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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.   Penegasan Judul 

      Sebagai langkah awal untuk memahami judul Skripsi ini, dan 

untuk menghindari kesalahpahaman maka penulis perlu untuk 

menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini, yakni 

PENGGUNAAN  MEDIA  ILUSTRASI GAMBAR 

BERTAJUK ISLAMI TERHADAP PENINGKATAN HASIL 

BELAJAR FIQIH KELAS VII DI MTS AL-FURQON RAWI 

LAMPUNG SELATAN Adapun uraian pengertian yang terdapat 

dalam judul proposal ini yaitu, sebagai berikut : 

1. Media  

      Suatu alat perantara atau pengantar yang berfungsi untuk 

menyalurkan pesan atau informasi dari suatu sumber kepada 

penerima pesan. Kata media berasal dari bahasa latin Medius 

yang secara harifah berarti „tengah‟,‟perantara‟ atau 

„pengantar‟. Dalam bahasa arab, Media adalah perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. 

Gerlach & Ely mengatakan bahwa media apabila dipahami 

secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam 

pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah 

merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media 

dalam proes belajar mengajar cendrung diartikan sebagai alat-

alat grafis, photografis, atau elektronis untuk 

menangkap,memproses, atau menyusun kembali informasi 

visual atau verbal.
1
 

                                                           
1
 Azhar Arsyad,M.A.,Media Pembelajaran, (Jakarta:PT Rajagrafindo 

Persada,2017), h.3. 
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2. Ilustrasi Gambar  

     Gambar adalah sesuatu yang diwujudkan secara visual 

dalam bentuk dua dimensi sebagai curahan atau pikiran. 

Yang berupa lukisan, potret, dan lain sebagainya. Gambar 

juga digunakan untuk memperjelas maksud dan makna 

cerita melalui Bahasa visual  ilustrasi juga membantu 

mengembangkan imajinasi dan mengerti akan sesuatu hal 

atau cerita ilustrasi gambar memiliki beberapa jenis yaitu 

kartun, komik, karikatur, manusia, hewan, tumbuhan dan 

lain-lain. dan ilustrasi gambar memiliki banyak manfaat 

untuk menghidupkan suatu cerita 
2
 

3. Hasil Belajar  

     Hasil belajar merupakan prilaku yang diperoleh siswa 

setelah mengalami kegiatan belajar. Snelbeker dalam Rusmono 

mengatakan bahwa perubahan atau kemampuan baru yang 

diperoleh siswa setelah melakukan perbuatan belajar adalah 

merupakan hasil belajar. Karna belajar pada dasarnya adalah 

bagaimana prilaku seseorang berubah sebagai akibat 

pengalaman.
3
 

4. Fiqih  

     Di dalam bahasa Arab, Perkataan Fiqh yang ditulis fiqih 

atau kadang-kadang fekih setelah di Indonesia kan, artinya 

paham atau pengertian. Jika dihubungkan dengan perkataan 

ilmu tersebut diatas, dalam hubungan ini dapat juga dirumuskan 

                                                           
2 Fani Septiana Puspitawati, “Penggunaan Media Gambar dalam 

Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas IV Mata Pelajaran IPS Madrasah Ibtidaiyah 
Ma’Arif Darur Rahman Marga Tiga Lampung Timur”, (Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan,IAIN METRO,2019), h.22 
3 M.Dimas Yudi Witjacksono,”Penggunaan Media Gambar Ilustrasi dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Seni Budaya dan Keterampilan Peserta didik kelas III 
MIN 7 Bandar Lampung”, (Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Raden intan Lampung, Bandar 

Lampung,2017),h. 22. 
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(dengan kata lain), ilmu fiqih adalah ilmu yang bertugas 

menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang 

terdapat didalam al-quran dan ketentuan-ketentuan umum yang 

terdapat dalam sunnah nabi yang direkam dalam kitab-kitab 

hadis, dengan kata lain fiqih, adalah ilmu yang berusaha 

memahami hukum-hukum yang terdapat didalam Al-quran dan 

Sunnah Nabi Muhammad untuk diterapkan dalam pembuatan 

manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang 

berkewajiban melaksanakan hukum islam.
4
 

5. Mts Al-Furqon Rawi Lampung Selatan  

     Merupakan suatu lembaga pendidikan menengah pertama 

berbasis Islam yang merupakan lembaga pendidikan Islam 

formal yang berlokasi di desa Rawi kecamataan penengahan 

kabupaten Lampung Selatan yang letaknya di tengah 

permukiman warga dan di depan jalan raya. 

B.  Alasan Memilih Judul 

    Alasan peneliti memilih judul ini karena selain kecakapan guru 

dalam mengajar, Media pembelajaran juga berperan penting dalam 

keberhasilan suatu pembelajaran, agar anak lebih tertarik dengan 

jalannya pembelajaran tersebut. Peneliti berharap guru lebih cakap 

dalam menggunakan alat-alat yang di sediakan oleh pihak sekolah 

untuk digunakan sebagai media pembelajaran guna mencapai 

tujuan pengajaran yang diharapkan. Seorang guru pun dituntut 

untuk lebih kreatif dalam mengembangkan media pembelajaran 

apabila media tersebut belum tersedia. Oleh karna itu, dapat 

disimpulkan bahwa media merupakan bagian yang tidak bisa di 

pisahkan dari suatu proses pembelajaran demi mecapai tujuan 

pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran disekolah 

pada khususnya. 

                                                           
4 Mohammad Daud Ali, S.H, Hukum Islam, (Jakarta:PT. RajaGrafindo 

Persada,2004), h.48 
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C. Latar Belakang Masalah 

     Pendidikan menurut  Jean Piaget ialah sebagai penghubung dua 

sisi, di satu sisi individu yang sedang tumbuh dan di sisi lain ialah 

nilai moral, intelektual yang mana moral ini menjadi tanggung 

jawab pendidikan agar mendorong individu tersebut. Menurut 

Undang-undang sistem Pendidikan Nasional (UU Sidiknas) tahun 

2003 Pasal 1 menyebutkan bahwa pengertian pendidikan adalah 

sebagai berikut : pendidikan ialah upaya sadar dan terencana serta 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif untuk 

memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian 

akhlak mulia, kecerdasan dan keterampilan yang sangat diperlukan 

bagi dirinya masyarakat, bangsa serta Negara. 
5
 

     Pendidikan  menjadi cita-cita bagi setiap umat manusia 

terutama yang cinta kepada kebaikan, karena pendidikan 

merupakan salah satu media untuk mengangkat derajat manusia, 

bangsa dan Negara sekaligus menyadarkan mereka untuk menuju 

pada kebahagiaan dan kesempurnaan kehidupan baik di dunia 

maupun di akhirat nanti. Hal ini sebagaimana firman Allah swt 

dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, dijelaskan bahwa Allah swt 

berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman 

terutama bagi mereka yang berilmu pengetahuan yang luas dengan 

beberapa derajat. yaitu bunyi Ayatnya sebagai berikut : 

                           

                            

                 

                                                           
5
 Putri Handayani, “Penggunaan Media Gambar Pada Pembelajaran 

PAI kelas IV di SDN 1 Purbalingga lor kabupaten Purbalingga, jurnal IAIN 
purwokerto(Juli 2019), Hal.1-2 
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Artinya:  Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan 

kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka 

lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. 

dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan
6
 

     Tujuan pendidikan nasional yang pertama di indonesia adalah 

hasil rumusan panitia penyelidik pengajar republik Indonesia yang 

di pimpin oleh bapak pendidikan nasional , Ki Hajar Dewantara, 

dengan sekertaris panitia Soegarda poerbalakawatja. Rumusan 

tujuan pendidikan nasional Tap MPR Nomor IV/MPR/1978 

tampaknya mewarnai tujuan pendidikan nasional dalam UU no 2 

tahun 1989 tentang system pendidikan nasional, sebagai berikut : 

pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia 

beriman dan bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa.
7
 

     Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan formal, secara 

sistematis merencanakan berbagai macam lingkungan, yakni 

lingkungan pendidikan yang menyediakan berbagai kesempatan 

bagi peserta didik untuk melakukan berbagai macam belajar. 

Lingkungan tersebut disusun dalam suatu kurikulum dan pada 

gilirannya dilakukan dalam bentuk proses pembelajaran. Tujuan ini 

diharuskan searah dengan tujuan belajar siswa dan kurikulum. 

Tujuan belajar pada siswa ialah mencapai perkembangan optimal 

yakni aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Siswa harus 

mencapai ketiga aspek tersebut. Untuk mencapai tujuan yang sama , 

siswa melakukan belajar dan guru melakukan pembelajaran. Tugas 

                                                           
6
 Al-Qur’an Maghfiroh Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahaan (Jakarta 

Timur: Maghfiroh Pustaka, 2006),Hal.543. 
7
 Zaunal Aqib, Managemen Lembaga Pendidikan 

Islam(Bandung,PT.Sarana tutorial nurani sejahtra,2015),h.14 
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guru dalam pendidikan  mengajar ialah membimbing kegiatan 

belajar siswa hingga ia mau belajar.
8
 

     Saat ini pendidikan memiliki dorongan dari ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang mendorong untuk pembaharuan dalam 

pemanfaatan hasil teknologi dalam proses pembelajaran. 

Permasalahan yang sering muncul di dalam pengajaran khusus nya 

pengajaran dalam pendidikan agama islam yakni bagaimana cara 

penyajian materi kepada siswa secara maksimal agar siswa tersebut 

bisa dengan mudah menyerap pelajaran dengan mudah sehingga 

mendapatkan hasil yang efisien atau hasil yang maksimal. Tingkat 

kualitas pengajaran disekolah sangat ditentukan oleh guru. Guru 

sangat berperan penting dalam memegang peranannya agar 

menentukan keberhasilan belajar siswa. Guru dituntut agar mampu 

menggunakan alat-alat yang dapat disediakan oleh sekolah, dan 

tidak tertutup alat-alat tersebut sesuai dengan perkembangan zaman. 

      Di samping  mampu  menggunakan alat-alat yang tersedia, guru 

juga dituntut untuk mengembangkan keterampilan menggunakan 

media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses belajar 

mengajar apabila media tersebut belum tersedia. Untuk itu guru 

harus memiliki  pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang 

media pembelajaran. Media merupakan salah satu alat komunikasi 

dalam menyampaikan pesan tentunya sangat bermanfaat jika di 

implementasikan kedalam proses pembelajaran. Media ini bisa 

disebut juga dengan media pembelajaran.
9
 

     Permasalahan yang sering dijumpai pada pengajaran pendidikan 

agama Islam adalah bagaimana cara memberikan materi terhadap 

siswa secara baik sehingga menghasilkan nilai yang efektif dan 

                                                           
8
 Rika Nur Cahyani,”Pengaruh peran guru dan penggunaan media 

pembelajaran terhadap hasil belajar fiqih siswa kelas VIII SMP MA’Arif 1 
ponorogo tahun ajaran 2016/2017,(Pendidikan Agama Islam, IAIN 

Ponorogo,2017) hal.4 

 
9
 Azhar Arsyad,M.A.,Media Pembelajaran, (Jakarta:PT Rajagrafindo 

Persada,2017), h.23 
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efisien masalah yang lain yang sering terjadi yaitu kurang nya 

inovasi dan perhatian guru agama terhadap variasi penggunaan 

metode dan media mengajar dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran secara baik.
10

 Pada saat ini pembelajaran agama Islam 

berpeluang besar gagalnya proses pembelajaran agama Islam pada 

siswa. Begitupun dengan metode yang digunakan pada agama Islam 

ini sering ditekan kan pada hafalan. pendidikan Islam ini memiliki 

nilai-nilai yang harus di praktikan dalam prilaku keseharian, 

akibatnya siswa kurang memahami manfaat yang telah di pelajari 

dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam. 

     Pada hakikatnya proses belajar mengajar ini ialah suatu 

komunikasi. kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan suatu 

dunia komunikasi tersendiri di mana guru dan siswa bertukar pikiran 

untuk mengembangkan ide serta pemikiran. Permasalahan dalam 

komunikasi masih sering timbul sehingga terjadi kesalahpahaman 

sehingga komunikasi tersebut tidak efektif dan efisien, antara lain 

oleh adanya kecendrungan verbalisme.Salah satu usaha untuk 

mengatasi keadaan ialah penggunaan media secara integrasi dalam 

proses belajar mengajar. Penggunaan media dalam proses belajar 

mengajar memiliki nilai praktis merangsang siswa belajar.
11

  

     Penggunaan media ini disadari oleh banyak praktisi pendidikan 

bahwa sangat membantu aktivitas proses pembelajaran baik di 

dalam maupun di luar kelas, terutama membantu peningkatan 

prestasi belajar siswa. Salah satu media yang sering di gunakan oleh 

guru ialah media gambar. Adapun menurut Arief S. Sadiman, 

beberapa kelebihan media gambar : 

                                                           
10

 Basyirudin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, 

(Jakarta: Ciputat Press,2002) hal.31 
11

 Siti Ropingatun,”Penggunaan media gambar pada pengembangan 

pembelajaran pendidikan agama islam di raudlatul athfal hidayatus sibyan 
pematang tahalojabung lampung timur, ( program pascasarjana institut agama 

islam negeri (IAIN) Metro”,(2017) Hal.5-6 
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a. sifatnya konkrit, gambar lebih realistis menunjukan pokok 

masalah dibandingkan dengan media verbal semata. 

b. Gambar dapat mengatasi batas ruang dan waktu. Tidak semua 

benda, objek atau peristiwa dapat dibawa ke kelas, dan tidak 

selalu bisa anak-anak dibawa ke objek/peristiwa tersebut. 

c. Media gambar dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita. 

d. Dapat memperjelas suatu masalah, dalam bidang apa saja dan 

untuk tingkat usia berapa saja, sehingga dapat mencegah atau 

membetulkan kesalah pahaman. 

e. Murah harganya dan mudah didapat serta digunakan tanpa 

peralatan khusus. 
12

 

     Media gambar dapat membantu guru dan banyak digunakan 

dalam pengajaran Khususnya dalam pembelajaran siswa bukan di 

karenakan gambar itu banyak dan murah, melainkan gambar bisa 

membuat anak lebih paham dibandingkan kata-kata atau 

pengertian verbal. Seiring berkembangnya zaman dengan semakin 

canggihnya teknologi maka gambar dibuat lebih menarik dan lebih 

bervariasi,  

     Oleh karena itu, diantara presentase dalam keberhasilan 

pembelajaran sebesar 75% berasal dari indra pandangan, indra 

pendengaran sebesar 13%, dan melalui indra lainnya sebesar 12%. 

Oleh karena itu gambar sangat penting di gunakan dalam usaha 

memperjelas pengertian, sehingga dengan gambar siswa lebih 

memperhatikan dan lebih tertarik dengan benda atau hal-hal yang 

pernah dilihatnya yang berkaitan dengan pelajaran.
13

 Penggunaan 

media gambar pun memudahkan guru untuk mencapai tujuan yang 

intruksional, karena media gambar termasuk yang mudah dan 

murah serta besar artinya untuk mempertinggi nilai pelajaran, 

karena gambar pengalaman dan pengertian siswa menjadi lebih 

luas, lebih jelas dan tidak mudah dilupakan serta lebih konkrit 

dalam ingatan para siswa dan tujuan dari penggunaan media 

ilustrasi gambar ini yaitu untuk mengembangkan kemampuan 

kognitif peserta didik dengan memberi rangsangan berupa gambar-

                                                           
12

 M.Dimas Yudi Witjaksono, Op.cit., h.17 

 
13

 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, h,10 
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gambar poster, atau dengan ilustrasi gambar berupa video animasi 

sehingga penyampaian pesan itu sampai ke peserta didik. 

 Peneliti menemukan masalah yang timbul dalam pembelajaran 

di Mts Al-Furqon Rawi. diantara permasalahan itu adalah sulit 

untuk menumbuhkan ketertarikan dari dalam diri siswa untuk 

mengikuti pelajaran. namun, anak adalah amanat dari Allah SWT 

yang harus disyukuri dengan jalan mendidik dengan sabar. 

Sulitnya menumbuhkan ketertarikan siswa ini seharusnya dapat di 

atasi dengan menggunakan media pembelajaran yang 

mengintegrasikan aspek gambar-gambar yang menarik, suara yang 

indah dan unsur keceriaan dalam proses belajar mengajar. 

     Karena itulah kehadiran media memiliki arti yang cukup 

penting dalam proses pembelajaran, terutama pendidikan agama 

islam. Segala kerumitan bahan yang disampaikan dapat dibantu 

dan disederhanakan dengan menghadirkan media sebagai 

perantara. Dan anak didik pun tidak merasa bosan dan dapat 

menghidupkan pelajaran. Serta anak bisa belajar sambil bermain. 

Ketika anak melihat gambar anak akan lebih berimajinasi dalam 

penghayatan. Oleh karena itu, di dalam pelajaran diharapkan dapat 

mempertinggi mutu hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Maka 

dengan penggunaan media gambar sebagai alternatif media 

pembelajaran ini sangat efektif dalam proses belajar siswa dan 

dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan 

proses pembelajaran dan hasil belajar siswa di Mts Al-Furqon 

Rawi Lampung Selatan. 

     Ibu Zulyana, S.Pd.I Selaku kepala sekolah Mts Al-Furqon Rawi 

mengatakan bahwa Mts Al-Furqon ini merupakan Lembaga 

pendidikan yang menggunakan 2 kurikulum yaitu yang pertama 

kurikulum milik pemerintah yakni kurikulum K13 dan yang kedua 

yaitu kurikulum terpadu. kurikulum terpadu ini kurikulum yang 

dikembangkan sendiri oleh pihak sekolah. Berdasarkan uraian di 

atas, Peneliti tertarik ingin mengkaji tentang penggunaan media 

gambar pada pengembangan pembelajaran khususnya di mata 

pelajaran FIQIH kelas VII di MTS  AL-FURQON  RAWI . Maka  
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dari itu peneliti melakukan kunjungan ke Mts Rawi guna 

mendapatkan data yang lebih valid. penulis menggunakan 

prasurvey serta wawancara. 

     Disini peneliti selain mewawancarai kepala sekolah peniliti 

juga mewawancarai guru mata pelajaran fiqih yang ada di MTS 

AL-FURQON yaitu bapak Nelwan Alimudin S.Pd.i mengatakan 

bahwa beliau masih menggunakan metode atau model media 

pembelajaran yang cukup sederhana, hanya pernah sesekali saja 

beliau menggunakan media sesuai dengan sub materi yang sedang 

diajarkan beliau lebih menekankan pada metode ceramah dan hasil 

nya materi pembelajaran  yang disampaikan oleh pendidik kurang 

dipahami oleh peserta didik. Dan peserta didik hanya 

membayangkan , mendengarkan dengan sendirinya tentang materi 

yang disampaikan pendidik tersebut, tanpa ada sesuatu yang bisa 

diberikan dan yang menarik perhatian peserta didik untuk lebih 

paham dengan materi yang disampaikan terkhusus pada Kelas VII 

semester ganjil dimata pelajaran fiqih materi solat.
14

 

Dengan data awal sebagai berikut  

Tabel 1.1 

Data Nilai Harian kelas VII  

Mata Pelajaran Fiqih  

NO 

NILAI 

K 

K 

M 

JUMLAH 

PESERTA DIDIK JUMLAH 

SISWA 
KETERANGAN 

  
KELAS 

VII A 

KELAS 

VII B 

1     ≥ 72 10 11 21 Tuntas 

2     ≤ 72 22 23 45 Tidak Tuntas 

JUMLAH 32 32 64  

                                                           
14

 Prasurvey, 22 januari 2021, di Mts Al-furqon Rawi, Pukul 09.00 

WIB 
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   Sumber : Guru Mata Pelajaran Fiqih Mts Al-Furqon Rawi Lampung 

Selatan 

Dari data yang sudah dijelaskan diatas, nilai rata-rata mata 

pelajaran fiqih masih sangat rendah dan hasil belajar peserta didik 

masih banyak yang dibawah KKM. Yakni dari jumlah peserta didik 

kelas VII A yang berjumlah 32. Yang tuntas dalam KKM hanya 

berjumlah 10, sedangkan yang belum tuntas berjumlah 22, 

sedangkan di kelas VII B yang berjumlah 32, yang tuntas dalam 

KKM berjumlah 11, sedangkan yang belum tuntas berjumlah 23 

siswa. Untuk meningkatkan hasil belajar pada siswa khususnya 

mata pelajaran fiqih. Dan peneliti tertarik untuk menggunakan 

media ilustrasi gambar dan peneliti menggunakan pengaruh serta 

dibantu dengan media ilustrasi gambar untuk melihat hasil belajar 

pada siswa. 

Alasan peneliti menggunakan media gambar yaitu karna 

peserta didik lebih tertarik pada media pembelajaran yang terlihat 

unik sehingga peserta didik lebih bersemangat untuk lebih 

memperhatikan ketika guru menjelaskan materi. Ketika media yang 

terlihat menarik ini sering diterapkan tidak menutup kemungkinan 

peserta didik akan lebih termotivasi dalam ,meningkatkan hasil 

belajar. 

Maka dalam penelitian skripsi ini peneliti akan mengkaji 

mengenai “PENGGUNAAN MEDIA ILUSTRASI GAMBAR 

BERTAJUK ISLAMI TERHADAP PENINGKATAN HASIL 

BELAJAR FIQIH KELAS VII DI  MTS AL-FURQON RAWI 

LAMPUNG SELATAN”  

 

D. Identifikasi dan Batasan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang yang di uraikan diatas,maka masalah 

dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

a. Proses Pembelajaran yang masih Cukup Sederhana 

b. Guru belum menggunakan variasi atau model serta strategi 

pembelajaran sehingga hasil belajar siswa belum meningkat 

terkhusus pada mata pelajaran Fiqih 
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c. Kurang nya penggunaan media pembelajaran  

      Untuk menghindari ruang lingkup dan pembahasannya serta 

untuk mempermudah pemahaman, peneliti memfokuskan pada 

masalah yang berkaitan dengan judul penelitian ini, antara lain : 

a. Media pembelajaran yang digunakan untuk siswa masih 

kurang efektif 

b. Peneliti ini hanya terfokus dalam meneliti penggunaan media 

ilustrasi gambar bertajuk islami untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa mengingat masih kurangnya minat siswa dalam 

belajar. 

c. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh 

menggunaan media ilustrasi gambar bertajuk islami terhadap 

hasil belajar khusus nya mata pelajaran Fiqih kelas VII A Mts 

Al-Furqon Rawi 

d. Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

aspek Kognitif, dan Aspek Psikomotorik 

E. Rumusan Masalah 

     Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah 

Penggunaan media Ilustrasi Gambar Bertajuk Islami berpengaruh 

terhadap peningkatan hasil belajar Fiqih kelas VII di Mts Al-furqon 

Rawi” ? 

F. Tujuan Penelitian 

     Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti ini bertujuan 

untuk : 

“Untuk mengetahui pengaruh penggunaan media Ilustrasi Gambar 

bertajuk islami terhadap peningkatan Hasil Belajar pada siswa kelas 

VII mata pelajaran Fiqih di Mts A-furqon Rawi” 
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G.  Manfaat Penelitian  

1. Secara teoritis 

     Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan inovasi dan menambah wawasan dalam proses 

kegiatan belajar mengajar terkait dengan media pembelajaran 

ilustrasi gambar bertajuk islami terhadap hasil belajar PAI 

Khususnya pelajaran fiqih di Mts Al-Furqon Rawi Lampung 

Selatan 

2. Manfaat praktis 

     Setelah dilakukannya penelitian dapat di ketahui dalam 

penelitian tersebut, secara praktis di harapkan peneliti untuk 

penelitian ini bermanfaat secara praktis bagi : 

a. Guru 

     Dalam hal ini guru mata pelajaran fiqih di Mts Al-

Furqon Rawi dapat memanfaatkan untuk bahan refrensi 

bahkan inovasi serta tujuannya untuk menggunakan media 

pembelajaran yang ada agar membantu tercapainya 

keberhasilan proses belajar mengajar . 

b. Bagi Siswa 

     Memotivasi siswa untuk terus semngat belajar agama 

dan membuat siswa lebih nyaman dalam belajar. Senang 

dalam kegiatan pembelajaran, sehingga siswa bisa 

meningkatkan hasil belajar nya dengan lebih baik dari 

sebelumnya. 

c. Bagi Penelitan 

     Berharap dapat menambah ilmu serta wawasan dan 

pengalaman yang berharga dalam bidang penelitian. 

d. Bagi Sekolah 

1. Hasil penelitian ini diharapakan agar dapat 

menggunakan media pembelajaran  dengan baik 

khususnya pada semua bidang mata pelajaran di Mts 

Al-Furqon Rawi 
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2. Hasil penelitian ini diharapkan agar guru lebih berperan 

aktif dalam memberikan inovasi-inovasi dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran agar setiap 

pembelajarannya tidak terkesan monoton. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguatkan 

upaya sekolah agar meningkatkan hasil belajar siswa 

menjadi lebih baik. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

     Sebagai tinjauan pustaka, penulis melihat beberapa penelitian 

terdahulu yang relevan dengan kajian penelitian ini. Adapun 

penelitian nya sebagai berikut: 

1. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh siti Umami salah satu 

mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta tahun 2009 dengan judul penelitian : Pengaruh 

Media pembelajaran VCD Terhadap Prestasi Belajar Fiqih 

Siswa Kelas VII MTsN Bantul Kota dengan hasil penelitian 

menunjukan bahwa: (1) penerapan media pembelajaran VCD 

materi shalat jama‟ah dapat dilaksanakan dengan baik, (2) 

terdapat perbedaan rata-rata prestasi belajar siswa kelompok 

control dan kelompok eksperimen. Hal ini berarti penggunaan 

media pembelajaran VCD dalam pembelajaran fiqih materi 

shalat jama‟ah membantu siswa dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa kelas VII semester II Tahun Ajaran 2008/2009 di 

MTsN Bantul Kota. 

     Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan 

sebelumnya adalah sama-sama mengangkat penuh penggunaan 

media pembelajaran. Namun perbedaannya adalah : peneliti ini 

lebih mengutamakan penggunaan media visual dan Audio-

Visual pada pembelajaran fiqih yang identik dengan 

menggunakan gambar  dan video sebagai bahan praktek agar 

siswa lebih mudah dalam memahami dalam menangkap 

jalannya pembelajaran. 

2. Peneliti terdahulu yaitu yang dilakukan oleh Lisna Oktaviyanti, 

mahasiswa jurusan pendidikan guru sekolah dasar fakultas ilmu 
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pendidikan universitas negeri semarang 2013 dengan judul 

Keefektifan Penggunaan Media Gambar Ilustrasi Terhadap 

Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Kelas V materi menggambar 

Ilustrasi di SD Negeri 1 Dagan Purbalingga. Hasil 

penelitiannya adalah hasil aktivitas belajar dan hasil belajar 

siswa yang menggunakan media gambar ilustrasi ditunjuk 

melalui nilai aktivitas yang termasuk dalam kategori sangat 

tinggi yaitu 77,27% dan nilai hasl belajar siswa yaitu 78 

menunjukan bahwa penggunaan media gambar ilustrasi efektif 

terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa. 

3. Eka Kusniawati yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Media 

Pembelajaran Audio Visual Terhadap Hasil Belajar Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam peserta didik Kelas VII 

SMP N 7 Metro tahun pelajaran 2016/2017,dan disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada penggunaan 

media Pembelajaran terhadap hasil belajar Pendidikan Agama 

Islam kelas VIII SMPN 7 Metro tahun pelajaran 2016/2017”.
15

 

     Persamaanya adalah variabel terikatnya membahas tentang 

hasil belajar siswa dan perbedaannya adalah skripsi ini Eka 

kurniawati membahas  media audio visual  sedangkan penulis 

menggunakan media ilustrasi gambar. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Dayu Arfiana dengan 

judul : “Pengaruh Modelling the way dengan Media gambar 

terhadap keterampilan dasar menulis siswa kelas 2 SD Negeri 

donorojo metro yudan Magelang. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah M.Pd.i 

dengan judul : The Modern Reform of Arabic Learning 

Paradigm and Its‟ Contribution toward the Development of 

Islamic Studies U Hasanah - Al-Lisan: Jurnal Bahasa (e-

Journal), 2021Artikel terkait 2 versi 

   Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran ini sangat 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dan media ilustrasi gambar 

                                                           
 

15
 Eka Kurniawati, Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran 

Audio Visual Terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama 
Islam peserta didik kelas VIII SMP N 7 Metro tahun pelajaran 2016/2017,h.69 
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sangat efektif jika di terapkan di mata pembelajaran fiqih kelas VII di 

Mts Al-Furqon Rawi Lampung Selatan dalam materi Berwudhu dan 

tata cara solat. 

I. Sistematika Pembahasan 

     Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam 

proses penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB I (Pendahuluan) 

     Bab ini terdiri dari beberapa sub, yang terdiri dari penegasan 

judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, identifikasi dan 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan. 

Hal ini dimaksud untuk kerangka dalam mengantarkan isi 

pembahasan kepada bab selanjutnya. 

BAB II (Landasan Teori) 

     Bab ini berisi tentang konsep media ilustrasi gambar, yang berisi 

sub-sub sebagai berikut:  pengertian dan ciri-ciri media pendidikan, 

manfaat dan fungsi media pendidikan, selanjutnya pengertian dan 

kriteria gambar yang harus di pilih, Hasil belajar fiqih, yang berisi 

sub-sub pengertian dan kriteria hasil belajar, jenis-jenis dan faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar, pengertian fiqih, objek dan 

tujuan mempelajari ilmu fiqih, sumber-sumber hukum islam. Dan 

hipotesis 

Bab III (Metode Penelitian) 

     Bab ini memiliki beberapa sub yaitu : waktu dan tempat 

penelitian, pendekatan dan jenis penelitian,  populasi, sample, teknik 

sampling, teknik pengumpulan data yang berisikan sub-sub metode 

kuesioner (Angket), metode dokumentasi, metode interview 

(wawancara), definisi operasional variabel yang berisikan sub-sub 

variabel independent( babas), variabel dependen ( terikat), 

instrument penelitian, uji validitas dan reliabilitas data, uji 

normalitas, uji homogenitas dan yang terakhir metode analisis data 

Bab IV (Hasil Penelitian dan Pembahasan ) 

 Memuat secara rinci mengenai hasil penelitian dan pembahasan 

meliputi : Analisis Uji coba Instrument, deskriptif dan analisis data , 

uji Prasyarat (Uji Normalitas, Uji Homogenitas dan Uji Hipotesis 
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BAB V Penutup 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran atau rekomendasi. 

Kesimpulan yang disajikan secara ringkas dari seluruh penemuan 

penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. 

Kesimpulan yang di dapatkan berdasarkan analisis dan interprestasi 

data yang telah di paparkan secara terprinci pada setiap bab-bab 

sebelumnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka 

dapat disimpulkan bahwa media ilustrasi gambar bertajuk 

islami berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik kelas 

VII, yaitu VII A dan VII B di Mts Al-Furqon Rawi Lampung 

Selatan, pada pelajaran Fiqih khususnya pada materi Sholat. 

Didapat hasil pretest kelas kontrol yaitu kelas VII B 

dengan nilai rata-rata 50 dan posttest dengan nilai rata-rata 62 

sehingga dapat dilihat perbedaannya sebesar 0,21. Sedangkan 

kelas eksperimen yaitu kelas VII A didapat hasil pretest dengan 

nilai rata-rata 50 dan posttest 74 terlihat perbedaan sebesar 24. 

Setelah melakukan uji normalitas dan uji homogenitas didapat 

bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

dan memiliki varians yang sama, kemudian dilakukan uji 

hipotesis dan diperoleh keputusan Thitung = 2.379   > TTabel  = 

0,020 atau nilai Sig < a yaitu 0,020<0,05 , dengan demikian Ho 

ditolak dan Hi diterima.  

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh penggunaan media ilustrasi gambar 

bertajuk islami terhadap hasil belajar pada mata pelajaran Fiqih 

kelas VII di Mts Al-Furqon Rawi Lampung Selatan. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah peneliti 

lakukan, maka dapat dilihat adanya hasil belajar peserta didik 

dengan diterapkannya penggunaan media ilustrasi gambar 

bertajuk islami sebagai bentuk upaya pendidik meningkatkan 

hasil belajar Fiqih kelas VII di Mts Al-Furqon Rawi Lampung 

Selatan terkhusus materi Fiqih. Ada beberapa yang perlu 

peneliti sarankan , yaitu :  

a. Sekolah 

Dengan adanya media pembelajaran yang lebih efektif 

untuk hasil belajar peserta didik, maka diharapkan pada 
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pihak sekolah dapat meningkatkan dan mengembangkan 

mutu pendidikan sehingga dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

b. Pendidik 

Seorang pendidik harus bisa berinovasi tentang dan 

memperdalam pengetahuan untuk bisa memilih metode dan 

media yang akan diterapkan dipeserta didik untuk 

mendapatkan tujuan dan hasil belajar secara maksimal, salah 

satu nya ialah media ilustrasi gambar bertajuk islami  

c. Peserta didik 

Harus lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran 

bekerjasama dan berkomunikasi yang baik dengan teman 

belajar atau kelompoknya. Dan bisa dijadikan untuk 

pengalaman baru dan bisa lebih paham untuk meningkatkan 

hasil belajar secara maksimal. 
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