baik 

dalam bidang sarana dan prasarana bangunan maupun program. Semua bertujuan 

untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat khsuusnya peserta didik.para 

kepala madrasah dan sejumlah jajaran guru serta pegawai bekerja keras untuk 

memajukan madrasah.
45
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B. Visi dan Misi MAN 1 Sleman 

Visi : 

1. Unggul Trampil Inovatif Dinamis Edukatif Agamis (ULTRA 

IDEA)Berwawasan Lingkungan. 

2. “Terwujudnya peserta didik yang Unggul Trampil Inovatif dinamis 

edukatif Agamis (ULTRA IDEA) berwawasan lingkungan “ 

Misi : 

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berbudaya unggul dan kompetitif. 

2. Mengembangkan potensi dan kemandirian peserta didik melalui 

pendidikan berorientasi life skills (kecakapan hidup) 

3. Mengembangkan sikap inovatif dan berwawasan global 

4. Mengembangkan sikap dinamis dalam kehidupan sehari-hari 

5. Menjadikan setiap kegiatan pembeljaran, social, budaya, lingkungan dan 

keagamaan bernilai edukatif 

6. Menyelenggarakan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islami 

7. Menyelenggarakan pendidikan berwawasan lingkungan 

 

C. Data Guru, Pegawai dan Siswa 

1. Data Guru 

GURU PNS 

NO NAMA LENGKAP Pnddkn Gol NIP 

1 Drs H SOIR, MSI S2 IVa 196809232002121002 

2 GUNARTO, M.Pd S2 IVa 196209111985031008 

3 Drs. SUHARJITO  S1 IVa 196001181987031003 

4 Dra. SITI ZULAICHA  S1 IVa 196107031987032003 

5 Dra. EKADIYAHCAHYANTI, MA S2 IVa 196708221994032001 
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6 SUTARLIP, S.Pd S1 IVa 196708081992031002 

7 EKO SUSILO, S. Sn,M.Pd S2 IVa 196908061996011003 

8 ULIN NAFIS, S.Pd S1 IVa 196301031985012001 

9 Dra. SUWARTI  S1 IVa 196803041997022001 

10 ANA RUSMIYATI TRIWIMA S.Ag S1 IVa 196908191999032002 

11 ESTU PURWANDARI S. Pd S1 IVa 197105141999032003 

12 ASNIYAR S.Pd S1 IVa 196812111994031006 

13 NUR FATIMAH,S.Pd S1 IVa 197007301997032001 

14 
NUR PRIHANTARA 

HERMAWAN,S.Pd 
S1 IVa 196810091998031001 

15 FATIMAH, S.Pd S1 IVa 196909181999032001 

16 Dra ISNURWATI  S1 IVa 196204021990032003 

17 SIMAN S.Pd S1 IVa 196710162000031001 

18 SURYONO, S.Pd S1 IVa 197208271999031005 

19 MUSAHIR,S.Pd M P Fis S2 IVa 197202011995121003 

20 SITI DAIMAH,S.Ag S1 IVa 196307191992032001 

21 Drs PARWANTO S1 IVa 196702281993031005 

22 HANAWASTI,S.Pd,M.Pd S2 IVa 196808291994032002 

23 ZAHRO FARIDA,S.Pd,M.Pd  S2 IVa 197205261998032002 

24 ARINI,S.Pd S1 IVa 197206171999032003 

25 SURATMI,S.Pd S1 IVa 197004011998032001 

26 
MERRY NIRWANA 

RINI,S.Pd,M.Pd 
S2 IVa 197310262000032003 

27 Dra SRI MULYANINGSIH S1 III d 197005272005012002 

28 ERNAWATI, SE. MSI S2 III d 197703032005012003 

29 MUSTIKAWATI, S.Pd,M.Sc S2 III d 197601222003122003 

30 SOLEH HUDI MARTONO,S.Pd S1 III d 197207092001121002 

31 SITI ZUBAIDAH,S.Ag S1 III d 196909212003122002 

32 WISNU ADINDA, S.Pd,MA S2 III c 197409092005011002 

33 HASANUDIN, S.Ag,MA S2 III c 197404152005011004 

34 IKHWANURI S.Ag. S1 III c 197501262007011018 

35 MUDRIKAH,M.Pd I S2 III c 197202042007012025 

36 ITA KRISTIANANINGSIH, S,Si S1 III b 198301012009012022 

37 ANNA KUSMIYANA, S.Pd S1 III b 197605192009122001 

38 RETNO SUYATMI, S.Si S1 III b 197907242011012005 

39 HERI JATMIKO, S.Pd S1 III b 197708042007101002 

40 PRAPTININGSIH, S.Si S1 III b 197901022011012003 

41 MURINA RUSMANTI,S.Pd S1 III b 198010202007102002 

42 MUHAMMAD SARIFUDIN,S.Pd I S1 III a 198701272019031005 

43 
FATKHURROHMAN 

HASYIM,B.Sc 
S1 III a 198607312019031010 
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44 HAYU SUSILOWATI,S.Si S1 III a 198905222019032013 

45 NURUL KHAIRATIN NIDA,S.Pd S1 III a 199603202019032013 

46 ASIH PURWANTI SI III c 197711192007102003 

Tabel 3.2. Data Guru PNS MAN 1 Sleman 

 

GURU TIDAK TETAP 

NO NAMA LENGKAP Pnddkn Ket 

1 Dra SITI ABIBAH S1 GTT 

2 NOER AINY FARIDA,S.Pd S1 GTT 

3 FITROTUL MUTHI'AH, S. Hum S1 GTT 

4 EKA WIDYANINGRUM,S.Pd S1 GTT 

5 HANIFAH FASIYANI,S.Pd S1 GTT 

6 IKA PUTRI MEILANI S1 GTT 

7. MUHAMMAD IRAWAN.S. SLTA STAF BK 

Tabel 3.3 Guru Tidak Tetap MAN 1 Sleman 

 

2. Data Pegawai 

Tabel 3.4. Data pegawai PNS MAN 1 Sleman 

 

3. Data Siswa 

Kelas X Wali Kelas L P Jumlah 

X IIK Asniyar, S.Pd 8 28 36 

X MIA 1 Siti Zubaidah, S.Ag 24 6 30 

X MIA 2 Ulin Nafis, S.Pd 15 14 29 

X MIA 3 Ulin Nafis, S.Pd 15 20 36 

Jumlah X MIA 55 40 95 

X IIS 1 Merry Nirwana Rini, M.Pd 1 34 35 

PEGAWAI PNS 

NO NAMA LENGKAP Pnddkn Gol NIP 

1 Drs SUTONO WIYADI S1 III d 196303151993031002 

2 WAHYUDI,S.Ag S1 III d 196901032000121001 

3 EMY SHOLIHAH, SE S1 III c 197610052009012009 

4 WULANDARI, S.H.I S1 III c 197205291993032002 

5 IBRAHIM SLTA III b 196402021989121001 

6 GIYATMAN  SLTA III b 196312021988031003 

7 SUGENG  SLTA II c 197411292007101001 

8 NURUL HUDA SLTA II c 198004272009101002 

9 SUPRIYANTO SLTA II a 196206042014111001 
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X IIS 2 Dra. Sri Mulyaningsih 22 13 35 

Jumlah X IIS 23 47 70 

 86 115 201 

Tabel 3.5. Data Kelas X 

 

Kelas XI  L P Jumlah 

XI IIK Siti Daimah, S.Ag 12 23 35 

XI MIA 1 Hj. Mustikawati, M.Sc 15 12 27 

XI MIA 2 Suratmi, S.Pd 7 26 33 

X MIA 3 Sutarlip, S.Pd 11 21 32 

Jumlah XI IPA 33 59 92 

XI IIS 1 Arini, S,Pd - 28 28 

XI IIS 2 Dra. Ekadyacahyanti, MA 21 14 35 

Jumlah XI IIS 21 42 63 

 55 124 190 

Tabel 3.6. Data Kelas XI 

Kelas XII  L P Jumlah 

XII IIK Asih Purwanti,S.Pd 9 26 35 

XII MIA 1 Hj. Nur Fatimah, S.Pd 22 3 25 

XII MIA 2 Dra. Isnurwati, S.Pd 11 23 34 

XII MIA 3 Dra. Hj. Siti Abidah 11 23 34 

Jumlah XII IPA 44 59 92 

XI IIIS 1 Estu Purwandari, S.Pd 5 27 32 

XI IIS 2 Murina Rusmanti, S.Pd 14 19 33 

Jumlah XII IIS 19 46 65 

 72 121 193 

Tabel 3.7. Data Kelas XII
46

 

 

D. Sarana dan Prasarana 

Untuk menunjang proses pembelajaran MAN 1 Sleman memiliki sarana dan 

prasarana : 

1. Gedung Megah lantai 2 dengan ruang 

2. Ruang kelas representative dilengkapi alat penyejuk, white board, LCD dan 

sound system standar 
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3. Perpustakaan dengan ribuan koleksi buku dengan layanan terbaik 

4. Laboratorium IPA Fisika Kimia dan Biologi serta IPS 

5. Ruang ketrampilan Hidup Mandiri (KHM) memadai. 

6. Laboratorium Komputer Multimedia dengan akses internet lancer 24 jam. 

7. Ruang serbaguna ber- AC 

8. UKS untuk layanan kesehatan warga madrasah 

9. Asrama putra dan asrama Putri (terpisah ) 

10. Masjid desain timur tengah 

11. Parkir luas dan aman 

12. Bimbingan konseling 

13. Studio musik repesentatif 

14. Laboratorium bahasa dan multimedia 

15. Koperasi Boarding 

16. Kantin sehat 

17. Layanan kemanan 24 jam 

 

E. Madrasah berbasis Adiwiyata 

Untuk pertama kalinya September 2017, MAN 1 Sleman memperoleh 

kesempatam untuk mengikuti Program Adiwiyata tingkat Kabupaten 

Sleman.Sluruh warga madrasah dilibatkan dalam menciptakan lingkungan 

madrasah yang bersih, indah, asri, sejuk dan hijau agar tercipta kenyamanan 

belajar dan bekerja. 
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Jauh sebelum mengikuti, semangat adiwiyata sebenarnya sudah ditetpakan 

di lingkungan madrasah seperti adanya program Saor Sapo (satu orang satu 

pohon), Saor Sata (satu orang satu Tanaman), pemilahan sampah, program 

pembelajaran berbasis jejaring social edmodo untuk memminimalisir penggunaan 

kertas, pembinaan pengelola kantin, daur ulang barang bekas menjadi berkelas 

dan lainnya. 

 

F. Struktur Kurikulum 

Pada era kepemimpinan Dra. Sri Suwartiyah dilakukan penjajagan  dengan 

penyebaran angket kepada para peserta diidk perihal pasca belajar di MAN 

Godean. Dari angket tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa pada sat itu 

kebanyakan sesuadah lulus ingin memasuki dunia kerja. Sejak saat itulah 

kemudian dimunculkan program ketrampilan hidup Mandiri (KHM), yakni 

ketrampilan vokasional seperti menjahit, tata kecantikan, otomotif dan las, teknik 

computer, sablon serta tata boga.Dalam perkembangannya KHM menjadi ikon 

serta madrasah menjadi daya tarik tersendiri. Madrasah pun menjalin kerja sama 

dengan dunia usaha dan berbagai lembaga untuk pengembangan KHM. Hingga 

saat ini KHM yang ada adalah Kriya Logam dan otomotif, tata boga dan kuliner, 

teknik informatika dengan ketrampilan vokasi sehingga mampu mandiri. Kraetif 

memiliki jiwa kewirausahaan, memiliki peran strategis di masyarakat dalam 

ketenagakerjaan sosial dan keagamaan.Mulai tahun 2015 di era kepemimpinan 

Drs. H. Ulul Ajib, M,Pd, MAN Godean merintis berdirinya Boarding School, atau 

asrama. Tujuan dari program ini adalah member kesempatan kepada anak yatim 
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dan dari keluarga kurang mampu serta dhu’afa berprestatasi untuk memperoleh 

pendidikan di madrasah.Para siswa diterima dengan jalur bidik misi dan bidik 

prsetasi.Mereka mendapatkan biaya studi dan biaya hidup selama di MAN 

Godean.Pada saat buku ini ditulis ada 40 siswa yang tinggal di asrama dengan tiga 

pengasuh putrid dan satu pengasuh putra. Boarding school MAN Godean dikelola 

oleh tim khusus yang dipimpin oleh Asniyar S.Pd yang membawahi beberapa 

bidang, informasi dari Wakil Kepala Urusan Kurikulum prestasi peserta didik 

yang tinggal di boarding school cukup signifikan, mereka secara akademik 

mereka menduduki peringkat 5 besar dikelasnya. Inilah yang terus memacu para 

pengelola untuk mengembangkan boarding school.Dalam pengembangan 

kurikulum madrasah juga mengadakan ekstarkurikuler untuk menampung daya 

bakat dan minat siswa. Ada Futsal, Hadroh, tilawah Qur’an, Silat , Pramuka dan 

lianya.
47
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini, mendeskripsikan data dan hasil analisa dari pengamatan secara 

langsung yang telah dilakukan berkaitan dengan inovasi pengembangan media 

pembelajaran daring pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis di MAN 1 Sleman. 

Fokus penelitian yang diambil adalah tentang inovasi pengembangan media 

pembelajaran daring, problem dalam inovasi pengembangan pembelajaran daring, 

dan bagaimana solusi yang dilakukanguru Al-Qur’an Hadis dalam inovasi 

pengembangan media pembelajarann daring di MAN 1 Sleman. 

A. Inovasi Pengembangan Media Pembelajaran Daring Pada Mata 

Pelajaran Al-Qur’an  Hadis di MAN 1 Sleman 

Sehubungan telah dilaksanakannya penelitian dengan wawancara, observasi 

dan dokumentasi kepada guru Al-Qur’an Hadis, Waka Kuruikulum  dan siswa 

kelas 10. maka peneliti mendapatkan data mengenai inovasi pengembangan media 

pembelajaran daring pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadis di MAN 1 Sleman. 

Penjelasan tentang Inovasi Pengembangan Media Pembelajaran Daring yang 

disampaikan oleh Waka Kuruikulum bapak Musahir, S.Pd,M.P.Fis, beliau 

mengatakan :
48

dalam inovasi pengembangan media pembelajaran daring 

madrasah menyediakan website E-learning yang dapat diakses oleh guru dan 

siswa, selain menggunakan aplikasi E-learning madrasah, Madrasah juga memberi 

kebebasan kepada guru-guru dalam berkretivitas dan berinovasi pengembangan 
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Hasil wawancara dengan Waka Kurikulum MAN 1 Sleman, pada tanggal 05 Oktober 

2020. 
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media pembelajaran daring, madrasah juga mengadakan workshop dalam inovasi 

pengembangan media pembelajaran daring yamg diikuti oleh seluruh guru MAN 

1 Sleman. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada 

waka kurikulum MAN 1 Sleman, bahwa inovasi pengembangan media 

pembelajaran sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari guru pengampu 

masing-masing. Selain itu dari Kuriukulum juga menganjurkan guru-guru untuk 

mengikuti pelatihan dalam pengembangan media pembelajaran daring, kebetulan 

dari MAN 1 Sleman ada 1 Guru TrainnerMicrosoft Office 365 beliau Muhammad 

Syarifudin, S.Pd.I., selain itu guru-guru juga mengikuti pelatihan dari luar 

Madrsah. Seperti mengikuti webinar pembuatan media pembelajaran daring sesuai 

dengan kebutuhan guru masing-masing. Inovasi yang digunakan adalah inovasi 

inkremntal yaitu dengan cara meningkatakan komponen yang sudah ada untuk 

dikembangan menjadi inovasi pengembangan media pembelajaran daring.  

Hal ini sesuai dengan apa yang telah dipaparkan Guru Al-Qur’an Hadis 

Muhammad Syarifudin, S.Pd.I. yang disampaikannya sebagai berikut :
49

 

adanya pandemi Covid-19 membuat pembelajaran yang awalnya tatap muka 

beralih menjadi daring, para guru di madrasah harus mampu berinovasi membuat 

media pembelajaran daring, sebab pembelajaran sekarang ini guru dan siswa tidak 

bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka oleh karena itu harus ada perantara 

media daring supaya pembelajaran antara guru dan siswa tetap bisa berjalan 
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Hasil wawancara dengan Guru Al-Qur’an Hadis MAN 1 Sleman, pada tanggal  26 

Oktober 2020. 
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dengan media-media yang dikembangkan oleh guru pengampu mata pelajaran 

masing-masing. 

Dalaminovasi pengembangan media pembelajaran daring yang di lakukan 

oleh guru Al-Qur’an Hadis di MAN 1 Sleman selain Microsoft Office 365, beliau 

juga melakukan beberapa inovasi pengembangan media pembelajaran lainya 

yaitu, sesuai dengan hasil wawancara : 

Inovasi pengembangan media pembelajaran yang saya lakukan ada beberapa 

jenis media, yaitu e-learning, google classroom, google form, student 

learning, Youtube, Rekam Audio, dan LKSserta ada aplikasi pendukung 

untuk mendukung dalam pengembangan media seperti mind manager pro, 

filmora dan camtasia studio. Dari beberapa media pengembangan media 

pembelajaran daring tersebut digunakan sesuai dengan jenis materi 

pembelajaran, bisa menggunakan media 1 dengan yang lainnyayang  

dikombinasikan untuk saling melengkapi.  

 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi  dengan guru Al-

Qur’an Hadis di MAN 1 Sleman, berikut inovasi pengembangan media 

pembelajaran daringyang dikembangkan oleh beliau bapak Muhammad 

Syarifudin, S.Pd.I :
50

 

1. Media Pembelajaran E-Learning 

E-learning merupakan salah satu media pembelajaran daring yang 

digunakan di MAN 1 Sleman, hal itu sesuai dengan hasil wawancara dengan 

beliau bapak Muhammad Syarifudin, S.Pd.I : 

E-learning adalah aplikasi dari kemenag, tiap madrasah 

diharuskanmendaftarakan ke Kemenag untuk aktivasi e-learning 

madrasah. Dalam e-learing siswa akan mempunyai akun masing-masing 

dengan no NISN dan Pasword secara general melalui wali kelas masing-

masing. kemudian siswa nanti akan langsung menuju kelas, di sesuaikan 
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Hasil wawancara dengan Guru Al-Qur’an Hadis MAN 1 Sleman, pada tanggal 26 

Oktober 2020. 
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dengan jadwal materi pembelajaran. Beberapa fitur yang ada dalam e-

learning yaitu time line kelas, forum madrasah, standar kompetensi, 

rencana pembelajaran, bahan ajar, data siswa tergabung, rekap kehadiran 

siswa, ruang pengumpulan tugas siswa dan rekap nilai siswa. 

 

Langkah awal siswa bisa login dengan menggunakan akun masing-masing 

dengan data NISN dan Pasword. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Tampilan Menu Logine-learning madrasah 

Kemudian setelah login muncul tampilan menu utama siswa bisa langsung 

menuju kelas online sesuai dengan kelas masing-masing. 

 

Gambar 4.2. Tampilan halaman utama e-learning madrasah 
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Setelah menuju kelas masing-masing siswa sudah bisa manegakses terkait 

pembelajaran baik itu bahan ajar, penugsan , penilaian, dan lainya. 

 

Gambar 4.3 Tampilan utama kelas online e-learning madrasah 

e-learning adalah aplikasi yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran 

daring, bebarap fitur yang bisa digunakan guru dalam pembelajaran yaitu : 

a. Time Line kelas :  

fitur ini bisa digunakan sebagai sarana komunikasi antara guru dan 

siswa. Misalnya bapak ibu guru akan memberikan pengumuman 

seperti berikut ini ,Assalamualikum.wr.wb. Silhakan anak-anak bisa 

buka bahan ajar di halaman sekian  kemudian dikerjakan dan diupload 

hasil tugasnya. 

b. Standar Kompetensi  
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fitur ini akan diisi oleh guru pengampu masing-masing, siswa bisa 

melihat selama 1 semester  kompetensi yang harus di capai selama 

pembelajaran tersebut.  

c. Kriteria Ketuntasan Minimal  

fitur ini siswa akan bisa mleihat berapa KKM masing-masing mata 

pelajaran yang harus dicapai oleh siswa 

d. Rencana Pembelajaran  

fitur ini siswa akan bisa melihat pertemuan pertama di hari dan jam 

berapa serta materi pembelajaran, tujuan pembelejaran, model 

pembelajaran, dan media pembelajaran yang akan digunakan selama 

pembelajaran berlangsung. 

e. Bahan ajar 

fitur ini siswa akan menerima bahan ajar dari guru. Bentuk bahan ajar 

bisa berupa Video, ebook, Pdf dan lainya. 

f. Data siswa tergabung 

fitur ini ketika siswa masuk login e- learning, maka aka nada 

notifikasi  siswa hadir dan konfimasi kehadiran pada hari dan jam 

berapa siswa login e-learning. 

g. Kalender kelas 

Pada fitur ini akan terbaca agenda apa saja yang terjadwal. Misalnya 

tanggal 13 Agustus 2020 ada jadwal penugasan pembuatan portofolio. 

Jika siswa sudah mengerjakan tugas tersebut maka otomatis akan 

muncul di kalender kelas. 
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h. Tugas KI 3 Pengetahuan  

di fitur ini siswa bisa melihat tugas yang diberikan oleh guru berupa 

KI 3 pengetahauan. Misal pertemuan pertama  untuk menilai KD 3.1 

berupa penugasan menganalisis konsep Al-Qur’an keterengan 

silahkan pelajari  bab 1 kemudian akanada fitur upload penugasan 

siswa. 

i. Tugas KI 4 Ketrampilan  

di fitur ini siswa bisa melihat tugas yang diberikan oleh guru berupa 

KI 4 ketrampilan. Misal pertemuan kedua untuk menilai KD. 4.1 

berupa penugasan pembuatanportofolio  Peta Konsep tentang Al-

Qur’an. Setelah selesai siswa bisa upload tugas di fitur tersebut. 

j. Rekap Nilai siswa 

fitur ini siswa bisa melihat nilai. Misalnya Siswa A  sudah 

mengerjakan tugas pengetahuan dan ketrampilan. Jika sudah dikoreksi 

dan di input nilainya oleh guru pengampu. Maka hasil nilai akan 

muncul di fitur ini. Sedangkan untuk KI Spiritual dan KI 2 Sosial akan 

di input oleh wali kelas masing-masing  

2. Media Pembelajaran Google Classroom 

Google classroom merupakan media pembelajaran daring kedua yang 

digunakan di MAN 1 Sleman, hal itu sesuai dengan hasil wawancara dengan 

beliau bapak Muhammad Syarifudin, S.Pd.I :
51
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Hasil wawancara dengan Guru Al-Qur’an Hadis MAN 1 Sleman, pada tanggal 

26Oktober 2020. 
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Google Clashroom adalah salah satu aplikasi media pembelajaran daring 

yang disediakan oleh google untuk membantu para guru dalam 

mengelola kelas.  Guru bisa  membuat kelas dengan mudah. Yaitu 

dengan cara createclasssecara gratis .guru dan siswa bisa berkomuniksai 

terkait materi dan penugasan pembelajaran dalam media Clashroom.  

 

Langkah pertama siswa bisa login menggunakan akun masing-masing dan 

password sesuai kelasnya. 

 

Gambar 4.4. Tampilan menu pilihan login google classroom 

Setelah login akun maka akan muncul tampilan utama pada google 

classroom,  
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Gambar 4.5 Tampilan utama Google Classroom 

Adapun beberapa fitur yang tersedia di Google Classroom yaitu : 

a) Membuat Tugas 

Google clashroom dapat digunakan oleh guru intuk membagi tugas 

ataupun pekerjaan rumah untuk dikerjakan oleh siswanya. Untuk 

pembagian tugas ini, guru bisa mengunggah dokumen ataupun 

langsung membuat dokumen dengan Google Document, Spreadsheet, 

dan juga Google form, dan para siswa akan menerima notfikasi 

adanya tugas ini melalui email masing-masing. 

b) Membuat penilaian 

Guru memiliki opsi untuk memantau kemajuan setiap siswa pada 

tugas di mana mereka dapat membuat komentar dan mengedit. Tugas 
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yang diubah dapat dinilai oleh guru dan dikembalikan.Setelah dinilai, 

tugas hanya dapat diedit oleh guru keculai guru mengembalikan tugas. 

c) Membuat pengumuman  

Jika ada pengumuman atau pemberitahuan dari sekolah untuk seluruh 

kelas, guru juga lebih mudah menginfromasikannya pada seluruh 

siswa. Cukup dengan menulis email dan mengirimkannya. Kepada 

seluruh siswa yang sudah terdaftar emailnya di Google Classroom. 

d) Menyimpan materi kelas 

Tak hanya untuk member tugas, materi pembelajaran juga bisa 

dibagikan ke seluruh kelas, dengantinggak menguploadnya ke Google 

Drive, dan berikan URL singkat pada siswa. Masing-masing siswa 

dapat mengunduh materi dengan leluasa, apa pun file materinya.  

e) Langsung berinteraksi dengan siswa  

Tak hanya terjadi komunikasi satu arah dari guru pada siswa, siswa 

juga dapat memberikan komentar terhadap tugas dan pengumuman 

yang dibuat oleh guru.Tak hanya itu, tersedia ruang chatting yang 

luas, yang bisa dikategorikan dalam beberapa topik, yang bisa 

digunakan oleh guru dan siswa untuk langsung mengonrol. Pun bisa 

digunakan oleh guru para siswa untuk chatting juga satu dengan yang 

lain. 

Setelah melihat Fungsi dan keunggulan Google classroom diatas, 

membuat aplikasi dari google yang satu ini menjadi banyak pilihan sekolah, 

universitas dan lembaga pendidikan lainnya sebagai pilihan utma mereka 
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ditengah pandemic corona saat ini.Karena para peserta kelas tidak lagi perlu 

keluar rumah untuk berinterkasi dan belajar di kelas.selain itu Google 

Classroom juga mempunyai banyak fitur yang praktis, efisien dan terjamin 

keamanannya. Kelas pembelajaran akan tetap tersimpan meski secara 

online, interaksi guru dan siswa juga dapat terjalin. Pembelajaran akan 

terasa lebih mudah mengingat Google Classroom ini juga dapat diakses 

dimana saja dan kapan saja.Siswa dan pendidik juga dapat belajar dan 

mengajar melalui perangkat seluler Android atu IOS mereka.Pembagain 

materi pembelajaran juga terasa lebih ringkas, pekerjaan siswa dan penilaian 

juga menjadi lebih trasnparan. Para siswa juga dapat menyapa dan bekerja 

sama mengerjakan tugas dengan teman sekelas mereka layaknya di kelas 

yang sebenarnya. 

3. Media pembelajaran Google Form 

Google Form merupakan media pembelajaran daring ketiga yang 

digunakan di MAN 1 Sleman, hal itu sesuai dengan hasil wawancara dengan 

beliau bapak Muhammad Syarifudin, S.Pd.I :
52

 

Google form adalah  salah satu media pembelajaran yang disediakan 

oleh google untuk guru yang lebih mengarah kepada pembuatan 

formulir atau lebih disering digunakan oleh guru dalam pembuatan 

soal ulangan online. soaln bisa berupa soal pilihan ganda, uraian 

ataupun lainnya. Dalam pembuatan soal juga nanti guru akan 

membuat soal secara acak. Supaya dalam mengerjakan sooal urutan 

atau jenis soal tiap siswa berbeda. 

 

langkah pertama guru bisa membuka Google drive , pilih new, pilih more , 

dan pilih Google form 
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Hasil wawancara dengan Guru Al-Qur’an Hadis MAN 1 Sleman, pada tanggal 26 

Oktober 2020. 
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Gambar 4.6. Langkah-langkah untuk masuk Google forms 

Kemudian akan mucul tampilan Google form utama 

 

Gambar 4.7. Tampilan utama Google Forms 
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Selanjutnya guru telah membuat Google form jenis Multiple Choice,untuk 

diberikan kepada siswa. 

 

Gambar 4.8. Tampilan Menu data Registrasi ujian 

 

Gambar 4.9. Tampilan Contoh soal ujian 

Google form adalah layanan dari Google yang memungkinkan guru 

untuk membuat survey, tanya jawab dengan fitur formulir online yang bisa 

dicustomisasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi guru bisa mendapatkan 

jawaban secara langsung dari audiens yang mengikuti survei.guru tidak 
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perlu meluangkan banyak tenaga untuk memberikan pertanyaan satu persatu 

pada yang bersangkutan, apalagin sampai mencetak pertanyaan di kertas 

demi kuisoner. Kini, teknologi telah memudahkan semuanya.guru hanya 

perlu membagikan sebuah link dari google form yang telah dibuat, 

kemudian biarkan orang mengisi kuisoner secara online. Dengan demikian, 

anda tidak perlu membuang media berupa kertas, tinta, buang waktu, dan 

tenaga. Dan yangb tidak kalah penting ialah, data kuiosioner yang anda 

ajukan terjamin keamanannya. Jadi google form akan menyimpan data 

dalam google drive secara otomatis. Data tersebut bisa dipastikan tidak 

hilang dan rusak. 

Dalam penerapan pembelajaran daring Google form ini digunakan 

oleh guru yaitu untuk membuat soal ujian, baik itu ujian harian, penilaian 

tengah semester, dan penilaian ahir semester.Misalnya dalam pembelajaran 

anak-anak ditugaskan untuk mengerjakan soal di LKS pilihan ganda BAB 1 

tentang Al-Qur’an dan wahyu. Maka guru akan membuat link google form 

yang berisi lembar jawaban pilihn ganda saja sedangkan soal anak-anak 

melihat di LKS masing-masing. Lebih lanjut untuk Penilaian tengah 

semester ataupun Penilaian ahir semester guru juga akan menggunakan 

Google Form. Guru akan membuat soal pilihan ganda secar lengkap disertai 

soal Uraian. Siswa mengikuti ujian dengan link yang diberikan oleh guru 

dan login dengan nama dan kelas menggunakan data masing-masing siswa. 
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4. Media Pembelajaran Youtube 

Youtube merupakan media pembelajaran daring ke empat yang 

digunakan di MAN 1 Sleman, hal itu sesuai dengan hasil wawancara dengan 

beliau bapak Muhammad Syarifudin, S.Pd.I:
53

 

Inovasi pengembangan media youtube dikombinasikan dengan media 

lainya. Misalnya dalam materi pembelajaran Al-Qur’an hadis kelas 10  

di bab pertama membahas tentang Al-qur’an dan wahyu, saya akan 

membuat video penjelasan terkait al-Qur’an dan wahyu menggunakan 

aplikasi Mind Maps Pro dengan cara rekam layar , selanjutnya editing 

video menggunakan filmora setelah selesai saya akan upload video 

tersebut di Youtube. 

 

 

Gambar 4.10. Tampilan utama Materi Al-Qur’anmelalui media youtube 

Kemudian siswa akan melihat pembahasan materi apa saja yang akan di 

sampaikan oleh guru. 
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Hasil wawancara dengan Guru Al-Qur’an Hadis MAN 1 Sleman, pada tanggal 05 

Oktober 2020. 
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Gambar 4.11. Tampilan pembagian materi Al-Qur’an. 

 

Gambar 4.12. Tampilan Pengertian Al-Qur’an 

Kemudian siswa akan mempelajari Ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan 

definisi dari Al-Qur’an. 
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Gambar 4.13. Tampilan Contoh ayat Al-Qur’an 

Pada dasarnya, youtube merupakan sebuah website yang memfasilitasi 

penggunanya untuk berbagi video yang mereka miliki, atau sebatas 

menikmati berbagai video kilo yang diunggah oleh berbagai pihak, terdapat 

berbagai macam video yang dapat diunggah ke situs ini, seperti misalnya 

video klip music dari musisi tertentu, film pendek, film televisi, trailer film, 

videon edukasi, video blog milik para vlogger, video tutorial berbagai 

macam aktivitas, dan masih banyak lagi. 

Dalam pengembangan media youtube sebagai media pembelajaran 

daring guru mempunyai bebrapa alternative dalam pengembanganya.Yang 

pertama guru membuat video pembelajaran terkait penjelasan materi tentang 

Al-Qur’an dan Wahyu. Dalam pembuatan video tersebut guru menggunakan 

aplikasi Mind Map Pro yang kemudian hasil penjelasan materi tersebut di 

rekam layar  kemudian di edit menggunakan aplikasi filmora setelah selesai 
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maka video akan di upload di youtube. Selanjutnya guru akan memberikan 

link video youtube untuk dibagikan kepada siswa. Dalam video di youtube 

tersebut siswa diwajibkan mengisi daftar hadir di kolom komentar.Lalu 

setelah pembahasan materi video tersebut selesai. Guru memberikan link 

google form untuk post test dari pembahsan materi Al-Qur’am dan Wahyu.  

Pengembangan media pembelajaran yang kedua, guru membentuk 

kelompok yang beranggota 3-4 orang tiap kelompoknya.Kemudian guru 

memberikan tiap kelompok jenis materi pembahasan. Tugas masing-masing 

kelompok yaitu membuat Power Point sesuai tema materinya, kemudian tiap 

anggota kelompok wajib mempresentasikan apa yang mereka tulis di Power 

Point secara bergantian. Ketika menjelaskan mereka juga harus 

mendokumentasikan hasil presentasi berupa video untuk kemudian di 

upload youtube. Kemudian siswa memgumpulkan tugas via google form 

untuk memgirimkan nama kelompok dan link materi yang mereka 

prsentasikan. 

5. Media Pembelajaran Microsoft  Office 365 

Microsoft Office 365 merupakan media pembelajaran daring ke lima 

yang digunakan di MAN 1 Sleman, hal itu sesuai dengan hasil wawancara 

dengan beliau bapak Muhammad Syarifudin, S.Pd.I :
54

 

Pengembangan media pembelajaran Microsoftt Office 365, guru dapat 

membuat Postingan sebagai sarana komunikasi dengan siswa , 

memberikan File, buku, catatan kelas, tugas, dan Nilai. Guru juga 

akan mendapatkanOne Drive Cloud Gratis 5000 GB sebagai sarana 
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Hasil wawancara dengan Guru Al-Qur’an Hadis MAN 1 Sleman, pada tanggal 05 
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penyimpanan materi ataupun tugas siwa ketika akan  menggunakan 

media tersebut dalam pembelajaran daring. 

 

 

Gambar 4.14. Tampilan utama menu pilihan Microsoft office 365 

 

Gambar 4.15. Tampilan utama Microsoft Office 365 
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Gambar 4.16. Tampilan Menu Teams Microsoft Offiec 365 
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Gambar 4.17. Tampilan Fitur dalam Microsoft Offiec 365 

Pengalaman ruang kelas baru di Teams akan membantu para guru 

mengelola alur kerja hariannya secara jauh lebih mudah daripada 

sebelumnya. Menggunakan Teams, mereka dapat membuat ruang kelas 

yang otomatis diisi dengan daftar nama siswa dari sistem informasi sekolah, 

berbagi file dan materi mengajar, membuat pengumuman, membagi kelas  

dalam grup proyek dan memantau perkembangannya, membuat, 

memberikan , dan menilai kuis , menyampaikan pembelajaran yang sesuai 

disesuaikan dengan buku catatan kelas OneNote, serta membagikan, 

mengumpulkan , dan menilai tugas dengan cepat dan efisien.  

Fitur baru ini berfungsi lebih dari sekedar menyederhanakan tugas 

rutin. Fitur ini juga membantu siswa membangun komunikasi dan 

kemampuan bekerja sama yang akan diperlukan agar berhasil dimasa 

mendatang. Word, Excel dan power point online telah berhasil membantu 

siswa menulis dokumen bersama secara real-time. Namun, pengalman 

percakapan yang konsisten di Teams mampu membuat kerja sama di ruang 

kelas menjadi lebih efektif. Diskusi kelas yang aktif memungkinkan semua 

orang untuk membaca, mengambil peran, dan belajar sesuai kemampuan 

merekam baik di kelas maupun di rumah.Percakapan Teams dapat meliputi 

semuan hal yang diperlukan siswa untuk bekerjasama.Termasuk dokumen 

Word, Excel, dan PowerPoint. Hanya sekali klik , diksusi berbais teks akan 

menjadi lebih menarik dengan suara dan video untuk pengalama kerja sama 

yang paling canggih. 
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6. Media Pembelajaran E-mail 

E-Mail merupakan media pembelajaran daring ke enam yang 

digunakan di MAN 1 Sleman, hal itu sesuai dengan hasil wawancara dengan 

beliau bapak Muhammad Syarifudin, S.Pd.I :
55

 

Untuk mediapembelajaran e-mail ini lebih kepada materi 

pembelajaran rekam audio.Misalnya pada materi tentang pembacaan ayat-

ayat suci al-Qur’an.Di situ nanti anak-anak membuat rekaman membaca 

ayat al-Qur’an secara individu lalu hasil rekaman itu di kirim via E-mail. 

 

 

 

Gambar 4.18. Logo e-mail 

Siswa bisa membuka e-mail masing untuk memgirimkan tugas. 

                                                           
55

Hasil wawancara dengan Guru Al-Qur’an Hadis MAN 1 Sleman, pada tanggal 26 

Oktober 2020. 
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Gambar 4.19. Tampilan Menu pengiriman tugas 

 

E-mail merupakan sebuah surat elektronik yang digunakan sebagai 

sarana untuk mengirim dan menerima pesan dengan format digital. Pesan 

digital ini dapat dibuat dan dikirm ke alamat email lainnya baik dengan 

menggunakan perangkat komputer maupun surat smartphone yang kamu 

miliki. Dengan adanya email ini, guru tidak perlu berkirim surat atau pesan 

menggunakan kertas dan menuliskannya dengan tinta seperti zaman dulu. 

Melalui email, guru dan siswa bisa saling menerima dan mengirimkan 

berbagai jenis file dan dokumen digital dengan ukuran tertentu yang telah 

ditentukan, baik itu video, teks, dan lain sebagainya.  
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Dalam pengembanganmedia pembelajaran daring,penggunaan e-mail 

digunakan oleh guru untuk menilai tugas siswa dalam ketrampilan siswa 

untuk membaca ayat suci Al-Qur’an. Misalnya Siswa di beri tugas untuk 

membaca Q.S. Al-isra’ ayat : 32 dengan direkam menggunakan alat media 

masing-masing, kemudian hasil rekaman dikirimkan ke alamat e-mail guru 

yang kemudian guru akan melihat hasil penugasan untuk dinilai. 

Berdasarkan inovasi pengembangan media pembelajaran daring ada 

beberapa macammedia yang dikembangkan dan setiap media ada kelebihan 

dan kekurangan, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan guru Al-

Qur’an Hadis di MAN 1 Sleman :
56

 

Penyampaian materi saya biasanya mengkombinasikan media 

pembelajaran untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Misalnya pada 

bab pertama Al-Qur’an Hadis kelas 10 materi pembahasan terkait Al-

Qur’an dan Wahyu, di situ saya akan memberikan e-book materi di e-

learing madrasah sebagai bahan materi dan sumber baca anak-anak, 

kemudian saya akan memberikan alamat link youtube yang berisi 

penjelasan terkait materi , di dalam video tersebut anak-anak 

diwajibkan untuk mengisi kolom komentar untuk daftar kehadiran 

siswa. 

 

Pengembangan inovasi pembelajaran daring terdapat berbagai macam-

macam media yang dikembangkan oleh guru, tentu dalam tiap media 

tersebut ada kekurangan dan kelebihan masing-maisng.ada pula yang mudah 

diterima siswa dan sulit diterima dengan mempertimbangkan berbagai 

macam hal baik itu  dari sisi Gadget, Jaringan, ataupun lainya maka guru 

harus mampu memilih media mana yang tepat digunakan dan disesuaikan 

dengan materi yang disampaikan.  

                                                           
56

Hasil wawancara dengan Guru Al-Qur’an Hadis MAN 1 Sleman, pada tanggal 26 

Oktober 2020. 
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Sebagaimana hasil angket melalui google form yang diberikan kepada 

responden yaitu kelas 10 yang berjumlah 201 siswa.  Komponen yang 

terdapat dalam angket terdiri atas beberapa pertanyaan yaitu informasi 

terkait inovasi pengembangan media pembelajaran daring, (1) apakah guru 

melaksanakan pembelajaran daring atau tidak. (2) apakah pembelajaran 

daring dilaksanakan sesuai jadwal pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh 

madrasah. (3) dalammedia yang digunakan guru, media mana yang paling 

mudah diterima untuk proses pembelajaran daring (4) apakah proses 

pembelajaran daring mempermudah dalam proses pembelajaran (5) 

apakahhambatandalam proses pembelajaran daring  (6) Bagaimana 

Pendapat siswa tentang pembelajaran selama ini yang dilakukan oleh guru.
57

 

 

Gambar 4.20. Pelaksanaan Pembelajaran Daring 

                                                           
57

 Hasil penyebaran angket secara daring kepada siswa-siswi kelas 10 MAN 1 Sleman 

pada tanggal 14 desember 2020 

pelaksanaan pembelajaran daring 

Ya

Tidak
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Gambar 4.21. Waktu pelaksanaan pembelajaran daring 

 

Gambar 4.22. Media yang mudah diterima siswa 

 

waktu pembelajaran daring 

Ya

Tidak

Media yang mudah diterima 

E-Learning

Google Classroom

Google Form

Youtube

Microsoft office 365

E-Mail
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Gambar 4.23. Mempermudah Proses pembelajaran daring 

 

Gambar 4.24.Hambatan siswa dalam pembelajaran daring 

Proses pembelajaran daring 

Ya

Tidak

Hambatan pembelajaran daring 

Kuota terbatas

Tugas yang menumpuk

Jaringan tidak stabil

Kendala Gadget

bantu orang tua
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Gambar 4.25. Pendapat Siswa Tentang Pembelajaran daring 

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa responden menjawab 

pertanyaan bervariatif, Gambar4.20 menjelaskan bahwa sebanyak 100 % 

siswa mengikuti pembelajaran scara daring. Gambar 4.21 dalam waktu 

pelaksanaan sesuai dengan waktu pelaksanan yang ditentukan oleh 

madrasah 93%, dan terdapat sebanyak 7 % pelaksanaan pembelajaran daring 

tidak sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan sebelumnya oleh 

madrasah. Kondisi pada masa Covid-19 ini tentunya memberikan efek yang 

besar bagi kondisi jadwal pembelajaran dikarenakan bukan hanya saja 

pembelajaran yang dilaksanakan pada masa work from home, namun 

terdapat agenda lain baik pada diri siswa maupun guru. kemudian 

penyesuaian jadwal juga dilakukan dengan banyak pertimbangan, 

diantaranya adalah memperimbangkan kondisi siswa ketika berada 

dirumahnya masing-masing. Sebab ada sebagian siswa ketika pelaksanaan 

pembelajaran daring menggunakan Gadget orang tua, jadi mereka bisa 

Pendapat siswa pembelajaran daring 

Baik

Cukup Baik

sangat Baik

kurang baik
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mengikuti pembelajaran ketika orang tua sudah pulang dari kerja di sore 

atau malam harinya. 

Selanjutnya, pada gambar 4.22 data media yang mudah diterima siswa  

yaitu Google Form 45 %, Google Classroom 15%, E-Learning madarasah 

15 %, Youtube 10%, E-mail 10 %, dan Microsoft Office 365 5%. Jika 

dilihat dari data tersebut, media yang mudah diterima oleh siswa adalah 

google form. Google form sendiri memang menjadi media yang sering 

digunakan untuk mengkobinasikan dalam pembelajaran.  Sehingga Dalam 

penggunaan media pembelajaran daring dapat digunakan beberapa media 

untuk penyampaian materinya yang disesuaikan dengan materi apa yang 

akan disampaikan. Ragam media ini tentunya menjadi teknik yang tepat 

untuk memperoleh kesuksesan pembelajaran dengan sistem pembelajaran 

daring. 

Informasi yang diperoleh dari gambar 4.23.Menunjukan proses 

pembelajaran daring yaitu 72% merasa pembelajaran daring kurang 

maksimal karena mereka  terbiasa dengan sistem pembelajaran tatap muka 

atauoffline. Walaupun guru sudah semaksimal mungkin berinovasi 

mengembangkan media pembelajaran daring mereka merasa kurang 

mendapatkan sentuhan dari guru yaitu tentang nasihat dan keteladanan dari 

guru.belum lagi banyaknya tugas dari guru jika pembelajaran daring.  

Selanjutnya pada Gambar 4.24kendala siswa dalam pembelajaran 

daring yaitu mulai terbatasnya kuota, banyaknya tugas, jaringan tidak stabil, 

telat mengikuti pembelajaran karena harus membantu orang tua dan 
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ketersedian gadget. Berikut data kendala siswa  yaitu  tugas yang 

menumpuk 35%, kuota terbatas 25 %, jaringan tidak stabil 20 %, kendala 

gadget 10%, dan membantu orang tua 5%.  Tentunya faktor tersebut harus 

diantisipasi oleh semua pihak termasuk oleh responden itu sendiri maupun 

guru.Seperti halnya kuota terbatas,guru dapat menerapkan beberapa langkah 

strategis seperti menggunakan aplikasi e-learning madrasah yang rendah 

kuota besar untuk mengaksesnya. Selain itu terdapat peleyanan berupa kuota 

gratis dengan kerja sama dengan provider untuk mengakses layanan 

pendidikan. . 

Jaringan tidak stabil juga merupakan hambatan dalam proses 

pembelajaran dengan sistem pembelajaran daring. Keberadaan fasilitas 

jaringan merupakan hal yang utama dalam pembelajaran sistem daring, 

karea berkiatan dengan kelnacaran proses pembelajaran. Keberadaan 

responden yang juah dari pusat kota ataupun jauh dari jangkauan provide 

tentunya tidak dapat melaksanakan proses pembelajaran daring dengan 

lancar. 

Sementara yang menjadi hambatan terbesar berdasarkan data di atas, 

yang dirasakan oleh responden adalah adanya tugas menumpuk.Komponen 

ini dirasa menjadi kendala bagi responden, karena kondisi pembelajaran 

dengan sistem daring yang masih belum bisa menyesuaikan dengan baik. 

Akan tetapi, hal ini akan perlahan membaik jika pembelajaran sistem daring 

ini sudah terbiasa dilaksanakan proses pembelajaran. Selain itu, komunikasi 
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yang lancer yang dibangun antara guru dan siswa penting dilakukan untuk 

mengurangi kendala tersebut. 

Pada Gambar 4.25. bagaimana pendapat siswa tentang pembelajaran 

daring selama ini yang dilakukan oleh guru yaitu 29 % menjawab baik, 7 % 

cukup baik, 61% sangat baik , dan 3 % menjawab kurang baik.  

Sebagiamana yang dikatakan oleh bapak Muhammad 

Syarifudin,S.Pd.I sabagi guru Al-Qur’an Hadis:
58

 

Inovasi pengembangan media pembelajaran daring, yang paling 

efektif digunakan adalah media dari platform google itu sendiri 

,seperti youtube, Gmail, Clashroom, Drive dan lainya. Tetapi jika 

media mana yang mudah diterima siswa yaitu adalah google form dan 

google clashroom.  Perlu diketahui bersama bahwa  dari dua media 

tersebut google form adalah jenis media yang paling sering digunakan 

oleh guru-guru di MAN 1 Sleman dalam pembelajaran daring. Hampir 

setiap penyampaian materi pembelajaran menggunakan google form 

tersebut baik dikolaborasikan dengan youtube, Gmail dan lainya 

sesuai dengan materi yang disampaikan. 

 

           Bermacam-macam inovasi pengembangan media pembelajaran 

daring pada mata pelajaran Al-Qur’an hadis di MAN 1 Sleman yang 

dikembangkan oleh guru maka dalam berinovasi menggunakan pendekatan 

Asynchronus yaitu suatu pendekatan media pembelajaran daring yang 

dilakukan tidak langsung pada waktu yang tdiak bersamaan. Jenis media 

tersebut dapat dibaca dan direspon kapanpun sesuai waktu yang tersedia 

bagai penerima pesan.Sehingga guru bisa menyiapakan materi terelebih 

dahulu , dan berinteraksi pembelajaran dilakukan secar flaskibel dan tidak 

harus waktu yang sama , misalkan menngunakan forum  belajar mandiri 

                                                           
58

Hasil wawancara dengan Guru Al-Qur’an Hadis MAN 1 Sleman, pada tanggal 26 

Oktober 2020. 
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atau menggunakan penugasan siswa.guru memilih pendeketan Asynchronus 

dalam berinovasi pengembangan media pembelajaran daring. Sebab guru 

dalam memilih penggunaaan media pembelajaran daring 

mempertimbangkan kondisi dari siswanya.Seperti diketahui latar belakang 

siswa dari MAN 1 Sleman dari kalangan menegah bawah. Siswa terkendala 

dengan dengan sarana untuk internet baik dari  jaringan internet yang 

kurang stabil, dari gadget yang bergantian dengan anggota keluarganya 

mereka harus meminjam gadget dari orang tua  atau kaka nya dan itu bisa 

digunakan ketika keluarga mereka sudah pulang kerja sehingga terkadang 

pengerjaan tugas di malam harinya,dengan pertimbangan tersebut guru tidak 

menggunakan pendekatann sinchronus yang mengharsukan siswa melalukan 

pembelajaran secara langsung pada waktu bersamaan menggunakan media 

Zoom ataupun Google Meet. 

 

B. Problem Dalam Inovasi Pengembangan Media Pembelajaran Daring 

Pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadis Di MAN 1 Sleman 

Problem dalam inovasi pengembangan media pembelajaran daring yang 

dialami oleh guru sangat bervariasi, sebagaimana hasil wawancara yang 

disampaikan oleh Bapak Muhammad Syarifudin, S.Pd.I berikut :
59

 

Problem dalam inovasi pengembangan media pembelajaram daring sangat 

beragam sesuai dengan apa yang kami alami sabagai guru, terutama 

perlunya pelatihan terkait pengembangan media , hal tersebut terjadi karena 

adanya penyesuaian dari yang awalnya pembelajaran tatap muka berubah 

menjadi  daring sehingga dalam pembelajaran kami sebagai guru  perlu 
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Hasil wawancara dengan Guru Al-Qur’an Hadis MAN 1 Sleman, pada tanggal 26 

Oktober 2020. 
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berinovasi, belajar, dan berpikir kreatif untuk mampu membuat media 

pembelajaran daring yang bervariasi di sesuaikan dengan materi 

pembelajaran. 

 

Dari kutipan wawancara tersebut dijelaskan bahwa problem dalam inovasi.  

Pengembangan media pembelajaran daring terdapat bebarapa macam problem 

baik dilihat dari kondisi guru ataupun kondisi siswa. Jika dilihat kondisi guru , 

guru perlu adanya pelatihan-pelatihan terkait inovasi pengembangan media 

pembelajaran daring, guru perlu berkerasi membuat media pembelajaran daring 

supaya anak tidak jenuh dan membosankan dalam pembelajaran. Jika dilihat dari 

kondisi siswa, kami selaku guru sangat mempertimbangkan kondisi siswa 

dalampembelajaran daring.Kami guru harus memilih dan memilah media 

pembelajaran mana yang tepat dengan kondisi anak. Hal tersebut sesuai dengan 

hasil wawancara lebih lanjut dengan beliau bapak Muhammad syarifudin,S.Pd.I 

:
60

 

Pada dasarnya banyakproblem dalam inovasi pengembangan media 

pembelajaran daring.Tetapi ada 2hal problem mendasar yang kami garis 

bawahi yaituyangpertama terkait fasilitas internet dan yang kedua motivasi 

belajar siswa. Sehingga kami para guru belum menggunakan media Zoom, 

ataupun google meet dalam pembelajaran karena keterbatasan fasilitas dari 

siswa baik berupa kuota, hp yang bergantian dengan sauadara ataupun orang 

tuanya yang bekerja. 

 

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa problem dalam inovasi 

pengembangan media pembelajaran terdapat dari beberapa faktor, faktor pertama 

yaitu dari guru itu sendiri yaitu terkait perlunya peningkatan kompetensi guru 

dalam inovasi pengembangan media pembelajaran daring. Guru perlu mengikuti 

pelatihan baik semacam webinar guna meningkatkan komepetensi serta refrensi 
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Hasil wawnacara dengan guru Al-Qur’an hadis MAN 1 Sleman pada tanggal 26 oktober 

2020. 
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dalam inovasi pengembangan media pembelajaran daring. Faktor yang kedua 

yaitu dari siswa. Kaitanya dengan siswa problem mendasar dalam pembelajaran 

daring yaitu terkeadala fasilitas internet baik itu berupa jaringan internet yang 

lemah,gadget yang secara bergantian dengankeluarga, dan yang terahir kurangnya 

motivasi dari siswa untuk berinisiatif mengikuti pembelajaran. Karena ada 

sebagian anak yang dikategorikan sudah mempunyai Jaringan kuat dan HP yang 

bagus tetapi kurangnya motivasi untuk belajar siswa tersebut kurang aktif dalam 

pembelajaran. 

C. Solusi Dalam Inovasi Pengembangan Media pembelajaran Daring Pada 

Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadis di MAN 1 Sleman 

Solusi dalam inovasi pengembangan media pembelajaran daring yaitu 

pertama mengikuti pelatihan-peltiahn untuk meningkatkan kompetensi dan 

wawasan terkait pengembangan media pembelajarn daring.Yang kedua dalam 

inovasi pengembangan media pembelajaran daring dengan memperhatikan 

kondisi dan keadaan siswa terutama kaitanya dengan fasilitas internet. Hal itu 

sesuai dengan hasil wawancara dengan beliau beliau bapak Muhammad 

syarifudin,S.Pd.I : 
61 

Untuk meningkatkan kompetensi terkait inovasi pengembangan media 

pembelajaran daring kami selaku guru mengikuti berbagai macam kegiatan 

pelatihan ataupun webinar seperti Model pembelajaran bantul 2019, DJJ 

media-8, Office 365, LMS Moodle, Drive File Stream, Pemba TIK, Kelas 

VBA, Instal Linux, e-learning madrasah, Webinar OJS, Apshheet Gps.  

 

Lebih lanjut memang pada awal pembelajaran daring, banyak anak 

mengeluhkan banyak penugasan. Misalnya daalam 1 hari Kegiatan pembelejaran 
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Hasil wawancara dengan Guru Al-Qur’an Hadis MAN 1 Sleman, pada tanggal 26 

Oktober 2020. 
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jika pembelajaran tatap muka bisa 4 sampai  5mata pelajaran. Tetapi jika 

pembelajaran daring dalan 1 hari 4 sampai 5 mata pelajaran memberatkan siswa. 

Oleh karena itu solusi yang dilakukan yaitu dengan mnengurangi jumlah mata 

pelajaran menjadi 2 mapel dan menambah hari, jadi perputaran jam mata 

pelejaran tiap 2 minggu sekali. Hal iti sesuai dengan hasil wawancara dengan 

beliau waka Kurikulum:
62

 

Awalnya memang pada saat pembelajaran daring diterapkan pada masa 

awal pandemi, tiap jam pembelajaran daring masih disesuaikan dengan jam 

pembelajaran tatap muka per hari bisa 4 – 5 mata pelajaran.Akan tetapi 

siswa banyak mengeluh dan memberatkan jika pembelajaran daring harus 

aktif dengan pembelajaran serta penugasan yang bermacam-macam 

penugasan dari guru masing-masing.Maka kami memutuskan untuk tiap hari 

2 mata pelajaran saja jadi siswa belajar tiap 2 minggu sekali bertemu dengan 

guru mata pelajaran masing-masing. 

 

Berdasarkan hasil diatas, solusi yang dilakukann oleh guru dalam inovasi 

pengembanagan media pembelajaran daring yaitu dilihat dari 2 sudut pandang 

yang pertama dari guru. untuk meningkatkan kompetensi terkait inovasi 

pengembangan  media pembelajaran daring guru mengikuti beberapa pelatihan 

serta webinar yaitu Model pembelajaran bantul 2019, DJJ media-8, Microsoft 

Office 365, LMS Moodle, Drive File Stream, Pemba TIK, Kelas VBA, 

InstalLinux, e-learning madrasah, Webinar OJS, Apshheet Gps. Pelatihan tersebut 

memang sudah dilakukan oleh guru ketika sebelum pandemi ataupun ketika sudah 

pandemi. Misalnya ketika sebelum pandemi guru sudah mengikuti pelatihan 

Microsoft Office 365. Ketika beliau bapak Muhammad Syarifudin, S.Pd.I  

mengikuti pelatihan tersebut beliau adalah  salah satu peserta yang berhasil dan 
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Hasil wawancara dengan Waka Kurikulum MAN 1 Sleman, pada tanggal 26 Oktober 

2020. 
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dipercaya untuk menjdai Trainner of Trainner untuk berbagi pengetahuan dan 

ketrampilan  kepada guru-guru bagaimana mengembangkan media pembelajaran 

daring. Walaupun beliau menjadi Trainner of Trainner tetap antusias untuk 

mengikuti pelatiahn terkait pengembangan media pembelajaran daring di masa 

pandemi sekarang ini yaitu e-learning madrasah, Webinar OJS dan lainnya. 

Langkah kedua yaitu dari melihat kondisi siswa.Madrasah membuat 

kebijakan dalam 1 hari hanya ada 2 mata pelajaran tiap harinya.Sehingga untuk 

memenuhi semua mata pelajaran diperlukan 2 minggu putaran. Kebijakan tersebut 

diambil sebagi jawaban solusi terkait banyaknya jam pembelajaran dalam 1 hari 

bisa 4 sampai 5 mata pelajaran  hal tersebut tentu memberatkan siswa jika melalui 

pembelajaran daring dibebankan dengan banyak jadwal pembelajaran.Madrasah 

juga bekerja sama dengan provider internet untuk mendapatakan kuota gratis 

internet sebagai saran pembelajaran daring dan ada bantuan kuoat gratis dari 

pemerintah untuk keperluan pembelajaran daring.Kemudian guru juga 

menggunakann pendekatan Asychronus dalam inovasi pengembangan media 

pembelajaran yang waktu dan  proses pembelajaranya flaksibel tidak terikat 

dengan waktu yang sama.Yang terahir perlu adanya peran orang tua dirumah 

untuk mengarahkan anaknya dirumah untuk aktif dalam pembelajaran 

daring.Karena sebagus apapun media pembelajaran daring yang dikembangkan 

oleh guru jika siswa dirumah tidak mengerjakan dan aktif dalam pembelajaran 

maka hasil kurang maskimal.Oleh karena itu perlu ada campur tangan dan peran 

orang tua untuk mengarahkan anaknya dirumah mengikuti pembalajaran daring 
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dari madarsah yang dikembangkan oleh guru masing-masing pengampu mata 

pelajaran. 
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