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ABSTRAK 

Fahruddin, Hilmi. 2021. Analisis Peranan Media Visual dalam Pembelajaran 

Fiqh di Madrasah Aliyah Unggulan Al-Mustofawiyah Palang-Tuban. 

Skripsi, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, 

Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. Rosichin Mansur, S.Fil, 

M.Pd. Pembimbing 2: Drs. Jazari, M.HI. 

Kata Kunci: Peranan, Media Visual, Pembelajaran Fiqih 

Penggunaan media pembelajaran di Madrasah Aliyah Unggulan Al-

Mustofawiyah Palang tergolong jarang digunakan oleh para guru, kemalasandan 

kebosanan para siswa menjadi faktor utama dalam proses pembelajaran karna 

pengaruh minimnya pemanfaatan peranan media yang sudah tersedia. Peranan 

media visual dalam pembelajaran fiqih memang sangat berperan dalam 

pembelajaran fiqih, terlihat bahwa semangat para siswa yang sangat antusias 

dalam penggunaan media visual, karna masih dalam masa pandemi covid 19 tidak 

memungkinkan melakukan pembelajaran diluar kelas, agar pembelajaran tidak 

monoton dan membosankan maka seharusnya para pendidik memanfaatkan media 
yang ada atau membuat media pembelajaran. 

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka terdapat tujuan Penelitian 

yakni: pertama, mendiskripsikan pembelajaran fiqih di Madrasah Aliyah 

Unggulan Al-Mustofawiyah Palang-Tuban, kedua, mendeskripsikan peranan 

media visual dalam pembelajaran fiqih di Madrasah Aliyah Unggulan Al-

Mustofawiyah Palang-Tuban, ketiga, mendeskripsikan langkah-langkah 

penggunaan media visual dalam pembelajaran fiqih di Madrasah Aliyah Unggulan 

Al-Mustofawiyah Palang-Tuban.  

Untuk menyelesaikan permasalahan diatas, maka dilakukan dengan 

pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Prosedur pengumpulan 

data dilakukan dengan menggunakan tiga metode yakni: Pertama, metode 

observasi. Kedua, wawancara. Ketiga, dokumentasi. Teknik  analisis data 

menggunakan analisis kualitatif dari Miles, Huberman, dan Saldana. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa selama pembelajaran fiqih 

berlangsung hanya dilakukan didalam kelas saja, tetapi dalam penggunaan dari 

pada peranan media visual memang sangat mempengaruhi terutama dalam segi 

minat belajar siswa dan motivasi belajar siswa, untuk peranan dari media visual di 

masa pandemi sekarang ini yang paling berpengaruh ternyata adalah media visual 

dan media audio visual, hanya saja yang sering dipakai oleh guru pengajar fiqih 

adalah media visual, dan langkah-langkah penggunaan media visual dalam 

pembelajaran fiqih menurut data hasil temuan peneliti antara data rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan data peneliti yang didapatkan sudah 

sangat sesuai, Disamping dalam penggunaan media visual juga terdapat 

penggunaan metode pembelajaran yaitu strategi Active Knowledge Sharing yang 

membuat proses pembelajaran lebih aktif dan saling bertukar pengetahuan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

Madrasah Aliyah Unggulan Al-Musthofawiyah di dirikan pada tahun 

1987M dalam naungan Pondok Pesantren, mempunyai Visi yaitu 

terwujudnya generasi muslim ala Ahlussunnah Wal Jamaah yang cerdas, 

berakhlaqul karimah serta bertanggunng jawab terhadap pembangunan 

bangsa berlandaskan imtaq dan iptek menuju masyarakat madani. 

Madrasah Aliyah Unggulan Al-Mustofawiyah Palang-Tuban adalah 

salah satu Madrasah yang selalu berupaya melakukan pengembangan sarana 

dan prasarana untuk menunjang supaya tidak tertinggal oleh madrasah lain 

dan terutama oleh kemajuan zaman membuat dunia pendidikan selalu 

berkembang cukup pesat. Pendidikan tidak terlepas dari peranan sebuah 

media pembelajaran, dalam prosesnya media pembelajaran akan selalu 

berkembang agar supaya bisa menyesuaikan keadaan dan zaman nya, dengan 

begitu akan meningkatnya bakat dan minat para peserta didik. Selain sarana 

dan prasarana, Madrasah Aliyah Unggulan Al-Mustofawiyah juga 

mengupayakan peningkatan mutu pembelajaran dengan meningkatkan 

program-program yang terdapat di Madrasah, dan juga proses pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan media, khususnya teknologi yang sudah 

tersedia di Madrasah. Salah satu media teknologi yang terdapat di setiap 

ruang pembelajaran adalah Proyector. Diharapkan adanya media visual 

(Proyector) bisa membuat proses belajar mengajar lebih asyik dan 

menyenangkan, sehingga minat belajar siswa juga bisa meningkat pada 
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khususnya dalam mata pelajaran fiqih, dengan begitu motivasi belajar para 

siswa pun ikut meningkat dan secara otomatis prestasi belajar siswa juga akan 

meningkat.  

Pendidikan agama Islam mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam kehidupan di dunia, agama Islam menuntun manusia menuju jalan 

yang benar, mengingat agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. 

Seiring berkembangnya zaman yang tak terlepas dari perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, karena itu kemungkinan besar dunia pendidikan 

akan berdampak cukup besar terutama bagi para siswa yang masih kurang 

akan pengetahuan agama dan bagi guru juga bisa berdampak jika tidak 

mengikuti perkembangan zaman. 

Perkembangan dalam dunia pendidikan selalu dihadapkan dengan 

perubahan zaman. Madrasah Aliyah Unggulan Al-Mustofawiyah bisa 

dikatakan madrasah yang perkembangannya cukup pesat dalam beberapa 

tahun belakangan ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju 

dan modern mendorong madrasah tersebut berupaya mengejar pembaharuan 

dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. 

Para guru pun dituntut supaya mampu menggunakan media yang 

sudah tersedia di madrasah atau mungkin bisa mengembangkan media yang 

ada. Tidak menutup kemungkinan bahwa alat-alat tersebut sesuai dengan 

tuntutan dan perkembangan zaman. Setidaknya guru dapat mengunakan alat 

yang murah dan efisien walaupun sederhana tetapi diharapkan bisa mencapai 

suatu tujuan dari pembelajaran. Disamping mampu dalam menggunakan 

media-media yang sudah tersedia, guru juga dituntut untuk mengembangkan 
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keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran, jika dirasa media yang 

dibutuhkan belum tersedia maka diharapkan para guru lebih terampil dan 

kreatif. Dalam sistem pembelajaran modern saat ini, siswa tidak hanya 

berperan sebagai penerima pesan, tapi siswa dituntut untuk lebih kreatif dan 

inovatif. 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, ternyata 

penggunaan media visual (proyector) jarang dipergunakan terutama waktu 

pembelajaran fiqih, guru ketika dalam proses pembelajaran berlangsung 

hanya menggunakan metode ceramah tanpa menggunakan media yang 

mungkin sudah tersedia di madrasah. Karna faktor pembelajaran yang 

monoton tidak ada sesuatu yang baru, pada akhirnya siswa-siswi akan merasa 

bosan, pembelajaran yang seperti itu yang akan membuat siswa-siswi merasa 

malas dan tidak semangat belajar. 

Begitu besar peranan sebuah media dalam dunia pendidikan apa lagi 

dalam kondisi seperti ini, di musim pandemi membuat semua jenjang 

pendidikan harus merubah dan berpikir lebih keras supaya proses 

pembelajaran tetap terus berlangsung. Perkembangan di madrasah Aliyah 

Unggulan Al-Mustofawiyah memang cukup pesat, akan tetapi pembelajaran 

daring akan menyulitkan pihak madrasah terutama pada guru pengajar yang 

pada dasarnya tidak banya yang tahu tentang teknologi, disamping ketidak 

siapan untuk melakukan daring, guru atau siswa juga dihadapkan dengan 

sinyal internet yang memang tidak selancar dilingkungan kota, jika dilakukan 

daring akan kesulitan dan tidak berjalan sesuai yang diharapkan, karna itu  
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pihak madrasah tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka langsung tetapi 

tetap sesuai dengan protokol  kesehatan yang di anjurkan pemerintah. 

Memang di dalam proses kegiatan belajar mengajar di pembelajaran 

fiqih lebih banyak menggunakan metode ceramah yang didukung dengan 

metode demonstrasi, dalam proses pembelajaran setidaknya memanfaatkan 

media pembelajaran yang sudah tersedia di madrasah atau meningkatkan 

media pembelajaran yang ada agar supaya belajar mengajar lebih efektif dan 

tidak membuat proses pembelajaran menjadi membosankan. 

Oleh karena itu dizaman sekarang ini dimana teknologi sangat cepat 

dalam perkembangannya, seorang guru harus bisa menggunakan media 

pembelajaran agar tidak tertinggal dan juga supaya para siswa-siswi cepat 

dalam menangkap materi yang diberikan oleh guru, adanya penggunaan 

media pembelajaran adalah untuk mencegah siswa-siswi cepat merasa bosan 

jika cara mengajar seorang guru monoton dan tidak mempunyai inovasi baru. 

Bisa dikatakan sangat penting seorang pengajar menggunakan media 

pembelajaran, memiliki wawasan yang luas tentang kegiatan belajar 

mengajar, mengetahui apa saja langkah-langkah yang akan ditempu, dan 

begitu juga tentang berbagai metode yang harus sesuai dengan materi supaya 

siswa-siswi lebih mudah dalam menerima dan memahami pelajaran fiqih. 

Berdasarkan keterangan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis 

peranan media visual dalam pembelajaran fiqih di Madrasah Aliyah 

Unggulan Al-Mustofawiyah Palang, atas dasar tersebut peneliti tertarik untuk 

mengungkap seberapa besar peranan media visual di pembelajaran fiqih, 

ketika dalam pelaksanaan pembelajaran dikelas guru menyampaikan 
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pembelajaran dengan menggunakan media visual seperti slide yang dapat 

membangkitkan rasa keingin tahuan dan rasa penasaran para siswa-siswi, 

sehingga akan terlihat seberapa besar peserta didik antusias dalam 

memperhatikan apa yangsedang disampaikan oleh guru, dengan begitu guru 

juga bisa memberikan kesempatan kepada beberapa siswa-siswi untuk ikut 

menyampaikan materi. Ketika motivasi belajar siswa ada dan mulai 

meningkat para siswa akan merasa lebih tertarik dan tidak gampang merasa 

bosan. Dalam upaya untuk mengetahui seberapa tinggi peranan media dalam 

pembelajaran fiqih, sehingga membuat peneliti sangat tertatrik untuk 

menganalisa dengan judul “ Analisis Peranan Media Visual Dalam 

Pembelajaran Fiqih Di Madrasah Aliyah Unggulan Al-Mustofawiyah 

Palang-Tuban ”. Semoga dengan penelitian ini dapat menambah wawasan 

tentang pentingnya peranan sebuah teknologi modern di masa mendatang 

untuk menunjang perkembangan media pembelajaran dalam lingkup 

pendidikan di Indonesia, terutama dalam proses pembelajaran fiqih dan dapat 

membantu terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien dan berkualitas 

untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan dengan konteks penelitian diatas, maka ada tiga fokus 

penelitian yang penulis ajukan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana Pembelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah Unggulan Al-

Musthofawiyah Palang-Tuban? 

2. Bagaimana Peranan Media Visual dalam Pembelajaran Fiqih di 
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Madrasah Aliyah Unggulan Al-Musthofawiyah Palang-Tuban? 

3. Bagaimana Langkah-langkah Penggunaan Media Visual dalam 

Pembelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah Unggulan Al-Musthofawiyah 

Palang-Tuban? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka dalam penelitian ini 

memiliki tujuan yaitu: 

1. Mendeskripsikan Pembelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah Unggulan Al-

Musthofawiyah Palang-Tuban 

2. Mendeskripsikan Peranan Media Visual dalam Pembelajaran Fiqih di 

Madrasah Aliyah Unggulan Al-Musthofawiyah Palang-Tuban. 

3. Mendeskripsikan Langkah-langkah Penggunaan Media Visual dalam 

Pembelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah Unggulan Al-Musthofawiyah 

Palang-Tuban. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan bisa berguna dan bisa 

dipergunakan sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti, secara pribadi sebagai peneliti berharap dapat menambah 

suatu pengalaman baru dalam dunia pendidikan dan berharap menambah 

pengetahuan tentang media pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif. 

2. Bagi lembaga, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sebuah 

masukan yang dalam proses pelaksanaan pembelajaran fiqih khsusunya 
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yang ada di Madrasah Aliyah Unggulan Al-Musthofawiyah Palang-

Tuban. 

3. Bagi guru, diharapkan sebagai masukan dan solusi untuk para guru untuk 

meningkatkan dan mengembangkan proses pembelajaran di Madrsah 

Aliyah Unggulan Al-Musthofawiyah Palang-Tuban. 

 

E. Definisi Operasional 

Untuk memberi batasan dalam penelitian ini supaya lebih 

mempermudah identifikasi yang berhubungan dengan tema skripsi supaya 

tidak melebar dan lebih fokus, maka pembahasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Analisis adalah suatu serangkaian kegiatan untuk menguraikan secara 

detail dengan cara mengamati setiap komponen-komponennya atau 

mengkaji lebih lanjut sususan komponen. 

2. Peranan adalah bagian dari seseorang yang mempunyai tugas utama 

dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya 

3. Media Visual adalah suatu alat peraga yang dipakai guru dalam proses 

belajar mengajar melalui penglihatan atau panca indra mata yang 

diharapkan supaya bisa membantu setiap siswa-siswi dalam proses 

pembelajaran 

4. Pembelajaran Fiqih adalah proses interaksi antara guru dengan siswa-

siswi dalam proses pembelajaran menggunakan sumber belajar yang 

tujuannya agar siswa-siswi bisa mempelajari, memahami, dan 

menerapkan isi kandungan dari dalil-dalil fiqih secara jelas dan rinci. 

5. Madrasah Aliyah Unggulan Al-Musthofawiyah adalah lembaga 
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pendidikan swasta yang terdapat di dalam lembaga Pondok Pesantren Al-

Mustofawiyah Palang-Tuban, yang mempunyai keunggulan dalam 

ketrampilan (Komputer, Bengkel, Seni Beladiri, Tata Rias, Tata Boga, 

Tata Busana), Bahasa Inggris, Tahfidz dan kitab kuning yang mempunyai 

tujuan Tafaqquh fiddin, dengan fungsi pemeliharaan, pengembangan, 

penyiaran dan pelestarian ajaran Ahlussunnah Wal-Jamaah. 

6. Analisis peranan media visual dalam pembelajaran fiqih di Madrasah 

Aliyah Unggulan Al-Mustofawiyah Palang-Tuban ialah suatu kegiatan 

penelitian dalam menganalisa media yang terdapat di lembaga Madrasah 

Aliyah Unggulan Al-Mustofawiyah salah satunya adalah media visual, 

untuk mengetahui seberapa besar dan pentingnya peranan dari media 

visual dalam pembelajaran fiqih. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terkait 

analisis peranan media visual dalam pembelajaran fiqih di Madrasah Aliyah 

Unggulan Al-Musthofawiyah Palang-Tuban, dapat di tarik kesimpulkan 

sebagaimana berikut: 

1. Pembelajaran fiqih di Madrasah Aliyah Unggulan Al-Musthofawiyah 

Palang-Tuban, pada tahap ini pembelajaran fiqih yang hanya dilakukan 

dalam kelas saja, tetapi tidak membuat pembelajaran menjadi monoton, 

dalam proses pembelajaran guru menggunakan metode pembelajaran 

ceramah, tanya jawab, diskusi, sumbang saran, dan strategi Active 

Knowledge Sharing. Semangat dan antusias para siswa yang tinggi 

dibuktikan ketika memberikan setiap argumennya dan kemampuannya 

dalam menjawab setiap pertanyaan atau permasalahan yang ada. 

2. Peranan media visual dalam pembelajaran fiqih di Madrasah Aliyah 

Unggulan Al-Musthofawiyah Palang-Tuban, mengenai peranan media 

pembelajaran khususnya media visual peneliti melihat bahwa peranan 

media disana cukup membantu dalam meningkatkan antusias belajar siswa 

dan motivasi belajar siswa. Dari pendidik pun juga terbantu dengan 

penggunaan media pembelajaran, dari kejelasan materi dalam penggunaan 

media pembelajaran sampai materi yang disajikan cukup menarik para 

siswa, membantu siswa dalam mengingat materi dan kejelasan materi, 
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siswa juga merasa senang dan antusias tinggi dalam pembelajaran, karna 

kejelasan materi juga berpengaruh terhadap keaktifan para siswa siswa. 

3. Langkah-langkah penggunaan media visual dalam pembelajaran fiqih di 

Madrasah Aliyah Unggulan Al-Musthofawiyah Palang-Tuban, terbagi 

menjadi tiga tahapan yaitu: 1) Tahap Pendahuluan. 2) Tahap Inti. 3) Tahap 

Penutup. Sudah baik dan sesuai, ketika melihat hasilnya juga sudah tepat, 

sangat membantu pendidik dan peserta didik dalam belajar mengajar, 

hanya saja terdapat kelas tertentu yang memang menurut hasil penelitian 

cukup tidak berjalan dengan baik, dari siswanya yang memang merasa 

bahwa pembelajaran dikelas saja membuat gampang merasa bosan dan 

malas ketika proses pembelajaran, hanya saja dalam prosesnya sudah baik 

dan berjalan lancar. 

B. Saran 

1. Kepada Kepala Madrasah, hendaknya jangan pernah merasa puas dengan 

pencapaian kualitas yang saat ini sudah dimiliki madrasah, teruslah 

berinovasi dan menumbuh kembangkan keunggulan madrasah yang baru, 

terutama pada penggunaan media pembelajaran khususnya media visual. 

2. Kepada Wakil Kepala Madrasah Bagian Kurikulum, hendaknya selalu 

mengikuti perkembangan pembelajaran yang secara maju dan modern agar 

tidak ketinggalan dari perkembangan dunia pendidikan. 

3. Kepada guru Pengajar, hendaknya terus mengevalusi hasil pembelajaran, 

terus tingkatkan kreativitas dan inovasi agar mutu pembelajaran menjadi 

meningkat. 
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4. Kepada siswa, lebih kritis dan kreatif lagi dalam pembelajaran, terus 

tingkatkan semangat dan motivasi belajar, jangan gampang merasa bosan. 

5. Bagi peneliti yang akan datang, dihimbau untuk lebih menggali dan 

mengembangkan penelitian yang telah peneliti lakukan. 
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