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ABSTRAK 

 

Riska, Akbar Muazan. 2017. Kontribusi Media Pembelajaran Visual dalam 

Pembelajaran Fikih KelasVII  MTsN 2 Ponorogo Tahun Pelajaran 

2017/2018. Skripsi. Jurusan Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo.Pembimbing KharisulWathoni, M.Pd.I 

. 

Kata Kunci: Media Pembelajaran Visual, PembelajaranFikih, Hasil Belajar. 
 

Media pembelajaran merupakan suatu alat bantu dalam proses pembelajaran, 

suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses  belajar siswa, yang berisi 

serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi 

dan mendukung terjadinya proses pembelajaran. Pada tahun 2013 penggunaan media 

pembelajaran mulai diterapkan di MTsN 2 Ponorogo. Penggunaan media 

pembelajaran diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan 

terhadap proses pembelajaran. Kontribusi yang diberikan media pembelajaran bersifat 

secara langsung, bahkan efeknya dapat langsung bisa dilihat. 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1)  Untuk mengetahui 

implementsi penggunaan media visual gambar dalam pembelajaran fikih dan (2) 

Untuk mengetahui dampak penggunakan media pembelajaran visual gambar terhadap 

hasil belajar siswa kelas VII  MTsN 2 Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Untuk menjawab pertanyaan di atas, jenis penelitian yang digunakan adalah 

studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik 

analisis yang di berikan Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

Dari hasil penelitianini di temukan bahwasannya: (1) Bentuk penerapan 

media visual gambar dalam pembelajaran fikih di MTsN 2 Ponorogo,langkah pertama 

guru mengkondisikan kelas agar suasana kelas kondusif, selanjutnya guru 

menyampaikan sedikit materi tentang ibadah sholat wajib sebagai pengetahuan awal. 

Langkah kedua guru menampilkan materi ibadah sholat menggunakan gambar 

gerakan-gerakan sholat dengan alat bantuan slide, tidak hanya menampilkan gambar, 

guru juga sesekali memberi penjelasan agar siswa semakin paham. Diakhir guru 

memberikan beberapa pertanyaan untuk melihat pemahaman siswa terhadap materi 

ibadah sholat wajib lima waktu. (2) Dampak penggunaaan media visual gambar yaitu 

siswa semakin semangat belajar, tidak mudah jenuh, meningkatkan pemahaman 

siswa,motivasi belajar bertambah,mempermudah penampaian materi, materi dapat 

tersampaiakan secara efisien, materi dapat tersampaikan simpel dan utuh, penggunaan 

waktu dan ruang bisa efisien, dan agar guru tidak terlalu lama menggunakan metode 

ceramah. 

https://ilmu-pendidikan.net/pembelajaran/media-pembelajaran/kontribusi-media-pembelajaran
https://ilmu-pendidikan.net/pembelajaran/media-pembelajaran/kontribusi-media-pembelajaran
https://ilmu-pendidikan.net/pembelajaran/media-pembelajaran/kontribusi-media-pembelajaran
https://ilmu-pendidikan.net/pembelajaran/media-pembelajaran/kontribusi-media-pembelajaran
https://ilmu-pendidikan.net/pembelajaran/media-pembelajaran/kontribusi-media-pembelajaran


iii 
 

 



iv 
 

 

 

 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Ilmu pengetahuan pada saat ini khususnya dalam dunia pendidikan 

dituntut bisa mengembangkan atau memajukan serta meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia. Dalam hal ini pendidika memiliki peranan yang sangat 

penting. Sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan 

bangsa bisa dimunculkan dengan melahirkan suatu sistem pendidikan yang 

berkualiatas bedasarkan filosofis bangsa. Dan untuk mewujudkan pendidikan 

yang berkualitas, salah satu yang harus ada adalah guru yang memiliki 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional.
1
 

Guru merupakan komponen pebelajaran yang memegang peranan 

penting dan utama, karena keberhasilan proses belajar mengajar sangat 

ditentukan oleh faktor guru. Tugas guru adalah menyampaikan materi 

pelajaran kepada siswa melalui interaksi komunikasi dalam proses belajar 

mengajar yang dilakukannya. Ketidaklancaran guru dalam penyampaian akan 

membawa akibat terhadap pesan yang disamapaikan guru.
2
Untuk itu seorang 

guru harus memiliki kompetensi pedagogik yaitu memiliki kemampuan secara 

                                                             
1 Yuhdi Munadi,  Media Pembelajaran Sebuah Pendekatan Baru (Jakarta: Gaung Persada 

Press, 2010), 1. 
2 Basyiruddin Usman,  Asnawir, Media Pembelajaran (Jakarta: Delia Citra Utama, 2002),  1.  
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mendiologis dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Termasuk 

di dalamnya penguasaan dalam penggunaan media pembelajaran.
3
 

Media pembelajaran merupakan suatu alat bantu dalam proses 

pembelajaran, suatu  sistem yang bertujuan untuk membantu proses  belajar 

siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian 

rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses 

pembelajaran.
4
Media pembelajaran pada dasarnya upaya untuk mengarahkan 

peserta didik ke dalam proses belajar, sehingga mereka dapat memperoleh 

tujuan belajar sesuai apa yang diharapkan. Dalam  proses pembelajaran 

hendaknya seorang pendidik memperhatikan kondisi individu peserta didik, 

karena merekalah yang akan belajar. Peserta didik merupakan individu yang 

berbeda satu sama lain, mereka memiliki keunikan masing-masing tidak sama 

dengan yang lain.
5
Oleh karena itu, setiap proses  pembelajaran seorang 

pendidik harus memperhatikan perbedaan individu peserta didik tersebut, 

sehingga pembelajaran dapat merubah kondisi peserta didik dari yang tidak 

tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham.
6
 

Dalam pembelajaran yang baik, dibutuhkan media penunjang (alat 

peraga) yang maksimal, karena dengan adanya alat bantu (media 

pembelajaran) akan lebih memudahkan para pengajar untuk memberikan 

                                                             
3 Yuhdi Munadi, Media Pembelajaran:  Sebuah Pendekatan Baru. 2010, 1. 
4 Nur Fuadi, Profesionalisme Guru  (Purwokerto STAIN Press, 2012), 18. 
5Umi Machmudah dan Abdu Wahab Rasyidi, Active Learning dalam Pembelajaran  Bahasa 

Arab (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 61. 
6Ibid., 61. 
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pengertian dan pemahaman yang baik kepada peserta didik. Selain itu, dengan 

adanya media atau alat bantu maka peserta didik akan lebih tahu secara 

langsung apa yang sedang atau telah dijelaskan oleh pendidik.
7
Media 

merupakan alat informasi dan komunikasi, pengantar, penghubung, dan 

penyalur sesuatu hal dari satu sisi kesisi yang lainnya.
8
 

Media berbasis visual adalah media pembelajaran yang menyalurkan 

pesan lewat indera pandang atau penglihatan.
9
 Media berbasis visual 

memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual 

dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula 

menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi 

pelajaran dengan dunia nyata. Agar menjadi efektif, visual sebaiknya 

ditempatkan pada konteks yang bermakna.
10

 

Bentuk visual berupa: gambar representasi seperti gambar, lukisan atau 

foto yang menunjukkan bagaimana tampaknya suatu benda; diagram yang 

melukiskan hubungan-hubungan konsep, organisasi, dan struktur isi materia; 

peta yang menunjukkan hubungan-hubungan ruang antara unsur-unsur dalam 

isi materi; grafik seperti tabel, grafik, dan bagan yang menyajikan gambaran 

                                                             
7MelvinL. Silberman, Active Learning, 101 Cara Belajar Siswa Aktif (Bandung: Nusa Media, 

2006), 23. 
8Yudi Munadi, Media Pembelajaran  (Jakarta: Galing Persada, 2012), 3-6. 
9 Sukiman, Pengembangan Media Pembelajaran(Yogyakarta: Pedagogia, 2012), 85. 
10 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 89. 
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atau kecenderungan kata atau antarhubungan seperangkat gambar atau angka-

angka.
11

 

Penggunaan media atau alat bantu disadari oleh banyak praktisi 

pendidikan sangat membantu aktifitas proses pembelajaran baik di dalam 

maupun di luar kelas, terutama membantu prestasi belajar siswa. Proses 

pembelajaran akan berjalan efektif jika berlangsung dalam kondisi dan situasi 

yang kondusif, menarik, nyaman, dan menyenangkan. Oleh karena itu, guru 

dituntut untuk dapat memanfaatkan dan menggunakan peralatan yang lebih 

ekonimis, dan efisien serta melakukan usaha-usaha inivasi dalam 

pembelajaran. Media pembelajaran cenderung diklasifikasikan ke dalam alat-

alat grafis, fotografis atau elektronis untuk menangkap, memproses dan 

menyusun kembali informasi dan menyusun kembali informasi atau verbal.
12

 

Basyiruddin Usman dan Asnawir dalam bukuyang berjudul Media 

Pembelajaran, mengklasifikasikan ciri utama media pada tiga unsur pokok 

yaitu suara, visual, dan gerak. Setiap media pembelajaran mempunyai 

karakteristik  sendiri-sendiri.  Karakteristik  tersebut  dapat  dilihat  menurut 

kemampuan  media  pembelajaran  untuk  membangkitkan  rangsangan  indera 

                                                             
11Ibid., 89. 
12Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran  (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 320. 
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penglihatan, pendengaran, perabaan, pengecapan, maupun 

pembauan/penciuman.
13

 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Ponorogo adalah salah satu lembaga 

pendidikan formal yang mempunyai label Islam, tentunya dari pihak madrasah 

menginginkan peserta didiknya berprestasi dan berkualitas khususnya dalam 

bidang keagamaan. Dalam kehidupan sehari-hari siswa dituntut untuk 

menjalankan ibadah sesuai syariat. Pembelajaran fikih perlu diberikan kepada 

siswa karena ilmu fikih mempelajari tentang syariat atau hukum islam dan 

berbagai macam aturan hidup bagi manusia, baik yang bersifat individu 

maupun yang berbentuk masyarakat sosial.
14

 

Permasalahan yang sering kita jumpai dalam pengajaran khususnya dalam 

proses pengajaran tentang  agama Islam adalah bagaimana cara menyajikan 

materi kepada siswa secara baik sehingga diperoleh hasil yang efektif dan efisien 

atau hasil yang maksimal, disamping masalah lainnya yang sering didapati adalah 

kurangnya perhatian guru terhadap variasi penggunaan metode mengajar dalam 

upaya peningkatan mutu pengajaran secara baik.15 

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan siswa kelas 

VII H MTsN 2 Ponorogo beserta Bu Alfiah selaku guru mata pelajaran fikih, 

diperoleh hasil bahwa pembelajaran yang disampaikan cenderung dikuasai 

                                                             
13Apri Nuryanto, Materi Media Pembelajaran, (online), (h 

ttp://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/apri-nuryantospdstmt/media-pembelajaran.pdf, di 

akses 13 Maret 2017). 
14 Sidi Nazar Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqh (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 7-8. 
15 Basyirudin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam (Jakarta: Ciputat Pers, 

2002) , 31. 
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oleh guru dengan metode ceramah yang monoton, sehingga siswa hanya 

duduk mendengarkan dengan sesekali diberi kesempatan bertanya untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dajukan oleh guru. 
16

Dan ketika 

mereka sudah tidak lagi berkonsentrasi, merasa jenuh, menunjukkan kelesuan, 

sebagian meraka lebih memilih diam, termenung, menggeleng ketika ditanya, 

tidak mau bertanya ketika tidak memahami pelajaran, dan meletakkan kepala 

di atas meja. Hal tersebut disebabkan karena kurang bervariasinya 

penggunaan pendekatan pembelajaran dan metode yang disesuaikan dengan 

materi dan kondisi siswa, masih sangat terbatasnya media yang disediakan 

sekolah dan lemahnya kemampuan guru dalam memanfaatkan media 

pembelajaran.
17

 

 Keadaan ini sangat tidak sesuai dengan hasil belajar siswa. Dari 

hasilpost testhanya beberapa siswa saja yang mampu menjawab pertanyaan 

guru dengan baik yakni sekitar 15 dari 35 siswa.
18

 

Untuk mengatasi masalah tersebut agar tidak berkelanjutan, maka perlu 

diterapkan suasana belajar yang menyenangkan dan nyaman sehingga siswa 

termotivasi dalam kegiatan pembelajaran fikih, salah satunya dengan 

memanfaatkan media pembelajaran berbasis visual. Dengan melihat 

sekaligaus mendengar, siswa yang menerima materi pelajaran dapat lebih 

mudah dan lebih cepat mengerti. Belajar bedasarkan 10% dari apa yang kita 

                                                             
16 Lihat transkip observasi nomer  01/O/10-01/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
17

 Lihat transkip wawancara nomor 01/W/16-02/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
18

 Lihat transkip wawancara nomor 01/W/16-02/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
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baca, 20% dari apa yang kita dengar, 30% dari apa yang kita lihat, dan 50% 

dari apa yang kita lihat dan dengar.
19

 

Berdasarkan alasan tersebut Kepala sekolah MTsN 2 Ponorogo 

menginstruksikan pada pada semua guru agar menggunakan media 

pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran, serta bagi peserta didik 

agar memperbanyak belajar dan sering-sering membaca buku pelajaran.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti bermaksud 

untuk mengetahui konstribusi media pembelajaran visual dan hasil belajar dari 

konstribusi media pembelajarannya,yang akan ditulis dalam skripsi ini 

“Konstribusi Media Pembelajaran Visual dalam Pembelajaran Fikih Kelas VII 

MTsN 2 Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018”. 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada media pembelajaran visual berupa 

gambar dan dampak penggunaan media visual gambar dalam  pembelajaran 

fikih pada materi ibadah sholat wajib lima waktu kelas VII MTsN 2 Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2017/2018.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas dapat dihasilkan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

                                                             
19 Pupuh Fathurrohmn dan M. Sobry Sutikno, Stretegi Belajar Mengajar (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2017), 3. 
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1. Bagaimana implementsi penggunaan media visual gambar dalam 

pembelajaran fikih kelas VII  MTsN 2 Ponorogo  Tahun Pelajaran 

2017/2018? 

2. Bagaimana dampak penggunakan media pembelajaran visual gambar 

terhadap hasil belajar siswa kelas VII  MTsN 2 Ponorogo  Tahun Pelajaran 

2017/2018? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui implementsi penggunaan media visual gambar dalam 

pembelajaran fikih kelas VII  MTsN 2 Ponorogo  Tahun Pelajaran 

2017/2018. 

2. Untuk mengetahui dampak penggunakan media pembelajaran visual 

gambar terhadap hasil belajar siswa kelas VII  MTsN 2 Ponorogo  Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan persoalan dan tujuan diatas, penelitian ini diharapkan 

mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Dari  segi  ilmiah,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah 

wawasan ilmu  pengetahuan  dalam  dunia  pendidikan,  khususnya 
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mengenai  media pembelajaran fikih dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

dan untuk mencapai  tujuan  pembelajaran  yang  baik serta berkualitas, 

sehingga perlu penggunaan media yang bagus  dan cocok dalam suatu 

pembelajaran. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi lembaga sekolah, diharapkan hasil penelitian ini akan menjadi 

pijakan dalam pelaksanaan pembelajaran yang lebih baik serta memiliki 

relevansi terhadap kebutuhan siswa dan perkembangan jaman. 

b. Bagi guru atau pendidik. Hasil penelitian ini untuk menambah keilmuan 

dan keterampilan pendidik, sehingga pendidik lebih semangat dan 

bervariasi dalam proses belajar mengajar. 

c. Bagi peneliti adalah (1) untuk melatih dan mengembangkan media 

pembelajaran agar menjadi alat belajar yang komunikatif dan interaktif. 

(2) Menjadi alternatif referensi bagi peneliti berikutnya tentang 

kemungkinan dilakukannya penelitian  yang  serupa  serta dapat  

memberikan  motivasi, masukkan, saran, dan petunjuk untuk  

mengembangkan pembelajaran  yang  menarik bagi guru. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari enam bab. 

Tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, untuk lebih jelasnya akan penulis 

uraikan sebagai berikut:  
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Bab Pertama, pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai gambaran 

umum untuk memberi pola pemikiran bagi keseluruhan skripsi, meliputi latar 

belakang masalah yang memaparkan tentang kegelisahan peneliti. Fokus 

penelitian sebagai batasan masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah 

berupa pertanyaan yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini. 

Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang diperoleh setelah penelitian 

selesai. Manfaatpenelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan dan 

terjawabnya rumusan masalah secara akurat. Terakhir sistematika 

pembahasan yang memaparkan gambaran dari seluruh isi skripsi ini. 

Bab Kedua, kajian teori dan telaah pustaka. Kajian teori yaitu untuk 

mengetahui kerangka acuan teori yang digunakan sebagai landasan dalam 

melakukan penelitian yaitu tentang konstribusi media pembelajaran visual, 

yang meliputi: pengertian kontribusi media pembelajaran, macam-macam 

media pembelajaran, klasifikasi media pembelajaran, ciri-ciri media 

pembelajaran, fungsi media pembelajaran, media visual, dan hasil belajar. 

Sedangkan, telaah pustaka yaitu untuk menentukan posisi penelitian ini 

terhadap penelitian terdahulu. 

Bab Ketiga, metode penelitian.Bab ini berisi tentang pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis 

penelitiannya adalah studi kasus, kehadiran peneliti yaitu menunjukkan bahwa 

dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrument penelitian sekaligus 

pengumpul data, lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah di mana 
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penelitian dilakukan penetapan lokasi penelitian yang ditentukan berdasarkan 

pertimbangan logis dengan ilmiah. Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih 

adalah lembaga sekolah MTsN 2 Ponorogo, sumber data merupakan subjek 

dari mana data tersebut diperoleh, teknik pengumpulan data merupakan teknik 

atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan menjawab rumusan 

masalah penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data merupakan 

kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil penelitian menjadi 

informasi yang nantinya digunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan, 

pengecekan keabsahan temuan merupakan teknik yang digunakan dalam 

mengecek keabsahan data yang ditemukan, dan tahapan-tahapan penelitian 

merupakan proses pelaksanaan penelitian. 

Bab Keempat, deskripsi data. Dalam bab ini berisi tentang paparan data 

umum dan data khusus. Paparan data umum berisi: letak geografis, sejarah 

berdirinya MTsN 2 Ponorogo, sejarah bangunan, visi, misi dan tujuan, 

susunan organisasi, data santri. Sedangkan deskripsi data khusus 

memaparkan: Konstribusi Media Pembelajaran Visual 

dalamPembelajaranFikih dan hasil belajar siswa dengan adanya konstribusi 

media pembelajaran. 

Bab Kelima, analisi yaitu temuan penelitian yang memaparkan hasil 

analisis peneliti. Analisis dilakukan dengan cara membaca data penelitian 

dengan menggunakan teori-teori yang dipaparkan di bab II. Pembacaan 
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tersebut menghasilkan temuan penelitian tentang bagaimana implementsi 

penggunaan media visual gambar dalam pembelajaran fikih kelas VII  MTsN 

2 Ponorogo  Tahun Pelajaran 2017/2018 dan bagaimana dampak penggunakan 

media pembelajaran visual gambar terhadap hasil belajar siswa kelas VII  

MTsN 2 Ponorogo  Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Bab Keenam, Penutup, bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi 

yang penulis susun, didalamnya menguraikan tentang kesimpulan sebagai 

jawaban dari pokok permasalahan. Bab ini juga berisi saran-saran yang 

merupakan usul atau pendapat peneliti yang berkaitan dengan pemecahan 

masalah yang menjadi obyek penelitian ataupun kemungkinan penelitian 

lanjutan. Bab ini berfungsi mempermudah para pembaca dalam mengambil 

intisari hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, tindakan, motivasi, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
20

Beberapa 

peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan pengamatan, dua teknik 

yang biasa dikaitkan dengan metode kualitatif.Prosedur ini menghasilkan 

temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan 

beragam sarana.Sarana itu meliputi pengamatan dan wawancara, namun bisa 

juga mencakup dokumen, buku, kaset, video, dan lain-lain.
21

. 

Menurut Creswell yang dikutip olehRaco dalam bukunya yang berjudul 

Metode Penelitian Kualitatif, mendefinisikan pendekatan penelitian kualitatif 

sebagai pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahai suatu 

gejala sentral.Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai 

                                                             
20 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 6. 
21 Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, terj. Muhammad 

Shodiq dan Imam Muttaqien (Yogayakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 4-5.  
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peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum 

dan agak luas.Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks.Data yang 

berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian di analisis.Hasil analisis tersebut 

dapat berupa penggambaran atau deskripsi.Dari data-data itu peneliti membuat 

interpretasi untuk menangkap arti yang terdalam.
22

 

Sementara itu, penelitian kualitatif jugamemiliki sejumlah ciri-ciri yang 

membedakan dengan penelitian jenis lainnya. Adapun ciri-ciri yang diulas 

sebagai berikut: 

a. Latar alamiah, 

b. Manusia sebagai alat (instrument), 

c. Metode kualitatif, 

d. Analisis data secara induktif, 

e. Teori dari dasar, 

f. Deskriptif, 

g. Lebih mementingkan proses daripada hasil, 

h. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data.
23

 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan berupa studi 

kasus.Pengertian studi kasus menurut Robert Yin, sebagaimana dikutip oleh 

Sugiyono dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif dan R & 

D,adalah suatu inkuiri empiris yang: menyelidiki fenomena dalam konteks 

                                                             
22J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif (Cikarang: Grasindo, 2010), 7. 
23 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,8-12. 
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kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak 

dengan tegas; dan di mana: multi sumber bukti dimanfaatkan.
24

Studi ini 

berjangka lama, menggunakan observasi intensif.Umumnya data dikumpulkan 

dari informan dan wawancara bebas; analisis dan kesimpulan khusus berlaku 

bagi kasus obyek penelitian itu sendiri.Tujuan utama studi kasus adalah 

memahami secara menyeluruh suatu kasus (yang mungkin pribadi, satuan 

sosial, atau masalah), masa lampau dan perkembangannya.
25

 

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam suatu penelitian sangat penting, peneliti sebagai 

observasy partisipatory berfungsi menetapkan fokus penelitian, mewawancarai 

langsung kepada narasumber, mengikuti setiap pembelajaran dimana peneliti 

harus mencari sumber data, mengumpulkan data, mengolah data, menilai kualitas 

data, menganalisa data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas 

temuannya.
26

 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai human instrument dan dengan 

teknik pengumpulan data participant observation dan in depth interview 

(wawancara mendalam), maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber 

data.Dengan demikian penelitian kualitatif harus mengenal betul orang yang 

memberi data.
27

 

                                                             
24 Sugiyono,Metode Penelitian Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2010), 20. 
25 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 42. 
26 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2008), 60. 
27 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, 11. 
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Kali ini peneliti menggunakan observasi partisipatori yaitu peneliti 

melihat dan terjun langsung ke lapangan dan menggunakan wawancara terbuka, 

di mana narasumber bisa menjawab tanpa ada batas atau tidak terikat. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi yaitu Madrasah Tsanawiyah 

Negeri  di Jl. Ki Ageng Mirah No. 79 Japan Babadan Ponorogo. Alasan memilih 

lokasi penelitian ini karena : 

a. Peneliti melihat banyak kekurangan misalnya dalam penggunaan media 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran guru masih menggunakan metode 

ceramah, tanya jawab dan sebagainya, sehingga membuat para murid menjadi 

bosen dan suasana kurang aktif serta kurang semangat dalam belajar.  

b. Materi fiqih adalah salah satu mata pelajaran agama yang masih 

menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, sehingga banyak murid yang 

tidak memperhatikan guru saat pelajaran.  

4. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan 

tindakan sebagai sumber utama/primer, selebihnya adalah tambahan/ sekunder 

seperti data tertulis dan foto. Yang dimaksud kata-kata/ tindakan, yaitu kata-kata 

dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai. Sumber data ini dicatat 
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melalui catatan tertulis dan pengambilan foto sedangkan sumber data tertulis 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.28 

 

Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Bapak Tarib, M.Pd.I selaku kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah  

Negeri 2 Ponorogo. 

b. Ibu Alfiah, S.Ag selaku guru Mata Pelajaran fiqih. 

c. Drs. M. Sholih selaku guru Mata Pelajaran qurdis 

d. Hajar Muyassaroh siswi putri kelas VII H Madrasah Tsanawiyah Negeri 

2 Ponorogo 

e. Najwa Ayunda Aszahra siswi putri kelas VII H Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 2 Ponorogo 

f. Annisa Rofidatul A. siswi putri kelas VII H Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 2 Ponorogo 

g. Satrio Nugroho siswa putra kelas IX I Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 

Ponorogo. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan pada 

natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik 

pengumpulan data lebih banyak dari observasi berperan serta (participant 

                                                             
28 Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Ponorogo Jurusan Tarbiyah Edisi 

Revisi (Ponorogo: Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo, 2013),  43. 
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observation), wawancara mendalam (independent interview) dan 

dokumentasi.
29

Adapun pengumpulan data dilakukan dengan: 

a. Observasi 

Observasi  adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara mengadakan  

pengamatan  terhadap  objek,  baik   secara  langsung maupun tidak langsung, 

menggunakan teknik yang disebut dengan “pengamatan atau observasi”. Data 

observasi, khususnya observasi partisipasi, mengijinkan evaluator memahami 

latar belakang program seluasnya tidak hanya mungkin menggunakan 

pemahaman lain yang dicapai melalui wawancara. Tentu saja, tidak semua hal 

dapat diamati atau diamati secara langsung; dan observasi partisipan amat 

membutuhkan keterlibatan secara intensif dan oleh karena itu merupakan 

strategi evaluasi metode observasi, termasuk partisipasi dan pendekatan non-

partisipan, akan dibicarakan secara panjang lebar. 
30

 

Kali ini peneliti menggunakan observasi partisipatori, di mana peneliti 

melihat langsung proses pembelajaran fiqih didalam kelasuntuk mendapatkan 

data yang dibutuhkandan kontribusi  media  pembelajaran  visual untuk 

mendapatkan hasil belajar siswa. 

b. Wawancara 

Wawancara  adalah  cara  pengumpulan  data  dengan mengajukan  

pertanyaan  kepada  responden  secara  langsung. Wawancara dibagi menjadi 

                                                             
29 Sugiyono, Metode Penelitian, 225. 
30 Michael Quinn Patton, Metode Evaluasi Kualitatif, terj. Budi Puspo Priyadi (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2006), 10. 
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dua, yaitu wawancara tertutup (terbatas) dan terbuka (tidak terbatas). Peneliti 

menggunakan wawancara terbuka agar mendapatkan informasi tentang  

implementasi media pembelajaran berbasis visual dan hasil belajar 

menggunakan media pembelajaran berbasis visual dala pembelajran fiqih secara 

detail dan rinci. Wawancara ini dilakukan kepada informan yang telah 

disebutkan di sumber data. 

c. Dokumentasi 

Metode  dokumentasi  adalah  salah  satu  metode pengumpulan  data  

kualitatif  dengan  melihat  atau  menganalisis dokumen-dokumen  yang  dibuat  

oleh  subjek  sendiri  atau  oleh  orang  lain  tentang  subjek.  Studi  

dokumentasi  merupakan  salah satu  cara  yang  dapat  dilakukan  peneliti  

kualitatif  untuk mendapatkan  gambaran  dari  sudut  pandang  subjek  melalui  

suatu media tertulis atau dibuat langsung oleh subjek yang 

bersangkutan.
31

Teknik  ini  digunakan  untuk  mendapatkan  data  tentang profil 

sekolah, struktur organisasi, data siswa serta guru, foto, hasil ujian dan proses 

pembelajaran fiqih berbasis visual yang dilaksanakan di dalam kelas. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisa data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-

bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

                                                             
31 Tanpa Nama dan Tahun, (Http://eprints.ums.ac.id/25872/3/04._BAB_I.pdf, diakses 13 Maret 

2017). 
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orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang 

dapat diceritakan kepada orang lain. 

Teknik analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles & 

Huberman.Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interkatif dan berlangsung secara terus-menerus 

pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. 

Aktivitas dalam analisis data, meliputi: data reduction, data display, dan 

conclusion/verivication. 

a. Reduksi data 

Dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuat 

kategori. Dengan demikian data yang telah direduksikan memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya. 

Dalam penelitian ini, setelah seluruh data terkumpul, maka untuk 

memudahkan analisis, data-data yang masih kompleks dipilih dan difokuskan 

sesuai dengan implementasi media pembelajaran berbasis visual dalam 

pembelajaran fiqih. 
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b. Penyajian Data 

Mendisplaykan atau menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik, network, dan chart. Bila 

pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data, maka pola tersebut menjadi 

baku dan akan didisplaykan pada laporan akhir penelitian. 

Pada penelitian ini, setelah seluruh data dikumpulkan dan direduksi, 

selanjutnya data disusun secara sistematis agar lebih mudah dipahami. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi.
32

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Bagian ini memuat tentang usaha-usaha peneliti untuk memperoleh 

keabsahan temuannya.Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui 

dari konsep kesahihan validitas, keandalan, dan derajat kepercayaan keabsahan 

data. 

Dalam bagian ini peneliti harus mempertegas teknik apa yang digunakan 

dalam mengecek keabsahan data yang ditemukan. Peneliti menggunakan teknik 

pengecekan keabsahan data dengan triangulasi. Dalam pengujian kredibilitas ini 

diartikan sebagai pengecekan dari sumber kesumber dengan berbagai cara dan 

                                                             
32 Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Kuantitatif, Kualitatif, Library, dan PTK 

(Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016), 48-49. 
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berbagai waktu. Dalam penelitian ini digunakan triangulasi.
33

 Triangulasi dapat 

dilakukan dengan cara: 

1. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.  

2. Membandingkan hasil wawancara antara informan yang satu dengan informan 

yang lainnya.  

3. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan.
34

 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada empat tahap, antara lain: 

a. Tahap pra lapangan penelitian mengurus perizinan, menjajaki dan menilai 

keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi: memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengambil data. 

c. Tahap analisis data yang meliputi: analisis selama dan setelah pengumpulan 

data. 

d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian.
35

 

 

 

 

                                                             
33 Sugiyono, Memahami Penelitian kualitatif, 47. 
34 Nur Cahyani, Implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup Melalui Program Adiwiyata 

Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Islam Pada Siswa-Siswi MAN I Ponorogo (Skripsi, STAIN Ponorogo, 

2015), 17. 
35Ibid., 17.  
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

A. Diskripasi Data Umum 

1. Profil Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Ponorogo 

a. Letak Geografis Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Ponorogo 

Letak Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Ponorogo tidak jauh dari 

pusat kota. Dari pusat kota kurang lebih 7 KM ke arah timur menuju Jalan. 

Ki Ageng Mirah no.79 Kelurahan Japan Kecamatan Babadan, Kabupaten 

Ponorogo Jawa – Timur.36 

b. Latar Belakang Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Ponorogo 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Ponorogo merupakansalah satu 

Madrasah Tsanawiyah Negeri kedua di Kabupaten Ponorogo.Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 2 Ponorogo didirikan berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Agama RI Nomor : 27 Tahun 1980 (Relokasi dari  MTsN 

Gentong Ngawi). MTsN 2 Ponorogo merupakan madrasah yang sangat 

membanggakan karena sebagian besar alumninya menjadi tokoh-tokoh 

yang berpengaruh di masyarakat. Selain itu juga banyak alumni yang 

menjadi tokoh dan pejabat penting baik di lingkungan Kementerian 

                                                             
36 Lihat transkip dokumen nomor  01/D/28-02/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
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Agama sendiri maupun di kementerian lain, sehingga MTsN 2 Ponorogo 

sudah sangat dikenal oleh masyarakat khususnya Jawa Timur.
37

 

Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Ponorogo  adalah lembaga 

pendidikan umum ditingkat pertama, yang diselenggarakan oleh 

Departemen Agama (Kementerian Agama) yang mempunyai ciri khas 

dibidang pemahaman agama Islam, memiliki potensi sangat besar untuk 

menjadi salah satu keunggulan akademik dan nonakademik. Hal itu sesuai 

dengan visi yang diemban yakni “Terbentuknya Pribadi Muslim 

Indonesia Yang Berakhlaq Mulia, Berwawasan Global, Cerdas 

,Terampil,Yang Bertaqwa Dan Ber Iptek”.
38

 

Seiring dengan peningkatan prestasi di bidang akademik maupun 

non akademik, maka dari tahun ke tahun banyak orang tua yang 

mempercayakan putra-putrinya belajar di MTsN 2 Ponorogo, mengingat 

MTsN Ponorogo adalah: 

1) Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 (MTsN) berdiri sejak tahun 1980. 

2) Peningkatan jumlah peserta didik dalam setiap tahun ajaran baru 

3) Wahana kompetisi dengan sekolah-sekolah umum di luar Kementerian 

Agama. 

4) Pencitraan diri madrasah di wilayah Kab. Ponorogo dan sekitarnya. 

                                                             
37 Lihat transkip dokumen nomor02/D/28-02/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
38 Lihat transkip dokumen nomor02/D/28-02/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
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5) SDM Pendidik dan Tenaga kependidikan yang siap untuk 

berkompetisi. 

6) Terbentuk dan dilaksanakan-nya program kelas-kelas  pada tahun 

pelajaran 2017/2018 yaitu :  Reguler,  Bilingual, PDCI ( empat 

semester ).
39

 

c. Sejarah Berdirinya Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Ponorogo 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Ponorogo merupakan salah satu 

Madrasah Tsanawiyah Negerikedua yang berdiri di Kabupaten Ponorogo 

sejak tahun 1980.berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 

27 Tahun 1980 tanggal 31 Mei 1980, Semenjak berdirinya MTsN 2 

Ponorogo sampai sekarang telah mengalami pergantian kepemimpinan 

tokoh-tokoh hebat sebagai berikut: 

1) H. Muslim, BA. 

2) Drs. Abdullah. 

3) H. Kustho, BA. 

4) Drs. Sumardi Al Basyari. 

5) Drs. H. Imam Asngari, SH, MPd. 

6) Drs. H. Sutarto Kerim. 

7) Drs. Moch Haris, M Pd. I. 

8) Drs. Tarib, M.PdI
40

 

                                                             
39 Lihat transkip dokumen nomor02/D/28-02/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
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Di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh kepala madrasah di atas, 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Ponorogo menunjukkan peningkatan 

kualitas dan eksistensinya dalam pendidikan karakter keagamaan. Dan kita 

berharap dengan semakin bertambah usia, semakin mampu memberikan 

sumbangan yang terbaik bagi syiar Islam dan kemajuan iptek yang 

didasari oleh kemantapan imtaq.
41

 

Seiring dengan waktu madrasah ini terus melakukan upaya 

peningkatan mutu. Salah satu bentuk upaya peningkatan mutu pendidikan 

dan pengajaran di Madrasah Tsanawiyah Negeri Ponorogo adalah 

pengembangan sarana dan prasarana di Madrasah. Dengan adanya berbagi 

program peningkatan mutu, maka madrasah bisa meningkatkan bentuk 

pelayanan pendidikan kepada seluruh peserta didik, baik reguler, cerdas 

istimewa maupun bakat istimewa; sekaligus bisa mengoptimalkan seluruh 

potensi yang dimiliki oleh peserta didik Madrasah Tsanawiyah Negeri 

(MTsN) Ponorogo.
42

 

Demi mewujudkan cita-cita di atas, maka seluruh komponen yang 

ada senantiasa bertekad untuk selalu menyatukan visi-misi dan 

                                                                                                                                                                              
40 Lihat transkip dokumen nomor03/D/28-02/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
41 Lihat transkip dokumen nomor03/D/28-02/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
42 Lihat transkip dokumen nomor03/D/28-02/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
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kekompakan, sehingga dapat tercipta suasana yang kondusif agar proses 

belajar mengajar berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan bersama.
43

 

d. Identitas Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Ponorogo
44

 

Nama Sekolah  : MTsN 2 Ponorogo 

Kepala Sekolah  :  Drs. Tarib, M.PdI 

Status Sekolah  : Negeri dan Hak Milik 

NIS   : 121135020002 

Tahun berdiri  : 1980 

Jumlah siswa  : 838 Siswa/Siswi 

Jumlah Guru  : 60 Guru 

Table 1.1 

No. SUB VARIABEL REALITAS 

1. Nama MTsN  MTsN 2 Ponorogo 

2. Nomor SK No. 27 tahun 1980 

3. Alamat : Propinsi Jawa Timur 

 Kabupaten Ponorogo 

 Kecamatan Babadan 

 Kelurahan Ds. Japan 

 Jalan Jl. Ki Ageng Mirah no. 79 

 Kode Pos 63491 

                                                             
43 Lihat transkip dokumen nomor03/D/28-02/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
44 Lihat transkip dokumen nomor04/D/28-02/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
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 Telepon/Fax ( 0352 ) 461227 

4. Status Negeri 

5. Penerbit SK Menteri Agama 

6. Gedung Sekolah yang digunakan Milik sendiri 

7. Waktu Belajar Pagi Hari 

e. Visi, Misi dan Tujuan Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Ponorogo 

1) Visi 

“Terbentuknya Pribadi Muslim Indonesia Yang Berakhlaq Mulia, 

Berwawasan Global, Cerdas, Terampil, Yang Berimtaq Dan Ber 

Iptek.” 

Indikator: 

a) Taat melaksanakan ajaran-ajaran Agama Islam terutama sholat 

lima waktu dan amaliah ibadah lainnya. 

b) Berperilaku Islami dalam kehidupan sehari-hari sesuai nilai-nilai 

luhur akhlak yang mulia termasuk membiasakan diri untuk 

beramal. 

c) Meningkatnya hasil prestasi belajar siswa dalam berbagai bidang 

dalam setiap tahunnya termasuk didalamnya mengikuti event-

event yang ada. 



29 
 

d) Sadar akan pentingnya budaya hidup bersih dan sehat berwawasan 

lingkungan. 

2) Misi 

a) Menumbuh kembangkan sikap dan perilaku yang amaliah islami 

serta nilai-nilai budaya bangsa dalam kehidupan nyata. 

b) Mengembangkan kurikulum yang bertaraf internasional untuk 

mata pelajaran MIPA, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab dengan 

mengadopsi atau mengadaptasi kurikulum dari negara maju 

sebagai acuan untuk mengembangkan kurikulum bertaraf 

internasional. 

c) Melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai 

sumber (multi resources) dan berbasis pada teknologi informasi 

dan komunikasi (TIK). 

a) Melaksanakan proses pembelajaran secara aktif, inovatif, kreatif, 

efektif, kooperatif, komunikatif, dan inspiratif terhadap peserta 

didik. 

b) Menumbuhkan semangat kepedulian lingkungan sosial, 

lingkungan fisik, dan lingkungan cultural. 

c) Menumbuhkan semangat berkompetisi dalam berbagai kompetensi 

bagi seluruh  warga madrasah. 
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d) Mengembangkan potensi dan kreativitas warga Madrasah yang 

unggul dan mampu bersaing baik di tingkat regional, nasional, 

maupun internasional. 

e) Menerapkan Manajemen Berbasis Madrasah (MSBM) secara 

profesional dan mengarah kepada manajemen mutu pendidikan 

yang telah distandarkan  dengan melibatkan seluruh warga 

madrasah dan lembaga terkait lainnya dalam bentuk MOU. 

f) Menjalin kemitraan dengan sekolah/madrasah unggul dan 

perguruan tinggi sebagai pendamping pengembangan 

kelembagaan, sumberdaya manusia, kurikulum dan kegiatan 

belajar mengajar dam bentuk MOU. 

Seiring sejalan dengan Visi dan Misi madrasah tersebut, maka 

dengan terpenuhinya prasarana (ruang kelas, laboratorium, GOR, 

asrama ruang rapat dll) diharapkan mampu mempacu prestasi pesrta 

didik dan warga madrasah pada umumnya sehingga warga madrasah 

mampu mewujudkan Visi dan Misi MTsN Ponorogo dalam jangka 

pendek, menengah dan jangka panjang, karena Visi dan Misi 

merupakan gambaran Madrasah di masa yang akan datang. 
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3) Tujuan Madrasah  

Tujuan yang diharapkan dari penyelenggaraan pendidikan di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Ponorogo adalah : 

a) Memenuhi kebutuhan peserta didik yang memiliki karakteristik 

spesifik dari segi perkembangan kognitif dan efektifnya. 

b) Memenuhi hak asasi peserta didik sesuai dengan kebutuhan 

pendidikan bagi dirinya sendiri. 

c) Memenuhi minat intelektual dan perspektif masa depan peserta 

didik. 

d) Memenuhi kebutuhan aktualisasi diri peserta didik. 

e) Menimbang peran peserta didik sebagai aset masyarakat dan 

kebutuhan masyarakat untuk pengisian peran. 

f) Menyiapkan peserta didik sebagai pemimpin masa depan. 

g) Menghasilkan output dan outcome MTsN 2 Ponorogo yang lebih 

berkualitas. 

h) Memberi kesempatan kepada siswa yang memiliki kemampuan di 

atas rata-rata untuk menyelesaikan program belajar lebih cepat.
45

 

 

 

                                                             
45 Lihat transkip dokumen nomor05/D/28-02/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
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f. Susunan / Struktur Oragnisasi Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 

Ponorogo
46

 

Table 1.2 

No JABATAN NAMA  

I KEPALA SEKOLAH Drs. Tarib, M.Pd.I 

  Waka Kesiswaan Mashudi, S.Ag, M.Pd.I 

  Waka Kurikulum Latif Usman Wahib, S.Ag 

  Waka Sarpras Budi Santoso, S.Pd 

  Waka Humas Ratna Juwita, S.Pd 

II PENGELOLA PROG. Kelas PDCI  

  Ketua Hefin Dwi Rifia Juliani,S.Pd 

  Sekertaris Hendrik Hermawan, M.Pd 

  Pengelola Dana Kegiatan Ana Rahmawati, S.Ag 

  Pemandu Bahasa Inggris Sugihartatik, M.Pd 

III PENGELOLA PROG. Kelas 

BILINGUAL 

 

  Ketua  Siti Fathul Jannah, S.Pd, M.Pd 

  Sekertaris Ghufron Abidin, S.Pd 

  Pengelola dana kegiatan Hayati Mukaromah, S.Pd 

  Koordinator bidang Afif Ferdiansyah, S.Ag 

  Bidang bahasa arab  Ahmad Maghfur, S.S 

  Bidang bahasa inggris Sofwan Afifah, S.Ag 

  Bidang keagamaan Badar Basuki, S.Ag  

  Anggota Ermy Widayati, S.Pd 

  Anggota  Heri Eko Asysyakiri, M.Pd 

                                                             
46 Lihat transkip dokumen nomor06/D/28-02/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
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IV PENGELOLA PROGRAM 

REGULER 

 

  Ketua Doni Arista Candra, ST 

  Sekertaris Diana Siswati, M.Pd.I 

  Pengelola dana kegiatan Fauziyah Azzahro, S.Pd.I 

V TIM PENGAJARAN Hendrik Hermawan, M.Pd 

Endang Ratnawati, S.Pd 

Doni Candra Arista, S.T 

VI BIMBINGAN DA KOSELING  

  Koordinator Siti Umami Herlina, S.Pd 

  Anggota Sulanjari, S.Pd 

Ana Rahmawati, S.Ag 

Sri Hidayati, S.Pd 

 

g. Data Siswa/Siswi dan Guru 

Data siswa Madrasah Tsanawiyah 2 Ponorogo khususnya kelas VII 

H berjumlah 34 siswa terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 18 siswa 

perempuan serta satu guru wali kelas bernama Fauziyah Azzahro, S.Pd.I.  

Data guru Madrasah Tsanawiyah 2 Ponorogo berjumlah 60, untuk 

guru yang sudah PNS Kemenag berjumlah 45 guru, dan guru magang atau 

honorer berjumlah 15 guru.
47

 

 

 

                                                             
47 Lihat transkip dokumen nomor 07/D/28-02/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Implementasi Penggunaan Media Pembelajaran Visual Gambar/Foto 

Dalam Pembelajaran Fiqih. 

Proses pembelajaran fiqih di MTsN 2 Ponorogo lebih 

mengedepankan pada usaha menjadikan siswa sebagai subjek pendidikan, 

artinya siswa ikut terlibat aktif dalam setiap pembelajaran. Dengan 

keaktifan siswa tersebut diharapkan tujuan pembelajaran bisa tercapai 

secara maksimal. Dari beberapa media visual yang digunakan peneliti 

memfokuskan pada media visual berupa gambar/foto.Sebagai mana yang 

di ungkapkan Ibu Alfiah, “dalam kurikulum 13 seharusnya anak yang 

lebih aktif dalam pembelajarn. Akan tetapi, seandainya guru tidak ikut 

serta maka pembelajaran akan menjadi pasif. Jikalau hanya salah satu saja 

yang aktif maka suasana dalam pembelajaran akan terkesan kaku”.
48

 

Hal ini juga diperjelas Bapak M. Sholeh, mengatakan: 

Sebenarnya sejak awal pelajaran anak di tuntut aktif tapi dalam 

kenyataannya, anak lebih cenderung diam dan tidak memberikan 

respon. Untuk itu dalam hal ini saya memposisikan sebagai 

fasilitator dan memberikan motivasi agar siswa lebih aktif.
49

 

 

Setelah peneliti melakukan beberapa kali observasi dan mengamati 

di kelas saat proses pembelajaran, peneliti menemukan bahwa guru 

menggunakan media pembelajaran yaitu media visual dalam mengajar, 

                                                             
48 Lihat transkip wawancara nomor 03/W/08-03/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
49 Lihat transkip wawancara nomor 03/W/10-03/2018 pada ;ampiran hasil penelitian. 
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tetapi tidak semuanya menggunakan media visual, ada juga yang masih 

menjelaskan dengan metode lain seperti metode ceramah, bermain atau 

jigsaw dll.
50

 

 Dari observasi yang peneliti lakukan, peneliti mencari kejelasan 

tentang manfaat atau kontribusi dariPenggunaan media pembelajaran 

visual dalam proses belajar. Selama ini media pembelajaran sangat kurang 

di manfaatkan apalagi di ranah pendidikan agama, karena sebagian besar 

pembelajaran masih menggunakan  metode lama yaitu ceramah.Bapak 

Tarib selaku kepala MTsN 2 Ponorogo , beliau mengatakan:  

Dalam pembelajaran fiqih dengan menggunakan media visual 

sangatlah penting, karena pembelajaran yang menggunkan media 

visual siswa akan lebih cepat paham dan siswa cepat mengerti apa 

yang dimaksud oleh pengajar. Tidak hanya itu, media visual juga 

memudahkan pengajar dalam menyampaikan suatu materi sehigga 

suasana pembelajaran lebih aktif dan menyenangkan”.
51

 

 

Tambahan penjelasan dari Bu Alfiah, tentang pentingnya media 

pembelajaran visual dalam pembelajaran fiqih, yaitu: 

Sangat penting, karena dalam pembelajaran fiqih dibutuhkan suatu 

perantara yaitu media, dengan adanya media proses pembelajaran 

akan lebih menyenangkan. Media mempunyai peraran sangat 

penting yaitu membantu pengajar atau guru untuk mempermudah 

dalam menjelaskan suatu materi. Siswa pun juga lebih cepat 

mengerti dan paham apa yang diajarkan oleh guru ketika 

menggunakan media pembelajaran.
52

 

                                                             
50  Lihat transkip observasi nomer  01/O/10-01/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
51  Lihat transkip wawancara nomor 01/W/16-02/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
52 Lihat transkip wawancara nomor 01/W/08-03/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
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Penjelasan bu Alfiah juga diperkuat dengan pernyataan yang di 

ungkapkan oleh Hajar Muyassaroh,”Sangat penting, karena materi yang 

ada di pelajaran fiqih tidak bisa diserap oleh siswa secara instant tanpa 

adanya penjelasan dari guru, maka dari itu perlu adanya media guna untuk 

mempermudah guru untuk melaksanakan kewajibannya yaitu 

memahamkan siswa terhadap materi.”
53

 

Hal serupa juga di ungkapkan oleh Annisa Rofidatul A, 

menurutnya, “Menurut saya sangat penting,  sebab dengan media visual 

tersebut dapat lebih memudahkan para siswa dalam mengerti dan 

memahami materi”.
54

 

Dari beberapa alasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan 

bahwa  media pembelajaran visual dalam pembelajaran fiqih sangatlah 

penting untuk mencapai tujuan hasil belajar yang diharapkan. 

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan bagaimana kontribusi  

media pembelajaran berbasis visual dalam pelajaran fiqih dilaksanakan. 

Adapaun manfaat atau kontribusi media pembelajaran berbasis visual 

dalam pembelajaran fiqih, sebagai berikut: 

 

 

                                                             
53 Lihat transkip wawancara nomor 01/W/14-03/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
54 Lihat transkip wawancara nomor 01/W/16-03/2018 pada lampiran hasil penelitian. 



37 
 

a) Media Visual Dapat Memperjelas Materi 

Media pembelajaran visual membantu siswa MTsN 2 Ponorogo 

memfasilitasi kegiatan belajar mengajar. Selain untuk membantu 

mempercepat pemahaman siswa tentang materi-materi fiqih, 

penggunakan media visual juga sebagai penjelas ketika ada beberapa 

materi yang kurang jelas. Seperti saat materi sholat, wudhu dan haji 

dengan adanya media pembelajaran visual maka akan ditampilkan 

sebuah gambar tentang tata cara dan praktek yang benar. Sehingga 

siswa akan lebih cepat paham dan mengerti tentang materi yang 

kurang paham, sebagaimana yang diungkapkan Bu Alfiah, beliau 

mengatakan: 

Media visual sebagai penjelas artinya Dengan adanya gambar, 

grafik, pola dan yang lainnya maka akan terlihat lebih jelas. 

Sehingga, siswa akan lebih cepat paham apa yang saya 

sampaikan. Media visual membantu dan mempermudah proses 

belajar mengajar yang dikalau ada materi yang kurang jelas.
55

 

 

Dan tambahan penjelasan Bapak Sholeh yaitu, 

Media visual dapat menjadi penjelas artinya ketika guru 

menerangkan, menjelaskan materi dengan panjang tapi siswa 

tetep belum paham dengan penjelasan guru. Dengan bantuan 

media visual, maka dapat mempermudah guru serta mengatasi 

ketika guru menjelaskan materi masih kurang jelas.
56

 

Penjelasan ini didukung oleh Hajar Muyassaroh, siswi kelas VII 

H, menurutnya “ketika Bu Alfiah menjelaskan materi fiqih pada bab 

                                                             
55 Lihat transkip wawancara nomer 11/W/08-03/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
56 Lihat transkip wawancara nomer 11/ W/10-03/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
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ibadah yang kurang jelas dan sulit dipahami, bisa diperjelas dengan 

media visual gambar yang ada di depan”.
57

 

Annisa Rofidatul A memberikan keterangan untuk memperkuat 

pernyataan Hajar Muyassaroh, dia mengatakan, “menurut saya,ketika 

bu Alfiah menjelaskan dengan ceramah saya lebih kurang paham 

tentang materi tersebut, sehingga pada pertemuan selanjutnya bu 

Alfiah menggunakan media visual. Dan saya pun lebih cepat paham 

dengan penjelasan guru daripada yang lalu”.
58

 

Hal ini juga diungkapkan oleh Satrio Nugroho, siswa kelas IX 

di MTsN 2 Ponorogo, “Saya paham dengan penjelasan yang di 

sampaikan Bu Alfiah, karena apa yang dikatakan oleh Bu Alfiah 

kurang lebih sama dengan yang ada digambar. Walaupun sudah ada 

buku, menurut saya lebih enak melihat gambar, karena lebih jelas dan 

cepat untuk dipahami”.
59

 

Peneliti melakukan observasi untuk mengikuti kejelasan dari 

data tersebut. Dengan mengikuti jalannya pembelajaran dari awal 

sampai akhir, peneliti melihat bahwa dalam menyampaikan materi 

fiqih, penyampaian bu Alfiah jelas dan dapat dipahami. Dengan begitu, 

siswa tidak lagi bingung atau merasa kurang paham tentang materi 

                                                             
57 Lihat transkip wawancara nomer 11/ W/14-03/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
58 Lihat transkip wawancara nomer 11/ W/16-03/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
59 Lihat transkip wawancara nomer 11/ W/24-03/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
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karena dengan adanya media visual akan memudahkan siswa 

memahami dan memperjelas materi. 

b) Media Visual Dapat Menarik Perhatian Siswa. 

Dalam kegiatan belajar mengajar, bu Alfiah membutuhkan 

kesiapan dan persiapan alat yang dibutuhkan utuk mengajar fiqih. 

Kesiapan ini dibutuhkan agar penyampaian materi fiqih dapat menarik 

perhatian siswa. 

Saat peneliti mengikuti jalannya belajar mengajar di kelas, bu 

Alfiah berusaha agar siswa turut aktif dan antusias dalam belajarnya 

dan tidak membuat bosan dalam memberikan materi fiqih. Untuk 

menarik perhatian siswa, bu Alfiah memfokuskan kepada siswa yang 

ramai sendiri dan yang pasif di dalam kelas. Dengan begitu, materi 

yang disampaikan bu Alfiah dapat dipahami siswa. Pada penyampaian 

materi, beliau menampilkan gambar- gambar dengan warna yang 

manarik agar siswa tidak jenuh dengan keadaan atau suasana di dalam 

kelas.
60

 

Penjelasan yang disampaikan  oleh bu Alfiah, didukung juga 

dengan pernyataan Annisa Rofidatul A menurutnya, “Bu Alfiah Sebisa 

mungkin menggunakan gambar-gambar yang menarik agar siswa 

dapat tertarik dan memerhatikan pelajaran,karena siswa juga lebih 

                                                             
60 Lihat transkip observasi nomor 03/O/14-02/2018 pada lampiran hasil penelitian.  
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cepat paham ketika bu Alfiah menjelaskan materi menggunakan media 

gambar yang membuat siswa semakin tertarik dalam belajar”.
61

 

Sedangkan Najwa Ayunda mengatakan, “Beliau menggunakan 

gambar-gambar yang dapat menarik perhatian siswa untuk fokus 

memperhatikan penjelasan beliau yang di tampilakan, karena saya 

sendiri lebih suka melihat gambar daripada dijelaskan dengan 

ceramah.
62

 

Sementara menurut Hajar Muyassaroh, dalam penggunakan 

media visual dapat menarik perhartian siswa dalam belajar. Dengan 

demikian, siswa akan lebih mudah dalam mempelajari materi yang 

disampaikan, “Naluri anak itu biasanya lebih senang dengan sesuatu 

yang dilihat terutama yang bergambar ketika membaca buku. Contoh 

kecil saja ketika siswa membuka buku pelajaran pasti yang pertama 

kali di amati adalah gambarnya justru bukan tulisan yang seharusnya 

dibaca”.
63

 

Dengan menggunakan media pembelajaran visual dalam proses 

belajar mengajar, dapat menarik perhatian siswa dengan menampilkan 

gambar-gambar dan pilihan warna serta materi yang mudah dipahami. 

                                                             
61 Lihat transkip wawancara nomor 09/W/16-03/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
62 Lihat transkip wawancara nomor 09/W/20-03/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
63 Lihat transkip wawancara nomor 09/W/14-03/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
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Dengan adanya media pembelajaran visual, akan mendorong siswa 

mencintai ilmu dan gemar mencari informasi. 

c) Media Visual Dapat Memperkuat Daya Ingat Siswa. 

Penggunaan media pembelajaran khususnya penerapan media 

visual dalam belajar mengajar sangatlah membantu siswa dalam 

memahami materi dan memperkuat daya ingat siswa  

Kebanyakan siswa mempunyai kemampuan berfikir 

menangkap pelajaran, motivasi serta gaya belajar maupun cara 

mengerjakan tugas yang berbeda-beda, sesuai dengan latar belakang 

siswa yang berbeda-beda. 

Dengan adanya media, semua ini akan dapat meringankan 

beban seorang guru dalam menyampaikan materi-materi. Sehingga 

dengan media visual, materi yang di sampaikan dapat dipahami, 

dimengerti, dipelajari dan dapat merangsang siswa untuk berfikir aktif 

dalam menyerap materi.  

Annisa Rofidatul A menuturkan, dengan media pembelajaran 

dalam memahami materi pelajaran fiqih akan lebih mudah. Sehingga, 

apa yang biasanya dibayangkan akan lebih cepat terselasaikan dengan 

melihat tampilan gambar yang sesuai materi. Dia mengungkapkan, 

“dengan menggunakan media visual tersebut secara tidak langsung 

dapat memperkuat daya ingat saya serta siswa lain. Dikarenakan apa 
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yang diliat lebih cepat terekam diotak daripada yang didengar. Dan 

setiap individu mempunyai daya ingat yang berbeda dalam mengingat 

materi”.
64

 

Dari observasi yang dilakukan, peneliti melihat bahwa daya 

serap siswa terbilang cukup tanggap, terbukti ketika bu Alfiah 

mengajukan beberapa pertanyaan siswa segera menjawab dengan tepat 

dan jelas. Hanya beberapa siswa yang masih malu-malu untuk 

menjawab.Hal ini  wajarterjadi, karena daya serap siswa pasti berbeda 

dalam menerima materi. Bisa jadi karena faktor orang tua, teman dan 

lingkungan.
65

 

Seperti yang dipaparkan olehNajwa Ayunda selama dia 

mengikuti pelajaran fiqih, dia mengatakan: 

Belajar fiqih itu memang sedikit sulit, karena membutuhkan 

pemahaman yang tinggi dalam menyerap materi yang 

disampaikan. Tidak semua siswa langsung paham yang 

disampai. Pada kegiatan belajar mengajar, bu Alfiah tidak 

menerangkan materi dengan terori saja akan tetapi dengan 

demontrasi juga. Beliau juga menggunakan media visual agar 

siswa dapat cepat memahami apa yang disampaikan.
66

 

 

Apa yang diungkapan oleh Najwa Ayunda diperjelas lagi oleh 

bu Alfiah. Dengan menggunakan media, proses dalam menangkap 

materi akal lebih mudah. Menurut beliau: 

                                                             
64 Lihat transkip wawancara nomor 12/W/16-03/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
65 Lihat transkip observasi nomor 03/14-03/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
66 Lihat transkip wawancara nomor 12/W/20-03/2018 pada lampiran  hasil penelitian. 
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Dengan menggunakan sebuah media gambar dalam 

pembelajaran fiqih, pengertian, dan makna yang rumit bisa 

diserderhanakan. Dengan begitu, adanya pola, gambar , grafik 

dll semua akan terlihat jelas dan lebih tertanam di otak. Anak 

cenderung lebih cepat menghafal dengan melihat  gambar 

ketimbang hanya membaca tulisan saja.
67

 

 

Penjelasan yang disampaikan bu Alfiah, di perjelas lagi oleh 

Hajar Muyassaroh, mengatakan “dengan adanya media visual saya 

akan lebih mengingat dari apa yang dilihat bukan hanya yang didengar 

ataupun yang dibaca. Karena Bu Alfiah menggunakan gambar-gambar 

yang menarik untuk di lihat”.
68

 

Dari beberapa pernyataan yang telah di ungkapan, bahwa 

media pembelajaran visual dapat membuat daya ingat siswa lebih kuat 

disbanding tanpa menggunakan media. 

d) Penerapan Media Visual Dapat Meningkatkan Minat Dan 

Motivasi. 

Motivasi adalah dorongan atau ajakan kepada siswa agar siswa 

terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Dengan adanya minat 

dan motivasi, semoga dapat meningkatkan minat untuk belajar dan 

mendorong siswa lebih tertarik belajar fiqih. Dengan begitu, siswa 

akan lebih cepat mngingat pelajaran dan akan lebih mudam 

mempelajari materi fiqih ketika minat dan motivasi itu muncul. Seperti 

yang di ungkapkan bu Alfiah: 

                                                             
67 Lihat transkip wawancara nomer 12/W/08-03/2018 pada lampiran  hasil penelitian. 
68 Lihat transkip wawancara nomor 12/W/14-03/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
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Dengan ini akan terlihat, bahwa penggunakan media 

pembelajaran sangat dibutuhkan. Dimana ada daya tarik 

tersediri bagi siswa untuk tetap mengkuti pelajaran fiqih. 

Dampak dari adanya media ini adalah rasa senang, termotivasi 

dan minat siwa untuk tetap mengikuti pelajaran. Dengan begini, 

dalam pembelajaran fiqih saya menggunakan media gambar 

yang saya tampilkan dalam slide agar lebih menarik  dan minat 

belajar siswa menjadi lebih menyenangkan tidak terkesan 

monoton.
69

 

 

Satrio Nugroho menambahkan pernyataan untuk mendukung 

yang dinyatakan bu Alfiah, ia mengatakan “ denganadanya media 

pembelajaran fiqih, dapat mengbangkitkan  motivasi dan minat belajar 

siswa.”
70

 

Selain itu, penggunakan media dibuat semenarik mungkin agar 

dapat menumbuhkan minat dan motivasi siswa dalam belajar. Dengan 

menggunakan kreasi dan inovasi dalam setiap pembelajaran untuk 

memberikan kesan menarik dan tidak monoton, seperti menampilkan 

gambar yang lucu dengan warna yang menarik. Dengan begini siswa 

akan merasa senang untuk mengikuti pelajaran sampai selesai. Jika 

siswa sudah merasa tertarik dalam belajar, maka materi fiqih yang 

disampaikan beliau akan lebih cepat diserap oleh siswa. 

Hajar Muyassaroh mengakatan, “Karena media visual 

menggunakan bahan berbasis gambar, atau sesuatu yang bisa dilihat, 

maka dari itu siswa akan lebih tertarik dengan nuansa tersebut. 

                                                             
69 Lihat transkip wawancara nomor 13/W/08-03/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
70 Lihat transkip wawancara nomor 13/W/24-03/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
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Sehingga memungkinkan siswa akan lebih termotivasi dan minatnya 

siswa menjadi lebih tinggi untuk belajar.
71

 

Saat melakukan pengamatan, setiap siswa memiliki cara yang 

berbeda dalam membangkitkan minat belajar. Bu Alfiah dalam 

membakitkan minat belajar siswa menggunan media visual yaitu 

berupa gambar, agar siswa antusias dan termotivasi untuk mengikuti 

pelajaran. Terbukti dengan mennggunakan media visual gambar, siswa 

tidak lagi terlihat bosan atau jenuh, walaupun masih ada yang ramai 

beberapa atau yang mengantuk, tetapi itu bisa di atasi oleh bu Alfiah 

dengan menampilkan gambar yang ditampilkan di slide. Serta cara 

mengajar beliau yang tidak monoton dalam mengajar. Dan sesekali 

beliau juga memberikan hiburan atau permainan agar siswa tidak 

jenuh.
72

 

Dari observasi yang peneliti sudah lakukan, peneliti 

menanyakan kepada Najwa Ayunda, tentang penggunaan media visual 

dalam pembelajaran. dia mengatakan, ”ketika siswa mulai jenuh dan 

tidak semangat dalam belajar, dalam hal ini, bu Alfiah menjelaskan 

materi menggunakan alat bantu yaitu media visual dengan 

                                                             
71 Lihat transkip wawancara nomor 13/W/14-03/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
72 Lihat transkip observasi nomor  04/O/10-03/2018 pada lampiran hasil penelitian. 



46 
 

menampilkan beberapa gambar yang membuat siswa termotivasi dan 

minat belajar siswa bertambah.”
73

 

Dengan begitu sudah jelas, bahwa dengan menggunakan media 

visual akan menambah minat dan motivasi siswa untuk belajar dengan 

giat, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan. 

e) Media Visual Dapat Mengatasi Ruang Dan Waktu. 

Media pembelajaran dapat mengatasi ruang dan waktu. Ketika 

pembelajaran fiqih bu Alfiah menggunakan media sepenuhnya, seperti 

gambar, lcd, papan tulis, buku dll. Tujuannya, agar siswa mampu 

melihat objek secara jelas dengan ukuran yang besar maupun kecil.  

Pembelajaran yang dilakukan dengan ceramah atau membaca 

buku, akan mengakibatkan terbuangnya waktu dan tidak dapat 

mengatasi keterbatasan ruang. Dengan penggunaan media dalam 

pembelajaran dapat mengjangkau disisi seluruh dalam kelas dan 

meminimalisir waktu dengan efektif. Dengan begini, antara 

penyampaian materi dengan waktu menjadi seimbang. Seperti yang 

disampaikan oleh Hajar Muyassaroh: 

Karena dengan media tersebut pembelajaran bisa dilakukan 

dimanapun, dan dan waktu yang dibutuhkanjuga lebih singkat, 

semisal ketika menjelaskan materi sholat pasti akan 

membutuhkan waktu lama. Selain menggunakan media seperti 

buku, papan tulis dan spidol. Adanya tambahan media yang 

digunakan yaitu visual gambar, maka dapat menjangkau 

                                                             
73 Lihat transkip wawancara nomor 13/W/20-03/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
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seluruh sisi didalam kelas. Dan keterbatasan waktu dan ruang 

dapat diatasi.
74

 

Faktanya dalam pembelajaran fiqih tidak semua materi 

disampaikan di dalam kelas. Selain di dalam kelas biasanya bu Alfiah 

mengajar di tempat lain seperti masjid, perpustakaan, aula sekolah dll. 

Dengan harapan, siswa akan lebih mudah memahami materi dengan 

suasana yang berbeda dan membuat semangat mengikuti pelajaran.
75

 

Saat bu Alfiah dimintai penjelasan beliau 

mengatakan,”Mungkin guru tidak perlu mengutarakan materi pelajaran 

dengan panjang lebar. Cukup dengan media, akan memperjelas materi. 

Lebih lagi menjelaskan dan menerangkan dengan ceramah pasti lama. 

Dengan adanya media visual dalam pembelajaran fiqih akan lebih 

efektif serta waktu yang digunakan dapat dipersingkat.
76

 

Pernyataan bu Alfiah didukung oleh bapak Sholeh, “Dengan 

menggunakan media visual pembelajaran fiqih dapat diliat dari sisi 

manpun dan waktu juga lebih efisien. Sehingga, dengan adanya media 

visual pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan ruang dan 

mempersingkat waktu ketimbang guru menjelaskan dengan ceramah.
77

 

Hal ini juga di ungkapkan oleh Annisa Rofidatul A, ia 

mengatakan: 

                                                             
74 Lihat transkip wawancara nomor 14/W/14-03/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
75 Lihat transkip observasi nomor 05/O/10-03/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
76 Lihat transkip wawancara nomor 14/W/08-03/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
77 Lihat transkip wawancara nomor 14/W/10-03/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
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Dengan media visual pembelajaran tidak terpengaruh akan 

keterbatasan ruang dan waktu karena belajar dimanapun dan 

kapanpun dapat dilaksanakan dengan maksimal. Terkadang bu 

Alfiah mengajak semua siswa ke masjid untuk praktek 

langsung dengan sperti ini guru tidak banyak ngomong yang 

membutuhkan waktu banyak.
78

 

 

Hal yang sama di ungkapan Najwa Ayunda: 

Saya dalam kelas duduk di bangku paling belakang, saat bu 

Alfiah menjelaskan materi kurang terdengar dan terlihat sampai 

belakang. Dengan kejadian seperti ini, bu Alfiah menggunakan 

media visual yang di tampilkan melalui proyeksi yang nantinya 

semua siswa dapat  melihat dari sudut manapun biarpun suara 

kurang terdengar. Dengan adanya media ini keterbatasan ruang 

maupun waktu akan lebih efisien.
79

 

 

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapaat diatas bahwa 

media pembelajaran dapat mengatasi ruang dan waktu. Dengan 

seringnya menggunakan media visual akan mengurangi jumlah waktu 

dan penggunkan ruang bisa lebih efisien.  

Dari ke lima poin diatas manfaat atau kontribusi media 

pembelajaran berbasis visual dalam pembelajaran fiqih dapat 

dikatakan sangat baik, sehingga pembelajaran terlihat berjalan lancar 

dan siswa pun lebih cepat paham serta mengerti dengan penjelasan 

yang disampaikan oleh bu Alfiah. Ke lima poin diatas yaitu  media 

visual dapat memperjelas materi, media visual dapat menarik perhatian 

siswa, media visual dapat memperkuat daya ingat siswa, media visual 

                                                             
78 Lihat transkip wawancara nomor 14/W/16-03/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
79 Lihat transkip wawancara nomor 14/W/20-03/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
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dapat meningkatkan minat dan motivasi, dan media visual dapat 

mengatasi ruang dan waktu. 

Pada pelaksanaan pengajaran dengan penggunaan media visual 

dalam pembelajaran fiqih pada lembaga Madrasah Tsanawiyah Negeri 

2 Ponorogo yaitu, dari uraian yang terpapar di atas adalah para guru 

pada lembaga Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Ponorogo 

mengupayakan sedemikian rupa agar pada pelaksanaan pengajaran 

dengan menggunakan media visual itu terlihat, terdengar dengan jelas 

oleh para siswa-siswinya dengan menggunakan tempat, alat dan 

menggunakan formasi yang sesuai pada pelaksanaannya dan selain itu 

pada pelaksanaan penggunaan media visual untuk menyampaikan 

mata pelajaran fiqih di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Ponorogo para 

guru selalu memberikan kesempatan untuk siswa-siswinya untuk 

mempunyai kreatifitas dalam materi tersebut.
80

 

2. Dampak Penggunaan Media Visual Gambar Terhadap Hasil Belajar 

Siswa 

Untuk melihat keberhasilan hasil belajar siswa dalam belajar, Bu 

Alfiah melakukan ujian tulis dan praktek. Saat peneliti melihat hasil yang 

didapat saat ujian tulis, dari 35 siswa yang mengikuti ujian tulis mata 

pelajaran fiqih. KKM mata pelajaran fiqih yaitu (75). 

                                                             
80 Lihat transkip observasi nomor 04/O/7-03/2018 pada lampiran hasil penelitian. 



50 
 

Secara keseluruhan, dari 35 siswa yang mengikuti ujian tes tulis, 

terdapat 30 siswa yang nilainya di atas KKM (75). Nilai yang di bawah 

KKM (75), terdapat 5 siswa. Saat diklarifikasi salah satu murid yang 

nilainya di bawah KKM (70) belum sepenuhnya paham tentang materi 

tersebut sehingga nilai dia kurang baik.Untuk penilaian siswa, siswa 

dikatakan kategori sangat baik (93-100), kategori baik (84-92), kategori 

cukup (75-83) dan dikatakan kurang apabila nilainya <75.
81

 

Dari hasil data dokumentasi ujian tes tulis fiqih, terdapat 5 siswa 

yang mendapat nilai kurang <75 (nilai 65-72), 12 siswa yang mendapat 

nilai di atas 75-an (nilai 75-78), 13 yang mendapat nilai 80-an (nilai 82-

88), 3 siswa yang mendapat nilai 90-an (nilai 90-98) dan siswa yang 

mendapat nilai 100 ada 2, Hajar dan Najwa.
82

 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hajar Muyassaroh, 

menurutnya: 

Hasil ujian tes tulis yang laksanakan kemarin saya mendapat nilai 

100. Selain belajar dan membaca buku LKS saya juga membaca 

buku- buku lain untuk menambah ilmu dan pengetahuan. Dan 

tidak lupa saya juga mencoba mengerjakan semua soal-soal yang 

ada di buku fiqih untuk melatih pemahaman.
83

 

Pernyataan Hajar Muyassaroh diperkuat Najwa, ia mengatakan 

“Hasil yang saya dapat sangat baik ketibang sebelumnya. Dan disamping 

                                                             
81 Lihat transkip observasi nomor 05/O/25-03/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
82 Lihat transkip observasi nomer 05/O/30-03/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
83 Lihat transkip wawancara nomor 21/W/14-03/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
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itu saya lebih mengingat apa yang di sampaikan bu Alfiah daripada 

dijelsakan dengan ceramah. Nilai saya juga meningkat menjadi 90%.
84

 

Tingkat pemahaman setiap individu dengan individu lain pasti 

berbeda, inilah tantangan bagi Bu Alfiah agar memahami karakter serta 

gaya belajar siswa di dalam kelas dengan menggunakan media 

pembelajaran visual agar berjalan secara optimal. Membutuhkan 

kreatifitas dan ketlatenan serta daya tarik tersendiri bagi pengajar untuk 

membuat media pembelajaran visual lebih menarik dan dapat memotivasi 

belajar siswa. 

Tujuan diadakan tes tulis dan ujian praktek fiqih untuk melihat 

seberapa tingkat pemahaman siswa melaui 3 aspek yaitu kognitif, afektif, 

dan psikomotorik siswa. Bu Alfiah menjelaskan bahwa di liat dari aspek 

kognitif, secara keseluruhan siswa kelas VII H terbilang baik. Hal ini 

terbukti bahwa dengan adanya ujian tes tulis yang nilainya rata-rata sudah 

mendapatkan nilai di atas 75 ada 30 siswa dan yang mendapat dibawah 75 

ada 5 siswa. Sedangkan dari aspek afektif, mayoritas siswa sudah mampu 

memberikan umpan balik yang di berikan Bu Alfiah kepada siswa, apalagi 

dalam satu kelas daya serap dan daya ingat siswa itu berbeda beda. 

Kemudian untuk aspek psikomotorik, Bu Alfiah menggunakan ujian 

                                                             
84 Lihat transkip wawancara nomor 21/W/20-03/2018 pada lampiran hasil penelitian. 



52 
 

praktek yang di bertempat dimasjid, dari 35 siswa yang mengikuti ujian 

praktek sudah bisa dikatakan baik dalam mempraktekkan ibadah sholat.
85

 

Hasil dari implementasi media pembelajaran visual tidak hanya 

ujian tes tulis saja, namun juga ada ujian praktek ibadah sholat yang 

dilaksanakan dimasjid. Peneliti melakukan observasi dan melihat langsung 

proses ujian tes praktek ibadah sholat di masjid. Bu Alfiah mengatakan: 

Untuk ujian praktek dilaksanakan di masjid, keseluruhan siswa 

sudah dapat melaksakannya dengan baik. Tapi ada beberapa anak 

yang masih kurang hafal bacaan sholat. Untuk itu saya menyuruh 

siswa semunya untuk menghafal bacaan sholat sebelum praktek 

dimulai. Ujian praktek ini bertujuan agar dapat diterapkan di 

kehidupan sehari-hari.
86

 

Pernyataan bu Alfiah juga diungkapan sama oleh Najwa Ayunda, 

ia mengatakan “Untuk evaluasi bu Alfiah akan memberi pertanyaan 

langsung di akhir pembelajaran untuk meriview materi yang telah di 

sampaikan. Dan ada tes tulis serta tes praktek untuk melihat seberapa 

pemahaman siswa. Untuk ujian praktek bu Alfiah mengajak siswa ke 

masjid untuk melaksakan ujian tersebut.
87

 

Hal serupa juga diungkapkan Annisa Rofidatul A, dia mengatakan: 

Bu Alfiah menggunkan ujian tulis dan praktek agar melihat dan 

mengukur pemahaman siswa serta daya ingat siswa tentang materi 

yang sudah disampaikan. Dengan seperti ini saya juga akan lebih 

                                                             
85 Lihat transkip wawancara nomor 21/W/08-03/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
86 Lihat transkip wawancara nomor 20/W/08-03/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
87 Lihat transkip  wawancara nomor 19/W/24-03/2018  pada lampiran  hasil  penelitian. 
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tau apakah saya sudah paham apa belum. Untuk ujian praktek bu 

Alfiah menyuruh praktek langsung di masjid agar siswa lebih 

cepat paham.
88

 

 

Dari penjelasan di atas, peneliti menanyakan kepada Hajar 

Muyassaroh terkait kesan-kesan setelah adanya penerapan media 

pembelajaran berbasis visual dalam pelajaran fiqih, ia 

mengatakan,”dengan penerapan media visual sangat membentu siswa 

dalam proses pembelajaran, karena dengan media tersebut siswa akan 

lebih cepat menyerap dan memahami penjelasan yang di smapaikan oleh 

bu Alfiah. Karena beliau menjelaskan materinya dengan media gambar 

dan gambar yang digunakan juga menarik.
89

 

Pernyataan yang di ungkapkan Hajar Muyassaroh, diungkapkan 

juga oleh Najwa Ayunda: 

Semoga lebih kreatif lagi dan terus berkembang karena saya 

sendiri merasakan bahwa dengan adanya media visual saya lebih 

rajin belajar. Siswa juga lebih aktif dan antusias mengikuti sampai 

akhir. 
90

 

Annisa Rofidatul A memperjelas dari beberapa pernyataan di atas, 

menurut dia,”Saya lebih cepat dalam memahami dan mengingat tentang 

                                                             
 

89 Lihat transkip wawancara nomor 19/W/14-03/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
90 Lihat transkip wawancara nomor 19/W/20-03/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
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materi yang disampaikan oleh bu Alfiah. Kesannya pembelajaran lebih 

menyenangkan, tidak fakum dan enjoy.
91

 

Dari data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil belajar 

siswa melalui media pembelajaran visual dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa dibanding tidak menggunakan media pembelajaran. Pembelajaran 

pun menjadi lebih menarik yang biasanya siswa cepet jenuh, bosan, dan 

mengantuk saat diajar. Dengan adanya media pembelajaran semua itu 

dapat ditertasi. Hasil baik yang diperoleh siswa selain dibantu dengan 

media pembelajaran visual, juga atas motivasi dari diri sendiri serta guru 

dan kegigihan siswa dalam belajar. Hal ini bisa dilihat dari nilai ujian tes 

tulis siswa, ada 30 siswa yang mendapat nilai diatas KKM (75). Selain itu, 

siswa juga sudah dapat memberikan umpan balik atau respon dari apa 

yang dijelaskan oleh Bu Alfiah, dan dan untuk ujian prakteknya, 

keseluruhan siswa sudah mampu mempraktekkan secara urut dan benar. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
91 Lihat transkip wawancara nomor 19/W/16-03/2018 pada lampiran hasil penelitian. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

3. Implementasi Penggunaan Media Visual Gambar Dalam Pembelajaran 

Fikih. 

Ilmu pengetahuan pada saat ini khususnya dalam dunia pendidikan dituntut 

bisa mengembangkan atau memajukan serta meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. Dalam hal ini pendidikan memiliki peranan yang sangat penting. 

Sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan bangsa bisa 

dimunculkan dengan melahirkan suatu sistem pendidikan yang berkualiatas 

bedasarkan filosofis bangsa. Dan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, 

salah satu yang harus ada adalah guru yang memiliki kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Untuk 

itu seorang guru harus memiliki kompetensi pedagogik yaitu memiliki 

kemampuan secara mendiologis dalam hal perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran. Termasuk di dalamnya penguasaan dalam penggunaan media 

pembelajaran. 

Media pembelajaran merupakan suatu alat bantu dalam proses 

pembelajaran, suatu  sistem yang bertujuan untuk membantu proses  belajar 

siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa 

untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses pembelajaran. Media 

pembelajaran pada dasarnya upaya untuk mengarahkan peserta didik ke dalam 
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proses belajar, sehingga mereka dapat memperoleh tujuan belajar sesuai apa yang 

diharapkan. 

Dalam bukunya Basyiruddin Usman dan Asnawir yang berjudul Media 

Pembelajaran, ia mengklasifikasikan ciri utama media pada tiga unsur pokok 

yaitu suara, visual, dan gerak.Setiap media pembelajaran mempunyai karakteristik  

sendiri-sendiri.  Karakteristik  tersebut  dapat  dilihat  menurut kemampuan  

media  pembelajaran  untuk  membangkitkan  rangsangan  indera penglihatan, 

pendengaran, perabaan, pengecapan, maupun pembauan/penciuman. 

Dalam pembelajaran fikih di MTsN 2 Ponorogo lebih mengedepankan 

pada usaha menjadikan siswa sebagai subjek pendidikan, artinya siswa ikut 

terlibat aktif dalam setiap pembelajaran. Dengan keaktifan siswa tersebut 

diharapkan tujuan pembelajaran bisa tercapai secara maksimal. Tetapi dalam 

kenyataanya memang belum berjalan sesuai dengan harapan.  

Salah satu media yang sering digunakan di MTsN 2 Ponorogo adalah 

media visual. Media visual merupakan penyajian pengetahuan melalui 

pengalaman melihat  atau pembelajaran. Media berbasis visual memegang peran 

yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar 

pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat 

siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia 

nyata.  



57 
 

Media berbasis visual adalah media pembelajaran yang menyalurkan pesan 

lewat indera pandang atau penglihatan.
92

 Media berbasis visual memegang peran 

yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar 

pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat 

siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia 

nyata. Agar menjadi efektif, visual sebaiknya ditempatkan pada konteks yang 

bermakna.
93

 

Bentuk visual berupa: (a) gambar representasi seperti gambar, lukisan atau 

foto yang menunjukkan bagaimana tampaknya suatu benda; (b) diagram yang 

melukiskan hubungan-hubungan konsep, organisasi, dan struktur isi materia; (c) 

peta yang menunjukkan hubungan-hubungan ruang antara unsur-unsur dalam isi 

materi; (d) grafik seperti tabel, grafik, dan bagan yang menyajikan gambaran atau 

kecenderungan kata atau antarhubungan seperangkat gambar atau angka-angka.
94

 

Menurut hasil pengamatan peneliti, peneliti menemukan beberapa manfaat 

setelah adanya penggunaan media pembelajaran visual gambar atau foto dalam 

pembelajaran fikih pada materi ibadah sholat wajib lima waktu, ada 5 manfaat  

media pembelajaran visual yang mana akan berperngaruh dalam pemahaman 

siswa terhadap hasil belajar, adapaun manfaatnya adalah: 

Media visual dapat memperjelas materi. Media pembelajaran visual dapat 

memperjelas materi dan membantu siswa MTsN 2 Ponorogo memfasilitasi 

                                                             
92 Sukiman, Pengembangan Media Pembelajaran(Yogyakarta: Pedagogia, 2012), 85. 
93 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran,... 
94Ibid., 89. 
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kegiatan belajar mengajar. Selain untuk membantu mempercepat pemahaman 

siswa tentang materi-materi fikih, penggunakan media visual juga sebagai 

penjelas ketika ada beberapa materi yang kurang jelas. Seperti saat materi sholat, 

wudhu dan haji dengan adanya media pembelajaran visual maka akan ditampilkan 

sebuah gambar tentang tata cara dan praktek yang benar. 

Menurut Asnawir dalam bukunya yang berjudul “Media Pembelajaran”, 

media dapat memperjelas artinya keterangan- keterangan yang kurang jelas 

disampaikan oleh pengajar. Dalam proses belajar mengajar dengan adanya media 

visual dapat tertasi. Ketidakjelasan materi yang disampaikan melalui tampilan 

gambar yang sesuai materi sebagai alat bantu agar siswa lebih cepat paham 

dengan penjelasan guru.
95

 

Menurut peneliti, saat siswa kurang paham dengan penjelasan yang 

disampaikan bu Alfiah, siswa bisa melihat gambar yang bu Alfiah tampilkan di 

depan melalui LCD. Dengan media visual siswa terbantu dalam memahami 

materidengan lebih cepat. 

Berikutnya, media visual dapat menarik perhatian siswa. Ketika proses 

belajar mengajar seorang guru harus mampu manarik perhatian dalam artian 

siswa mengikuti jalannya pembelajaran dari awal sampai akhir. Penggunaan 

media gambar dapat diasosiasikan bahwa media ini dapat menarik perhatian siswa 

agar fokus dalam belajar. Pemilihan gambar, serta warna dan cara mengajar juga 

harus diperhatikan pengajar agar siswa tidak cepat jenuh dan kurang semangat. 

                                                             
95  Asnawir dan Usman, Media Pembelajaran …. 
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Diharapkan, dengan adanya penggunakan media gambar siswa lebih tertarik 

dalam mengikuti pembelajaran dari awal dengan akhir. 

Faktanya, bu Alfiah masih belum sepenuhnya bisa menggunakan media 

visual dengan maksimal. Karena tidak semua kelas menggunakan LCD dalam 

proses pebelajaran. Pengajaran dengan cara lama masih tetap digunakan seperti 

ceramah. Sehingga ketertarikan siswa dalam mengikuti jalannya pembelajaran 

menjadi berkurang. Dengan mengubah cara lama di ganti dengan menggunakan 

media, diharapkan dapat menarik perhatian siswa menjadi lebih semangat dan 

aktif belajar. 

Kemudian media visual dapat memperkuat daya ingat artinya dengan 

melihat gambar-gambar yang digunakan akan memperkuat daya ingat siswa. 

Kebanyakan siswa mempunyai kemampuan berfikir menangkap pelajaran, 

motivasi serta gaya belajar maupun cara mengerjakan tugas yang berbeda-beda, 

sesuai dengan latar belakang siswa yang berbeda-beda. 

Dalam pembelajaran fikih bu Alfiah juga menggunakan media gambar 

sebagai alat bantu agar siswa lebih cepat paham dan memberikan kesan untuk 

memberikan stimulus kepada siswa yang bertujuan memperkuat ingatan. 

Faktanya setelah adanya media gambar tidak semua siswa langsung paham 

dengan penjelasan bu Alfiah. Semua butuh proses, karena cara belajar siswa, gaya 

belajar, serta daya setiap siswa berbeda dalam memahami materi yang 

disampaikan.  
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Selanjutnya media visual dapat meningkatkan minat dan motivasi.Ini perlu 

dilakukan disetiap pembelaran. Tidak hanya pembelajaran fikih saja, tetapi dalam 

kegiatan pembelajaran yang lain juga dilakukan, karena tanpa adanya minat dan 

motivasi, proses pembelajaran tidak akan menarik.  

Khususnya pembelajaran fikih, pemberian motivasi perlu dilakukan agar 

siswa lebih semangat belajar dan minat belajar juga bertambah. Melalui media 

visual, diharapkan siswa termotivasi dalam belajar siswa dapat bertambah serta 

mengikuti jalannya belajar dari awal sampai akhir. Selama pembelajaran fikih, 

siswa akan disuguhi dengan gambar-gambar yang menarik yang membuat minat 

belajar siswa juga bertambah.  

Dalam pembelajaran fikih, bu Alfiah memberikan motivasi di awal 

maupun diakhir pelajaran. Pemberian motivasi ini rutin dilakukan oleh bu Alfiah 

agar siswa semangat dalam belajar serta menumbuhkan minat belajar khususnya 

materi fikih. 

Media visual dapat mengatasi ruang dan waktu. Tujuan adannya media 

pembelajaran adalah agar penggunakan ruang dan waktu dapat tercapai secara 

efisien dan efektif. Saat bu Alfiah mengajar, beliau tidak perlu menjelaskan atau 

menerangkan materi dengan waktu yang lama. Dengan adanya media visual 

gambar, beliau mengajar fikih merasa lebih mudah daripada tidak menggunakan 

media. Siswa pun juga lebih memperhatikan apa yang beliau jelskan melalui 

tampilan gambar.  
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Berdasarkan hasil penelitian, penggunaaa media visual gambar khususnya 

di kelas VII H MTsN 2 Ponorogo sudah cukup baik. Saat peneliti mengikuti 

jalannya pembelajaran, penggunaan media visual gambar dapat mengatasi ruang 

dan waktu. Terdapat 35 siswa dalam satu kelas dengan gaya belajar yang berbeda-

beda. Tujuan penggunaan media gambar ini, ketika beliau mengajar tidak perlu 

waktu yang banyak. Dengan melihat gambar yang ditampilkam melalui LCD 

diharapkan semua siswa dapat melihat gambar dengan jelas dari depan sampai 

belakang. Tanpa harus mendengar penjelasan pengajarpun, siswa akan paham apa 

yang dimaksud pengajar.  

Dari pemaparan data dan teori yang sudah disampaikan di atas, peneliti 

melihat ada 5 kontribusi  media pembelajaran visual gambar dalam pembelajaran 

fikih sudah berjalan sangat baik. Kontribusi media pembelajaran visual gambar 

dalam pembelajaran fikih memberikan 5 manfaat bagi siswa. Seperti media visual 

sebagai penjelas, media visual memperkuat daya ingat siswa, media visual dapat 

menarik perhatian siswa, media visual dapat memberikan motivasi dan minat 

belajar siswa dan media visual dapat mengatasi ruang dan waktu.  

4. Hasil Belajar Dari Implementasi Media Pembelajaran Berbasis Visual 

Dalam Pembelajaran Fikih. 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang 

berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif 

menetap. Dalam kegiatan belajar yang terprogram dan terkontrol yang disebut 
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kegiatan pembelajaran atau kegiatan instruksional, tujuan belajar telah ditetapkan 

lebih dahulu oleh guru. Anak yang berhasil dalam belajar ialah yang berhasil 

mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan-tujuan instruksional. Hasil 

belajar juga dipengaruhi oleh intelegensi dan penguasaan awal anak tentang 

materi yang akan dipelajari. Ini berarti bahwa guru perlu menetapkan tujuan 

belajar sesuai dengan kapasitas intelegensi anak dan pencapaian tujuan belajar.
96

 

Dalam proses belajar mengajar pasti ada evaluasi dan hasil dari proses 

belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha 

untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. Dan 

hasil belajar adalah suatu hasil yag didapat siswa setelah melaksanakan sebuah 

ujian atau tes. Dengan adanya hasil belajar, aakan terlihat jelas adakah 

kekurangan-kekurangan atau evaluasi yang perlu diperbaiki. 

Menurut mujiono, anak yang dikatakan berhasil adalah anak yang berhasil 

mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan-tujuan instruksional. Hasil 

belajar juga dipengaruhi oleh otak dan daya ingat anak tentang materi yang akan 

dipelajari. 

Daya ingat dan daya serap setiap individu itu pasti berbeda dalam 

menguasai materi. Ada yang cepat paham setelah diterangkan materi serta ada 

juga siswa yang lambat menerima materi. 

                                                             
96 Mujianto, Penggunaan Media Audio Visual untuk Meningkatkan Pemahaman dan Hasil 

Belajar Siswa (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2010), 33. 



63 
 

Seperti yang diketahui untuk melihat hasil baik atau buruk, dapat diukur  

dengan ujian tulis dan praktek seperti dalam pembelajaran fikih. Saat ujian tulis, 

ada 35 siswa yang mengikuti ujian tulis dan yang mendapatkan nilai diatas KKM 

(75) ada 30 siswa sedangkan yang mendapat kuarang dari KKM (75) ada 5 siswa. 

Menurut Asnawir dan Usman, keberhasilan proses mengajar itu ditentukan 

oleh 3 aspek yaitu kognitif, afektf, dan psikomotorik.  

Menurut Asnawir dan Basyarudin, keberhasilan proses mengajar itu dibagi 

beberapa taraf. Kategori baik sekali ketika siswa menguasai materi 76% s.d 99%, 

kategori baik/cukup apabila siswa menguasai materi 60% s.d 75%, sedangkan 

kategori kurang ketika siswa menguasai materi kurang dari 60%. 

Ketika kebehasilan belajar mengajar dikaitkan atau disesuaikan  dengan 

tiga kategori tingkatan seperti teori di atas, jumlah siswa yang mendapatkan nilai 

di atas KKM(75) terdapat 30 siswa dari jumlah keseluruhan siswa kelas VII H 

yang mengikuti ujian tulis ada 35 siswa. Jika dipresentasikan dari nilai 100%, 

maka sekitar 85.5% siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM(75). Dengan 

begitu kategori yang dimiliki itu adalah baik mulai dari 60% s.d 75%. Sedangkan, 

untuk siswa yang nilainya kurang dari KKM (75) terdapat 5 siswa. Dengan hasil 

presentasi yang diperoleh dari 100%, maka terdapat 14.5 % siswa yang nilainya 

masih di bawah KKM (75). 

Ketika diliat dari 3 aspek hasil belajar, yaitu kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Dari segi kognitif, 85,5% siswa sudah mendapatkan nilai diatas 

KKM (75) dan 14,5% siswa mendapatkan nilai kurang dari KKM (75). Dari segi 
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afektif, dari keseluruhan siswa sudah mampu merespon dan memberikan umpan 

balik dari Bu Alfiah. Dari segi psikomotorik, dari keseluruhan siswa sudah 

mampu mempraktekkan disekolah maupun dirumah dengan baik. 

Dengan demikian, bahwa hasil belajar dengan menggunakan media visual 

gambar atau foto digunakan dalam pembelajaran fikih  pada materi ibadah sholat 

wajib lima waktu sangat cocok dan tepat, sehingga hasil belajar siswa menjadi 

bagus dan siswa menjadi lebih cepat faham serta  dapat di aplikasikan untuk 

sehari-hari. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari penelitian di atas dapat di simpulkan bahwa: 

Berdasarkan hasil  penelitian yang dilakukan yaitu mengenai implemtasi 

media visual gambar dalam pembelajaran fikih ibadah pada materi ibadahsholat 

wajib lima waktu kelas VII MTsN 2 ponorogo, maka dapat di simpulkan sebagai 

berikut: 

1. Bentuk penerapan media visual gambar dalam pembelajaran fikih di MTsN 2 

Ponorogo, langkah pertama guru mengkondisikan kelas agar suasana kelas 

kondusif, selanjutnya guru menyampaikan materi tentang ibadah sholat wajib 

sebagai pengetahuan awal. Langkah kedua guru menampilkan gambar 

gerakan-gerakan sholat dengan alat bantuan slide yang ditampilkan di depan 

agar semua siswa bisa melihat dan mendengarkan penjelasan guru, tidak 

hanya menampilkan gambar, guru juga sesekali memberi penjelasan 

mengenai gambar gerakan-gerakan sholat agar siswa semakin paham. Di 

akhir pelajaran guru memberikan beberapa pertanyaan untuk melihat 

pemahaman siswa terhadap materi ibadah sholat wajib lima waktu.  

2. Dampak penggunaaan media visual gambar yaitu siswa semakin semangat 

belajar, tidak mudah jenuh, meningkatkan pemahaman siswa, motivasi 

belajar bertambah, mempermudah penampaian materi, materi dapat 
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tersampaikan secara efisien, materi dapat tersampaikan simpel dan utuh, 

penggunaan waktu dan ruang bisa efisien, dan guru tidak terlalu lama 

menggunakan metode ceramah. Dengan dampak yang sudah di sebutkan  

diatas, bahwa dampak penggunaan media visual  gambar dalam pembelajaran 

fikih sangat cocok dan tepat dan hasil belajar siswa menjadi lebih baik. 

B. SARAN 

Peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut: 

1. Untuk pengajar, diharapkan dapat menggunakan beberapa media sebagai 

variasi agar pembelajaran tidak monoton. Dengan menggunakan media yang 

baru dalam setiap pertemuaan, tujuannya agar siswa menjadi semangat 

belajar dan kejenuhan siswa bisa tertasi. 

2. Untuk siswa, diharapkan ketika bu Alfiah menjelaskan materi agar 

diperhatikan, jangan ngobrol sendiri, dan ganduh dengan temannya. Agar 

ilmu yang di berikan bias masuk keotak dan dapat di aplikasikan di 

kehidupan sehari-hari. 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Alifah, Siti Nur. Penggunaan Media Belajar Visual Pada Mata Pelajaran Fikih Di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Tulungagun. Skripsi, IAIN Tulungagung, 

Tulungagung, 2010. 
 

Arsyad, Azhar. Media Pembelajaran. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015. 

 

Arsyad, Azhar. Media Pembelajaran. Jakarta: Raja Grafindo, 2002. 

 

Asnawir dan Usman. Media Pembelajaran. Jakarta: Ciputat Pers, 2002. 

 

Bakry, Sidi Nazar.  Fiqh dan Ushul Fiqh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003. 

 

Cahyani, Nur. Implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup Melalui Program 

Adiwiyata Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Islam Pada Siswa-Siswi MAN 

I Ponorogo. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015. 

 

Daryanto. Media Pembelajaran. Yogyakarta: Gava Media, 2010. 

 

Fathurrohman, Pupuh dan M. Sobry Sutikno. Stretegi Belajar Mengajar. Bandung: 

PT Refika Aditama, 2017. 

 

Fuadi, Nur. Profesionalisme Guru. Purwokerto STAIN Press, 2012. 

 

Karim, A. Syafi’i. Fikih Ushul Fikih, Untuk fakultas tarbiyah komponen MKDK. 

Bandung: Pustaka Setia, 1997. 

 

Khairunisa. Pengaruh Media Pembelajara Dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi 

Belajar Mengetik Manual Siswa Kelas XI Administrasi Perkantoran Di 

SMK NEGERI 1 Yogyakarta.Skripsi, UN Yogyakarta, 2015. 

 

Machmudah, Umi dan Abdu Wahab Rasyidi. Active Learning dalam Pembelajaran  

Bahasa Arab. Malang: UIN-Malang Press, 2008. 

 

Majid, Abdul dan Dian Andayani.Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompentesi. 

Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2016. 

 

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2013. 



68 
 

Muhadjir, Noeng. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996. 

 

Mujianto. Penggunaan Media Audio Visual untuk Meningkatkan Pemahaman dan 

Hasil Belajar Siswa. Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2010. 

 

Munadi, Yudi.  Media Pembelajaran. Jakarta: Galing Persada, 2012. 

 

Munadi, Yuhdi. Media Pembelajaran:  Sebuah Pendekatan Baru. Jakarta: Gaung 

Persada Press,2010. 

 

Nuryanto, Apri. Materi Media Pembelajaran, (online), (h ttp://staff.uny. ac. id/ sites/ 

default/ files/ penelitian/ apri-nuryantospdstmt/ media-pembelajaran. pdf, 

di akses 13 Maret 2017). 

 

Patton, Michael Quinn. Metode Evaluasi Kualitatif, terj. Budi Puspo Priyadi. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. 

 

Raco, J.R. Metode Penelitian Kualitatif. Cikarang: Grasindo, 2010. 

 

Rahayu, Nanik Puji. Implementasi Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMK PGRI 2 Ponorogo. Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2008. 

 

Sanaky, Hujair AH. Media Pembelajaran interaktif Inovatif. Yogyakarta: 

KAUKABA DIPANTARA, 2015. 

 

Silberman, Melvin. Active Learning, 101 Cara Belajar Siswa Aktif. Bandung: Nusa 

Media, 2006. 

 

Strauss, Anselm dan Juliet Corbin.Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, terj. 

Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien. Yogayakarta: Pustaka Pelajar, 

2003. 

 

Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2008. 

 

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta, 2010. 

 

Sukarno. Pengaruh Penggunaan Media pembelajaran Terhadap Prestasi Belajar 

Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas Xi Ipa Sma N 3 Semarang. Skripsi, 

IAIN Walisongo, Semarang, 2008. 

 

Sukiman. Pengembangan Media Pembelajaran. Yogyakarta: Pedagogia, 2012. 

 

Suprihatiningrum, Jamil. Strategi Pembelajara. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013. 



69 
 

 

Suwardi. Manajemen Pembelajaran. Surabaya: Temprina Media Grafika, 2007. 

 

Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Kuantitatif, Kualitatif, Library, dan 

PTK. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016. 

 

Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Ponorogo Jurusan Tarbiyah 

Edisi Revisi. Ponorogo: Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo, 2013. 

 

Usman, Basyiruddin  dan Asnawir. Media Pembelajaran. Jakarta: Delia Citra 

Utama,2002. 

 

Usman, Basyiruddin. Media Pembelajaran. Jakarta: Ciputat Press, 2002. 

 

Usman, Basyiruddin. Metodologi Pembelajaran Agama Islam. Jakarta: 

CiputatPers, 2002.
 

 

Zahrah, Muhammad Abu. Ushil Fikih. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010. 

 

 

 


