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ABSTRAK 

Perkembangan jaman yang semakin modern terutama pada era 

globalisasi saat ini menuntut adanya sumber daya manusia yang 

berkualitas tinggi. Pendidik sebagai fasilitator dalam kegiatan 

pembelajaran memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas 

siswa dan prestasi belajar siswa. Pendidik harus benar-benar 

memperhatikan, memikirkan dan sekaligus merencanakan proses 

pembelajaran yang menarik bagi peserta didik, agar peserta didik 

semangat dalam belajar dan mau terlibat dalam proses pembelajaran, 

sehingga pembelajaran tersebut menjadi efektif. Pada saat melakukan 

Pra Penelitian di MAN 1 Lampung Tengah oleh peneliti ternyata pada 

saat pembelajaran fiqih keaktifan peserta didik kurang optimal karena 

fokus dan partisipasi peserta didik masih sangat rendah. Peserta didik 

beranggapan kalau mata pelajaran fiqih sulit dipahami sehingga 

mengakibatkan kurangnya keberanian menyampaikan pendapat pada 

saat proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, kurangnya semangat 

belajar peserta didik menjadi penyebab utama yang mengakibatkan 

motivasi belajar peserta didik rendah. Hal ini disebabkan karena guru 

belum maximal menerapkan media pembelajaran sehingga 

pembelajaran tidak menarik dan membosankan bagi peserta didik. 

Oleh karena itu diperlukan inovasi baru dalam pembelajaran yaitu 

media pembelajaran. Dengan demikian, peneliti tertarik melakukan 

eksperimen menggunakan media audio visual dengan jenis 

audiovisual gerak (video).  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas dan 

hasil pra penelitian, maka rumusan masalahnya yaitu: Adakah 

Pengaruh Penggunaan Media Audio Visual Pada Mata Pelajaran Fiqih 

Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas XI MAN 1 lampung 

Tengah. Adapun tujuan diadakan penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui Pengaruh dari Penggunanan Media Audio Visual Pada 

Mata Pelajaran Fiqih Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik kelas 

XI MAN 1 Lampung Tengah pada materi Hukum Warisan Dalam 

Islam. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan jenis metode penelitian ini adalah jenis eksperimen kuasi 

(quasi experiment) denngan desain Nonequivalent Control Group 

Design yang dilaksanakan di kelas XI MAN 1 Lampung Tengah yang 

terdiri dari 2 kelas yakni kelas eksperimen (XI Ipa 3) dan kelas kontrol 

(XI Ipa 2). Teknik pengumpulan data dengan angket, observasi dan 

dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

uji Kolmogorov-smirnov untuk menguji normalitas data dan untuk 
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menguji homogenitas varians serta uji-t untuk menguji hipotesis 

dengan menggunakan aplikasi SPSS. Dari hasil perhitungan diperoleh 

harga thitung = 12.548 > ttabel = 1.998 dan nilai sig (2-tailed) = 

0,000. Karena sig < α yaitu 0,000 < 0,05 dengan demikian Ho ditolak 

dan Ha diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa media 

Audio Visual berpengaruh signifikan dalam meningkatkan Motivasi 

belajar peserta didik pada mata pelajaran fiqih. 

Kata Kunci : Media Audio Visual, Motivasi Belajar  
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ABSTRACT 

The development of an increasingly modern era, especially in the 

current era of globalization demands the existence of high-quality 

human resources. Educators as facilitators in learning activities play 

an important role in improving student quality and student 

achievement. Educators must really pay attention, think about and at 

the same time plan an interesting learning process for students, so that 

students are enthusiastic in learning and want to be involved in the 

learning process, so that learning becomes effective. At the time of 

conducting Pre-Research at MAN 1 Central Lampung by the 

researchers, it turned out that at the time of learning fiqh the 

activeness of students was less than optimal because the focus and 

participation of students was still very low. Students assume that fiqh 

subjects are difficult to understand, resulting in a lack of courage to 

express opinions during the learning process. In addition, the lack of 

enthusiasm for learning of students is the main cause that results in 

low learning motivation of students. This is because the teacher has 

not maximally implemented learning media so that learning is not 

interesting and boring for students. Therefore, new innovations in 

learning are needed, namely learning media. Thus, researchers are 

interested in conducting experiments using audio-visual media with 

audiovisual motion (video) types.     

Based on the background that has been stated above and the 

results of the pre-research, the formulation of the problem is: Is there 

an effect of using audio visual media in Fiqh subjects in increasing the 

learning motivation of students in class XI MAN 1 Lampung Tengah. 

The purpose of this research is to determine the effect of using audio 

visual media on fiqh subjects in increasing student motivation in class 

XI MAN 1 Central Lampung on Islamic Inheritance Law. This 

research was conducted using a quantitative approach with this type of 

research method being a quasi-experimental type with the 

Nonequivalent Control Group Design carried out in class XI MAN 1 

Central Lampung which consists of 2 classes namely the experimental 

class (XI Science 3) and the control class. (XI Science 2). Data 

collection techniques with questionnaires, observation and 

documentation. The data analysis technique in this study used the 

Kolmogorov-Smirnov test to test the normality of the data and to test 

the homogeneity of variance and the t-test to test the hypothesis using 

the SPSS application. From the calculation results, the value of tcount 

= 12,548 > ttable = 1,998 and the value of sig (2-tailed) = 0.000. 
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Because sig < that is 0.000 < 0.05 thus Ho is rejected and Ha is 

accepted. Therefore, it can be concluded that Audio Visual media has 

a significant effect in increasing students' learning motivation in fiqh 

subjects. 

Key Word : Audio Visual Media, Motivation to Learn 
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MOTTO 

 

ُه َاْخَرَجُكْم مِّنْ  ِتُكمْ  ُبُطْونِ  ۢ  َواللّّٰ  َواْلَْبَصارَ  السَّْمعَ  َلُكمُ  وََّجَعلَ  ۢ  َشْي  ًٔا تَ ْعَلُمْونَ  َل  اُمَّهّٰ
َتْشُكُرْونَ  َلَعلَُّكمْ  ۢ   َواْلَْف َِٕدةَ   

”Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan 

tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, 

penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur.” 

(Q.S an-Nahl [16] : 78)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat 

Kementrian Agama Republik Indonesiak, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya,” 2019, 

384. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Dengan adanya penegasan judul skripsi ini berguna untuk 

menghindari kesalahan di dalam memahami makna dan arti dari 

beberapa istilah yang terkait. Adapun judul skripsi ini adalah 

“Pengaruh Penggunaan Media Audio Visual Pada Mata Pelajaran 

Fiqih Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik MAN 1 Lampung 

Tengah”. Berikut ini istilah-istilah judul sebagai berikut : 

1. Media Audio Visual 

Media audio visual pada hakikatnya adalah media 

perantara atau penggunaan materi dimana penyerapannya 

melalui pengindraan penglihatan dan pendengaran yang 

bertujuan untuk mempertunjukkan pengalaman-pengalaman 

pendidikan yang nyata kepada siswa. Cara ini dianggap lebih 

tepat, cepat dan mudah dibandingkan dengan melalui 

pembicaraan, pemikiran dan cerita mengenai pengalaman 

pendidikan.
1
 

2. Mata Pelajaran Fiqih 

Pembelajaran fiqih merupakan suatu aktivitas komplek 

yang dilaksanakan guru untuk memberikan pengetahuan 

tentang syariat amaliyah kepada peserta didik dalam 

meningkatkan pengetahuan, sikap, dan tingkah laku dengan 

mengorganisasikan lingkungan sekitar peserta didik 

sehingga tercipta proses belajar.
2
 

3. Motivasi belajar 

Motivasi menurut Sumadi Suryabrata adalah keadaan 

yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya 

untuk melakukan aktivitas tertentu guna pencapaian suatu 

                                                           
1
 Pari Purnaningsih, “Strategi Pemanfaatan Media Audio Visual Untuk 

Peningkatan Hasil Belajar Bahasa Inggris,” Jurnal Informatika Universitas Pamulang 

2, no. 1 (2017): 34, https://doi.org/10.32493/informatika.v2i1.1503. 
2
 Jannatun Firdaus et al., “Pembelajaran Fikih Berbasis Audio-Visual” 3, 

no. 3 (2021): 27. 
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tujuan.
3
 Dalam belajar adanya motivasi sangatlah diperlukan 

untuk mengoptimalkan hasil belajar. 

4. MAN 1 Lampung Tengah 

MAN 1 Lampung Tengah merupakan madrasah yang 

melaksanakan atau menerapkan KMA (Keputusan Mentri 

Agama) Nomor 183 tahun 2019 tentang Kurikulum 

Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah. 

Kurikulum PAI dan Bahasa Arab di madrasah secara 

bertahap diarahkan untuk menyiapkan peserta didik yang 

memiliki kompetensi memahami prinsip-prinsip agama 

Islam, baik terkait dengan akidah akhlak, syariah dan 

perkembangan budaya Islam, sehingga memungkinkan 

peserta didik menjalankan kewajiban beragama dengan baik 

terkait hubungan dengan Allah SWT maupun sesama 

manusia dan alam semesta. Dalam kegiatan pembelajaran, 

guru Fiqih di MAN 1 Lampung Tengah belum 

menggunakan media audio visual. 

Berdasarkan penegasan judul diatas dapat dijelaskan bahwa 

yang dimaksud judul skripsi ini adalah sebuah penelitian untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh dari penggunaan media audio 

visual pada mata pelajaran fiqih terhadap motivasi belajar peserta 

didik di MAN 1 Lampung Tengah. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan secara tidak disadari merupakan awal sebuah 

peletakan dasar nilai-nilai peradaban kebudayaan manusia yang 

ada di dunia ini. Proses yang diharapkan dalam Pendidikan 

adalah proses yang berarah dan berujuan, yaitu mengarahkan 

anak didik kepada titik optimal kemampuannya. Oleh karena itu 

proses Pendidikan adalah bersifat long life edication yang dapat 

dimaknai bahwa untuk melestarikan kebudayaan masyarakat 

yang berpendidikan dilakukan melalui proses yang tanpa akhir 

atau Pendidikan sepanjang hayat.
4
 Berdasarkan Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa 

                                                           
3
 H. Djaali, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 101. 

4
 Nur Asiah Harjoni, Inovasi Pembelajaran (Yogyakarta: Kepel Press, 

2021), 1. 
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Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
5
 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan pokok bagi manusia. 

Karena manusia pada saat dilahirkan dalam keadaan tidak 

mengetahui apa-apa. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam 

Al-Qur‟an: 

ُه َاْخَرَجُكْم مِّنْ  ِتُكمْ  ُبُطْونِ  ۢ  َواللّّٰ  السَّْمعَ  َلُكمُ  وََّجَعلَ  ۢ  َشْي  ًٔا تَ ْعَلُمْونَ  َل  اُمَّهّٰ
َتْشُكُرْونَ  َلَعلَُّكمْ  ۢ   َواْلَْف َِٕدةَ  َواْلَْبَصارَ   

”Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan 

tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, 

penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur.” (Q.S an-

Nahl [16] : 78)
6
 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia terlahir dengan tidak 

mengetahui apa-apa. Lalu kemudian Allah SWT memberikan 

kepada manusia potensi pembelajaran melalui kemampuan 

pendengaran dan penglihatan serta kemampuan psikis yaitu akal 

agar manusia dapat memanfaatkan kemampuannya dengan 

sebaik-baiknya yaitu dengan menggali pengetahuan tentang 

pendidikan dan pengajaran Agama Islam. Selain itu, Allah SWT 

juga memberikan kepada manusia hati nurani agar manusia 

senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan dan 

menggunakan kemampuannya dalam hal kebaikan. 

                                                           
5
 Sukiman, “Amanat UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan,” 

Ditjen PAUD Dan Dikmas Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Semarang 

(2017): 1–49, http://disdik.lomboktengahkab.go.id/wp-

content/uploads/2017/07/Pelibatan-Keluarga-dan-Masyarakat-di-Satdik-Dr.Sukiman-

M.Pd-.pdf. 
6 Indonesiak, “Al-Qur‟an Dan Terjemahannya,” 384. 
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Dalam suatu Pendidikan, isi Pendidikan harus mencakup 

semua kompetensi peserta didik yang dicapai dalam setiap satuan 

Pendidikan secara terukur jelas. Proses pembelajaran harus 

menyenangkan baik bagi pendidik maupun peserta didik. Oleh 

sebab itu tenaga pendidik harus memiliki kompetensi pedagogik, 

profesional, sosial, personal dan menejerial. Demikian juga 

tenaga administrasi harus ulet bekerja melayani Pendidikan yang 

didukung dengan kemampuan teknologi. Hal ini dapat 

dilaksanakan dengan mudah jika peserta didik memiliki motivasi 

belajar yang baik.
7
 

Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakan seseorang 

bertingkah laku. Dorongan ini berada pada diri seseorang yang 

menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan 

dorongan dalam dirinya. Oleh karena itu, perbuatan seseorang 

yang didasarkan atas motivasi tertentu mengandung tema sesuai 

dengan motivasi yang mendasarinya. Motivasi juga dapat 

dikatakan sebagai perbedaan antara dapat melaksanakan dan mau 

melaksanakan. Motivasi lebih dekat pada mau melaksanakan 

tugas untuk mencapai tujuan. Motivasi adalah kekuatan baik dari 

dalam maupun dari luar yang mendorong seseorang untuk 

mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Atau 

dengan kata lain, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan 

mental terhadap perorangan atau orang-orang sebagai anggota 

masyarakat. Manusia dalam kehidupannya tidak dapat memenuhi 

kebutuhannya tanpa bantuan orang lain.
8
 

Hamzah B Uno mengemukakan beberapa indikator motivasi 

yang ada pada peserta didik yang sedang belajar untuk 

mengadakan perubahan tingkah laku yaitu sebagai berikut:  

1. Adanya hasrat dan keinginan berhasil, (berusaha 

menyelesaikan tugas tepat waktu).  

2. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, (belajar 

dengan tekun dan berkeinginan untuk belajar).  

                                                           
7
 Deden Makbuloh, Pendidikan Islam Dan Sistem Penjaminan Mutu 

Menuju Pendidikan Berkualitas Di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 28. 
8
 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi Dan Pengukurannya (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2016), 1. 
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3. Adanya harapan dan cita-cita masa depan, (berusaha 

mendapatkan nilai yang bagus dan menjadi juara 

dikelasnya).  

4. Adanya penghargaan dalam belajar, (keinginan untuk 

mendapat pujian setiap berkelakuan yang baik).  

5. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, (semangat dan 

serius dalam mengikuti pelajaran).  

6. Adanya lingkungan belajar yang kondusif, (selalu 

menunjukan kenyamanan dan berpenampilan rapi setiap 

pelajaran berlangsung).
9
 

Indikator yang dikemukakan oleh Hmazah B Uno sangatlah 

penting dalam kegiatan belajar mengajar. Jika seseorang 

memiliki motivasi seperti yang dikemukakan diatas maka orang 

tersebut memiliki motivasi belajar yang tinggi. 

Selain itu, motivasi juga berfungsi untuk mendorong siswa 

untuk berbuat, menentukan arah perbuatan, menyeleksi perbuatan 

mereka, serta sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. 

Oleh karena itulah motivasi menjadi hal yang sangat penting 

untuk dikuasai oleh guru sebagai motivator di sekolah, 

karena guru merupakan orang yang paling dekat dan mengerti 

dengan keadaan siswanya. Agar guru dapat menjalankan 

peranannya sebagai motivator dan mengerti langkah-langkah 

yang dapat dilakukan sehingga para siswa dapat mencapai 

kondisi belajar yang optimal.
10

 Pendidik adalah fasilitator dalam 

kegiatan pembelajaran memegang peranan penting dalam 

peningkatan kualitas siswa dan prestasi belajar siswa. Pendidik 

harus benar-benar memperhatikan, memikirkan dan sekaligus 

merencanakan proses pembelajaran yang menarik bagi peserta 

didik, agar peserta didik semangat dalam belajar dan mau terlibat 

dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran tersebut 

menjadi efektif.
11

 

                                                           
9
 Ibid., 31. 

10
 Elly Manizar, “Peran Guru Sebagai Motivator Dalam Belajar,” Tadrib: 

Jurnal Pendidikan Agama Islam 1, no. 2 (2017): 204–22. 
11

 H. Sugianto, “Inovasi Pembelajaran PAI Pada Mapel Fiqih (Dari Teori 

Ke Praktik),” Pedagogik 7, no. 2 (2020): 429–58. 
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Berdasarkan Pra Penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada 

tanggal 26 November 2021 di MAN 1 Lampung Tengah ternyata 

pada saat pembelajaran sangat membutuhkan keberadaan Media 

pembelajaran audio visual, karena dalam praktiknya siswa lebih 

dapat menerima pelajaran dengan memperhatikan sebuah contoh 

berupa audio visual yang berkaitan dengan mata pelajaran yang 

sedang diajarkan dibandingkan hanya dengan mendengarkan 

penjelasan tanpa melihat contoh dari pembelajaran tersebut atau 

hanya mendengar penjelasan tanpa melihat contoh dari materi 

yang dijelaskan. 

Supaya peneliti mendapatkan data yang valid maka peneliti 

juga wawancarai guru mata pelajaran Fiqih MAN 1 Lampung 

Tengah. Terkait dari hasil wawancara kepada guru mata pelajaran 

Fikih dengan Ibu Hoiriah, S.Ag menyatakan bahwa: 

1. Guru mata pelajaran Fiqih mengajar di MAN 1 Lampung 

Tengah sejak tahun 1996 sampai saat ini. 

2. Kurikulum yang digunakan adalah KMA (Keputusan Mentri 

Agama) Nomor 183 tahun 2019 tentang Kurikulum 

Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah 

3. Metode yang digunakan guru mata pelajaran Fiqih masih 

menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. 

4. Kendala yang dialami oleh guru fiqih pada saat sebelum 

pandemi berlangsung adalah ketika dijelaskan dengam 

menggunakan metode konvensional siswa tidak fokus, asik 

sendiri bahkan ada yang tidur dikelas, terutama pada saat 

pandemi berlangsung kendala yang dialami oleh guru fiqih 

adalah siswa tidak memiliki buku untuk dijadikan panduan 

dan guru tidak bisa bertatap muka langsung dengan siswa. 

Sehingga hal ini menyebabkan kurangnya motivasi belajar 

peserta didik terhadap mata pelajaran fiqih 

5. Guru mata pelajaran fiqih lebih menyukai memberikan 

materi praktek kepada siswa dibandingkan materi non 

praktek karena siswa sulit memahami jika hanya melalui 

penjelasan metode ceramah. 

Dapat disimpulkan melalui hasil wawancara kepada guru 

Fiqih MAN 1 Lampung Tengah bahwa dalam proses 

pembelajaran guru mata pelajaran Fiqih belum maksimal karena 
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pada saat proses belajar mengajar juga guru masih terfokus 

dengan metode ceramah dan tanya jawab saja. Menurut Syaiful 

Bahri Djamarah, model ceramah memiliki beberapa 

kelemahan, yaitu: membuat siswa pasif, mengandung unsur 

paksaan kepada siswa, mengandung daya kritis siswa, anak didik 

yang lebih tanggap dari visi visual akan menjadi rugi 

dan anak didik yang lebih tanggap auditifnya dapat lebih besar 

menerimanya, sukar mengontrol sejauh mana 

pemerolehan belajar anak didik, kegiatan pengajaran menjadi 

verbalisme (pengertian kata-kata), bila terlalu lama akan 

membosankan.
12

 

Selain itu, menurut Ibu Hoiriah S.Ag selaku guru fiqih di 

MAN 1 Lampung Tengah  mengatakan bahwa motivasi belajar 

peserta didik bisa dikatakan berbeda antara materi praktek dan 

juga non praktek. Materi praktek seperti contoh materi tata cara 

memandikan sampai menshalatkan jenazah dengan motivasi 

belajar yang tinggi sedangkan materi non praktek dengan 

motivasi yang rendah. Hal ini terlihat dari ketika saya 

menjelaskan materi non praktek kebanyakan peserta didik sibuk 

dengan kegiatan mereka masing-masing. Ada yang mengobrol 

dengan sebangkunya dan ada pula yang memperhatikan tetapi 

ketika saya bertanya tentang materi yang telah dijelaskan mereka 

tidak dapat menjawab. Adapun motivasi belajar berdasarkan hasil 

observasi yang dilakukan oleh peneliti pada saat pra penelitian 

dikelas XI IPA 6 adalah sebagai berikut: 

  

                                                           
12

 C. E. Suryaningsih, N. M. A., & Poerwati, “Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw,” E-Jurnal Mitra Sains 4, no. 2 (2018): 54–61. 
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Tabel 1.1 

Indikator untuk mengukur tingkat motivasi belajar peserta 

didik pada mata pelajaran fiqih 

Variabel Indikator 

Motivasi Belajar Peserta 

didik 

1. Adanya Hasrat dan keinginan berhasil 

2. Adanya dorongan dan kebutuhan 

dalam belajar 

3. Adanya harapan dan cita-cita masa 

depan 

4. Adanya Penghargaaan dalam belajar 

5. Adanya kegiatan yang menarik dalam 

belajar 

6. Adanya lingkungan belajar yang 

kondusif 

 

Tabel 1.2 

Data awal motivasi belajar peserta didik mata pelajaran fiqih 

kelas XI IPA 6 MAN 1 Lampung Tengah 

No. Nama Indikator yang 

Diamati 

Jumlah Kategori 

1 2 3 4 5 6 

1. Achmad Al Faridzi 

Darajud 

√ √ √  √ √ 5 Tinggi  

2. Ahmad Ma‟ruf 

Ramadhani 

√ √ √ √ √  5 Tinggi   

3. Ainia Datul Ulum   √ √   2 Rendah  

4. Alya Anevia √ √   √  3 Sedang  

5. Ananda Zahra 

Anugrah  

  √ √  √ 3 Sedang  

6. Anggi Al Yeza     √ √ 2 Rendah  

7. Antasya Azri 

Choirunnisa 

√ √ √ √ √ √ 6 Tinggi  
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8. Aziezah Adesha 

Putri 

√ √   √ √ 4 Sedang  

9. Balqiz Rizky 

Fauziyah 

√    √  2 Rendah  

10. Bela Nelian Sari √ √ √ √ √  5 Tinggi  

11. Cindy Salsabila    √ √  2 Rendah  

12. Deas Pratama 

Saputra  

√     √ 2 Rendah  

13. Dewi Andayani     √ √ 2 Rendah 

14. Diva Sefisa Putri √ √ √ √ √  5 Tinggi  

15. Elma Lisa √     √ 2 Rendah  

16. Emilia Nurul 

Jamilah 

 √ √ √ √ √ 5 Tinggi  

17. Erick Estrada 

Kesuma 

√     √ 2 Rendah  

18. Eylla Febiyanti  √ √ √  √ 4 Sedang  

19. Fajar Rahmadhani √ √ √ √ √  5 Tinggi  

20. Fariz Khan Zaki √   √   2 Rendah  

21. Hazzel Muyassar     √ √ 2 Rendah  

22. Ijah Dwi Lestari     √  1 Rendah 

23. Irmayta Fadilah √ √ √ √ √  5 Tinggi  

24. Josa Mulia Putri √   √ √ √ 4 Sedang  

25. Manda Aprilia √     √ 2 Rendah  

26. Meila Sari √ √ √ √ √ √ 6 Tinggi  

27. Mellani Adesta Putri      √ 1 Rendah  
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28. Nayla Zifffa Delila   √ √ √ √ 4 Sedang  

29. Prida Nabela √ √ √ √ √  5  Tinggi  

30. Rama Dhoni 

Gumilang 

    √ √ 2 Rendah   

31. Rikho Saputra √ √ √  √  4 Sedang  

32. Riko Firmansyah    √ √ √ 3 Sedang   

33. Safira Handayani √ √ √ √ √ √ 6 Tinggi  

34. Santi Nur Rahayu     √ √ 2 Rendah  

35. Silvia Ardila Rosa √ √ √ √ √  5 Tinggi  

 

Tabel 1.3 

Presentase kriteria ketuntasan motivasi belajar peserta didik 

kelas XI IPA 6 

No. Kriteria ketuntasan motivasi belajar Jumlah  Presentase  

1 Tinggi  12  35% 

2 Sedang  8 22% 

3 Rendah  15 43% 

 

Dapat diambil kesimpulan berdasarkan teori Rensis Likert, 

data diatas menunjukkan indikator pencapaian motivasi belajar 

tinggi kelas XI IPA enam 35% dan motivasi belajar rendah kelas 

XI IPA enam 43% menunjukkan banyaknya peserta didik belum 

mencapai dalam indikator motivasi belajar. Data diatas diambil 

pada saat pelaksanaan pembelajaran Fiqih kelas XI IPA 6 di 

MAN 1 Lampung Tengah.  

Rata-rata peserta didik kurang optimal mengikuti aktivitas 

pembelajaran di sebabkan karena pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru lebih dominan menggunakan metode ceramah sehingga 

peserta didik lebih banyak diam. Sedangkan untuk meningkatkan 
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kualitas hasil pembelajaran guru harus melibatkan peserta didik 

dalam proses pembelajaran. Selain itu, masih minim penggunaan 

media pembelajaran yang merupakan penunjang proses belajar 

mengaja sehingga pembelajaran fiqih kurang mampu diserap oleh 

peserta didik secara maksimal dan peserta didik kurang 

termotivasi dalam mengikuti pembelajaran fiqih dikelas. 

Dari penjelasan diatas ada beberapa faktor yang dapat 

menyebabkan tercapainya tujuan belajar salah satunya adalah 

media pembelajaran yang digunakan. Salah satu ciri media yang 

baik adalah menarik dan mudah dipahami. Berkenaan dengan hal 

itu, salah satu media pembelajaran yang dapat diterapkan guna 

untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik adalah media 

audio visual.  

Suprijanto menyampaikan media audio visual adalah media 

yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini 

mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena meliputi kedua 

jenis media auditif (mendengar) dan visual (melihat). Media 

Audio Visual merupakan sebuah alat bantu audio visual yang 

berarti bahan atau alat yang dipergunakan dalam situasi belajar 

unruk membantu tulisan dan kata yang akan di ucapkan dalam 

menularkan pengetahuan, sikap dan ide.
13

 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan 

eksperimen menggunakan media audio visual dengan jenis 

audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur 

suara dan gambar yang bergerak seperti film suara dan video 

dalam meningkatkan motivasi belajar fiqih peserta didik. Untuk 

itu peneliti melakukan penelitrian yang berjudul “Pengaruh 

Penggunaan Media Audio Visual Pada Mata Pelajaran Fiqih 

Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik MAN 1 Lampung 

Tengah” 

 

                                                           
13

 Wahyu Bagja Sulfemi, “Model Pembelajaran Kooperatif Mind Mapping 

Berbantu Audio Visual Dalam Meningkatkan Minat, Motivasi Dan Hasil Belajar Ips,” 

Jurnal PIPSI (Jurnal Pendidikan IPS Indonesia) 4, no. 1 (2019): 13, 

https://doi.org/10.26737/jpipsi.v4i1.1204. 
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C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, ada beberapa 

masalah yang dapat penulis identifikasi yaitu sebagai berikut:  

1. Dalam pelaksaan pembelajaran fiqih keaktifan peserta didik 

kurang optimal. 

2. Fokus dan partisipasi peserta didik masih sangat rendah 

dalam proses pembelajaran fiqih. 

3. Peserta didik beranggapan kalau mata pelajaran fiqih sulit 

dipahami sehingga mengakibatkan kurangnya keberanian 

menyampaikan pendapat pada saat proses pembelajaran 

berlangsung 

4. Kurangnya semangat belajar peserta didik dalam 

pembelajaran fiqih. 

5. Belum maximal menerapkan media pembelajaran terhadap 

pelajaran fiqih 

Untuk menghindari agar masalah tidak terlalu meluas dan 

menyimpang, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian 

hanya “Pengaruh Penggunaan Media Audio Visual Pada Mata 

Pelajaran Fiqih Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik MAN 1 

Lampung Tengah” dengan objek penelitian ini adalah motivasi 

belajar peserta didik terhadap mata pelajaran Fiqih dan subjek 

penelitian ini adalah peserta didik kelas XI IPA 2 dan XI IPA 3 

MAN 1 Lampung Tengah.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas 

dan hasil pra penelitian, maka rumusan masalahnya yaitu: 

Adakah Pengaruh Penggunaan Media Audio Visual Pada Mata 

Pelajaran Fiqih Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas 

XI MAN 1 lampung Tengah  

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian diartikan sebagai target yang hendak 

dicapai di dalam suatu penelitian, yang berfungsi sebagai bukti 

kebenaran dari teori yang diungkapkannya. Adapun tujuan 

diadakan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pengaruh dari 

Penggunanan Media Audio Visual Pada Mata Pelajaran Fiqih 
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Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik kelas XI MAN 1 

Lampung Tengah pada materi Hukum Warisan Dalam Islam. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

salah satu referensi teoritis untuk mengembangkan 

pengetahuan dan ilmu penelitian pendidikan dengan 

menggunakan media audio visual dalam pembelajaran untuk 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik.  

2. Manfaat praktis Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

a. Kepala sekolah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan masukan dan rekomendasi kepada kepala 

sekolah yang berkaitan dengan faktor yang 

mempengaruhi motivasi belajar peserta didik seperti 

adanya kegiatan belajar mengajar yang menarik dalam 

belajar. Semoga kepala sekolah dapat memperhatikan 

faktor tersebut supaya meningkatkan kualitas dan hasil 

belajar peserta didik.  

b. Pendidik  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan kepada pendidik dalam mengarahkan dan 

memberikan pemahaman agar pembelajaran dikelas 

menjadi lebih menarik dengan menggunakan media 

audio visual yang berupa tayangan video/film tentang 

pembelajaran agar dapat meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik. 

c. Peserta Didik 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu 

peserta didik untuk memahami pelajaran melalui media 

audio visual untuk meningkatkan motivasi belajar fiqih 

peserta didik sehingga peserta didik mampu memahami 

materi yang disampaikan. 
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d. Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah ilmu 

pengetahuan baru, wawasan dan memperoleh 

pengalaman yang berharga serta bermanfaat bagi 

peneliti untuk mengetahui pengaruh dari penggunaan 

media audio visual dalam pembelajaran dalam 

meningkatkan motivasi peserta didik. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang relevan yaitu suatu penelitian 

yang memiliki katian dan hubungan erat dengan pokok 

masalah atau seseuatu yang sedang dibahas dan diteliti. 

Penelitian yang relevan digunakan sebagai acuan atau 

perbandingan dalam melakukan penelitian dengan tujuan agar 

tidak terjadinya tuduhan karya cipta dibidang karya tulis 

ilmiah. Berikut hasil penelitian relevan terkait Penggunaan 

Media Pembelajaran Audio Visual antara lain: 

1. Karya ilmiah yang berjudul: “Pengaruh Media Audio 

Visual Terhadap Motivasi Belajar IPA Siswa Kelas V 

SDN Kapopo”.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

Media Audio Visual terhadap motivasi belajar IPA siswa. 

Jenis penelitian adalah quasi eksperimen dengan desain 

One Group pretest-posttest design. Penelitian ini 

dilaksanakan di kelas V SDN Kapopo. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu angket untuk 

mengukur motivasi belajar IPA siswa. Analisis data terdiri 

dari Uji validitas, reliabilitas, uji normalitas dan Uji-t 

digunakan untuk menguji hipotesis penelitian berbantuan 

program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

media Audio Visual berpengaruh terhadap motivasi 

belajar IPA siswa. Hal tersebut dilihat dari perolehan nilai 

sig < α yaitu 0,000 < 0,05 pada taraf signifikansi 5% 

sehingga Hₒ ditolak dan Hₐ diterima. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan media audio visual 
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berpengaruh terhadap motivasi belajar IPA siswa kelas V 

SDN Kapopo.
14

  

Persamaan antara penelitian Azizah dan Nurul 

Fatimah dengan peneliti laksanakan terletak pada variabel 

penelitian yaitu variabel (X) penggunaan media audio 

visual dan variabel (Y) motivasi belajar siswa, teknik 

analisis data terdiri dari uji validitas, reliabilitas, uji 

normalitas dan Uji-t digunakan untuk menguji hipotesis 

penelitian berbantuan program SPSS. Adapun perbedaan 

terletak pada metode penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan kuantitatif dan kualitatif sedangkan peneliti 

hanya menggunakan pendekatan kuantitatif, desain 

penelitian yang digunakan adalah One Group Pretest 

Posttest Design sedangkan peneliti menggunakan desain 

penelitian Nonequivalent Control Group Design, alat 

pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan 

kuesioner (angket) sedangkan yang peneliti gunakan 

adalah kuesioner (Angket), observasi dan dokumentasi, 

serta populasi dan sampel yang digunakan adalah siswa 

Sekolah Dasar (SD) sedangkan peneliti menggunakan 

populasi dan sampel siswa Madrasah Aliyah Negri 

(MAN). Mengingat persamaan dan perbedaan yang 

diuraikan diatas, maka penelitian Azizah dan Nurul 

Fatimah dapat menjadi acuan dalam penelitian yang 

peneliti laksanakan. 

2. Karya ilmiah yang berjudul: “Pengaruh Media Audio 

Visual (Video) Terhadap Motivasi Belajar Dalam 

Pembelajaran IPS SMP/MTS Di Kecamatan Tajinan”.  

Penelitian ini akan mengungkap besarnya motivasi 

belajar siswa dipengaruhi oleh media audio visual ( Video 

) dalam IPS SMP/MTs pada pembelajaran IPS tahun 

ajaran 2020/2021 di Kecamatan Tajinan. Penelitian ini 

akan menjawab pertanyaan: Apakah terdapat pengaruh 

                                                           
14

 Azizah and Nurul Fatimah, “Pengaruh Media Audio Visual Terhadap 
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media audio visual pada proses belajar mengajar IPS 

SMP/MTs di Kecamatan Tajinan terhadap motivasi 

belajar?. Pada proses penelitiannya peneliti menggunakan 

metode penelitian kuantitatif. Pengumpulan datanya 

menggunakan angket ( kuesioner ), 

observasi,dokumentasi dan metode studi pustaka. Jumlah 

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 1486 dan sampel 

berjumlah 100 siswa. Hasil penelitian ini menampilkan 

adanya Pengaruh penggunaan media audio visual (video) 

pada pembelajaran IPS terhadap motivasi belajar siswa 

SMP/MTs di Kecamatan Tajinan adalah sebesar 17%. 

Artinya adalah sebanyak 17% motivasi belajar 

dipengaruhi oleh media audio visual (video), sedangakan 

83% motivasi belajar siswa disebabkan oleh faktor lain 

diluar penelitian ini.. adanya pengaruh dari sebuah 

penggunaan media pembelajaran akan sangat membantu 

bagi siswa untuk tetap mengikuti proses pembelajaran 

mata pelajaran IPS dengan keterbatasan masing-masing. 

Dan tidak bisa dipungkiri pula bahwa ada beberapa 

sekolah swasta yang ada di wilayah kecamatan Tajinan 

yang juga berpengaruh dalam rendahnya pengaruh 

motivasinya disebabkan keterbatasan fasilitas baik yang 

ada di Sekolah baik guru maupun siswanya.
15

 

Persamaan antara penelitian Irma Nur Islamia dan 

Hamidi Rasyid dengan peneliti laksanakan terletak pada 

variabel penelitian yaitu variabel (X) penggunaan media 

audio visual dan variabel (Y) motivasi belajar peserta 

didik, metode yang digunakan adalah kuanatitatif jenis 

eksperimen semu/ Quasi Eksperimet dengan perhitungan 

data menggunakan aplikasi SPSS. Adapun perbedaan 

terletak pada populasi dan sampel penelitian yang 

digunakan adalah siswa MTs/SMP sedangkan peneliti 

populasi dan sampel nya adalah peserta didik MAN, 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
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Kuesioner(Angket), wawancara dan doukmentasi 

sedangkan peneliti menggunakan Kuesioner(Angket), 

observasi dan doukmentasi Mengingat persamaan dan 

perbedaan yang diuraikan diatas, maka penelitian Irma 

Nur Islamia dan Hamidi Rasyid dapat menjadi acuan 

dalam penelitian yang peneliti laksanakan. 

3. Karya ilmiah yang berjudul: “Pengaruh Penggunaan 

Media AudioVisual terhadap Motivasi Belajar Siswa pada 

Mata Pelajaran Administrasi Umum Kelas X OTKP di 

SMKN 4 Surabaya”.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh penggunaan media audiovisual terhadap 

motivasi belajar siswa OTKP kelas X pada mata pelajaran 

administrasi umum SMKN 4 Surabaya. Penelitian ini 

merupakan penelitian yang menggunakan metode 

kuantitatif. Populasi penelitian ini secara keseluruhan 

terdiri dari seluruh siswa OTKP Kelas X dan 105 siswa, 

dan sampel untuk tes ini adalah 84 siswa dengan 

menggunakan proportional random sampling. Metode 

pengumpulan informasi penelitian ini adalah survei 

tertutup berupa kuesioner. Pengujian dalam penelitian ini 

meliputi validitas dan reliabilitas. Metode analisis data 

menggunakan uji hipotesis klasik yang menggabungkan 

uji normalitas dengan uji heteroskedastisitas dan uji 

hipotesis yang menggunakan uji regresi linier sederhana. 

Sehingga hasil analisis regresi linier sederhana untuk nilai 

signifikansi 0,000 dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

media audiovisual berpengaruh signifikan karena nilai 

signifikansinya lebih kecil dari t tabel atau 20,722>1,659. 

Mempengaruhi motivasi belajar siswa.
16

 

Persamaan antara penelitian Ambarini Durinta Gilar 

dan Tasya Sukma dengan peneliti laksanakan terletak 

pada variabel penelitian yaitu metode yang digunakan 
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adalah kuantitatif, dalam penyebaran kuesioner(angket) 

menggunakan skala likert. Adapun perbedaan terletak 

pada responden penelitian ini dilakukan dengan Teknik 

proportional random sampling sedangkan yang peneliti 

gunakan Teknik purposive sampling. Metode analisis data 

menggunakan uji hipotesis klasik yang menggabungkan 

uji normalitas dengan uji heteroskedastisitas dan uji 

hipotesis sedangkan yang peneliti gunakan adalah uji 

normalitas, uji homogenitas dan uji hipotesis. Mengingat 

persamaan dan perbedaan yang diuraikan diatas, maka 

penelitian Ambarini Durinta Gilar dan Tasya Sukma dapat 

menjadi acuan dalam penelitian yang peneliti laksanakan.  

4. Karya ilmiah yang berjudul: “Efektivitas Penggunaan 

Media Pembelajaran Audiovisual Powtoon Dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa kelas 1 di SDN 

Bambu Apus 02”.  

Penelitan ini didasarkan pada pemanfaatan teknologi 

dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu pembelajaran 

konvensional dengan menggunakan media papan tulis 

yang membuat minat siswa kurang dan menurunkan 

motivasi siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: perbedaan 

motivasi belajar siswa antara pembelajaran menggunakan 

media Audiovisual Powtoon dengan pembelajaran tanpa 

media audio visual powtoon. Dan keefektifan penggunaan 

media Audiovisual Powtoon dalam pembelajaran 

Tematik. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan true ekperimental design melalui model 

pretest-postest control group design. Populasi dalam 

penelitian ini yaitu siswa kelas 1 di SDN Bambu Apus 02 

Tanggerang Selatan Tahun ajaran 2020/2021 dengan 

jumlah 54 siswa yang terdiri dari kelas 1C menjadi kelas 

kontrol dan kelas 1D menjadi kelas eksperimen. Teknik 

pengumpulan data menggunakan angket motivasi belajar 

siswa, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik 

analisis yang digunakan menggunakan statistik deskriptif 

dan statistik inferensial. Hasil penelitian ini menunjukkan 
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adanya perbedaan motivasi belajar siswa yang 

menggunakan media Audiovisual Powtoon dan yang tidak 

menggunakan media Audiovisual Powtoon. Perbedaan 

tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata motivasi belajar 

siswa di kelas eksperimen sebelum menggunakan media 

sebesar 28,44 dan setelah menggunakan media sebesar 

47,48. Selain itu hasil penelitian dari hasil Uji Mann-

Whitney Test menunjukkan bahwa penggunaan media 

Audiovisual Powtoon efektif digunakan pada 

pembelajaran tematik. Hal ini dibuktikan dari hasil rata-

rata motivasi belajar siswa pada kelas eksperimen 

mengalami peningkatan sebesar 19,04 sedangkan nilai 

rata-rata motivasi belajar siswa pada kelas kontrol sebesar 

11,07. Terlihat peningkatan motivasi belajar siswa pada 

kelas yang menggunakan media Audiovisual Powtoon 

lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak 

menggunakan media Audiovisual Powtoon.
17

 

Persamaan antara penelitian Nidar Yusf, Dewi 

Setiyaningsih, Nanda Giyatri dengan peneliti laksanakan 

terletak pada tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perbedaan motivasi belajar siswa antara 

pembelajaran menggunakan media Audiovisual dengan 

pembelajaran tanpa media audio visual, Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner 

(angket), observasi dan dokumentasi.  Adapun perbedaan 

terletak pada desain yang digunakan yaitu true 

eksperimen dengaan model pretest-postest control group 

design  sedangkan yang peneliti gunakan yaitu quasi 

eksperimen dengan model nonequivalent control group 

design, Populasi dan sampel yang digunakan adalah siswa 

Sekolah Dasar (SD) sedangkan peneliti menggunakan 

populasi dan sampel siswa Madrasah Aliyah Negri 

(MAN), Mengingat persamaan dan perbedaan yang 
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diuraikan diatas, maka penelitian Nidar Yusf, Dewi 

setiyaningsih, Nanda Giyatri dapat menjadi acuan dalam 

penelitian yang peneliti laksanakan. 

5. Karya ilmiah yang berjudul: “Meningkatkan Motivasi 

Belajar Siswa Melalui Pemanfaatan Media Audio Visual : 

Studi Eksperimen Dalam Pembelajaran Tari”.  

Penelitian ini memiliki tujuan dalam melihat adanya 

pengaruh media audio visual dalam pembelajaran tari 

untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VII-A di 

SMPN 1 Mangunjaya. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode pre eksperimen dengan desain The One 

Group Pretest-Posttest. Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik observasi, studi literatur, wawancara 

dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan tidak 

adanya pengaruh siginifikan media audio visual dalam 

meningkatkan motivasi siswa kelas VII-A di SMPN 1 

Mangunjaya, dilihat dari hasil analisis menunjukan nilai t 

didapatkan hasil sebesar 0.015˃0.05 dan nilai t hitung 

2.600˂ t table 2,042, hasil analisis ini menunjukan bahwa 

pembelajaran tari dengan penerapan media audio visual 

tidak berpengaruh dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa, sehingga keputusan hipotesis adalah dapat 

disimpulkan bahwa H1 tidak terdapat pengaruh signifikan 

dari variabel X1 terhadap Y. Menerima H1 atau yang 

berarti tidak terdapat perbedaan bermakna antara nilai 

pretest dan posttest. Kesimpulannya bahwa media audio 

visual yang diterapkan dalam pembelajaran tari tidak 

terdapat pengaruh signifikan terhadap peningkatan 

motivasi siswa kelas VII-A di SMPN 1 Mangunjaya.
18

 

Persamaan antara penelitian Yoyoh Siti Mariyah, 

Agus Budiman, Heny Rohayani & Winda Dewi Audina 

dengan peneliti laksanakan terletak pada variabel 

penelitian yaitu variabel (X) penggunaan media audio 
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visual dan variabel (Y) motivasi belajar siswa, responden 

penelitian ini dilakukan dengan Teknik purposive 

sampling, dalam Teknik analisis perhitungan data 

menggunakan progtam statistik SPSS. Adapun perbedaan 

terletak pada metode penelitian yang digunakan adalah 

metode pre eksperimen dengan desain The One Group 

Pretest-Posttest sedangkan yang peneliti gunakan adalah 

metode eksperimen dengan desain Nonequivalent Control 

Group Design, Teknik pengumpulan data yang digunakan 

yaitu observasi, studi literatur, wawancara dan 

dokumentasi sedangkan yang peneliti gunakan adalah 

kuesioner (Angket), observasi dan dokumentasi, Analisis 

data yang digunakan dalam penelitian melalui beberapa 

tahapan anlisis, mulai dari analisis uji instrument melalui 

uji validitas dan reabilitas, uji normalitas, uji 

homogenitas, uji T, uji F, uji koefisien determinasi 

sedangkan yang peneliti gunakan uji instrument melalui 

uji validitas dan reabilitas, uji normalitas, uji 

homogenitas, uji T, pada uji normalitas menggunakan 

pendekatan rumus uji Shapiro wilk sedangkan yang 

peneliti gunakan rumus Kolmogorov-Smirnov
a
. 

Mengingat persamaan dan perbedaan yang diuraikan 

diatas, maka penelitian Yoyoh Siti Mariyah, Agus 

Budiman, Heny Rohayani & Winda Dewi Audina dapat 

menjadi acuan dalam penelitian yang peneliti laksanakan. 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdapat lima bab yang 

mempunyai masing-masing pembahasan yang menjadi Langkah-

langkah dalam penyusunan skripsi yang saling melengkapi antara 

lain yaitu : 

BAB I Yaitu mengenai pendahuluan yang berisikan tentang 

penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi 

masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu 
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yang relevan dan sistematika penulisan 

BAB II Yaitu mengenai landasan teori yang berisikan tentang 

kajian-kajian teori dan penjelasan tentang (pengertian 

motivasi belajar, sifat motivasi belajar, fungsi motivasi 

belajar, indikator motivasi belajar, faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi belajar, upaya meningkatkan 

motivasi belajar, pengertian media pembelajaran, fungsi 

media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, jenis-

jenis media pembelajaran, Langkah-langkah media 

pembelajaran, kelebihan dan kekurangan media 

pembelajaran, pengertian pembelajaran fiqih, tujuan 

pembelajaran fiqih, karakterisitik pembelajaran fiqih, materi 

fiqih tentang pernikahan dalam islam). Serta kerangka 

berfikir dan hipotesis penelitian 

BAB 

III 

Yaitu mengenai metode penelitian yang berisikan tentang 

waktu dan te mpat penelitian, pendekatan dan jenis 

penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data, 

definisi oprasional variabel, instrumen penelitian, uji 

validitas dan reliabilitas data, teknik analisis data 

BAB 

IV 

Yaitu mengenai deskripsi data serta pembahasan hasil 

penelitian dan analisi data 

BAB V Yaitu mengenai simpulan dan rekomendasi. Simpulan 

menyajikan semua hasil ringkasan seluruh penemuan 

penelitian yang terjadi hubungan dengan masalah yang ada 

dalam penelitian. Kesimpulan dari penelitian diperoleh dari 

hasil analisis data dan interprestasi data yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Motivasi Belajar 

1. Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling 

mempengaruhi. Namun, sebelum membahas lebih jauh 

tentang motivasi belajar maka perlulah dibedakan dahulu 

antara pengertian motivasi dan pengertian belajar. Istilah 

motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai 

kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang 

menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Motif 

adalah daya penggerak dalam diri seseorang untuk 

melakukan aktivitas tertentu, demi mencapai tujuan tertentu. 

Dengan demikian, motivasi merupakan dorongan yang 

terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan 

perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi 

kebutuhannya. Kedua hal tersebut merupakan daya upaya 

yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu.
19

 

Banyak para ahli mengemukakan pengertian motivasi 

dengan berbagai sudut pandang mereka masing-masing. 

Namun intinya sama, yakni sebagai suatu pendorong yang 

mengubah energi dalam diri seseorang kedalam bentuk 

aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut 

Hamzah B. Uno motivasi belajar adalah dorongan belajar 

internal dan eksternal pada peserta didik yang sedang belajar 

untuk mengadakan perubahan tingkah laku.
20

 Mc. Donald 

mengatakan bahwa, motivation is a energy change within the 

person characterized by affective arousal and anticipatory 

goal reactions yang artinya motivasi adalah suatu perubahan 
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energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan 

timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi untuk mencapai 

tujuan. Oemar Hamalik mengatakan, perubahan energi dalam 

diri seseorang itu berbentuk suatu aktivitas nyata berupa 

kegiatan fisik. Dalam proses belajar, motivasi sangat 

diperlukan. Sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi 

dalam belajar, tidak akan mungkin melakukan aktivitas 

belajar. Hal ini merupakan pertanda bahwa sesuatu yang akan 

dikerjakan itu tidak menyentuh kebutuhannya. Maslow, 

sangat percaya bahwa tingkah laku manusia dibangkitkan dan 

diarahkan oleh kebutuhan-kebutuhan tertentu, seperti 

kebutuhan fisiologis, rasa aman, rasa cinta, penghargaan, 

aktualisasi diri, mengetahui dan mengerti, dan kebutuhan 

estetik. Kebutuhan-kebutuhan ini menurut Maslow yang 

mampu memotivasi tingkah laku individu. 

Oleh karena itu, apa yang seseorang lihat sudah tentu 

membangkitkan minatnya sejauh apa yang ia lihat itu 

mempunyai tabungan dengan kepentingannya sendiri. Dari 

berbagai pengertian motivasi yang dikemukakan oleh para 

ahli dengan berbagai sudut pandang mereka masing-masing. 

Namun intinya sama, yakni sebagai suatu pendorong yang 

mengubah energi dalam diri seseorang kedalam bentuk 

aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu.
21

 

Sedangkan istilah belajar menurut Slameto, belajar 

adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan sebagai pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. Namun pandangan setiap orang 

berbeda dalam mengartikan belajar sehingga berpengaruh 

terhadap tindakan atau perbuatan yang ditimbulkan. Menurut 

Sanjaya, dalam suatu proses belajar pasti terdapat kegiatan 

mengajar, secara deskriptif mengajar diartikan sebagai proses 

penyampaian informasi atau pengetahuan dari guru kepada 

peserta didik. Menurut Purwanto, belajar merupakan suatu 
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perubahan tingkah laku yang terjadi melalui latihan atau 

pengalaman dimana perubahan yang terjadi relatif menetap 

serta menyangkut kepribadian baik fisik maupun psikis. 

Berdasarkan penjelasan tentang pengertian motivasi dan 

belajar tersebut di atas maka dapatlah dikemukakan 

pengertian motivasi belajar adalah keseluruhan daya 

penggerak psikis di dalam diri peserta didik yang 

menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan 

kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar 

itu demi mencapai suatu tujuan. Dalam proses belajar, 

motivasi sangat diperlukan. Sebab seseorang yang tidak 

mempunyai motivasi dalam belajar, tidak akan mungkin 

melakukan aktivitas belajar. Hal ini merupakan pertanda 

bahwa sesuatu yang akan dikerjakan itu tidak menyentuh 

kebutuhannya. Segala sesuatu yang menarik minat orang lain 

belum tentu menarik minat orang tertentu selama sesuatu itu 

tidak bersentuhan dengan kebutuhannya.
22

 

2. Sifat Motivasi Belajar 

Motivasi dalam belajar sangat diperlukan. Keberhasilan 

tujuan pembelajaran bergantung seberapa besar antusias 

peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Setiap 

peserta didik memiliki motivasi belajar masing-masing. Pada 

umumnya motivasi belajar datang dari dua arah, yaitu 

motivasi dari dalam peserta didik itu sendiri (motivasi 

intrinsik) dan motivasi yang datang dari luar peserta didik 

(motivasi ekstrinsik).  

Sardiman dalam bukunnya menjelaskan tentang motivasi 

intrinsik dan motivasi ekstrinsik sebagai berikut:  

a. Motivasi Intrinsik  

Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi 

aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, 

karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongang 

untuk melakukan seseuatu. Jika dilihat dari segi tujuan 
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kegiatan belajar maka yang dimaksud motivasi intrinsik 

ini adalah ingin mencapai tujuan yang terkandung di 

dalam perbuatan belajar itu sendiri. Jadi motivasi muncul 

dari kesadaran diri sendiri dengan tujuan secara esensial, 

bukan sekadar simbol dan seremonial.  

b. Motivasi Ekstrinsik  

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan 

berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. 

Misalnya seseorang belajar karena besok akan ujian 

dengan harapan mendapat nilai yang baik dan pujian. Jadi 

bukan karena belajar ingin mengetahui sesuatu, tetapi 

ingin mendapat nilai bagus atau pujian. Oleh karena itu, 

motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagi bentuk 

motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan 

diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak 

mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar.
23

 

3. Fungsi Motivasi Belajar 

Keberhasilan proses belajar mengajar dipengaruhi oleh 

motivasi belajar siswa. Guru selaku pendidik perlu 

mendorong siswa untuk belajar dalam mencapai tujuan. Dua 

fungsi motivasi dalam proses pembelajaran yang 

dikemukakan oleh Wina Sanjaya, yaitu:  

a. Mendorong Siswa Untuk Beraktivitas  

Perilaku setiap orang disebabkan karena dorongan 

yang muncul dari dalam yang disebut dengan motivasi. 

Besar kecilnya semangat seseorang untuk bekerja sangat 

ditentukan oleh besar kecilnya motivasi orang tersebut. 

Semangat siswa dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh guru tepat waktu dan ingin mendapatkan 

nilai yang baik karena siswa memiliki motivasi yang 

tinggi untuk belajar.  
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b. Sebagai Pengarah  

Tingkah laku yang ditunjukkan setiap individu pada 

dasarnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhannya atau 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan 

demikian Motivasi berfungsi sebagai pendorong usaha 

dan pencapaian prestasi. Adanya motivasi yang baik 

dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik. 

Fungsi motivasi sebagai pendorong usaha dalam 

mencapai prestasi, karena seseorang melakukan usaha harus 

mendorong keinginannya, dan menentukan arah 

perbuatannya kearah tujuan yang hendak dicapai. Dengan 

demikian siswa dapat menyeleksi perbuatan untuk 

menentukan apa yang harus dilakukan yang bermanfaat bagi 

tujuan yang hendak dicapainya.
24

 

4. Indikator Motivasi Belajar 

Menurut Hamzah B. Uno motivasi memiliki peran besar 

dalam belajar dan pembelajaran. Adapun Indikator motivasi 

belajar menurut Hamzah B. Uno sebagai berikut: 

a. Ada hasrat dan keinginan berhasil 

b. Ada dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

c. Ada harapan dan cita-cita masa depan 

d. Ada penghargaan dalam belajar 

e. Ada kegiatan yang menarik dalam belajar dan, 

f. Ada lingkungan belajar yang kondusif.  

Indikator ini digunakan sebagai ukuran apakah peserta 

didik memiliki motivasi sebagaimana yang diharapkan. 

Indikator tersebut jika dibedakan dalam kategori motivasi 

intinsik dan ekstrinsik adalah sebagai berikut: Motivasi 

intrinsik dapat dilihat melalui adanya Hasrat dan keinginan 

berhasil, dorongan dan kebutuhan dalam belajar, serta 

harapan dan cita-cita masa depan. Sedangkan Motivasi 

ekstrinsik dapat dilihat dari adanya penghargaan dalam 
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belajar, kegiatan yang menarik dalam belajar dan lingkungan 

belajar yang kondusif.
25

 

5. Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Keberhasilan belajar peserta didik dalam proses 

pembelajaran sangat dipengaruhi oleh motivasi yang ada 

pada dirinya. Indikator kualitas pembelajaran salah satunya 

adalah adanya motivasi yang tinggi dari para peserta didik. 

Peserta didik yang memiliki motivasi belajar yang tinggi 

terhadap pembelajaran maka mereka akan tergerak atau 

tergugah untuk memiliki keinginan melakukan sesuatu yang 

dapat memperoleh hasil atau tujuan tertentu. Menurut 

Kompri, motivasi belajar merupakan segi kejiwaan yang 

mengalami perkembangan, artinya terpengaruh oleh kondisi 

fisiologis dan kematangan psikologis siswa. Beberapa unsur 

yang mempengaruhi motivasi dalam belajar yaitu: 

a. Cita-cita dan Aspirasi Siswa.  

Cita-cita akan memperkuat motivasi belajar siswa baik 

intrinsik maupun ekstrinsik.  

b. Kemampuan Siswa  

Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan 

kemampuaan dan kecakapan dalam pencapaiannya.  

c. Kondisi Siswa  

Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani. 

Seorang siswa yang sedang sakit akan menggangu 

perhatian dalam belajar.  

d. Kondisi Lingkungan Siswa.  

Lingkungan siswa dapat berupa lingkungan alam, 

lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya dan 

kehidupan bermasyarakat. 

 Motivasi belajar pada diri siswa sangat dipengaruhi oleh 

adanya rangsangan dari luar dirinya serta kemauan yang 

muncul pada diri sendiri. Motivasi belajar yang datang dari 
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luar dirinya akan memberikan pengaruh besar terhadap 

munculnya motivasi instrinsik pada diri siswa.
26

 

6. Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar 

Tujuan pembelajaran adalah untuk mencapai 

keberhasilan dengan prestasi yang optimal. Untuk mencapai 

hasil belajar yang optimal dituntut kreativitas guru dalam 

membangkitkan motivasi belajar siswa. Ada beberapa hal 

yang harus diperhatikan oleh guru untuk membangkitkan 

motivasi belajar siswa sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Wina Sanjaya, yaitu:  

a. Memperjelas tujuan yang ingin dicapai.  

Tujuan yang jelas dapat menumbuhkan minat siswa 

untuk belajar. Semakin jelas tujuan yang ingin dicapai, 

maka akan semakin kuat motivasi belajar siswa. Oleh 

sebab itu guru perlu menjelaskan terlebih dahulu tujuan 

yang ingin dicapai sebelum proses pembelajaran dimulai. 

b. Membangkitkan minat siswa.  

Siswa akan terdorong untuk belajar, manakala mereka 

memiliki minat untuk belajar. Beberapa cara yang dapat 

dilakukan untuk menumbuhkan minat siswa diantaranya:  

1) Hubungkan bahan pelajaran yang akan diajarkan 

dengan kebutuhan siswa.  

2) Sesuaikan materi pelajaran dengan tingkat 

pengalaman dan kemampuan siswa.  

3) Gunakan berbagai model dan strategi pembelajaran 

secara bervariasi.  

c. Menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar  

d. Berilah pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan 

siswa  

e. Berikan penilaian   

f. Berilah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa.  

g. Ciptakan persaingan dan kerjasama. 
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Berbagai upaya perlu dilakukan guru agar proses 

pembelajaran berhasil. Guru harus kreatif dan inovatif dalam 

melakukan tugas pembelajaran.
27

 

B. Media Audio Visual 

1. Pengertian Media Audio Visual 

a. Pengertian Media 

Kata media berasal dari Bahasa latin medius yang 

secara harfiah berarti „tengah‟, „perantara‟ atau 

„pengantar‟. Dalam Bahasa arab, media adalah perantara 

atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima 

pesan. Gerlach & Ely (1971) mengatakan bahwa media 

apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, 

materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang 

membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

ketrampilan, atau sikap. Jadi media adalah alat yang 

menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan 

pembelajaran.
28

  

Adapun media yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1) Media Audio 

Media Audio, yaitu media yang mengandung 

pesan dalam bentuk auditif yang dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan para 

peserta didik untuk mempelajari bahan ajar. Contoh 

dari media ini adalah program kaset suara dan 

program radio. 

2) Media Visual 

Media Visual adalah media yang hanya dapat 

dilihat dengan menggunakan indra pengelihatan yang 

terdiri atas media yang dapat diproyeksikan dan 

media yang tidak diproyeksikan yang biasanya 

berupa gambar diam atau gambar bergerak 
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3) Media Audio Visual 

Media Audio Visual, yaitu media yang merupakan 

kombinasi audio dan visual atau biasa disebut media 

pandang-dengar. Contoh dari media audio-visual 

adalah program video/televisi Pendidikan dan 

program slide suara (sound slide).
29

 

Menurut Anitah media audio visual merupakan 

kombinasi audio dan visual atau bisa disebut media 

pandang dengar.  Apabila menggunakan media ini akan 

semakin lengkap dan optimal penyajian bahan ajar 

kepada para siswa, selain itu media ini dalam batas-batas 

tertentu dapat juga menggantikan peran dan tugas guru.  

Arsyad (juga menjelaskan bahwa pengajaran melalui 

audio visual adalah produksi dan penggunaan materi 

yang penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran 

serta tidak seluruhnya tergantung kepada pemahaman 

kata atau simbol-simbol yang serupa.  Dale dalam Arsyad 

mengemukakan bahwa bahan-bahan audio-visual dapat 

memberikan banyak manfaat asalkan guru berperan aktif 

dalam proses pembelajaran.
30

 

2. Fungsi Media Audio Visual 

Levie & Lentz mengemukakan empat fungsi media 

pembelajaran khususnya media audio visual, yaitu: 

a. Fungsi Atensi 

Fungsi atensi, dalam hal ini media sebagai inti yakni 

menarik dan mengarahkan perhatian peserta didik untuk 

berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan 

dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai 

teks pelajaran. Seringkali pada awal pelajaran peserta 

didik kurang tertarik pada materi pelajaran atau mata 

pelajaran itu merupakan salah satu pelajaran yang tidak 
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disenangi oleh mereka sehingga mereka kurang 

memperhatikan.  

b. Fungsi Afektif 

Fungsi afektif, dalam hal ini penggunaan media dapat 

terlihat dengan tingkat kenikmatan peserta didik ketika 

belajar (membaca) teks yang bergambar. Gambar atau 

lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap peserta 

didik, misalnya informasi yang menyangkut masalah 

sosial atau ras. 

c. Fungsi Kognitif 

Fungsi kognitif, dalam hal ini penggunaan media 

tampak dari temuan-temuan penelitian yang 

mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar 

dapat memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami 

dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung 

dalam gambar. 

d. Fungsi Kompensatoris 

Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat 

dari penelitian bahwa media audio visual yang 

memberikan konteks untuk memahami teks membantu 

peserta didik yang lemah dalam membaca untuk 

mengorganisasikan informasi dalam teks dan 

mengingatkan kembali. Dengan kata lain bahwa media 

pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasikan 

peserta didik yang lemah dan lambat menerima dan 

memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau 

disajikan secara verbal.
31

 

3. Manfaat Media Audio Visual 

Azhar Arsyad mengemukakan bahwa bahan bahan media 

audio visual dapat memberikan banyak manfaat asalkan guru 

berperan aktif dalam proses pembelajaran. Manfaat tersebut 

diantaranya adalah: 

a. Meningkatkan rasa saling perhatian dan simpati kelas  

b. Membuahkan perubahan signifikan tingkah laku siswa  
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c. Menunjukan hubungan antara mata pelajaran dan 

kebutuhan dan minat siswa dengan meningkatkan 

motivasi belajar siswa.  

d. Membaca kesegaran dan variasi bagi pengalaman belajar 

siswa  

e. Membuat hasil belajar lebih bermakna bagi berbagai 

kemampuan siswa  

f. Mendorong pemanfaatan yang bermakna dari mata 

pelajaran dengan jalan melibatkan imajinasi dan 

partisipasi aktif yang mengakibatkan meningkatnya hasil 

belajar  

g. Memberikan umpan balik yang diperlukan yang dapat 

membantu siswa menemukan seberapa banyak telah 

mereka pelajari  

h. Melengkapi pengalaman yang kaya dengan pengalaman 

itu konsepkonsep yang bermakna dapat dikembangkan  

i. Memperluas wawasan dan pengalaman siswa yang 

mencerminkan pembelajaran nonverbalistik dan 

membuat generalisasi yang tepat 

j. Menyakinkan diri bahwa urutan dan kejelasan pikiran 

yang siswa butuhkan jika mereka membangun struktur 

konsep dan sistem gagasan yang bermakna.
32

 

4. Jenis Media Audio Visual 

Djamarah mengemukakan bahwa media audio 

visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur 

gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih 

baik, karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan 

kedua. Media ini dibagi lagi ke dalam: 

a. Audiovisual Diam, yaitu media yang menampilkan suara 

dari gambar diam seperti film bingkai suara (soundslide), 

film rangkai suara, dan cetak suara.  
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b. Audiovisual Gerak, yaitu media yang dapat menampilkan 

unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film suara 

dan video cassete.
33

 

5. Langkah-langkah Media Audio Visual  

Menurut Hamalik langkah-

langkah penggunaan audio visual adalah sebagai berikut:  

a. Kelas harus dibawa kearah belajar 

mendengarkan dan melihat rekaman secara aktif. 

b. Siapkan kelas agar bias mendengarkan dan melihat 

dengan baik. 

c. Penguasaan teknik penggunaan rekaman dalam berbagai 

pelajaran.  

d. Guru sudah mengenal dan memahami isi rekaman.  

e. Guru memainkan rekaman, mendiskusikan tentang 

rekaman dalam kelas, memutar kembali bagian-bagian 

rekaman yang sekiranya dianggap penting.  

f. Setelah kelas mengikuti rekaman, kegiatan selanjutnya 

perlu diatur. Guru mengadakan diskusi dalam kelas. 

Kegiatan selanjutnya disesuaikan dengan tingkatan 

kelas dan jenis rekaman.
34

 

6. Kelebihan dan Kekurangan Media Audio Visual 

Kelebihan Media Audio Visual, antara lain:  

a. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat 

verbalistis (dalam bentuk kata-kata, tertulis atau lisan 

belaka) 

b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera 

siswa karena dapat mendengar dan melihat 

c. Variatif karena jenisnya beragam, 

d. Guru dapat menggunakan beragam film yang ada kartun, 

tiga dimensi, empat dimensi, dan documenter 
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e. Bisa diperlambat dan diulang, sehingga anak akan lebih 

jelas dan paham dan dapat digunakan tidak hanya untuk 

satu orang.  

Kelemahan Media Audio Visual, antara lain:  

a. Terlalu menekankan pentingnya materi daripada proses 

pengembangannya dan tetap memandang materi audio-

visual sebagai alat bantu guru dalam mengajar 

b. Media audio visual cenderung menggunakan model 

komunikasi satu arah 

c. Media audio-visual tidak dapat digunakan dimana saja 

dan kapan saja, karena media audio-visual cenderung 

tetap di tempat  

d. Dalam menggunakan video berarti memerlukan dua unit 

alat, yaitu VCD/DVD dan monitor TV, serta harganya 

relatif mahal 

e. Sering dianggap sebagai hiburan TV, dan kegiatan 

melihat video adalah kegiatan pasif.
35

 

C. Materi Pembelajaran Fiqih 

1. Pengertian Pembelajaran Fiqih 

Pengertian fiqih menurut bahasa ialah paham. Sedangkan 

berdasarkan istilah, fiqih ialah pengetahuan mengenai hukum 

syariat yang didapat dari dalil-dalil secara terperinci. Selain 

itu, fikih menurut Abu Ishak As-Syirazi merupakan 

pengetahuan hukum-hukum syariat melalui metode jihad. 

Pada dasarnya, pembelajaran merupakan proses yang terdiri 

dari merancang, mengorganisasikan situasi sekitar peserta 

didik sehingga mendorong terlaksananya proses belajar. Jadi, 

bersumber dari definisi di atas, dapat diberikan pengertian 

bahwasanya pembelajaran fiqih merupakan suatu aktivitas 

komplek yang dilaksanakan guru untuk memberikan 

pengetahuan tentang syariat amaliyah kepada peserta didik 

dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan tingkah laku 
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dengan mengorganisasikan lingkungan sekitar peserta didik 

sehingga tercipta proses belajar.
36

 

2. Tujuan Pembelajaran Fiqih MA 

Adapun pembelajaran fikih di Madrasah Aliyah 

mempunyai tujuan sebagaimana tertuang di dalam Permen 

Agama RI Nomor 2 tahun 2008, yaitu:  

a. Mengetahui dan mengerti tatacara penerapan asas Islam 

buat dijadikan panduan dalam kehidupan 

b. Mengerjakan dan mengaplikasikan tuntutan hukum Islam 

secara baik dan benar sebagai pengejawantahan interaksi 

manusia dengan Allah, dengan diri sendiri, dan makhluk 

lainnya.
37

 

3. Karakteristik Mata Pembelajaran Fiqih  

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sebagaimana 

tertuang dalam Permenag RI No. 2 tahun 2008 memiliki 4 

sub-mata pelajaran diantaranya: Al-Qur‟an Hadits, Aqidah 

Akhlak, Fiqih dan Sejarah Kebudayaan Islam. Tentunya di 

setiap sub-mata pelajaran ini memiliki karakteristik 

sendirisendiri. Adapun karakteristik mata pelajaran Fiqih 

diantaranya adalah:  

a. Mata pelajaran Fiqih adalah mata pelajaran amaliyah 

(praktek). Hal ini  tercermin dalam tujuan pembelajaran 

umum mata pelajaran ini yaitu:  

1) Kemampuan mengetahui dan memahami pokok-

pokok hukum Islam dalam mengatur ketentuan dan 

tata cara menjalankan hubungan manusia dengan 

Allah yang diatur dalam Fiqih Ibadah dan hubungan 

manusia dengan sesama yang diatur dalam Fiqih 

Muamalah. 

2) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum 

Islam dengan benar dalam melaksanakan dan ibadah 

kepada Allah dan ibadah sosial.  
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b. Ruang lingkup mata pelajaran Fiqih meliputi keserasian, 

keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia 

dengan Allah swt, hubungan manusia dengan sesama 

manusia, dan hubungan manusia dengan alam (selain 

manusia) dan lingkungannya.  

c. Ilmu Fiqih menurut Muhammad Daud Ali didefinisikan 

sebagai: “ilmu yang bertugas menentukan dan 

menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat 

dalam Al-Qur‟an dan ketentuan-ketentuan umum yang 

terdapat dalam sunnah nabi yang direkam dalam kitab-

kitab hadits”.  

d. Ilmu Fiqih terdiri dari dua bagian yakni Fiqih ibadah dan 

Fiqih Mu‟amalah.  

e. Mempelajari Fiqih adalah kewajiban individual (fardhu 

„ain) karena sifat pengetahuannya yang menjadi prasyarat 

bagi pelaksanaan ibadah seseorang.   

f. Etika yang diajarkan dalam Islam terdiri dari lima norma 

yang biasa disebut Ahkamul Khamsah (hukum yang 

lima) sebagai yakni berupa kategori wajib, sunnah, 

mubah, makruh dan haram.
38

 

4. Materi Fiqih Mengenai Pernikahan Dalam Islam 

a. Pengertian dan Hukum Nikah 

1) Pengertian Nikah  

Kata Nikah atau pernikahan sudah menjadi kosa kata 

dalam bahasa Indonesia, sebagai padanan kata 

perkawinan. Nikah artinya suatu akad yang 

menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan 

seorang perempuan yang bukan mahramnya hingga 

menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya, 

dengan menggunakan lafadz inkah atau tazwij atau 

terjemahannya. Dalam pengertian yang luas, 

pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang 

dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang 
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laki-laki dan seorang perempuan, untuk hidup 

bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan 

keturunan.  

2) Hukum Pernikahan  

Pernikahan merupakan perkara yang diperintahkan 

syari‟at Islam, demi terwujudnya kebahagiaan dunia 

akhirat. Allah SWT Berfirman : 

َفِانْ ۢ   َورُبّٰعَ  َوثُ لّٰثَ  َمثْ نّٰ  النَِّسۤاءِ  مِّنَ  َلُكمْ  طَابَ  َما َفاْنِكُحْوا    َالَّ  ِخْفُتمْ  
  فَ َواِحَدةًٔ  تَ ْعِدُلْوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana 

kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-

wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau 

empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat 

berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau 

budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu 

adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. 

An Nisa: 3) 

 

Selain itu, Rasulullah bersabda yang artinya:“Dari 

Anas bin Malik ra. bahwasanya Nabi SAW memunji 

Allah dan menyanjungnya, beliau bersabda : “Akan 

tetapi aku shalat, aku tidur, aku berpuasa, aku makan, 

dan aku mengawini perampuan, barang siapa yang 

tidak suka perbuatanku, maka bukanlah dia dari 

golonganku (HR. al-Bukhari Muslim) 

Jumhur ulama menetapkan hukum menikah menjadi 

lima yaitu :  

a) Mubah Hukum asal pernikahan adalah mubah. 

Hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak 

terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan 

nikah atau mengharamkannya.  

b) Sunnah Hukum ini berlaku bagi seseorang yang 

memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, mampu 
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secara jasmani dan rohani untuk menyongsong 

kehidupan berumah tangga dan dirinya tidak 

khawatir terjerumus dalam praktik perzinaan atau 

muqaddimahnya (hubungan lawan jenis dalam 

bentuk apapun yang tidak sampai pada praktik 

perzinaan).  

c) Wajib Hukum ini berlaku bagi siapapun yang 

telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, 

memiliki bekal untuk menaϐkahi istri, dan 

khawatir dirinya akan terjerumus dalam pebuatan 

keji zina jika hasrat kuatnya untuk menikah tak 

diwujudkan.   

d) Makruh Hukum ini berlaku bagi seseorang yang 

belum mempunyai bekal untuk menafkahi 

keluarganya, walaupun dirinya telah siap secara 

fisik untuk menyongsong kehidupan berumah 

tangga, dan ia tidak khawatir terjerumus dalam 

praktik perzinaan hingga datang waktu yang 

paling tepat untuknya. Untuk seseorang yang 

mana nikah menjadi makruh untuknya, 

disarankan memperbanyak puasa guna meredam 

gejolak syahwatnya. Kala dirinya telah memiliki 

bekal untuk menafkahi keluarga, ia diperintahkan 

untuk bersegera menikah.  

e) Haram Hukum ini berlaku bagi seseorang yang 

menikah dengan tujuan menyakiti istrinya, 

mempermainkannya serta memeras hartanya.  

b. Persiapan Pelaksanaan Pernikahan 

1) Meminang atau Khitbah  

Khitbah artinya pinangan, yaitu permintaan 

seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk 

dijadikan istri dengan cara-cara umum yang sudah 

berlaku di masyarakat.  

Cara mengajukan pinangan adalah sebagai berikut : 
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a) Pinangan kepada gadis atau janda yang sudah 

habis masa iddahnya dinyatakan secara terang-

terangan.  

b) Pinangan kepada janda yang masih berada dalam 

masa iddah thalaq bain atau ditinggal mati suami 

tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. 

Pinangan kepada mereka hanya boleh dilakukan 

secara sindiran. Hal ini sebagaimana Allah 

terangkan dalam surat al-Baqarah ayat 235 di 

atas.  

c) Perempuan yang boleh dipinang 

Perempuan-perempuan yang boleh dipinang ada 

tiga, yaitu :  

Perempuan yang bukan berstatus sebagai istri 

orang, Perempuan yang tidak dalam masa ‟iddah, 

Perempuan yang belum dipinang orang lain.  

Tiga kelompok wanita di atas boleh dipinang, baik 

secara terang-terangan atau sindiran.  

2) Melihat Calon Istri atau Suami 

Melihat perempuan yang akan dinikahi disunnahkan 

oleh agama. Karena meminang calon istri 

merupakan pendahuluan pernikahan. Sedangkan 

melihatnya adalah gambaran awal untuk mengetahui 

penampilan dan kecantikannya, hingga pada 

akhirnya terwujud keluarga yang bahagia. Beberapa 

pendapat tentang batas kebolehan melihat seorang 

perempuan yang akan dipinang yaitu: 

a) Jumhur ulama berpendapat boleh melihat wajah 

dan kedua telapak tangan, karena dengan 

demikian akan dapat diketahui kehalusan tubuh 

dan kecantikannya.  

b) Abu Dawud berpendapat boleh melihat seluruh 

tubuh  

c) Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua 

telapak kaki, muka dan telapak tangan. 
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D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan 

sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada 

teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga 

dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan 

masalah penelitian, belum jawaban yang empirik dengan data.
39

 

Bentuk-bentuk hipotesis penelitian sangat terkait dengan 

rumusan masalah penelitian. Bila dilihat dari tingkat 

eksplansinya, maka bentuk rumusan masalah penelitian ada 3 

yaitu: rumusan masalah deskriptif (variabel mandiri), komparatif 

(perbandingan), dan assosiatif (hubungan). Oleh karena itu, maka 

bentuk hipotesis penelitian juga ada 3 yaitu hipotesis deskriptif, 

komparatif dan assosiatif/ hubungan.
40

 

Berdasarkan hal tersebut, maka bentuk hipotesis dalam 

penelitian ini adalah hipotesis komparatif, dengan rumusan 

hipotesisnya sebagai berikut: “Adakah pengaruh penggunaan 

media audio visual pada mata pelajaran fiqih dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa kelas XI di MAN 1 

Lampung Tengah”. Jadi setelah merumuskan masalah, penulis 

kemudian merumuskan dugaan sementara. Berdasarkan data di 

atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut:  

 

Hipotesis nol    : motivasi belajar fiqih kelas eksperimen = 

motivasi belajar fiqih kelas Kontrol 

Ho     :  1 =   2  

Hipotesis alternatif   : motivasi belajar fiqih kelas eksperimen   

motivasi belajar fiqih kelas Kontrol 

Ha     :  1    2 
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