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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Data 

1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu Lampung Selatan berdiri pada tahun 

1980 yang didirikan oleh Bapak H.M.Rais Alamsyah, Hi.Sulaiman, Hi.Tohir. Pada awal 

berdirinya Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu Lampung Selatan sudah memiliki 

sebuah impian untuk menciptakan sekolahnya muslim yang bertaqwa yang ada di 

Lampung Selatan. 

 

Adapun berdirinya Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu Lampung Selatan  

adalah untuk melanjutkan jenjang pendidikan atas yang berbasis islam setelah lulus dari 

Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.  

 

Untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran maka tempat yang digunakan 

adalah gedung milik sendiri yang telah dipersiapkan sebelumnya dan ditempati hingga 

sekarang ini. Adapun yang menjabat menjadi Kepala Sekolah dari berdirinya Madrasah 

Aliyah Al-Khairiyah Waylahu berganti-ganti. selanjutnya tahun 2010 sampai saat ini 

dijabat Bapak Samsul Bahri,SE. Adapun Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu 

Lampung Selatan mempunyai batas wilayah sebagai berikut : 

1. Sebelah barat berbatasan dengan Sahroni 

2. Sebelah selatan berbatasan dengan jalan 

3. Sebelah utara berbatasan dengan rumah Samsul Bahri 

4. Sebelah timur berbatasan dengan rumah Bapak Zainul Ibad 
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Walaupun Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu Lampung Selatan terletak 

sedikit ke pedalaman, dan agak jauh dari perkotaan namun lokasinya mudah dijangkau 

oleh kendaraan. Karena jalan menuju MA Al-Khairiyah Waylahu sudah layak untuk 

dilalui kendaraan, disamping itu letaknya tidak jauh dari jalan utama menuju kota. 

 

2. Visi, Misi dan Tujuan 

Berdasarkan hasil dokumentasi yang peneliti lakukan, Madrasah Aliyah Al-

Khairiyah Waylahu Lampung Selatan sekolah yang memiliki visi : 

a.  Visi 

“ Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu Lampung Selatan: Terwujudnya 

Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu  yang Berimtaq, dan Ber-Iptek serta 

berahlak mulia”. 

 

Iman didefinisikan dengan keyakinan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, 

dan diwujudkan dengan amal perbuatan. Dengan demikian, iman merupakan 

kesatuan atau keselarasan antara hati, ucapan, dan laku perbuatan, serta dapat 

juga dikatakan sebagai pandangan dan sikap hidup atau gaya hidup seorang 

muslim. 

Sedangkan takwa adalah menjadikan jiwa berada dalam perlindungan dari 

sesuatu yang ditakuti, kemudian rasa takut juga dinamakan takwa. Sehingga 

takwa dalam istilah syar’i adalah menjaga diri dari perbuatan dosa. Sebagai umat 

muslim dan hamba Allah swt, hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam 

melaksanakan perintah Allah swt dan meninggalkan segala perbuatan dosa dan 

maksiat, baik yang kecil maupun yang besar. Mentaati dan mematuhi perintah 

Allah adalah kewajiban bagi setiap muslim.  
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Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu Lampung Selatan untuk 

mencapai tujuan tersebut di atas, yaitu dengan cara membiasakan siswa untuk 

senantiasa beribadah dilingkungan sekolah seperti melaksanakan shalat dhuha 

dan zhuhur dilanjutkan dengan kultum sehingga diharapkan siswa akan terbiasa 

dengan beribadah dan membentuk jati diri yang sholeh beriman dan bertakwa. 

 

Berilmu Pengetahuan dan Tekhnologi, yaitu menguasai tentang suatu 

bidang  yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu, yang dapat 

digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan 

tersebut. Sedangkan Tekhnologi kemampuan dalam bidang ilmu eksakta yang 

berdasarkan proses tekhnis. 

 

Secara sederhana akhlak mulia dapat diartikan sebagai akhlak yang 

berdasarkan ajaran Islam atau akhlak yang bersifat islami. Kata Islam yang 

berada di belakang kata akhlak dalam hal menempati sebagai sifat. Dengan 

demikian akhlak islami adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah, 

disengaja, mendarah daging dan sebenarnya yang didasarkan pada ajaran  Islam. 

 

Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu Lampung Selatan, senantiasa 

memandang jauh kedepan yakni dengan mempersiapkan siswa-siswinya bekal 

ilmu pengetahuan, kemampuan dalam hal tekhnologi, khususnya kemampuan 

komputerisasi. Yang dibingkai dengan bekal agama berupa keimanan dan 

ketakwaan serta berahlak yang baik sebagai modal hidup nyata nantinya 

ditengah-tengah masyarakat. 
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Untuk dapat mewujudkan Visi di atas, Madrasah Aliyah Al-Khairiyah 

Waylahu Lampung Selatan telah membuat langkah-langkah strategis sebagai 

misinya. 

 

b. Misi 

Misi Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu Lampung Selatan : 

1) Meningkatkan etos kerja dan disiplin yang tinggi. 

2) Meningkatkan mutu pendidikan yang sesuai dengan kurikulum 

3) Mengoftimalkan kegiatan belajar mengajar (KBM) untuk mencapai Imtaq 

dan Iptek 

4) Meningkatkan prestasi dalam bidang kurikuler dan ekstra kurikuler 

5) Menambah keyakinan/Akidah yang kuat melalui pengamalan ajaran agama 

6) Menjalin kerjasama yang harmonis antara guru / pegawai dan masyarakat  

7) Membudayakan hubungan yang harmonis dengan guruan rasa kekeluargaan 

8)  kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT, sehingga mampu 

mengamalkan secara tertib dan disiplin.  

 

Dalam hail ini Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu Lampung Selatan 

menghubungkan materi dengan konsep agama pada setiap pembelajaran baik 

umum maupun agama sehingga pengetahuan tidak terpisah-pisah. Dalam 

pembelajaran pendidikan agama islam Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu 

Lampung Selatan berupaya menyentuh pada pembiasaan sehari-hari mereka 

sehingga tidak hanya teori tetapi siswa mampu mempraktekannya dalam 

kehidupan yang nyata. Selain itu pihak Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu 

Lampung Selatan juga mengikut sertakan keaktifan siswa dalam pembelajaran. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan guru Fikih: 
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Pada proses pembelajaran dilakukan oleh Guru Fikih dengan 

mengembangkan nilai-nilai Kecerdasan Emosional dan Spiritual pada 

pelajarannya, siswa aktif berinteraksi dengan lingkungan belajarnya, karena 

pembelajaran yang dilakukan menggunakan metode pariatif seperti metode 

diskusi, metode pembelajaran bermakna, dan lain-lain. 

 

Kemudian Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu Lampung Selatan, 

Mendidik siswanya untuk dapat mensinergikan antara keluarga, dan masyarakat. 

Hal ini sesuai hasil Wawancara dengan Kepala Madrasah: 

“ Yang dilakukan oleh Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu Lampung 

Selatan dalam mensinergikan antara keluarga, masyarakat, adalah membiasakan 

siswa untuk dapat menyelesaikan problem solving disetiap pembelajaran dengan 

penuh tanggung jawab, memberikan contoh tauladan yang baik kepada siswa 

yang lain di dalam lingkup sekolah, seperti tidak melakukan  kekerasan, tidak 

membolos, tidak merokok dan mencuri serta memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mengeluarkan pendapat, selain itu pihak sekolah juga mengikut 

sertakan siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler (OSIS, PRAMUKA, 

PASKIBRAKA, BPI, Drumband) “. 

 

Menjadikan pribadi siswa professional yang mampu menguasai dan 

memanfaatkan teknologi untuk mengelola organisasi. Untuk mewujudkan hal 

tersebut maka yang dilakukan Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu Lampung 

Selatan sesuai dengan hasil wawancara adalah “dengan mengikut sertakan siswa 

dalam setiap organisasi yang ada di sekolah seperti OSIS, Pramuka”. 
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c. Tujuan  

1. Terwujudnya siswa yang berprestasi dalam Imtaq dan Iptek 

2. Terwujudnya sekolah yang berprestasi dalam bidang kurikuler dan 

ekstrakurikuler 

3. Menjadi sekolah unggulan 

4. Menjadikan siswa yang kuat dalam akidah dan berahlak mulia 

5. Terwujudnya kerjasama yang harmonis antara guru/pegawai dan masyarakat. 

 

Berdasarkan data dokumentasi, diketaui bahwa tujuan yang hendak 

dicapai dalam aspek afektif, psikomotorik, dan kognitif di Madrasah Aliyah 

Al-Khairiyah Waylahu Lampung Selatan antara lain: 

I.  Kompetensi kepribadian (ranah afektif) 

a. Mengerjakan shalat dengan penuh kesadaran 

b. Menjalankan ibadah puasa Ramadhan satu bulan penuh 

c. Hormat dan patuh pada orang tua dan guru 

d. Mampu memilih teman yang baik dan menghargai semua teman 

e. Mempunyai sikap percaya diri. 

 

II.  Kompetensi life skill (psikomotorik) 

a. Mampu berwudhu dan shalat dengan gerakan dan bacaan yang benar 

b. Mampu menggunakan kecakapan dasar kepramukaan (tali temali) 

c. Mampu mengoperasikan komputer dan internet 

d. Mampu bercakap bahasa inggris dengan percakapan yang sering 

digunakan sehari-hari 

e. Mampu bercakap bahasa arab dengan percakapan yang sederhana 

f. Mampu berpidato dan ceramah 
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III.  Kompetensi akademik (ranah kognitif) 

a. Mampu membaca al-quran dengan tartil 

b. Menambah menghafal surat-surat pendek 

c. Gemar belajar dan membaca 

d. Lulus ujian nasional dengan nilai rata-rata minimal 7,5 

e. Mampu berkomunikasi dengan baik, lisan maupun tulisan 

f. Mempunyai pola pikir dan paradigma wirausaha 

 

IV.  Program pengembangan diri 

a. Mampu meraih juara pada kompetisi tingkat kota, provinsi dan nasional 

b. Mampu menghasilkan karya kreatif dan inovatif siswa walau pada level 

yang sederhana 

c. Mempunyai sikap suportif dan kerja keras 

d. Mampu menghargai setiap hasil karya 

 

3. Sistem Pembelajaran 

a. Kurikulum 

Kurikulum yang dipakai Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu 

Lampung Selatan yaitu Kurikulum KEMENAG. Madrasah Aliyah Al-Khairiyah 

Waylahu Lampung Selatan menyadari pentingnya memberi pengertian pada 

peserta didik bahwa seluruh ilmu yang ada di dunia ini adalah ilmu Allah dan 

tidak hanya teori tapi perlu dilaksanakan atau dipratekkan, tidak ada pemisahan 

ilmu dunia dan ilmu agama. Hal ini dimanifestasikan dalam kurikulum terpadu 

yang diterapkan Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu Lampung Selatan 

dalam proses pelaksanaan pendidikan diperlukan adanya seperangkat rencana 

dan pengaturan isi dan bahan pelajaran serta metode yang digunakan sebagai 
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pedoman penyelenggaraan proses pembelajaran, sehingga dapat berjalan sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan. Di dalam dunia pendidikan hal tersebut 

dinamakan kurikulum. 

 

Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan teknologi dan seni. 

Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu Lampung Selatan menggunakan 

kurikulum yang berbasis Agama Islam sehingga mempunyai kekhasan 

sebagaimana kurikulum lembaga pendidikan formal lain setingkat SLTA pada 

umumnya. Dalam upaya merealisasikan tujuan yang ada, Madrasah Aliyah Al-

Khairiyah Waylahu Lampung Selatan menggunakan kurikulum sebagai berikut: 

 

1) Kurikulum KEMENAG 

Menggunakan kurikulum KEMENAG 100% dengan pengembangan dalam 

pembelajaran (silabus, materi, proses pembelajaran, aspek keterpaduan 

dengan islam). Menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 

tahun pelajaran 2015/2016 pada semua level kelas Madrasah Aliyah Al-

Khairiyah Waylahu Lampung Selatan lebih menekankan pada penggunaan 

correlation curriculum  dimana antara kurikulum yang satu mempunyai 

hubungan (mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lain mempunyai 

keterkaitan). 

 

b. Kegiatan Pembelajaran 

Proses pembelajaran di Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu 

Lampung Selatan di mulai pada pukul 07.00 dengan kegiatan pertama yaitu 

shalat Dhuha dilanjutkan tahsinul Qur’an sampai jam 07.25. 
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Kegiatan dilanjutkan dengan pelajaran pada umumnya sampai dengan 

pukul 14.10. Sedangkan  pada pukul 11.50 – 12.35 di jadwalkan untuk shalat 

dzuhur berjamaah dilanjutkan dengan Kultum. 

 

Dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan di Madrasah Aliyah Al-

Khairiyah Waylahu Lampung Selatan selalu mengaitkan prinsip-prinsip  yang 

terkandung dalam Kecerdasan Emosional dan Spiritual terutama pelajaran 

Fikih. 

 

Hari jum’at dan Sabtu Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu Lampung 

Selatan melakukan kegiatan Drumband dan kepramukaan, dimulai pada pukul 

14.30. Untuk semua siswa diwajibkan mengikuti upacara bendera atau apel 

siaga dan kepramukaan. Kegiatan hari sabtu berakhir pada pukul 17.00. 

 

4. Organisasi dan Tata Kelola 

Peningkatan kualitas pendidikan adalah pilihan sekaligus orientasi pengembagan 

peradaban bangsa sebagai investasi masa depan pembangunan bangsa berjangka 

panjang. Orientasi ini mutlak dilakukan oleh karena pendidikan diyakini sebagai sarana 

utama pengembangan kualitas sumber daya manusia. 

 

Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu Lampung Selatan adalah sekolah islam 

yang memadukan keterlibatan dan partisipasi aktif lingkungan belajar yaitu sekolah, 

rumah, dan masyarakat. Sekolah islam berupaya mengoptimalkan dan sinkronisasi 

peran guru, orang tua dan masyarakat dalam proses pengelolaan sekolah dan 

pembelajaran sehingga menjadi sinergi yang konstruktif dalam membangun kompetensi 

dan karakter peserta didik. 
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Orang tua dilibatkan secara aktif untuk memperkaya dan memberi perhatian 

yang memadai dalam proses pendidikan putra-putri mereka. Sementara itu, kegiatan 

kunjungan atau interaksi ke luar sekolah merupakan upaya untuk mendekatkan peserta 

didik terhadap dunia nyata yang ada di tengah masyarakat. Hal ini sesuai hasil 

wawancara dengan kepala sekolah: 

“ Untuk keberhasilan pendidikan Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu 

Lampung Selatan berupaya mensinergikan peran orang tua dan masyarakat. 

Keterlibatan  orang tua dan masyarakat dapat terlihat dari interkasi sekolah ketika 

pembagian rapor dan berbagai rapat. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan sekolah 

dalam membangun kompetensi dan karakter peserta didik “. 

 

Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu Lampung Selatan juga berupaya 

mengoptimalkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam proses pengelolaan 

sekolah dan pembelajaran. Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu Lampung Selatan 

juga menekankan keterpaduan dalam metode pembelajaran sehingga dapat 

mengoptimalkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Implementasi dari keterpaduan 

ini menuntut pengembangan pendekatan proses pembelajaran yang kaya, variatif, dan 

menggunakan media serta sumber belajar yang luas dan luwes.  

 

Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu Lampung Selatan diselenggarakan 

berdasarkan konsep “on for all”, artinya dalam satu atap sekolah peserta didik 

mendapatkan pendidikan umum, pendidikan agama dan pendidikan ketrampilan. 

Pendidikan umum mengacu kepada kurikulum nasional yang menekankan pendidikan 

aqidah, akhlak, dan ibadah yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, menumbuhkan 

bi’ah solihah di dalam lingkungan sekolah dan qudwah hasanah oleh guru  dan 

karyawan sekolah. Bi’ah solihah adalah pembelajaran yang bernafaskan islami 
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sedangkan qudwah hasanah merupakan pembelajaran dengan memberikan contoh yang 

baik. Hal tersebut sesuai wawancara dengan Kepala Madrasah: 

“ Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu Lampung Selatan selalu berupaya 

menciptakan iklim Emosional dan Spiritual yang bernafaskan nilai-nilai islam, hal ini 

terbukti dari program-program yang ditetapkan seperti selalu melaksanakan sholat 

berjamaah setiap waktu dzuhur dan ashar mengajak siswa untuk melaksanakan sholat 

dhuha. Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu Lampung Selatan selalu mengajak dan 

memberikan contoh serta memerintah siswanya untuk rajin sholat “. 

 

Adapun pendidikan ketrampilan dikemas dalam kegiatan ekstrakulikuler yang 

menyediakan beragam pilihan kegiatan yang seluruhnya mengacu kepada prinsip-

prinsip ketrampilan hidup (life skill).Struktur organisasi Madrasah Aliyah Al-Khairiyah 

Waylahu Kalianda Lampung Selatan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Al-

Khairiyah Waylahu, dimana dalam penangan kepentingan yayasan sepenuhnya 

ditangani oleh yayasan. Adapun pengaturan langsung pelaksanaan kepentingan yang 

ada lewat kepala sekolah dan pihak-pihak yang terkait. Pelaksanaan tugas Intern 

Yayasan dan Sekolah terpisah, sehingga masing-masing mampu memaksimalkan 

tugasnya dengan baik. 

 

Pembagian struktur kerja yang jelas pada masing-masing bidang memudahkan 

ruang kerja berdasarkan tugas dan kewajiban, serta dilaksanakan dengan penuh 

tanggung jawab. Tata kerja adalah aturan melaksanakan tugas  dan tanggung jawab 

yang diemban, sedangkan sistematika hubungan kerja adalah cara pelaksanaan tugas 

dan tanggung jawab yang saling terkait dari jajaran tinggi sampai pada terendah yang 

berperan sebagai motivator dan penggerak jalannya kegiatan di sekolah terutama bagi 

komponen pendidikan. 
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Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu Lampung Selatan adalah sekolah yang 

berusaha mengimplementasikan nilai-nilai Islam. Sekolah ini merupakan sekolah yang 

tidak hanya menjalankan proses pembelajaran di sekolah, tetapi juga di rumah dan di 

masyarakat. Sekolah ini berupaya menyelenggarakan pendidikan yang mebangun 

karakter peserta didik. Konsep keterpaduan yang dilaksanakan diupayakan untuk tidak 

terjadi pertentangan nilai. Keterpaduan ini meliputi : 

1) Keterpaduan pola asuh 

Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu Lampung Selatan bahwa 

membangun kecerdasan emosional dan spiritual peserta didik, tidak lepas dari tiga 

unsur yang mempengaruhi yaitu proses pendidikan sekolah, keluarga dan 

masyarakat. Maka diupayakan agar ketiga unsur tersebut sinergi pola asuhnya. 

 

a. Peran orang tua 

Keikutsertaan orang tua di sekolahan diupayakan agar terjadi hubungan yang 

harmonis antara sekolah dengan orang tua. 

 

b. Peran Sekolah 

Penciptaan iklim yang bertujuan sebagai pengembangan situasi 

pembelajaran partisipatif, menekankan peserta didik agar lebih aktif di dalam 

pembelajaran dan mengutamakan adanya interaksi antar warga sekolah.  Untuk 

menunjang keberhasilan tujuan tersebut di atas, maka perlu diwujudkan suatu 

bentuk penciptaan situasi sekolah. Untuk mencapai yang tersebut di atas 

Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu Lampung Selatan memulai proses 

pembelajaran dengan berdo’a terlebih dahulu, merefleksi kejadian siswa pada 

saat itu misalkan, anak yang tidak datang karena sakit.  Guru menjelskan hikmah 

sakit dilanjutkan dengan kegiatan aktivitas belajar.  
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Kegiatan ini melibatkan semua pendidik atau guru di Madrasah Aliyah 

Al-Khairiyah Waylahu Lampung Selatan bukan hanya guru pendidik Fikih saja. 

Ketika tiba waktu shalat Dhuhur para peserta didik melakukan shalat secara 

berjama’ah di sekolah. Setelah melakukan shalat dhuhur guru malakukan kultum 

sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.  

 

c. Peran Masyarakat 

Yang dimaksud dengan lingkungan masyarakat di sini adalah situasi atau 

kondisi interaksi sosial dan sosiokultural yang secara potensial berpengaruh 

terhadap perkembangan beragama individu. Dalam masyarakat, individu 

(terutama peserta didik) akan melakukan interaksi sosial dengan teman 

sebayanya atau anggota masyarakat lainnya. Apa bila teman sepergaulannya itu 

menampilkan sikap dan perilaku yang kurang baik, amoral atau melanggar 

norma agama, maka anak akan cenderung terpengaruh mengikuti atau 

mencontoh sikap dan perilaku tersebut. Corak sikap dan perilaku peserta didik 

(anak/remaja) merupakan cermin dari corak atau sikap  masyarakat (orang 

dewasa) pada umumnya.  

 

Oleh karna itu kualitas perkembangan  sikap anak sangat tergantung pada 

kualitas sikap/perilaku orang dewasa yang kondusif bagi perkembangan keagamaan 

peserta didik (anak dan remaja) adalah (a) taat melaksanakan kewajiban agama, 

seperti ibadah ritual, menjalin persaudaraan, saling menolong dan bersikap jujur; (b) 

menghindari diri dari sikap dan perilaku yang dilarang oleh agama, seperti sikap 

permusuhan, saling curiga, munafik, mengambil hak orang lain dan sebagainya. 

Dari beberapa factor lingkungan di atas, maka apabila kondisi lingkungn 

yang sehat akan dapat merangsang perkembangan anak sehingga mencapai hasil 
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maksimal. Lingkungan yang baik adalah lingkungan dimana anak dapat memperoleh 

kesempatan untuk dapat menggunakan dan mengembangkan kemampuan anak 

semaksimal mungkin. 

Dengan mengetahui peranan lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan anak, maka sacara otomatis baik tidaknya suatu lingkungan 

tergantung orang tua atau pendidik mengarahkan dan menciptakan lingkungan 

tersebut menjadi terkendali. Pada akhirnya anak dapat memilih bagaimana dan degan 

siapa dapat bergaul (berinteraksi) dengan masyarakat sekitar. 

2) Kurikulum 

Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu Lampung Selatan menyadari penting 

meberi pengertian pad peserta didik bahwa seluruh ilmu yang ada di dunia ini adalah 

ilmunya Allah, tidak ada pemisahan ilmu dunia dan ilmu agama. Dan hal ini di 

manifestasikan dalam kurikulum terpadu yang diterapkan Madrasah Aliyah Al-Khairiyah 

Waylahu Lampung Selatan dalam proses pelaksanaan pendidikan di perlukan adanya 

seperangkat rencana dan pengaturan isi dan bahan pelajaran serta metode yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan proses pembelajaran, sehingga dapat 

berjalan sesuai dengan tujuan yang di harapkan. Di dalam dunia pendidikan hal ini 

dinamakan kurikulum. 

 

Kurikulum disusun dengan mempertibangkan teknologi dan seni. Madrasah 

Aliyah Al-Khairiyah Waylahu Lampung Selatan menggunakan kurikulum tambahan 

muatan lokal yang berbasis islam sehingga mempunyai kekhasan dibandingkan dengan 

kurikulum lembaga pedidikan formal lain setinggi Madrasah Aliyah pada umumnya. 

Dalam upaya merealisasikan tujuan yang ada, Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu 

Lampung Selatan menggunakan kurikulum sebagai berikut : 
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5. Keadaan Guru dan Pegawai 

Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu Lampung Selatan memiliki jumlah 

pendidik dan Tenaga Pendidik sebanyak 22 orang, berdasarkan hasil wawancara dalam 

rekruitmen pendidik dan tenaga kependidikan yang telah dilakukan menggunakan 

beberapa tahap yang terdiri dari : 

(a) Pertama yaitu memanfaatkan guru yang telah ada di dalam sekolah untuk 

mengganti bila salah seorang mata pelajaran tertentu mengundurkan diri atau 

dimutasi. 

 

(b) Kedua yaitu memperoleh calon guru dari luar berupa : lamaran, baik pelamar 

datang langsung ke lembaga maupun dan lewat informasi orang dalam.Proses 

pelaksanaan penyeleksian di lembaga ini melalui beberapa tahap antara lain : 

(1) Menentukan spesifikasi guru yang mencakup keahlian, umur, jenjang 

pendidikan dan pengalaman. 

(2) Mendapatkan informasi yang meliputi tes psikologi, tes praktek dan tes 

wawancara. 

(3) Keputusan menerima atau menolak. Yaitu pihak sekolah mengirimkan surat 

pemberitahuan, atau lewat telephon. 

 

(c) Ketiga, setiap calon guru baru, sebelum melaksanakan aktivitas belajar mengajar, 

pihak sekolah selalu melakukan orientasi terlebih dahulu. Orientasi ini mencakupi 

: sejarah lembaga, struktur organisasi, tata kerja dalam sekolah dan pedoman-

pedoman tentang kesejahteraan guru serta pegawai. Hal tersebut dilakukan untuk 

mencapai visi dan misi serta tujuan Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu 

Kalianda Lampung Selatan secara maksimal.
22
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Adapun jumlah guru di Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu Kalianda 

Lampung Selatan ada 22 orang dan karyawan berjumlah 3 orang, data tersebut dapat 

dipahami lebih jelas melalui tabel berikut : 

 

Tabel 1 

Data Guru dan Karyawan 

Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu Kalianda Lampung Selatan 2015/2016 

 

 

NO NAMA L/P Tempat & Tanggal Lahir Jabatan 

1 2 3 4 5 

1 Samsul Bahri, SE L Jondong, 27 Maret 1980 
Kepala 
Madrasah 

2 Muhsin, S.Pd.I L Pauh, 12 Maret 1966 Waka I / Guru 

3 Fathul Umam, S.Pd.I L Tengkujuh 23 Januari 1979 Waka II / Guru 

4 Hi. Junaini AK L Betung, 14 Juni 1955 Ka Tata Usaha 

5 Reza Afriliana P Waylahu 27, April 1991 Bendahara 

6 Siti Hurairoh P Canggung, 3 Desember 1988 
Stap Tata 
Usaha 

7 Anggraini, S.Pd.i P Tajimalela 1 Juli 1991 Perpustakaan 

8 M. Hardin, S.Pd.I L Tanjung Iman 6 Juni 1971 Wali X A / Guru 

9 Amril, S.Pd L Maja  10 Juli 1963 Wali X B / Guru 

10 Luqmansyah, S.Sos L 
Pauh Tanjung 
Iman, 

11 Oktober 1969 Wali XI A / Guru 

11 Asrini P Pati 8 Juli 1982 Wali XI B / Guru 

12 Hi. Usman Faisol L Jondong, 17 Juli 1959 Wali XII  / Guru 

13 Misla Wardah, S.Sos.I P 
Pauh Tanjung 
Iman, 

6 Oktober 1978 
Pem. Osis / 
Guru 

14 Arizal L Jondong, 1 Desember 1983 
Pembina 
Pramuka 

15 M.Ali Sais, S.Pd.I L Kotaguring, 19 Juli 1962 Guru 

16 Drs. Ya'cub Latif L Kotaguring, 8 Agustus 1964 Guru 

17 Hi. Bukhori Jawad L Serang, 3 Mei 1954 Guru 

18 Dra. Maryana P Kalianda 
06 September 
1967 

Guru 

19 Zaenuddin, S L Jangkar, 1 Maret 1963 Guru 

20 Hi.M.Rais Alamsyah L Waylahu 07Mei 1945 Guru  

21 Dra. Rosmiyati P Maja, 27 Januari 1964 Guru 

22 Hasanuddin, S.P.d.I L Jondong, 
07 September 
1974 

Guru 

23 Kholijah, SH P Tengkujuh, 8 Juni 1964 Guru 

24 
Ayat Hidayatulloh, 
S.Pd.I 

L 
Pauh Tanjung 
Iman, 

08 Maret 1985 Guru 

25 
Abraham Lincolen, 
S.Pd 

L Palas 27 Agustus 1990 Guru 

Sumber : H. Junaini Ak, Ka TU MA Al-Khairiyah Waylahu 
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6. Siswa Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu Lampung Selatan 

Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu Kalianda Lampung Selatan memiliki 

jumlah siswa kelas X sebanyak 38 orang yang terpagi dalam dua kelas, siswa kelas XI 

sejumlah 38 orang yang terpagi menjadi dua kelas, dan siswa kelas XII sejumlah 34 

orang yang terbagi menjadi dua kelas dengan total keseluruhan sebanyak 111 orang. 

Tabel 2 

Data Peserta Didik 

Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu Lampung Selatan 

 

No Kelas Lk Pr Jumlah 

1 X 18 20 38 

2 XI 20 18 38 

3 XII 14 20 34 

Jumlah Total 52 59 110 

Sumber: H.Junaini Ak, Ka TU MA Al-Khairiyah 

 

7. Sarana Prasarana 

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu 

Kalianda Lampung Selatan terbilang cukup untuk menunjang proses belajara mengajar, 

seperti tersedianya ruang kelas sebanyak 6 kelas, meja dan kursi belajar sebanyak 135 buah, 

meja dan kursi guru sebanyak 22 buah, LCD sebanyak 2 buah, perpustakaan 1 buah, serta 

ketersediaan alat-alat praktek IPA dan Olah Raga serta Ibadah. Namun beberapa komponen 

masih perlu diupayakan keberadaannya karena belum dimiliki sehingga selama ini masih 

memaksimalkan kondisi yang ada, seperti ruang perpustakaan masih menjadi satu dengan 

gedung LKS, ruang aula/keterampilan masih menggunakan ruang kelas dalam setiap 

pembelajaran. Adapun kondisi sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh Madrasah 

Aliyah Al-Khairiyah Waylahu Kalianda Lampung Selatan seperti Masjid,  ruang kelas, 

ruang guru, ruang kepala sekolah, kursi dan meja siswa, WC guru dan siswa semuanya 

masih dalam keadaan baik. 
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Untuk memahi keterangan di atas dapat diamati melalui tabel berikut : 

Tabel 3 

Sarana dan Prasarana 

Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu Lampung Selatan 

No Jenis Barang 
Jumla

h 

Luas 

Ukura

n (M
2
) 

Kelengkapan Kondisi 

Lengkap/Cuk

up/Kurang 

Lengkap 

Ba 

ik 

Rus 

ak 

Ring 

an 

Rus 

ak 

Ber 

At 

1 
Ruang belajar/ruang 

teori 
3 567 Cukup 4 3 - 

2 
Ruang kepala 

sekolah 
1 12 Cukup 1 - - 

3 Ruang guru 1 81 Cukup 1 - - 

4 Ruang tu 1 16 Cukup 1 - - 

5 
Lapangan olah 

raga/upacara 
1 600 Cukup 1 - - 

6 Pekarangan sekolah 1 2.200 Cukup - 1 - 

7 Kursi siswa 96 - Baik - - - 

8 Meja guru 3 - Cukup 8 4 - 

9 Meja kursi kantor 6 - Kurang 6 - - 

10 Laptop 4 - Kurang 3 1 - 

11 Computer PC 12 - Kurang 12 - - 

12 Wireles 2 - Cukup - 2 - 

Sumber: H.Junaini Ak, Ka TU MA Al-Khairiyah 

 

8. Prestasi Siswa 

Prestasi-prestasi yang diraih Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu Lampung 

Selatan dalam 3 tahun terakhir seperti yang tergambarkan dalam tabel di bawah merupakan 

hasil dari proses pembelajaran dan latihan yang dilaksanakan oleh guru-guru beserta siswa-

siswi di Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu Lampung Selatan selama ini. Hampir 

setiap perlombaan yang diikuti oleh siswa-siswi Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu 

Lampung Selatan memperoleh juara. Prestasi-prestasi tersebut tidak akan dicapai apabila 

tidak ada kerjasama yang baik antara warga sekolahnya. 

 

 

 



75 

 

Tabel 4 

Daftar Prestasi Siswa 

Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu Lampung Selatan 

No Tahun Jenis Lomba Penyelenggra/Tingkat Prestasi 

1 

2012 
Semaphore 

Putra 

Karya Galang  SMAN 1 

Kalianda 
Juara I 

HUT Ambalan AHN-TBS 

SMAN Kalianda 

Juara II 

Juara III 

2013 
Semaphore Pa Karya Galang Se-Lampung 

SMAN 1 Bandar Lampung 

I 

Semaphore Pi II 

2 2013 
Loma Cepat 

Tepat 

GTAQS VII MAN 2 

Kalianda Se-Lampung 
III 

Harlah Ke-21 MAN 1 

Bandar Lampung, Se-

Lampung 

III 

3 2014 

Team Nasyid 

Akhwat 

G-SII ke-1 Gontor 

Kalianda 
I 

Nasyid-Lagu 

Islam 

PORSST JSIT Gontor 

Kalianda 
III 

4 

2015 

Putsal 

HUT SMAN 1 Lampung 

Selatan 
 

Persahabatan SMAIT 

Ma’arif 
 

2016 

Se-KKM MAN 1 Lampung 

Selatan  
 

HUT PM.Usuluddin 

Lampung Selatan 
 

Sumber : Dokumen MA Al-Khairiyah Waylahu 

 

B. Penyajian Data 

Implementasi Pembelajaran Berbasis Media Gambar Dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar Pada Mata Pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu 

Kalianda. 

Pembelajaran telah mengalami perubahan yang beragam dalam mengikuti 

perkembangan teknologi saat ini, terutama dalam hal metode,strategi dan teknik 
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penyampaian materi oleh pendidik kepada peserta didik. Keberhasilan ketiga unsur 

tersebut dipengaruhi banyak oleh adanya media dalam pelaksanaanya. Alasannya 

adalah media dapat membantu pendidik dalam menyampaikan materi. Hal tersebut 

sesuai dengan yang disampaikan oleh guru Fikih di MA Al-Khairiyah Waylahu 

Kalianda, Bapak Drs.Ya’cub Latief. Saat wawancara:  

Apakah penggunakan media belajar dalam proses pengajaran itu diperlukan 

oleh Bapak ? 

“Penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran sangat perlu sekali 

karena dapat membantu mempermudah dalam menyampaikan materi”.
1
 

 

Dalam menyampaikan materi pendidik juga perlu memperhatikan kesesuaian 

antara media yang digunakan dengan materi yang akan disampaikan, agar tujuan 

pembelajaran tersebut dapat tercapai dan siswa bisa memperoleh informasi dari guru 

dengan mudah. 

Bagaimanakah cara penggunaan media itu ? 

“Dalam penggunaan media tentu saja disesuaikan dengan karakteristik materi 

yang akan diajarkan dan juga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Fikih”.
2
 

 

 

Wawacara juga dilakukan kepada guru mata pelajaran Fikih yang lain,tentang 

jenis media yang sering digunakan dalam proses pembelajaran Fikih,beliau 

menyatakan bahwa: 

 

“Adanya media pembelajaran sangat penting sekali dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Agam Islam terutama pada materi Fikih.Karena 

dalam pembelajaran Fikih siswa sebisa mungkin dituntut melakukan simulasi 

atau praktek. Oleh karena itu kehadiran mediasangat diperlukan sekali. Ada 

beberapa jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran Fikih, hal 

itu disesuaikan dengan materiyang akan dibahas. Selama ini media yang 

sering digunakan adalahMedia Cetak seperti Buku Paket dan LKS sebagai 

media tetap yang harus ada, media Audio Visual seperti CD Player, Media 

Lingkungan sebagai tempat praktek atau simulasi seperti datang ke Toko-toko 

                                                           
1
 Hasil wawancara dengan Guru Fiqih Bapak. Drs.Ya’cub Latief, tanggal 27 Nopember 2016, 10.45 

WIB 
2
 Hasil wawancara dengan Guru Fiqih Bapak. Drs.Ya’cub Latief, tanggal 27 Nopember 2016, 10.51 

WIB 
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atau pasar jika materinya adalah jual beli, datang ke Bank jika materinya 

berhubungan dengan Bank dan Bunga Bank. Media Manusia juga misalnya, 

mendatangkan orang yang pernah haji ketika materinya berhubungan dengan 

haji atau dari Bapak ibu guru sendiri. Usaha ini di lakukan agar siswa lebih 

mudah memahami materi yang sedang dibahas karena mereka sudah terlibat 

langsung dari pada hanya mendengarkan cerita".
3
 

 

Media yang dipakai dalam pembelajaran Fikih itu tergantung pada materi 

yang diajarkan. Bila seumpama materi yang disampaikan itu bab tentang haji itu 

yang lebih tepat medianya adalah CD, atau film yang berisitentang menjalankan haji 

di Makkah dan kalau tentang pinjam meminjam,utang piutang tentunya juga anak itu 

sebagai media anak itu diminta mempergakan bagaimana cara utang piutang, cara 

jual beli yang tentunyaitu yang sesuai dengan syari’at Islam. Tetapi kalau tentang 

menangani jenazah itu bisa memakai media visual akan tetapi kalau mau lebih 

kongkritnya anak itu disuruh memperagakan dengan media seperti boneka,kain 

kafan, dan lain - lain. Penulis mengambil contoh tentang materi haji yang 

menggunakan media gambar berbentuk CD. Untuk menggunakan media gambar ini 

guru Fikih membawa siswa ke ruang perpustakaan, karena keterbatasan tempat. 

Sebelum masuk kemateri, guru mereview kembali materi yang telah disampaikan 

minggu lalu. Kemudian, setelah mereview guru memberikan pertanyaan kepada 

siswa tentang materi yang akan disampaikan untuk mengetahui sampai mana batas 

pengetahuan siswa tentang haji. Setelah itu guru barumenjelaskan materi haji dengan 

menggunakan CD. Di dalam CD tersebut berisi tentang gambar kegiatan haji yang 

dilaksanakan oleh para jama’ah haji diMakkah mulai dari towaf wukuf, sa’i, tahallul 

dan sebagainya. Dengan adanya visulisasi tersebut memudahkan siswa dan 

memberikan pengetahuan kepada siswa tentang pelaksanaan haji di Makkah, 

                                                           
3 Hasil wawancara dengan Guru Fiqih Bapak Drs.Ya’cub Latief., tanggal 26 Nopember 2016, 

19.17WIB 
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disamping itu membantu siswa untuk memahami materi yang telah dipelajari di 

dalam LKS. Pemutaran CD tersebut dibantu dengan televisi yang di taruh atas meja 

agar siswa secara keseluruhan dapat melihat gambar yang terdapat didalam televisi 

dengan baik. Selama pemutaran CD tersebut, siswa terlihat tenang dan ingin melihat 

setiap detail pelaksanaan haji tersebut. Meskipun suasananya kurang mendukung, 

namun karena adanya semangat ingin tahu dari setiap diri siswa, mereka secara 

spontan dapat mengatur posisi mereka agar dapat mengikutinya dengan baik. Salah 

satu yang membuat mereka begitu antusias adalah karena apa yang ditayangkan 

adalah hal baru yang mereka lihat dan tidak mereka lihat dalam kehidupan sehari-

hari seperti biasanya. Setelah pembelajaran tersebut berlangsung guru memberikan 

evaluasi kepada siswa secara acak untuk mengetahui sampai sejauh mana materi 

yang disampaikan dapat dimengerti oleh siswa. Dari hasil evaluasi tersebut guru 

dapat mengetahui apa saja kekurangan dan kelebihan yang dihadapi oleh siswa 

dalam pembelajaran menggunakan media tersebut sekaligus dapat memberikan 

kesimpulan tentang materi yang telah disampaikan kepada siswa. Pada pertemuan 

berikutnya guru memberi tugas kepada siswa sebagai bentuk stimulus kepada siswa 

agar mengulang materi yang disampaikan guru di rumah.
4
 

Pengamatan penulis tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru:  

“Pembelajaran yang baik itu apabila materi yang disampaikan oleh guru itu 

terekam atau tersampaikan pada siswa tidak hanya dalam kelas akan tetapi 

sampai diluar kelas yang maksudnya materi yang sudah disampaikan itu 

bermanfaat bagi siswa itu sendiri. Kalau dalam suasana kelas pembelajaran 

yang baik itu adanya interaksi antara guru dengan siswa begitu juga siswa 

dengan siswa, jadi siswaitu tidak hanya memperhatikan guru menerangkan 

akan tetapi dia juga aktif menanyakan apa saja yang belum dia pahami”.
5
 

 
Lebih lanjut Bapak Drs. Ya’cub Latief menjelaskan tentang ciri-ciri pembelajaran 

yang baik, sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut: 

                                                           
4
 Hasil Observasi tanggal 15 November 2016, 09.08 WIB 

5
 Hasil wawancara dengan Guru Fiqih Bapak. Drs.Ya’cub Latief, 17 November 2016, 19:15 WIB 



79 

 

“Menurut saya ciri-ciri pembelajaran yang baik adalah media yang dipakai 

dalam pembelajaran Fikih itu tergantung pada materi yang diajarkan kalau 

seumpama materi yang disampaikan itu bab tentang haji itu yang lebih pas 

medianya adalah gambar, atau film yang berisi tentang menjalankan haji di 

makkah, dan kalau tentang pinjam meminjam, utang piutang tentunya juga 

anak itu sebagai media anak itu diminta mempergakan bagaimana cara utang 

piutang, cara jual beli yang tentunya itu yang sesuai dengan syari’at Islam. 

Tapi kalau tentang menangani jenazah itu bisa memakai media visual akan 

tetapi kalau mau lebih kongkritnya anak itu disuruh memperagakan dengan 

media seperti boneka, kain kafan, dll. Pembelajaran yang baik itu adalah 

kesiapan dari guru untuk menyampaikan materi yang akan diajarkan, 

penguasaan materi yang akan diajarkan, kemampuan mengolah kelas 

bagaimana kondisi kelas itu bisa tenang, nyaman,siswa dan guru itu merasa 

enjoy dalam proses pembelajaran tersebut,metode yang digunakan itu tidak 

monoton atau selalu terpaku pada buku yang ada dan menggunakan media 

untuk menyampaikan materi dan untuk memotivasi siswa itu sendiri”.
6
  

 
Sehubungan dengan penggunaan media gambar, guru masing-masing mata pelajaran 

(terutama mata pelajaran Fikih) di setiap kelas memiliki karakteristik yang berbeda. Hal ini 

berkaitan dengan materi yang disampaikan di masing-masing kelas berbeda. Sebagai contoh 

adalah Fikih untuk kelas III memiliki materi antara lain Wudhu. 

Untuk materi yang sifatnya membutuhkan pengembangan pada aspek 

psikomotorik, seperti halnya materi tersebut di atas, guru Fikih menggunakan metode 

praktek dan media visual dalam pelaksanaan pembelajaran. 

“Untuk beberapa materi yang sifatnya dilakukan oleh siswa dalam kehidupan 

sehari-hari, maka saya menggunakan metode praktek dan media visual berupa 

gambar”.
7
 

 

Menurut guru Fikih penggunaan metode tersebut tidak lepas karena masa 

anak kelas X MA masih cenderung membawa sifat-sifat anak pada masa SMP/MTs 

yang lebih menyenangi gambar di banding sekumpulan tulisan berupa teori. 

Disamping itu media visual dapat membantu siswa untuk tidak perlu lagi 

                                                           
6
 Hasil wawancara dengan Guru Fiqih Bapak Drs.Ya’cub Latief., 17 November 2016, 19:31 WIB 

7
 Hasil wawancara dengan Guru Fiqih Bapak., Drs.Ya’cub Latief tanggal 26 November 2016, 10.52 

WIB 
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membayangkan kegiatan yang akan dilakukan dan juga dapat mempermudah guru 

dalam mengajar. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak. Drs. Ya’cub Latief sebagai 

berikut: 

“Saya menyukai media visual, karena lebih dapat membantu saya dalam 

memahamkan siswa dalam belajar. Jadi siswa tidak perlu saya suruh untuk 

mengangan-angan tentang cara orang yang shalat misalnya. Saya tinggal 

memberikan penjelasan secara lebih jelas apa yang ada pada gambar. Untuk lebih 

meningkatkan suasana belajar yang kondusif danberbeda biasanya siswa juga saya 

ajak ke masjid, sekaligus sebagai wahana untuk membiasakan siswa sering ke masjid 

dalam kehidupan sehari-hari.” 
 

Berdasarkan pengamatan penulis, pada pelaksanaan pembelajaran Fikih 

materi Wudhu, Guru mengucap salam dan berdo’a, kemudian memberikan motivasi 

kepada siswa akan pentingnya hukum Islam untuk dimengerti dan dipahami karena 

itu berkaitan dengan kehidupan sehari – hari, sehingga siswa tertarik untuk 

mempelajarinya.
 8

 

Siswa ditanya Apa itu Wudhu?, Lalu guru memberikan keterangan setelah 

siswa–siswi  menjawab serta menuliskannya dipapan tulis mengenai definisi Wudhu.  

 

Guru menerangkan tentang syarat – syarat Wudhu dan menuliskannya di 

papan tulis ( sebagai media ), siswa diminta membaca bersama – sama. 

 

Kemudian guru menjelaskan juga tentang sunnah–sunnah dalam berwudhu 

lalu mempraktekkannya di depan para siswa tentang tata cara berwudhu 

 

Setelah itu guru meminta dua orang siswa dan siswi untuk maju ke depan dan 

mempraktekkan didepan siswa siswi lainnya tentang tata cara berwudhu, dengan 

melihat gambar, kemudian diulang lagi tanpa menggunakan gambar, selanjutnya 

                                                           
8
 Bapak Drs.Ya’cub Latief., Guru Mata Pelajaran Fiqih  MA Al-Khairiyah Waylahu, wawancara, 

tanggal 26 November 2016 
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seluruh siswa diminta untuk mempraktekkannya bersama sama tentang rukun 

berwudhu. 

 

Guru bertanya kepada siswa apa sebab orang Wudhu!,  setelah siswa 

menjawab, guru menjelaskan tentang sebab – sebab boleh berwudhu. 

 

Guru menyebutkan kepada siswa tentang hal yang membatalkan Wudhu, dan 

sebagai tugas!, pertemuan berikutnya setiap siswa diminta mempraktekkan cara 

berwudhu. 

 

Pelajaran Fikih merupakan mata pelajaran yang diajarkan di Madrasah, baik 

Ibtidaiyah, Tsanawiyah Maupun Aliyah, dan pelajaran tersebut merupakan pelajaran 

mengenai hukum (syari’at) Islam, oleh sebab itu dibutuhkan media dan sarana lain 

untuk memudahkan dalam proses pembelajaran.  

 

Dalam kegiatan belajar mengajar diatas media yang digunakan adalah media 

praktek langsung, karena media tersebut mudah diperagakan dan tidak perlu 

mengeluarkan biaya, sehingga lebih efektif dan efisien, walaupun sebenarnya media 

proyeksi jauh lebih bagus namun karena keterbatasan sarana dan prasarana, maka 

media tersebut sangat membantu bagi siswa dalam kegiatan belajar. 

 

Kendala yang dihadapi guru fikih dalam menggunakan media gambar dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa di Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu 

Kalianda 

 

Dari berbagai media pembelajaran, ada sebagian yang dinilai baik dan 

sebagian yang lain dinilai tidak baik. Guru dapat menilai hal tersebut ketika 

mengevaluasi hasil belajar siswa dan lebih peka pada kegiatan atau dalam 
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menganalisis perilaku siswa baik itu psikimotorik, afektif dan kognitifnya. Sifat-sifat 

siswa untuk senang dalam belajar dan ingin mengetahui hal-hal baru dalam belajar 

perlu digali lebih dalam oleh guru mata pelajaran agama Islam terutama guru Fikih.  

Penggunaan media visual dalam pembelajaran itu dinilai sangat baik karena 

pembelajaran tidak monoton teori saja tapi juga mempraktekkan apa yang ada 

di dalam gambar, karena Fikih sendiri adalah mata pelajaran yang 

mengandung teori dan praktek, terus kenapa di nilai baik karena para murid 

apabila menemukan media atau barang baru itu pasti penasaran dan sangat 

antusias sekali.
9
 

 

Salah satu yang dapat memberikan motivasi siswa dalam belajar adalah 

karena dalam pembelajaran itu mereka jarang mengalami pengalaman yang 

disampaikan oleh guru. Kemudian dengan adanya informasi yang baru dari guru 

tersebut, timbul rasa penasaran pada diri siswa yang pada akhirnya dapat 

menumbuhkan semangat belajar, rasa ingin tahu siswa yang besar dalam mencari 

informasi yang lebih bagus serta selalu semangat dalam belajar dalam kehidupan 

sehari-hari. 

“Dengan adanya media dalam pembelajaran Fikih siswa itu dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa karena dalam pembelajaran itu dia jarang 

mengalami pengalaman seperti itu, terus dengan adanya barang yang baru 

siswa itu timbul rasa penasaran dan akhirnya semangat belajar dan rasa ingin 

tahu besar dan selalu semangat dalam belajar danpembelajaran”
10

 

 

Rancangan Proses Belajar Mengajar Fikih Kelas X Madrasah Aliyah Al-

Khairiyah Waylahu Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. 

 

Sebelum memberikan pelajaran Fikih Guru mengucap salam dan berdo’a, 

kemudian memberikan motivasi kepada siswa akan pentingnya hukum Islam untuk 

                                                           
9
 Hasil wawancara dengan Guru Fiqih Bapak. Drs.Ya’cub Latief, tanggal 26 Nopember  2016, 11.07 

WIB 
10

 Hasil wawancara dengan Guru Fiqih Bapak. Drs.Ya’cub Latief, tanggal 26 Nopember 2016, 11.10 

WIB 
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dimengerti dan dipahami karena itu berkaitan dengan kehidupan sehari – hari, 

sehingga siswa tertarik untuk mempelajarinya.
 11

 

Selanjutnya pada pembahasan kali ini adalah tentang Wudhu 

Kompetensi Dasar :  

Siswa mampu memahami tata cara Wudhu. 

Indikator :  

1. Menyebutkan syarat Wudhu. 

2. Menyebutkan rukun Wudhu. 

3. Menjelaskan Sebab – sebab Wudhu 

4. Menyebutkan hal – hal yang membatalkan Wudhu 

Pelaksanaanya  

Siswa ditanya Apa itu Wudhu?  Lalu guru memberikan keterangan setelah 

siswa–siswi  menjawab serta menuliskannya dipapan tulis mengenai definisi 

Wudhu.  

Indikator : 1. Menyebutkan Syarat Wudhu 

Guru menerangkan tentang syarat – syarat Wudhu dan menuliskannya di papan 

tulis ( sebagai media ), siswa diminta membaca bersama – sama. 

Indikator : 2 Menyebutkan rukun Wudhu 

Guru membawa gambar orang yang sedang berwudhu ( sebagai media ) 

kemudian memberi keterangan mengenai gambar tersebut yaitu : 

Gambar 1 : Orang sedang berniat melakukan Wudhu 

Gambar 2 : Membasuh wajah. 

Gambar 3 : Membasuh kedua tangan sampai ke siku. 

Gambar 4 : Mengusap ubun-ubun (sebagian rambut). 

                                                           
11

 Bapak Drs.Ya’cub Latief.., Guru Mata Pelajaran Fiqih  MA Al-Khairiyah Waylahu wawancara, 

tanggal 26 November 2016 
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Gambar 5 : Mengusapkedua telinga. 

Gambar 6 : Membasuh kedua kaki sampai mata kaki.  

 

Kemudian guru menjelaskan juga tentang sunnah–sunnah dalam berwudhu 

lalu mempraktekkannya di depan para siswa tentang tata cara berwudhu 

 

Setelah itu guru meminta dua orang siswa dan siswi untuk maju ke depan dan 

mempraktekkan didepan siswa siswi lainnya tentang tata cara berwudhu, dengan 

melihat gambar, kemudian diulang lagi tanpa menggunakan gambar, selanjutnya 

seluruh siswa diminta untuk mempraktekkannya bersama sama tentang rukun 

berwudhu. 

Indikator 3 : Menjelaskan sebab – sebab Wudhu 

Guru bertanya kepada siswa apa sebab orang boleh Wudhu!,  setelah siswa 

menjawab, guru menjelaskan tentang sebab – sebab boleh berwudhu. 

Indikator 4 : Menyebutkan hal – hal yang membatalkan Wudhu. 

Guru menyebutkan kepada siswa tentang hal yang membatalkan Wudhu, dan 

sebagai tugas!, pertemuan berikutnya setiap siswa diminta mempraktekkan cara 

berwudhu. 

 

Pelajaran Fikih merupakan mata pelajaran yang diajarkan di Madrasah, baik 

Ibtidaiyah, Tsanawiyah Maupun Aliyah, dan pelajaran tersebut merupakan pelajaran 

mengenai hukum (syari’at) Islam, oleh sebab itu dibutuhkan media dan sarana lain 

untuk memudahkan dalam proses pembelajaran.  

 

Dalam kegiatan belajar mengajar diatas media yang digunakan adalah media 

praktek langsung, karena media tersebut mudah diperagakan dan tidak perlu 

mengeluarkan biaya, sehingga lebih efektif dan efisien, walaupun sebenarnya Media 



85 

 

Gambar jauh lebih bagus namun karena keterbatasan sarana dan prasarana, maka 

media tersebut sangat membantu bagi siswa dalam kegiatan belajar.
12

 

 

Menurut pengamatan penulis pembelajaran Fikih merupakan salah satu 

bagian dari Pendidikan Agama Islam (FIKIH) yang termasuk rumpun pelajaran 

moral dan akhlak mulia, bertujuan memberi wawasan dan keterampilan pengetahuan 

agama dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa, di sisi lain pelajaran Fikih 

juga seperti dituntut dapat membuka tabir kebenaran masa silam. Dua hal yang 

menjadi tuntutan itulah yang menjadikan pelajaran Fikih lebih kompleks dari 

pelajaran Fikih yang lain dan juga pelajaran Sejarah pada umumnya.  

 

Sebelum peneliti menanyakan langsung dengan guru Fikih yang 

bersangkutan terlebih dahulu peneliti mengadakan wawancara kepada staff TU 

tentang pembelajaran Fikih dikelas X: 

“Dalam pembelajaran Fikih pada umumnya didominasi metode ceramah dan 

media pembelajarannya kebanyakan berupa buku-buku. Sehingga para peserta didik  

merasa bosan dan minatnya menurun, yang pada gilirannya hasil belajar siswa tidak 

mencapai kompetensi. Oleh karena itu perlu dikembangkan berbagai metode 

pembelajaran yang sekiranya dapat mengantarkan peserta didik mencapai Kreteria 

Ketuntasan Minimal (KKM), atau bahkan siswa dapat melebihi KKM.  Sementara itu 

dunia pendidikan saat ini dihadapkan pada tantangan membangun ketrampilan abad-

21 (ketrampilan yang bermelek teknologi informasi dan komunikasi), yaitu 

ketrampilan yang akan banyak mengandalkan media/sarana teknologi informasi dan 

komunikasi. Oleh karena itu dirasa penting untuk mengembangkan media 

pembelajaran yang berbasis TIK atau sering disebut multimedia pembelajaran.”
 13

  

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Madrasah beliau mengatakan 

bahwa Keimanan merupakan akar atau pokok agama. Syariah/fikih (ibadah, 

muamalah) dan akhlak bertitik tolak dari akidah, yakni sebagai manifestasi dan 

konsekuensi dari akidah (keimanan dan keyakinan hidup). Syari’ah/fikih 

                                                           
12

 Bapak. Drs.Ya’cub Latief  Guru Mata Pelajaran Fiqih  Al-Khairiyah Waylahu, wawancara, tanggal 

26 November 2016 
13

 Reza Aprilia,SPdI, Staf TU MA Al-Khairiyah Waylahu, wawancara, tanggal 26 November 2016 
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merupakan sistem norma (aturan) yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, 

sesama manusia dan dengan makhluk lainnya. Akhlak merupakan aspek sikap 

hidup atau kepribadian hidup manusia, dalam arti bagaimana sistem norma yang 

mengatur hubungan manusia dengan Allah (ibadah dalam arti khas) dan hubungan 

manusia dengan manusia dan lainnya (muamalah) itu menjadi sikap hidup dan 

kepribadian hidup manusia dalam menjalankan sistem kehidupannya (politik, 

ekonomi, sosial, pendidikan, kekeluargaan, Kebudayaan/seni, iptek, 

olahraga/kesehatan, dan lain-lain) yang dilandasi oleh akidah yang kokoh. 

 

Peneliti melakukan wawancara kepada guru mata pelajaran Fikih dan 

hasilnya: 

“Media yang digunakan dalam pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah Al-

Khairiyah Waylahu Kecamatan Kalianda Lampung Selatan yaitu kehidupan sehari 

– hari yang berhubungan dengan akhlak, melalui media masa, media cetak dan 

belum menggunakan media audio visual seperti menggunakan Ms. Powerpoint 

berupa presentation tentang gambar dalam kehidupan sehari – hari.”
 14

 

 

 Sedangkan kendala – kendala yang mempengaruhi proses penggunaan media 

gambar ialah pertama, kurang SDM. Kedua ,  kurangnya fasilitas ( minim ). Ketiga,  

rata – rata guru tidak mempunyai referensi untuk pembelajaran pendidikan agama 

Islam. Keempat, keterlambatan siswa. 

 

Hasil belajar siswa menggunakan media gambar pada mata pelajaran di Madrasah 

Aliyah Al-Khairiyah Waylahu Kecamatan Kalianda. 

 

Dalam suatu pembelajaran, seperti pembelajaran Fikih, seorang guru harus 

berkreatif untuk menerangkan masalah hukum yaitu dengan menggunakan media. 

Fungsi media sangatlah penting bagi guru dan siswa, karena menggunakan media 

                                                           
14

  Bapak., Drs.Ya’cub Latief Guru Mata Pelajaran Fikih  Al-Khairiyah Waylahu, wawancara, tanggal 

26 November 2016 
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pembelajaran dalam pembelajaran Fikih sangatlah mendukung proses pembelajaran dan 

dapat mempermudah penyampaian dan mempelajari pesan atau pelajaran, 

membangkitkan semangat siswa, dan mempermudah guru dalam menyampaikan pesan 

atau pelajaran.  

 

Berkaitan dengan proses penggunaan media pembelajaran dalam meningkatkan 

proses pembelajaran mata mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah Al-Khairiyah 

Waylahu Kecamatan Kalianda, peneliti melakukan wawancara dengan guru yang 

mengajar mata pelajaran Fikih dan hasilnya sebagai berikut “ 

“Penggunaan media pembelajaran dalam mata pelajaran Fikih terjadwal, yaitu 

maksimal dalam I semester 3 kali guru menggunakan media pembelajaran, sebelum 

menggunakan media, guru harus mempunyai persiapan, pelaksanaan, kegiatan lanjutan 

atau valuasi. Dalam mata pelajaran Fikih penggunaan media pembelajaran sangatlah 

penting, sebab tema – tema yang berkaitan dengan mata pelajaran FIKIH. 

 Misalnya tentang sholat, puasa, haji dan sebagainya. Jadi dengan adanya media 

guru lebih gampang menerangkan atau menjelaskan masalah – masalah yang berkaitan 

dengan Fikih.”
 15

 

 

Dalam hal ini peneliti juga melakukan wawancara dengan guru yang menangani 

sarana prasarana yang ada di MA Al-Khairiyah Waylahu Kalianda, dan hasilnya sebagai 

berikut : 

Sudah 2 tahun kami memiliki beberapa media pembelajaran, baik media gambar 

dan audio visual, mulai dari awal berdiri sampai sekarang madrasah kami mengalami 

peningkatan, dari tahu ketahun sarana dan prasarana yang ada di Madrasah Aliyah Al-

Khairiyah Waylahu Kecamatan Kalianda selalu bertambah, masih terdapat beberapa 

guru pendidikan agama jarang menggunakan media tersebut, sebagian guru yang 

menggunakannya yaitu mata pelajaran Fikih, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA. Dan 

waktunya harus terjadwal”
 16

 

 

 

 

 

                                                           
15

, Drs.Ya’cub Latief Guru Mata Pelajaran FIKIH  MA Al-Khairiyah Waylahu, wawancara, tanggal 

27 November 2016 
16

 Muhsin, Guru Sarana dan Prasarana  MA Al-Khairiyah Waylahu, wawancara, tanggal 27 

November 2016 
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C. Pembahasan 

Implementasi Pembelajaran Berbasis Media Gambar Dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar  Pada Mata Pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah  Al-Khairiyah Waylahu 

Kalianda 

 

Penggunaan media pembelajaran dalam meningkatkan proses pembelajaran 

pada mata pelajaran Fikih merupakan suatu pembelejaran yang dilakukan oleh guru 

dan siswa dengan menngunakan media atau alat-alat visible yang artinya bisa 

dilihat dan alat audible yang artinya bisa di dengar . 

 

Tujuan menggunakan media gambar adalah menggunakan media 

pembelajaran dalam mata pelajaran Fikih sangat mendukung siswa untuk lebih giat 

belajar dan dapat mempermudah mempelajari pesan atau pelajaran, membangkitkan 

semangat siswa, dan mempermudah guru dalam menyampaikan pesan atau 

pelajaran dan meningkatkan motivasi siswa serta menciptakan siswa yang 

berintelektual dalam menggunakan media. 

Media merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kegiatan 

proses belajar mengajar. Dengan beraneka ragamnya media maka masing- 

masing media mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu 

ada beberapa langkah-langkah pembelajaran berbasis gambar yang perlu 

diperhatikan antara lain: 

1. Media yang dipilih hendaknya selaras dan menunjang tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Masalah tujuan pembelajaran ini 

merupakan komponen yang utama yang harus diperhatikan dalam 

memilih media. Dalam penetapan media harus jelas dan operasional, 

spesifik, dan benar-benar tergambar dalam bentuk perilaku. 
 

2.  Aspek  materi  menjadi  pertimbangan  yang  dianggap  penting  dalam 

memilih  media.  Sesuai  atau tidaknya  anatara  materi  dengan  media 

yang digunakan akan berdampak pada hasil pembelajaran siswa 
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3. Kondisi siswa dari segi subjek belajar menjadi perhatian yang serius 

bagi  guru dalam memilih media yang sesuai dengan kondisi anak. 

Faktor umur, intelegensi, latar belakang pendidikan, budaya, dan 

lingkungan anak menjadi titik perhatian dan pertimbangan dalam 

memilih media pengajaran 

4.  Karakteristik   media  di   sekolah   atau  memungkinkan  bagi   guru 

mendesain sendiri media yang akan digunakan merupakan hal yang 

perlu menjadi pertimbangan seorang guru 

5.  Media  yang  dipilih  seharusnya  dapat  menjelaskan  apa  yang  akan 

disampaikan kepada siswa secara tepat dan berhasil guna, dengan kata 

lain tujuan yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal 

6.  Biaya   yang  akan   dikeluarkan  dalam  pemanfaatan  media  harus 

seimbang dengan hasil yang akan dicapai.
11

 

 

 

Begitu juga dengan tujuan guru menggunakan media gambar adalah guru 

harus memandang media pendidikan sebagai alat bantu utama untuk menunjang 

keberhasilan belajar dan memperkembangkan metode – metode yang dipakainya 

dengan memanfaatkan berbagai media pengajaran yang terjangkau. 

 

Tugas guru disini adalah mengajar, mendidik, melatih, dan mengevaluasi. 

Karena pengajaran agama lebih bersasaran abstrak maka penggunaan alat peraga 

harus dilakukan secara bijaksana, artinya, jangan siswa malah jadi bingung dan 

kacau pengertian dan pemahaman setelah mendapat peragaan. 

 

Agar dapat menggunakan alat peraga atau media pembelajaran secara 

bijaksana guru hendaknya, antara lain: 

 

___________________________ 
11 

Prof. Dr. H. Asnawir dan Drs. M. Basyiruddin Usman, M.Pd. Media Pembelajaran. ( 
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Jakarta: Ciputat Pers. 2002 ) .h .15 

Pertama memahami dengan baik fungsi media dari media pendidikan. 

Kedua, dapat mempergunakan alat pengajaran secara tepat dan efesien, dapat 

memilih dan mengembangkan alat pelajaran sesuai dengan tujuan pengajaran dan 

hasil belajar yang diharapkan. Ketiga dapat memelihara dan mengelola alat 

pelajaran dengan baik. Keempat, dapat menimbang sendiri baik buruknya 

penggunan alat pelajaran untuk suatu kegiatan belajar tertentu. Kelima, dapat 

membuat sendiri berbagai alat pelajaran/peragaan secara sederhana dan murah dari 

bahan-bahan yang terdapat dalam lingkungan sekitar. 

 

Guru membawa media gambar orang yang sedang berwudhu, kemudian 

memberi keterangan mengenai gambar tersebut yaitu : 

 

 

• Apabila seorang muslim mau berwudhu, maka hendaknya ia berniat di dalam 

hatinya, kemudian membaca Basmalah, sebab Rasulullah bersabda: "Tidak sah 

wudhu orang yang tidak menyebut nama Allah" (1). Dan apabila ia lupa, maka 

tidaklah mengapa.  
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• Kemudian disunnahkan mencuci kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali 

sebelum memulai wudhu (Lihat G. 1).  

• Kemudian berkumur-kumur (memasukkan air ke mulut lalu memutarnya di dalam 

dan kemudian membuangnya).  

• Lalu menghirup air dengan hidung (mengisap air dengan hidung) lalu 

mengeluarkannya. (Lihat G.2).  

• Disunnahkan ketika menghirup air di lakukan dengan kuat, kecuali jika dalam 

keadaan berpuasa maka ia tidak mengeraskannya, karena di-khawatirkan air 

masuk ke dalam tenggorokan. Rasulullah bersabda: "Keraskanlah di dalam 

menghirup air dengan hidung, kecuali jika kamu sedang berpuasa". (2)  

 

 

•   Lalu mencuci muka. Batas muka adalah dari batas tumbuhnya rambut kepala 

bagian atas sampai dagu (Gambar 3), dan mulai dari batas telinga kanan hingga 

telinga kiri. (Gambar. 3).  

•  Dan jika rambut yang ada pada muka tipis, maka wajib dicuci hingga pada kulit 

dasarnya. Tetapi jika tebal maka wajib mencuci bagian atasnya saja, namun 
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disunnahkan mencelah-celahi rambut yang tebal tersebut. Karena Rasulullah 

selalu mencelah-celahi jenggotnya di saat berwudhu. (3) (Lihat G. 4)  

•  Dan jika rambut yang ada pada muka tipis, maka wajib dicuci hingga pada kulit 

dasarnya. Tetapi jika tebal maka wajib mencuci bagian atasnya saja, namun 

disunnahkan mencelah-celahi rambut yang tebal tersebut. Karena Rasulullah 

selalu mencelah-celahi jenggotnya di saat berwudhu. (3) (Lihat G. 4)  

 

•  Kemudian mencuci kedua tangan sampai siku, karena Allah berfirman : "dan 

kedua tanganmu hingga siku". (4). (Gambar 5).  

 

•  Kemudian mengusap kepala beserta kedua telinga satu kali, dimulai dari bagian 

depan kepala lalu diusapkan ke belakang kepala lalu mengembalikannya ke depan 

kepala. (Lihat G. 6).  
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Setelah itu langsung mengusap kedua telinga dengan air yang tersisa pada tangannya. 

(Lihat G. 7)  

 

•  Lalu mencuci kedua kaki sampai kedua mata kaki, karena Allah berfirman: "dan 

kedua kakimu hingga dua mata kaki". (5). Yang dimaksud mata kaki adalah 

benjolan yang ada di sebelah bawah betis. (lihat G. 8).  

Setelah selesai berwudhu mengucapkan : (6) "Aku bersaksi bahwa sesungguhnya 

tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa 

sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah 

aku termasuk orang yang bertobat dan jadikanlah aku sebagai bagian dari orang-

orang yang bersuci".  

•  Ketika berwudhu wajib mencuci anggota-anggota wudhunya secara berurutan, 

tidak menunda pencucian salah satunya hingga yang sebelumnya kering.  

Kemudian guru menjelaskan juga tentang sunnah–sunnah dalam berwudhu lalu 

mempraktekkannya di depan para siswa tentang tata cara berwudhu. 

 

Setelah itu guru meminta dua orang siswa dan siswi untuk maju ke depan dan 

mempraktekkan didepan siswa siswi lainnya tentang tata cara berwudhu, dengan 

melihat gambar, kemudian diulang lagi tanpa menggunakan gambar, selanjutnya 

seluruh siswa diminta untuk mempraktekkannya bersama sama tentang rukun 

berwudhu. 

 

Guru bertanya kepada siswa apa sebab orang Wudhu!,  setelah siswa menjawab, 

guru menjelaskan tentang sebab – sebab boleh berwudhu. 



94 

 

Guru menyebutkan kepada siswa tentang hal yang membatalkan Wudhu, dan 

sebagai tugas!, pertemuan berikutnya setiap siswa diminta mempraktekkan cara 

berwudhu. 

 

Salah satu dari informan, yaitu guru pendidikan agama islam, beliau mengajar 

mata pelajaran Fikih. Beliau mengatakan, “ tujuan saya menggunakan media gambar 

untuk meningkatkan kualitas anak dalam proses belajar mengajar, memudahkan 

siswa untuk belajar, memotivasi siswa supaya lebih giat lagi untuk belajar, dan dapat 

menghasilkan prestasi yang lebih baik”. 

 

Karena dengan menggunakan media gambar lebih mudah dalam menjelaskan 

tentang isi materi pelajaran Fikih. Begitu dengan siswa lebih memahami 

menggunakan media pembelajaran berupa gambar. 

 

Untuk menghasilkan belajar dengan baik, setelah mengamati gambar – gambar 

yang tampilkan, saya menyuruh siswa merangkum atau menyimpulkan materi 

tersebut, supaya guru mengetahui seberapa jauh mana siswa mengamati materi 

dengan menggunakan media gambar. 

 

Sehubungan dengan tercapainya tujuan pelajaran Fikih sebagaimana yang 

diharapkan, maka tentu saja materi yang akan disajikan atau yang diperbincangkan 

sebagai bahan kajian adalah materi-materi yang diambil dari sumber ajaran Islam. 

Pada mata pelajaran Fikih, materi yang menggunakan media gambar adalah materi 

sholat, puasa, haji dan lain- lain. 

 

Salah satu siswa Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu Kecamatan Kalianda 

menjelaskan: 
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“selama ini guru hanya menggunakan metode ceramah saja sehingga siswa 

menjadi jenuh, ngantuk dan tidak semangat untuk belajar. Ketika guru menggunakan 

media berupa media gambar sangatlah tertarik bagi siswa dan teman – teman, karena 

dengan begitu saya dan teman – teman termotivasi untuk belajar lebih giat lagi dan 

mudah diingat tentang isi pelajaran tersebut”
 17 

 

Jadi implementasi pembelajaran berbasis media gambar pada mata pelajaran 

fikih di Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu Kalianda yaitu dengan cara 

menyiapkan gambar sesuai dengan materi yang akan di ajarkan, memperlihatkan 

gambar-gambar tersebut pada saat proses pembelajaran berlangsung, contohnya 

pada materi Wudhu dengan memperlihatkan gambar orang sedang berniat 

melakukan Wudhu, gambar orang mengusap muka dengan tangan yang berdebu 

pada muka, gambar orang mengusapkan kedua telapak tangan yang berdebu pada 

kedua tangannya sampai ke siku, dengan memperhatikan gambar – gambar tersebut 

siswa dapat lebih mudah memahami materi tentang Wudhu dengan cepat. 

 

Kendala yang telah diatasi Guru Fikih Menggunakan Media Gambar dalam 

meningkatkan hasil belajar Fikih di Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu 

Kecamatan Kalianda. 

 

Sebagaimana data yang diperoleh dari lapangan bahwasannya guru Fikih 

dalam menggunakan media gambar ialah harus dengan waktu yang semaksimal 

mungkin, dan guru dapat memanfaatkan serta menggunakan media gambar dengan 

baik. 

 

Langkah – langkah guru untuk menggunakan media dalam gambar harus 

ada persiapan, pelaksanaan dan kegiatan lanjutan supaya guru dan siswa dapat 

berinteraksi dengan baik. Misalnya, dalam mata pelajaran Fikih guru harus 

mempersiapkan tema- tema yang disampaikan  kepada siswa. 

                                                           
17

  Nasruddin, Siswa  MA Al-Khairiyah Waylahu, wawancara, tanggal 26 November 2016 
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Belajar dengan alat bantu media gambar dapat ditingkatkan secara langsung 

dan dianjurkan oleh guru dengan cara : 

a. Memperkenalkan bahan dan menyebutkan tujuan yang harus disampaikan 

b. Menganjurkan partisipasi siswa, khususnya siswa yang berkemampuan tinggi. 

c. Menggunakan cara–cara menarik perhatian seperti panah dan serupa, 

menggunakan pertanyaan, diskusi dan tugas – tugas. 

d. Menunjukkan bahan – bahan tersebut kepada siswa secara berulang – ulang. 

 

Salah satu informan, yaitu guru yang mengatasi bagian sarana dan prasarana   

mengatakan: 

“sudah 2 tahun  mempunyai berbagai media pembelajaran, mulai dari awal 

berdiri sampai sekarang MA Al-Khairiyah Waylahu Kalianda mengalami peningkatan 

dalam proses pembelajaran, selain mata pelajaran Fikih, mata pelajaran umum pun 

sudah menggunakan media pembelajaran, guru mata pelajaran umum yang 

menggunakan media dalam proses pembelajarannaya, yaitu mata pelajaran bahasa 

inggris, matematika. Dan waktunya harus terjadwal supaya siswa lebih cepat, 

pintar, cermat dalam menggunakan media yang digunakan”.
 18

 

 

Begitu juga dengan guru lain menjelaskan, 

“ untuk menghasilkan proses belajar mengajar dengan baik, setelah Praktek 

menggunakan media gambar, yang saya lakukan ialah menilai siswa dengan 

mengadakan pretes, merangkum, dan menyimpulkan tentang materi yang 

berhubungan dengan Fikih. Disamping itu saya juga mengetahui mana siswa yang 

serius dan mana siswa yang tidak serius dalam mengikuti pembelajaran dengan 

adanya evaluasi saya lebih mudah memahami tingkah laku siswa”
 19

  

 

 

Adapun faktor yang mendukung dan menghambat proses penggunaan media 

gambar pada mata pelajaran fikih adalah faktor pendukung belajar mengajar 

menggunakan media gambar yaitu tersedianya fasilitas atau sarana prasarana yang 

memadai, materi yang mencukupi, materi yang memenuhi syarat, memiliki ruangan 

yang kondusif, nyaman, dan sejahtera, kedisiplinan guru maupun siswa. Serta 

                                                           
18

  , Drs.Ya’cub Latief Guru Mata Pelajaran FIKIH  MA Al-Khairiyah Waylahu, wawancara, tanggal 

27 November 2016 
19

  Ayat Hidayatullah, SPdI, Guru Sarana dan Prasarana  MA Al-Khairiyah Waylahu, wawancara, 

tanggal 27 November 2016 
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tersedianya waktu untuk menggunakan media gambar dalam pembelajaran fikih 

dan membangun akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, meningkatkan kualitas 

belajar, dan proses pembelajaran. 

 

Peneliti melakukan wawancara kepada guru mata pelajaran Fikih dan 

hasilnya: 

“Media yang digunakan dalam pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah Al-

Khairiyah Waylahu Kecamatan Kalianda Lampung Selatan yaitu kehidupan sehari 

– hari yang berhubungan dengan akhlak, melalui media masa, media cetak dan 

menggunakan media audio visual seperti menggunakan Ms. Powerpoint berupa 

presentation tentang gambar dalam kehidupan sehari – hari.”
 20

 

 

Disamping itu peneliti juga melakukan wawancara siswa kelas X dengan 

hasil sebagai berikut: 

Bagaimana pendapatnya, belajar dengan menggunakan media gambar ? 

“Sangatlah mudah dan menyenangkan bagi teman–teman, missal dengan 

tema thaharah, sholat, guru dapat memperlihatkan cara–cara wudhu dengan 

menggunakan media audio visual siswa lebih tertarik dibandingkan praktek di 

mushola atau praktek menggunakan media gambar lain, seperti bersuci, mengenal 

berbagai macam air, puasa, dan lain–lain. Jadi, pada waktu guru menggunakan 

media, teman–teman merasa terinotivasi, karena menngunakan media tersebut lebih 

dianggap dan lebih mengerti tentang pelajaran tersebut.”
 21

 

Lalu wawancara peneliti dilanjutkan oleh guru mata pelajaran Fikih kelas X, 

yang hasilnya: 

Bagaimana pendapat Bapak setelah menggunakan Media Gambar, serta apa 

Media itu  ? 

 “Lebih menyenangkan dan hasil belajar siswapun meningkat dan 

memuaskan. Pembelajaran Fikih menggunakan media gambar yaitu media yang 

menggabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, grafis, gambar, 

foto, audio, video dan animasi secara terintegrasi. Multimedia terbagi menjadi dua 

kategori, yaitu: multimedia linier dan multimedia interaktif. 

a. Multimedia linier adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat 

pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna.Multimedia ini 

berjalan sekuensial (berurutan), contohnya: TV dan film.  

b. Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat 

pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat 

memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contoh multimedia 

                                                           
20

  Bapak., Drs.Ya’cub Latief Guru Mata Pelajaran Fikih  Al-Khairiyah Waylahu, wawancara, tanggal 

26 November 2016 
21

  Mela Santika, Siswa MA Al-Khairiyah Waylahu, wawancara, tanggal  26 November 2016 
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interaktif adalah: multimedia pembelajaran interaktif, aplikasi game, dan lain – 

lain. 

Berkaitan dengan hal tersebut, penyusun akan berusaha membuat multimedia 

pembelajaran interaktif yang berupa CD interaktif dengan memanfaatkan berbagai 

software aplikasi seperti Camtasia studio, DVD photo slide saw professional, Flash 

slide saw maker professional, windows movie maker, mocrosoft power point, 

mikrosoft word, Chart  dan lain-lain. 

Adapun tujuan pembuatan media ini adalah : 

1. Memudahkan siswa memahami materi pelajaran 

2. Memudahkan siswa untuk belajar mandiri 

3. Menambah wawasan siswa berkaitan dengan materi pelajaran. 

4. Meningkatkan minat/motivasi belajar siswa 

5. Belajar dengan cara yang menyenangkan (enjoy learning)”
 22

 

 

  Jadi, hasil wawancara bahwa menggunakan media pada setiap mata pelajaran 

Fikih sangat bervariasi sehingga menarik, mudah dicermati dan siswa cenderung tidak 

bosan. Pada saat peneliti observasi sudah memasuki semester I sehingga dan kebetulan 

setiap mata pelajaran Fikih guru menggunakan media pembelajaran yang berbeda – 

beda dan sangat bervariasi. 

 

Hasil belajar peserta didik setelah Guru menggunakan Media Gambar pada mata 

pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Waylahu Kalianda Lampung 

Selatan  

Dari data yang diperoleh, setelah guru menggunakan media pembelajaran 

pada mata pelajaran Fikih maka guru mengadakan evaluasi hasil belajar yang 

merupakan proses untuk menentukan nilai belajar siswa melalui kegiatan penilaian 

dan pengukuran hasil belajar. Tujuannya untuk mengetahui kemajuan siswa dalam 

suatu ukuran waktu proses belajar tertentu. Hal ini berarti evaluasi guru dapat 

mengetahui peningkatan perubahan tingkah laku siswa sebagai hasil proses belajar 

dan mengajar yang melibatkan dirinya selaku pembimbing dan pembantu kegiatan 

belajar siswa. 

 

                                                           
22

 Sharon E.Smaldino,Teknologi Pembelajaran dan Media untuk Belajar,(Prenadamedia Group 2014) 
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Untuk menghasilkan nilai yang baik guru melakukan evaluasi 

fromatif dan evaluasi sumatif. Yang dimaksud dengan evaluasi formatif 

adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir program belajar mengajar 

untuk melihat tingkat keberhasilan proses pembelajaran itu sendiri. 

Dengan demikian, penilaian formatif berprentasi pada proses belajar 

mengajar. 

 

Dengan penilaian formatif diharapkan guru dapat memperbaiki 

program pengajaran dan strategi pelaksanaannya, sedangkan evaluasi 

sumatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir unit program, 

yaitu akhir semester dan akhir tahun. Tujuannya adalah untuk melihat 

hasil yang dicapai oleh siswa, yakni seberapa jauh tujuan – tujuan 

kurikuler dikuasai oleh siswa. 

 

Jadi, hasil pembelajaran setelah guru menggunakan media gambar  

pada pelajaran Fikih sangat baik sekali, rata – rata siswa banyak 

mendapat hasil baik, dan siswa menjadi lebih aktif, kreatif dan inovatif. 

Dengan begitu penggunaan media pembelajaran pada mata pelajaran 

Fikih sangat bermanfaat bagi guru dan siswa, karena guru lebih mudah 

menjelaskan materi – materi tentang Fikih dan menjadikan siswa yang 

pintar, cermat dan berintelektual. 

 




