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ABSTRACK 
 

This study aims to: Knowing the online learning process at Madrasah Ibtidaiyah 

Al Awwal Palembang, the problems of online learning faced by teachers and 

students at Madrasah Ibtidaiyah Al Awwal Palembang and the efforts made to 

overcome the problems faced. This study uses a qualitative descriptive method 

with data collection techniques of observation, interviews and documentation. The 

results of this study indicate: The online learning process using the WhatsApp 

application starts with the teacher saying greetings and then continues with 

praying with the students and the teacher checking the attendance of the students 

then delivering the material and giving daily assignments then ending with a 

closing greeting and the teacher giving homework. Furthermore, the problems 

faced by teachers and students in online learning, namely online learning 

activities, teachers find it difficult to manage learning so that students stay active 

and are able to receive material well., Online learning assessments, then teachers 

also find it difficult to carry out assessments during online learning. The teacher is 

worried that the value given is not comparable with the student's ability. As well 

as the efforts made to overcome the problems faced by teachers and students are 

appropriate, namely clarifying the learning objectives to be achieved and 

conducting discussions through class groups to assess student activeness while 

participating in online learning. 

 

 

Keywords:Online Learning Process, Online Learning Problems and Efforts to 

Overcome Online Learning Problems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



\نبذةمختصرة  

 

هدف سة هذه ت درا ى ال عرف :إل ت لى ال ية ع ل لم عم ع ت بر ال ت ع ترن ي اإلن سة ف ة مدر تدي  اب

ل ج األو بان يم ال كالت ، ب ش لم وم ع ت بر ال ت ع ترن تي اإلن واجهها ال لمون ي ع م طالب ال  وال

ي سة ف ية مدر تدائ ل اب ج األو بان يم ال جهود ب ة وال بذول م لب ال غ ت ل لى ل كالت ع ش م  ال

تي واجههم ال تخدم .ت س بحث هذا ي نهج ال م في ال ص و نوعي ال يات مع ال ن ق  جمع ت

ات يان ب مالحظة من ال الت ال قاب م ت وال يقوال ير .وث ش ج ت تائ سة هذه ن درا ى ال  :أن إل

ية ل لم عم ع ت بر ال ت ع ترن تخدام اإلن س ا يق ب ب ط سآب ت بدأ وات قاء ت إل ية ب تح لى ال  ع

لم ع م م ال تمر ث س ي ت دعاء ف طالب مع ال قوم ال لم وي ع م فحص ال ضور ب طالب ح م ال  ث

يم ل س مواد ت مهام وإعطاء ال ية ال يوم م ال تهي ث ن ية ت تح ية ب تام قوم خ لم وي ع م إعطاء ال  ب

ي واجبال نزل م لى عالوة .ال ك ع ل ، ذل شاك م تي ال واجهها ال لمون ي ع م طالب ال ي وال  ف

لم ع ت بر ال ت ع ترن شطة أي ، اإلن لم أن ع ت بر ال ت ع ترن جد ، اإلن لمون ي ع م ة ال صعوب  

ي لم إدارة ف ع ت يث ال ح ظل ب طالب ي ين ال يط ش ن ن ادري لى وق قي ع ل مواد ت كل ال ش  ب

يد يمات ، .ج ي ق لم ت ع ت بر ال ت ع ترن م ، اإلن واجه ث لمون ي ع م ا ال ة أيض  صعوب ي   إجراء ف

يمات ي ق ت ناء ال لم أث ع ت بر ال ت ع ترن عر .اإلن ش لم ي ع م لق ال ق ال يمة أن من ب ق عطاة ال م  ال

ال كن  م تها ي قارن قدرة م ب ب طال ما ، ال جهود أن ك ة ال بذول م لب ال غ ت ل لى ل كالت ع ش م  ال

تي واجهها ال لمون ي ع م طالب ال بة وال س نا يح وهي ، م ض و لم أهداف ت ع ت مراد ال قي ال ح هات  ق

شات وإجراء ناق م صل مجموعات خالل من ال ف يم ال ي ق ت شاط ل ب ن طال ناء ال شاركة أث م  ال

ي لم ف ع ت بر ال ت ع ترن  .اإلن

 

لمات ك ية ال س ي رئ ية :ال ل لم عم ع ت بر ال ت ع ترن ل ، اإلن شاك لم م ع ت بر ال ت ع ترن  اإلن

جهود ة وال بذول م لب ال غ ت ل لى ل ل ع شاك لم م ع ت بر ال ت ع ترن  اإلن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk : Mengetahui proses pembelajaran daring di 

Madrasah Ibtidaiyah Al Awwal Palembang,Problematika pembelajaran daring 

yang dihadapi oleh guru dan siswa di Madrasah Ibtidaiyah Al Awwal Palembang 

dan Upaya yang dilakukan mengatasi problematika yang dihadapi. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data 

observasi,wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan : Proses 

pembelajaran daring yang menggunakan aplikasi whattsapp dimulai dengan  guru 

mengucapkan salam lalu dilanjutkan dengan berdoa bersama siswa dan guru 

mengecek kehadiran siswa selanjutnya penyampaian materi dan pemberian tugas 

harian lalu diakhiri dengan salam penutup dan guru memberikan tugas rumah. 

Selanjutnya problematika yang dihadapi guru dan siswa pada pembelajaran daring 

yaitu kegiatan pembelajaran daring, guru merasa kesulitan dalam mengelola 

pembelajaran agar siswa tetap aktif dan mampu menerima materi dengan 

baik.,Penilaian pembelajaran daring, selanjutnya guru juga kesulitan melalukan 

penilaian selama pembelajaran daring. Guru khawatir nilai yang diberikan tidak 

sebanding dengan kemampuan siswa tersebut.. Serta upaya yang dilakukan untuk 

mengatasi problematika yang dihadapi guru dan siswa sesuai yaitu memperjelas 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai dicapai dan lakukan diskusi melalui grup 

kelas untuk menilai keaktifan siswa saat mengikuti pembelajaran daring. 

 

Kata Kunci : Proses Pembelajaran Daring,Problematika Pembelajaran Daring 

dan Upaya Mengatasi Problematika Pembelajaran Daring 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Berbicara tentang pendidikan sudah tentu tidak dapat dipisahkan 

dengan semua upaya yang harus dilakukan untuk mengembangkan sumber 

daya manusia yang berkualitas, sedangkan manusia yang berkualitas itu, 

dilihat dari segi pendidikan, telah terkandung secara jelas dalam tujuan 

pendidikan nasional sebagaimana termaktub dalam UU RI No. 20 Tahun 

2003 pasal 3 tentang SISDIKNAS, yang menyatakan bahwa : 

Pendidikannasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan mengembangkan watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi anak didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak Mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 

warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
1
 

 

 

Secara umum pendidikan berfungsi untuk membangun watak dan 

peradaban suatu bangsa sesuai dengan isi Permendiknas No. 22 Tahun 

2006. Oleh karena itu pemerintah melakukan perbaikan dalam segala 

aspek demi meningkatkan mutu pendidikan. Begitu pentingnya pendidikan 

sehingga di dalam Al - Qur'an juga menjelaskan ayat sebagai berikut : 

َوإِذَاقِيََلْنُشُزوافَاْنُشُزوايَْرفَِعاللَُّهالَّذِِيَاأَيَُّهاالَِّذينَآَمنُواإِِ ينَِذَاقِيَللَُكْمتَفَسَُّحوافِياْلَمَجاِلِسفَاْفَسُحوايَْفَسِحاللَُّهلَُكْمْۖ

َواللَُّهبَِماتَْعَملُوَنَخبِيرِ   آَمنُواِمْنُكْمَوالَِّذينَأُوتُوااْلِعْلَمَدَرَجات ٍۚ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan 

kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka 

                                                 
1
UU RI No. 20 Thn 2003 Tentang SISDIKNAS dan PP RI Thn. 2010 Tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan dan Wajib Belajar, Cet ke-2, (Bandung : Citra Umbara, 2010), 

 hlm. 6 



2 

 

lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. 

Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan." (Q.S: Al-Mujadilah ayat 11).
2
 

Pendidikan adalah “Suatu proses untuk mendewasakan manusia. 

atau dengan kata lain pendidikan merupakan suatu upaya untuk 

memanusiakan manusia.”
3
 

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 

tahun 2003, pendidikan dirumuskan sebagai salah satu usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan peroses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, untuk 

memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan ahklak mulia serta keterampilan yang di perlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negaranya.
4
 

Pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat 

pengembangan potensi manusia untuk mampu mengemban tugas 

yang dibebankan padanya, karena hanya manusia yang dapat dididik 

dan mendidik. Pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan fisik, 

mental, emosional, moral, serta keimanan dan ketakwaan manusia. 

Dalam Dictionary of Education pendidikan merupakan proses sosial 

dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih 

dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga 

mereka dapat memperoleh dan mengalami perkembangan 

kemampuan sosial dan kemampuan individual yang optimum.
5
 

 

                                                 
2
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Imam Jama 

Mitra Utama Lajnah, Edisi 2002), hlm. 793 
3
 Hari Jauhari Muchtar, Fiqih Pendidikan, (Bandung: PT. Rosda Karya, 2005), hlm. 1 

4
 Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Lembar Negara Republik Indonesia,( Jakarta : Permata Press), hlm. 41 
5
 Udin,Syamsudin Sa’id, Perencanaan Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosandakarya, 

2007), hlm.6 
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Pendidikan juga tidak terlepas dari kegiatan  belajar mengajar yang 

biasa kita sebut proses pembelajaran. Pembelajaranmerupakan “Proses 

internalisasi ilmu pengetahuan ke dalam skemata pelajar. Pada proses ini 

terdapat aktivitas siswa sebagai pelajar dan terdapat aktivitas guru sebagai 

pembelajar.”
6
 

Pembelajaran memiliki beberapa tahapan yaitu: tahap perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi oleh guru kemudian diaplikasikan melalui 

proses belajar mengajar dengan didukung media, alat, dan bahan yang 

sesuai. Tugas guru sebagai pendidik adalah mampu mengendalikan atau 

pengarah keterampilan dan pengetahuan yang akan dikuasai siswa. 

Sementara itu, siswa sebagai pelajar berperan aktif dalam melaksanakan 

instruksi guru untuk menuntaskan tujuan pembelajaran yang tercermin dari 

indikator pencapaian kompetensi.  

Beradasarkan pernyataan ini, pembelajaran menurut basri 

adalah Sebagai proses internalisasi ilmu pengetahuan yang terjadi di 

dalam kelas yang melibatkan guru dan siswa dibatu dengan media, 

alat, metode, dan bahan yang telah dirancang berdasarkan standar 

pendidikan Indonesia dan pola pengembangan kurikulum 2013.
7
 

 

Pada kurikulum 2013 pembelajaran dipusatkan pada siswa yang 

kemudian menjadikan peran guru dalam menyampaikan pembelajaran 

sangat dibatasi. Siswa akan menemukan sendiri atau cara pengetahuan 

yang akan dikuasainya. Oleh karena itu, terori pembelajaran 

kontruktivisme sangat berpengaruh pada bentuk pembelajaran yang 

                                                 
6
Ibid.hlm.7 

7
 Hasan, Basri,Landasan Pendidikan,(Bandung : Pustaka Setia,2013),hlm.25 
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dilakukan oleh pendidik dalam mengembangkan kurikulum 2013. Selain 

itu pada kurikulum 2013 menuntut terjadinya pembelajaran yang aktif dan 

kontekstual. 

 Aktif yaitu Pembelajaran yang dirancang agar siswa aktif 

dalam berpendapat, aktif dalam berdiskusi, dan aktif dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, sebagai upaya 

pembelajaran aktif pada langkahlangkah pembelajaran seorang guru 

harus mengawali dengan pembagian kelompok belajar. 
8
 

 

Sedangkan Kontekstual diartikan “Sebagai pembelajaran yang 

bermakna yang dapat diterapkan dan bermanfaat pada kehidupan sehari-

hari.”
9
 

Pembelajaran aktif dan kontekstual akan terlaksana dengan 

maksimal apabila didukung dengan media, metode, alat, dan bahan yang 

memadai. Dengan berkembangnya teknologi, berbagai macam bentuk 

media, alat, dan bahan dalam digital berkembang pesat. Bahkan bentuk 

pembelajaran pun dilakukan dalam bentuk virtual. Melalui pembelajaran 

virtual atau pembelajran daring, pembelajaran tidak terbatas oleh ruang 

dan waktu serta dapat dilakukan dimana saja. Interaksi antara guru dan 

siswa berlangsung kapanpun dan dimanapun. Pembelajaran daring 

menjadi keuntungan tersendiri bagi guru dan siswa yang dapat menjadikan 

siswa semakin aktif dalam mengonstruk ilmu pengetahuan. 

                                                 
 

8
 Suryono Hariyanto. Belajar dan Pembelajaran. (Bandung : Remaja 

Rosdakarya.2011).hlm.98 
9
 Ibid.hlm.99 
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Pembelajaaran daring dapat dijadikan solusi pembelajaran jarak 

jauh ketika terjadi bencana alam. Seperti yang terjadi ketika pemerintah 

menetapkan kebijakan social distancing. Social distancing diterapkan oleh 

pemerintah dalam rangka membatasi interaksi manusia dan 

menghindarkan masyarakat dari kerumunan agar terhindar dari penyebaran 

virus covid-19. Kebijakan ini menjadikan kegiatan belajar mengajar dalam 

konteks tatap muka dihentikan sementara. Pemerintah mengganti 

pembelajaran dengan system pembelajaran daring melalui aplikasi 

pembelajaran daring di antaranya : google meet, webex, zoom, dan 

platform media online lainnya seperti google classroom, Whatsapp Group. 

Pembelajaran daring yaitu “Penyelenggaraan kelas pembelajaran 

dalam jaringan untuk menjangkau kelompok target yang massif dan luas, 

sehingga pembelajaran daring dapat diselenggarakan dimana saja serta 

diikuti secara gratis maupun berbayar.” 
10

Dengan adanya kebijakan ini 

menjadikan pembelajaran daring yang sebelumnya masih tidak maksimal 

diterapkan menjadi satu-satunya pilihan bentuk pembelajaran.  

Berdasarkan yang sudah diuraikan, untuk menganalisis 

pembelajaran daring maka penelitian ini  mengambil judul untuk 

penelitian yaitu  “Analisis Problematika  Pembelajaran Daring di 

Madrasah Ibtidaiyah Al Awwal Palembang”. 

 

 

                                                 
10

 Almarzooq Loper.Virtual Learning During the COVID-19 Pandemic Journal of the 

American College of Cardiology.2020.hlm.55 
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B. Indentifikasi Masalah 

 

Berdasarkan  latar belakang masalah dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan yang dapat mempengaruhi sistem pembelajaran daring 

sebagai berikut. 

1. Permasalahan yang dihadapi guru : 

a. Aplikasi yang digunakan yang untuk pembelajaran daring yang 

mudah digunakan. 

b. Minimnya akses Jaringan internet 

c. Pengelolaan pembelajaran. 

d. Penilaian pembelajaran. 

e. Kurangnya pengawasan selama pembelajaran. 

2. Permasalahan yang dihadapi siswa : 

a. Sumber belajar yang terbatas. 

b. Proses pembelajaran yang membosankan. 

c. Banyaknya tugas yang diberikan. 

d. Penggunaan paket internet yang boros. 

e. Pemahaman materi yang kurang maksimal. 

C. Fokus Masalah 
Dalam Penelitian ini melakukan pembatasan masalah agar penelitian 

lebih terfokus untuk itu hanya membatasi dua masalah dari identifikasi 

masalah,yaitu : 

1. Pembelajaran daring yang dilakukan selama pandemi covid-19 dengan 

menggunakan aplikasi Whattsapp. 
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2. Problematika  yang dihadapi guru dan siswa yaitu : 

a. Penyampaian Materi yang Kurang Maksimal 

b. Mengkoreksi Tugas yang Membutuhkan Waktu Lama 

c. Waktu Pembelajaran Daring yang lebih banyak 

d. Handphone yang Hanya Satu 

e. Pembelajaran Kurang Maksimal 

f. Siswa Kurang Aktif dalam Pembelajaran 

g. Pada pembelajaran Olaraga lebih Sedikit Praktek 

h. Penilian pada Pembelajaran Daring 

i. Proses pembelajaran yang mononton pada kegiatan inti. 

j. Pemberian tugas yang banyak pada kegiatan penutup. 

D. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana Pembelajaran Daring di Madrasah Ibtidaiyah Al Awwal 

Palembang? 

2. Problematika yang dihadapi Guru dan Siswa pada Pembelajaran 

Daring di Madrasah Ibtidaiyah Al Awwal Palembang? 

3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi Problematika 

Pembelajaran Daring di Madrasah Ibtidaiyah Al Awwal Palembang? 

E. Tujuan Penelitian 
1. Untuk Mengetahui Proses Pembelajaran Daring di Madrasah 

Ibtidaiyah Al Awwal Palembang. 

2. Untuk Mengetahui Problematika yang dihadapi Selama Proses 

Pembelajaran Daring di Madrasah Ibtidaiyah Al Awwal Palembang.   
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3. Untuk mengatahui upaya – upaya yang dilakukan dalam mengatasi 

Problematika Pembelajaran Daring di Madrasah Ibtidaiyah Al Awwal 

Palembang 

F. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :  

1. Teoritis 

Secara teoritis dapat memberikan sumbangsi bagi para guru 

khususnya, bagi guru Madrasah Ibtidaiyah Al Awwal Palembang 

untuk dapat mengembangkan pembelajaran secara daring dengan 

lebih baik. 

2. Praktis 

Secara praktis dapat menjadi bahan bacaan yang akan dipergunakan 

sesuai dengan kegunaannya, dan sebagai bahan referensi bagi peneliti-

peneliti selanjutnya. 

G. Kajian Pustaka 
Kajian kepustakaan merupakan hasil penelitian terdahulu yang 

relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar 

tidak terjadi plagiat dan pengulangan dalam penelitian. Berdasarkan kajian 

pustaka yang lakukan, ada beberapa penelitian yang mempunyai relevansi 

dengan yang peneliti lakukan. Adapun penelitian-penelitian tersebut 

adalah sebagai berikut : 

Pertama,Manida Niti Purbayudha yang berjudul “Analisis Teori 

Konsumsi Islam Terhadap Pola Konsumsi Siswa Melalui penggunaan 

Aplikasi SKOLA di SMK 13 Surabaya”. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMK PGRI 13  

Surabaya berkaitan dengan teori konsumsi Islam terhadap pola konsumsi  

siswa melalui penggunaan aplikasi SKOLA  maka dapat disimpulkan pola 

konsumsi siswa denga aplikasi SKOLA Pola konsumsi yang diterapkan 

oleh siswa SMK PGRI 13 Surabaya yaitu membiasakan diri mencatat 

kebutuhan supaya tidak membelanjakan barang yang tidak begitu 

dibutuhkan, mengecek tanggal kadaluwars`a dan label halal disetiap 

produk yang mereka beli, berbagi makanan dan berinfak untuk temannya 

yang kurang mampu, makan dan minum selalu mengingat Allah dan 

makan, minum sesuai adab yang sudah diperintahkan, tidak membbeli 

barang yang memiliki kategori barang mewah, jika memiliki kelebihan 

uang jajan mereka menyimpannya. 

Adapun persamaan dalam penelitian yaitu sama – sama 

menggunakan metode penelitian kualitatif,sedangkan untuk perbedaannya 

dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu variabelnya. 

Kedua, Wahyu Aji Fatma Dewi  yang berjudul “Dampak covid-19 

terhadap implementasi pembelajaran daring di sekolah dasar.” 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas bahwa 

dampak COVID-19 terhadap implementasi pembelajaran daring di sekolah 

dasar dapat dilakukan dengan baik. COVID-19 begitu besar dampaknya 

bagi pendidikan untuk memutus rantai penularan pandemik COVID-19 

pembelajaran yang biasanya dilakukan di sekolah sekarang menjadi 

belajar di rumah dengan menggunakan berbagai macam aplikasi seperti 

ruang guru, class room, zoom, google doc, google from, maupun melalui 
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grup whatsapp. Kegiatan belajar dapat berjalan baik dan efektif sesuai 

dengan kreatifitas guru dalam memberikan materi dan soal latihan kepada 

siswa, dari soal-soal latihan yang dikerjakan oleh siswa dapat digunakan 

untuk nilai harian siswa. Adapun  persamaan dalam penelitian ini yaitu 

menganalisisis problematika pembelajaran, sedangkan untuk  perbedaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu variabel. 

Ketiga, Despa Ayuniyang berjudul “Kesiapan Guru TK 

Menghadapi Pembelajaran Daring Masa Pandemi Covid-19” 

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Kesiapan Guru TK 

Menghadapi Pembelajaran Daring Masa Pandemi Covid-19” maka ditarik 

kesimpulan yaitu :Kesiapan guru taman kanak-kanak dalam pembelajaran 

sangatlah penting dengan berbagai kondisi apapun. Kesiapan tersebut 

mempengaruhi keberhasilan anak dalam pembelajaran. Hasil penelitian 

yang dilakukan bahwa masih terdapat guru yang belum siap dalam 

menghadapi pembelajaran daring pada masa pandemi covid-19 ini. 

Terdapat beberapa faktor yang membuat guru belum siap menghadapi 

pembelajaran daring, yaitu fasilitas yang kurang memadai baik dari pihak 

guru maupun dari pihak orang tua, dan  masih terdapat orang tua yang 

menganggap bahwa pembelajaran daring ini sulit dilakukan.Adapun 

persamaan dalam penelitian ini yaitu menganalisis probematika 

pembelajaran,sedangkan untuk perbedaannya yaitu variabel dan tingkat 

sekolahnya. 
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Keempat,Skripsi Yuliana yang berjudul “Kemampuan Guru 

Melaksanakan Variasi Pembelajaran Tematik Kelas IV di MI 

Munawariyah Palembang” 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penelti maka 

dapat di tarik kesimpulan bahwa kemampuan guru dalam melaksanakan 

variasi pembelajaran merupakan salah satu keterampulan yang harus 

dimiliki setiap guru dari seperti variasi dalam suara,memusatkan 

perhatian,membuat kesenyapan sejenak,variasi gerakan badan 

mimik,variasi media atau bahan ajar dan variasi interaksi. Penggunaan 

variasi dapat meningkatkan semangat belajar siswa dan memotivasi siswa 

untuk bertanya. Respon siswa saat melakukan variasi pembelajaran sangat 

berantusias siswa bukan hanya menjadi penerima tapi pemberi pendapat 

dan siswa mampu mencari pengalaman sendiri.Adapun persamaan dalam 

penelitian yaitu pelaksanaan pembelajaran, sedangkan perbedaannya 

terletak di variabel. 

Kelima,skripsi Nita Silviani yang berjudul “Penggunaan Virtual 

Learning Aplikasi Skype dalam Tahsinul Qur’an (Studi Kasus Pada 

Lembaga Bimbingan Al-Utsmani). Dalam hasil penelitian Nita Silviani 

fungsi skype antar user memiliki pandangan yang sama. Virtual learning 

dalam tahsinul Qur’an ini memudahkan komunikator dan komunikan 

dalam mengirimkan dan menerima pesan baik pesan verbal maupun non 

verbal melalui ekpresi wajah, gerak bibir, dan intonasi suara dalam 

melafalkan ayat-ayat al-Qur’an. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian Nita Silviani yaitu sama-sama menggunakan Virtual Learning. 
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Perbedaannya yaitu terletak pada variabel permasalahnya penelitian 

dahulu membahas tentang aplikasi skype sedang penelitian yang akan 

dilakukan memebaas tentang pembelajaran daring aplikasi whattsaap. 
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