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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Pembelajaran Fiqih Ibadah adalah kegiatan belajar mengajar yang 

dilakukan oleh guru untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada 

peserta didik mengenai hukum-hukum syara’ terhadap perbuatan manusia, 

yang hukum tersebut bersumber dari dalil-dalil yang jelas dan terperinci.
1
 

Pembelajaran Fiqih Ibadah merupakan pembelajaran yang memiliki 

karakteristik implementatif, sehingga setelah mempelajari Fiqih Ibadah 

peserta didik memiliki pengetahuan maupun pengalaman terhadap hukum 

dalam pelaksanaan ibadah, kemudian peserta didik mampu menerapkannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga peserta didik tidak hanya memiliki 

pengetahuan terhadap hukum-hukum dalam beribadah secara teori, namun 

peserta didik juga dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. 

Sehingga, peserta didik memiliki kesadaran bahwa setiap ibadah terdapat 

hukum yang mengaturnya. 

Peserta didik di kelas VII Sekolah Menengah Pertama Al Irsyad 

Surakarta rata-rata masih berumur 13 tahun. Sehingga termasuk dalam 

kategori masa remaja, masa remaja adalah masa anak mengalami 

perkembangan konsep diri yang kompleks dan melibatkan beberapa aspek 

diri.
2
 Masa remaja memungkinkan peserta didik mampu menggambarkan diri 
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mereka dengan kata abstrak yang hanya bisa mereka pahami. Peserta didik 

pada masa remaja memiliki pemikiran yang idealis. Pemikiran idealis yang 

dimiliki oleh peserta didik mampu untuk menerima pembelajaran Fiqih 

Ibadah yang disampaikan menggunakan media audio visual. Meskipun sejak 

masa anak-anak mereka sudah dibekali dengan pengetahuan terhadap 

penerapan dari pembelajaran Fiqih Ibadah, untuk jenjang masa remaja 

pembelajaran didasarkan pada bacaan dan gerakan yang benar sesuai hukum 

syara’ terhadap ibadah tertentu. 

Perkembangan zaman tidak hanya terjadi pada media informasi saja, 

perkembangan juga terjadi pada pembelajaran. Dalam pembelajaran terdapat 

dua aspek yang dianggap penting yaitu; metode pembelajaran dan media 

pembelajaran. Media pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk membantu 

kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran. Selain metode dan media, 

dalam pembelajaran terdapat penilaian. Penilaian adalah alat yang digunakan 

untuk mengukur tercapai tidaknya tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan.
3
 Media pembelajaran memiliki peran terhadap tercapainya tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Media audio visual merupakan gabungan dari media audio dan 

media visual.
4
 Media audio visual dapat berupa film maupun video. Media 

audio visual dalam pembelajaran digunakan untuk menarik perhatian siswa 

terhadap materi pembelajaran yang hendak disampaikan. Media audio visual 

dapat digunakan pada materi pembelajaran yang mudah membuat siswa 
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menjadi bosan, karena materi pembelajaran susah dipahami ataupun karena 

sudah dapat ditebak oleh siswa. Dengan digunakannya media audio visual 

pada materi pembelajaran tersebut, diharapkan siswa dapat kembali 

memusatkan perhatiannya. 

Media audio visual dalam pembelajaran Fiqih Ibadah merupakan 

media berwujud fisik yang dapat menyampaikan materi pembelajaran Fiqih 

Ibadah dengan suara disertai gambar. Pembelajaran Fiqih Ibadah merupakan 

materi pembelajaran yang harus secara jelas disampaikan kepada siswa, 

dikarenakan pembelajaran Fiqih Ibadah memiliki karakteristik pembelajaran 

yang implementatif. Sehingga ketika pembelajaran Fiqih Ibadah disampaikan 

menggunakan media audio visual pembelajaran Fiqih Ibadah dapat 

disampaikan dengan jelas. Meskipun, pada penerapan media audio visual 

dalam pembelajaran Fiqih Ibadah masih menghadapi hambatan yang dihadapi 

oleh guru maupun siswa. Sesuai dengan latar belakang yang telah dijabarkan 

di atas menunjukkan bahwa penggunaan media audio visual dalam 

pembelajaran Fiqih Ibadah untuk kelas VII di Sekolah Menengah Pertama Al 

Irsyad Surakarta tahun pelajaran 2020/2021 menarik untuk diteliti. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Hasil dari penjabaran latar belakang di atas kemudian disusun 

rumusan masalah. Rumusan masalah yang dapat disusun oleh peneliti pada 

penelitian ini, antara lain: 

1. Bagaimana penerapan media audio visual dalam pembelajaran Fiqih 

Ibadah di kelas VII Sekolah Menengah Pertama Al Irsyad Surakarta? 
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2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat ketika menerapkan media 

audio visual dalam pembelajaran Fiqih Ibadah di kelas VII Sekolah 

Menengah Pertama Al Irsyad Surakarta? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan penerapan media audio visual dalam 

pembelajaran Fiqih Ibadah di kelas VII Sekolah Menengah Pertama Al 

Irsyad Surakarta tahun pelajaran 2020/2021. 

2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat 

terhadap penerapan media audio visual dalam pembelajaran Fiqih Ibadah 

di kelas VII Sekolah Menengah Pertama Al Irsyad Surakarta tahun 

pelajaran 2020/2021. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan memiliki manfaat, antara lain: 

1. Secara Teoritis, penelitian ini memiliki manfaat untuk menambah 

khazanah keilmuan dan pengembangan dalam bidang media 

pembelajaran Fiqih Ibadah. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Guru 

Manfaat penelitian ini bagi guru adalah sebagai masukan 

guru Fiqih Ibadah untuk memilih media pembelajaran. Juga sebagai 

studi guru terhadap media pembelajaran agar lebih kreatif dan 

inovatif dalam menciptakan pembelajaran. 



5 

 

b. Bagi Siswa 

Manfaat penelitian ini bagi siswa adalah memudahkan 

siswa dalam memahami pembelajaran Fiqih Ibadah. Sehingga siswa 

mampu memanfaatkan media pembelajaran audio visual. Siswa juga 

diharapkan agar lebih aktif dan antusias dalam pembelajaran. 

c. Bagi Sekolah 

Manfaat penelitian bagi sekolah adalah menjadi bahan pertimbangan 

dalam penetapan kebijakan yang berhubungan dengan pemanfaatan 

media pembelajaran, khususnya media audio visual. 

E. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan pada umumnya ada dua jenis, 

yaitu: jenis penelitian kualitatif dan jenis penelitian kuantitatif.
5
 Dalam 

penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang ditekankan 

pada analisis terhadap data yang telah terkumpul. Jenis penelitian 

kualitatif yang dilakukan peneliti termasuk dalam penelitian lapangan. 

Sehingga dalam pelaksanaan penelitian, peneliti langsung terjun ke 

lapangan yaitu Sekolah Menengah Pertama Al Irsyad Surakarta. 

Sedangkan fokus penelitian pada penerapan media audio visual dalam 

pembelajaran Fiqih Ibadah kelas VII beserta hambatan yang dihadapi 

dalam penerapan media audio visual dalam pembelajaran Fiqih Ibadah di 

kelas VII. 
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Peneltian kualitatif memiliki dua tujuan dalam pelaksanaannya, 

yaitu tujuan untuk menggambarkan kemudian mengungkap dan 

menggambarkan kemudian menjelaskan. Hasil dari penelitian kualitatif 

memiliki manfaat untuk memperkaya kepustakaan dengan gambaran 

yang merupakan gambaran terhadap situasi yang terjadi pada saat ini. 

Selain itu penelitian kualitatif juga mampu memberikan saran untuk 

penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.
6
 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan peneitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi 

adalah pendekatan penelitian yang dilaksanakan dengan memperhatikan 

konteks natural sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi di 

lapangan. 
7
 Penelitian ini menjadikan guru Fiqih Ibadah sebagai subyek 

penelitian, karena guru Fiqih Ibadah dianggap lebih mampu untuk 

menyesuaikan terhadap situasi yang berubah-ubah. Sehingga dengan 

menggunakan pendekatan fenomenologi diharapkan guru dapat 

memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi 

di lapangan. 

3. Penentuan Subyek Penelitian 

Subyek penelitian merupakan sumber data utama dalam 

penelitian.
8
 Penentuan subyek dalam penelitian kualitatif dilakukan 
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ketika peneliti mulai melaksanakan penelitian, dan subyek penelitian 

ditentukan ketika penelitian berlangsung. Subyek penelitian ditentukan 

dengan memilih beberapa orang yang memiliki hubungan dengan judul 

penelitian yang akan dilakukan. Karakteristik orang yang dapat dijadikan 

sebagai obyek antara lain: orang tersebut menguasai serta memahami 

terhadap kegiatan yang akan diteliti, orang yang terlibat dalam kegiatan 

yang akan diteliti, dan orang yang memiliki waktu cukup untuk dimintai 

keterangan terkait kegiatan yang akan diteliti.
9
 

Subyek dalam penelitian ini antara lain: Ustadzah Nur Aisyah 

selaku Guru Fiqih Ibadah, Ustadz M. Rosyid selaku Wakil Kepala 

Sekolah bidang Keagamaan, Ustadzag Hesti Selaku Wakil Kepala 

Sekolah bidang Kurikulum, dan Ananda Maulana selaku siswa kelas VII 

Sekolah Menengah Pertama Al Irsyad Surakarta. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

a. Wawancara  

Wawancara merupakan metode untuk mengumpulkan data 

yang dilakukan dengan bertanya secara sepihak. Wawancara tersebut 

dilakukan secara sistematis serta berdasarkan tujuan penelitian yang 

hendak dicapai.
10

 Wawancara dilakukan dengan bertemu secara 
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langsung antara peneliti dengan informan. Wawancara dilakukan 

oleh peneliti dengan menggunakan instrument penelitian yang berisi 

panduan dalam pelaksanaan wawancara. Dalam pelaksanaan 

wawancara peneliti diperbolehkan menggunakan alat perekam. 

Wawancara dilakukan kepada guru Fiqih Ibadah kelas VII Sekolah 

Menengah Pertama Al Irsyad Surakarta, Wakil Kepala Sekolah 

bidang Keagamaan, dan siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama 

Al Irsyad Surakarta. 

b. Observasi  

Observasi merupakan metode untuk mengumpulkan data 

yang dilakukan dengan mengamati serta mencatat hasil yang 

ditemukan dengan sistematis. Pengamatan serta catatan hasil temuan 

tidak berbeda dengan tujuan dilaksanakannya penelitian.
11

 Observasi 

dilakukan oleh peneliti dengan melakukan pengamatan secara 

langsung ke lokasi penelitian. Berbagai fenomena yang terjadi dalam 

penerapan media audio visual dalam pembelajaran Fiqih Ibadah di 

kelas VII Sekolah Menengah Pertama Al Irsyad Surakarta diamati 

oleh peneliti secara langsung dengan observasi. Observasi dilakukan 

dengan mengikuti pembelajaran melalui aplikasi zoom maupun 

google classroom. 

c. Dokumentasi  
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Dokumentasi merupakan metode untuk mengumpulkan data 

dengan cara mengumpulkan data dalam bentuk dokumen tertulis 

dalam pembelajaran seperti: rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP), silabus, program semester, program tahunan, dan program 

kerja. Hasil yang didapatkan dari pelaksanaan observasi dan 

wawancara lebih dipercaya apabila didukung oleh dokumen-

dokumen terkait dengan penelitian. Sehingga hasil dari wawancara 

dan observasi memiliki kekuatan untuk dijadikan menjadi hasil 

penelitian. 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data merupakan tindakan yang dilakukan untuk 

mengklasifikasikan dan menyusun secara sistematis hasil data dari 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data tersebut memiliki 

tujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap fokus penelitian. 

Kemudian peneliti menyajikan hasil data tersebut berdasarkan analisis 

dari peneliti.
12

 Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini 

dengan menggunakan analisis deskriptif, sehingga analisis dilakukan 

peneliti dengan mendeskripsikan fokus penelitian dan 

menginterpretasikan hasil temuan di lapangan. Hasil temuan tidak hanya 

berwujud angka, termasuk gambar maupun dokumen arsip mengenai 

fokus penelitian.
13
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Dalam menganalisis data, terdapat beberapa langkah yang 

dilakukan oleh peneliti, diantaranya reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menjelaskan dan 

memilih hal-hal yang pokok penelitian, serta lebih fokus pada hal yang 

dianggap penting sesuai dengan fokus penelitian.
14

 Penyajian data 

dilaksanakan agar data yang ditampilkan mudah dipahami, selain teks 

data yang disajikan bisa saja berupa tabel, gambar, dan grafik. Penarikan 

kesimpulan dilakukan dengan membuat kesimpulan awal dan kesimpulan 

akhir. Kesimpulan awal ditentukan sebelum terkumpul data di lapangan, 

sedangkan kesimpulan akhir ditentukan setelah terkumpul data yang 

bersumber dari lapangan. Analisis yang dilakukan merupakan analisis 

deduktif dikarenakan mengumpulkan data terlebih dahulu di lapangan, 

kemudian mencari teori-teori yang sesuai dengan fokuse penelitian. 

6. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi 

merupakan teknik gabungan yang digunakan untuk pemeriksaan 

keabsahan data yang dilakukan dengan membandingkan data-data yang 

memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan.
15

 

Triangulasi sumber data adalah teknik pengumpulan data dan 

pemeriksaan data terhadap sumber data yang berbeda. Dalam penelitian 

ini sumber data terdiri dari siswa kelas VII, guru Fiqih Ibadah, wakil 
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kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang 

keagamaan, dan beberapa siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama Al 

Irsyad Surakarta. Pengumpulan data dilaksanakan menggunakan 

instrument penelitian yang sama terhadap sumber data yang berbeda 

tersebut. Sehingga hasil data yang didapatkan bisa saja bermacam-

macam.  

Triangulasi metode adalah teknik pengumpulan data dan 

pemeriksaan data menggunakan metode yang berbeda. Penelitian ini 

menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Hasil data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi 

merupakan hasil data yang dapat dipercaya dan benar-benar dikumpulkan 

oleh peneliti. Sehingga data yang dapat dikumpulkan kemudian diperiksa 

dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 


