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Fiqih Siswa Kelas X Madrasah Aliyah Di Pondok Pesantren
SA’adatul Abadiyah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.

Strategi Pembelajaran merupakan sebuah perencanaan yang berisi
serangkaian kegiatan yang didesain secara khusus (baik metode ataupun
pemanfaatan berbagai sumber daya) untuk mencapai tujuan pendidikan
tertentu. Dalam pendidikan formal, kita tahu bahwa guru sebagai administrator
harus dapat menyelenggarakan progam pendidikan dengan sebaik- baiknya.
Tujuan penelitian ini adalah : (1) Mendeskripsikan strategi guru
pendidikan agama Islam yang diterapkan dalam meningkatkan motivasi belajar
siswa pada mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah Kuala Tungkal . (2)
Mendeskripsikan peningkatan motivasi belajar siswa di Madrasah Aliyah
Kuala Tungkal (3) Menyebutkan faktor penghambat dan penunjang dalam
peningkatan motivasi belajar siswa di Madrasah Aliyah Kuala Tungkal .
Untuk mencapai tujuan diatas, digunakan pendekatan penelitian
kualitatif. Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa
metode, yaitu metode observasi, interview dan dokumentasi. Sedangkan untuk
analisis datanya, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif,
yaitu berupa pemaparan data secara tertulis mengenai data-data terkait, baik
yang tertulis maupun lisan dari objek penelitian yang ada di lembaga tersebut
di atas yang telah diamati, dimana dalam hal ini penulis menggambarkan
secara menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, keberhasilan guru Pendidikan
Agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar siwa pada mata pelajaran
Fiqih di Madrasah Aliyah Kuala Tungkal sudah baik dan meningkat. Hal ini
terlihat dari siswa yang awalnya malas mengikuti pelajaran dan memilih untuk
keluar kelas, sekarang sudah semakin membaik, giat belajar dan banyak
membaca. Artinya bahwa meningkatkan motivasi belajar siswa tidak hanya
berbentuk nilai-nilai angka seperti di raport, namun lebih dari itu, motivasi juga
berbentuk akhlak mereka dalam bermasyarakat. dan memang hal inilah yang
sangat diharapkan oleh Madrasah Aliyah Kuala Tungkal untuk menjadi
manusia-manusia yang berakhlakul karimah karena sesuai dengan visi dan
misi sekolah.
Kata Kunci : Strategi Guru, Peningkatan, Motivasi Belajar.

ABSTRACT

Name

: Mardiana

Study Program

: Islamic Education

Title

: Strategies Managenent Classrom Learning Implemantion
Motivation Inprove Student Classrom X In Madrasah
Aliyah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Learning Strategy was a plan that contained a series of specially designed
activities (either methods or the utilization of various resources) to achieve certain
educational goals. In formal education, we knew that the teacher as an
administrator should be able to organize educational programs as well as possible.
To achieve the goal in order to increase student learning motivation, it would
require more effort from teachers in selecting and implementing the strategies,
methods and learning media that appropriate with these competencies.
The purpose of this study was: (1) Describing the strategy of Islamic
education teachers who applied in increasing students ' learning motivation on
moral beliefs subjects in Madrasah Aliyah Kuala Tungkal (2) describing the
increasing students' learning motivation in Madrasah Aliyah Kuala Tungkal (3)
Mentioning inhibiting and supporting factors in increasing students' learning
motivation in Madrasah Aliyah Kuala Tungkal .
To achieve the above objectives, the study used a qualitative approach. In
the process of data collection, the researcher used several methods, the method
of observation, interview and documentation. The results showed that, the
success of Islamic Education teachers in increasing student learning motivation
on moral belief subjects that good and improving in Madrasah Aliyah Kuala
Tungkal. It was seen from the students who initially lazy and choose and follow
the lessons out of the classroom, it was getting better, study hard and read a lot.
Students normally only come-sit-go, while now it was the courage to ask their
opinion in the learning process. Also reflecting on the character of the students
where students were always respectful to their teachers with a handshake every
meeting. This meant that increasing students' learning motivation was not only
shaped like the number of values in report book, but it was more, the motivation
was also like their morals in society and this was what was expected by
Madrasah Aliyah Kuala Tungkal to be human beings having good moral in
accordance with the vision and mission of the school.
Keywords: Teacher Strategy, Improvement, Learning Motivation.
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َ ﻋ ْﻦ
Artinya: “Serulah (manusia) kepada Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran
yang baik dan bantahkan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhannmu
Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah
yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.’’
Terjemahannya,1992:281).
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pelaksanaan Pendidikan bagi bangsa Indonesia dalam era pembangunan
ini sangatlah penting. Pendidikan juga merupakan syarat mutlak untuk menuju
masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Menurut undang-undang Repubik
Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional adalah
Untuk mengembangkan potensi pesrta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta
bertanggung jawab.Keberhasilan proses belajar-mengajar pada suatu lembaga
pendidikan meliputi pelaksanaan fisik, maupun mental spritual. (UU RI:25)
Berhasil tidaknya proses pembelajaran dipengaruhi oleh kualitas tenaga
pengajar yang ada pada lembaga pendidikan dan peserta didik yang melakukan
proses pembelajaran. Sekolah hanya sebagai lembaga pendidikan yang
membantu mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik melalui proses
pembelajaran. Fasilitas, sarana, media, sumber dan tenaga kependidikan yang
membantu, mendorong dan membimbing peserta didik dalam proses
pembelajaran

guna

memperoleh

keberhasilan

dalam

belajar.

Tenaga

pengajaran atau guru yang ada pada suatu lembaga pendidikan mempunyai
peran sangat penting dalam proses pembelajaran.
Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu
pengetahuan kepada anak didik disekolah.Keilmuan yang dimilikinya, dia
dapat menjadikan anak didik menjadi orang yang cerdas. (Syaiful Bahri
Djamarah Aswan Zain, 2002:126) Guru perlu memiliki strategi atau metode
dalampelaksanaan proses pembelajaran untuk mencapai hasil belajar yang
lebih baik.Guru harus memiliki strategi mengajar agar anak didik belajar
efektif, efisien dan tercapai tujuan yang diharapkan. (Roestiyah N.K Didaktik
1
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Metodik,1989 : 1).Guru harus menguasai teknik pengkajian atau biasanya yang
disebut dengan metode mengajar, pengajaran yang dilakukan di dalam kelas
dilakukan guru dengan berbagai metode.
Pendidikan memiliki arti dan peranan yag sangat penting dalam
pendidikan Islam. Hal ini disebabkan ia memiliki tanggung jawab dan
menentukan arah pendidikan. Itulah sebabnya Islam sangat menghargai dan
menghormati seorang pendidik yang berilmu pengetahuan. Islam mengngkat
derajat mereka dan memuliakan mereka dari pada orang silam yang lainnya

yang tidak berilmu pengetahuan. Allah Berfirman Dalam Surah Al Mujadalah
ayat 11 :

yang
beriman
apabila
dikatakan
Artinya
:“Hai
orang–orang
kepadamu;“Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya
allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan :“ Berdirilah
kamu”, maka berdirilah, niscaya allah akan meninggikan orang-orang yang
beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan
beberapa derajat.dan allah maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan(anonim/ Depag Surah AL-Mujadalah Ayat 11: 543)
Pendidik

haruslah

orang

yang

bertanggung

jawab

memberikan

pertolongan pada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar
mencapai tingkat kedewasaannya. Mampu memenuhi tugasnya sebagai hamba
Allah dan khalifah Allah SWT, makhluk sosial dan sebagai makhluk hidup
yang mandiri.
Guru merupakan orang yang paling penting statusnya dan bertanggung
jawab atas semua proses pembelajaran, terutama mengelola kelas dan
menguasai kelas. Karena guru memegang tugas yang amat penting yaitu
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mengatur dan mengelola kelas, serta membina siswa dengan baik sehingga
dalam suasana di kelas. Guru dapat menguasai kelas dalam memberikan
pelajaran kepada siswa dengan hasil yang baik. Dengan demikian, seperti
mengenai materinya dalam dalam penyampaian pelajaran, yang menyebabkan
muncul perilaku siswa tentang pemahaman pelajaran yang diberikan guru
kepada siswa rendah harus diatasi guru.
Aspek lainnya adalah kurangnya perhatian pihak guru untuk membuat
sekolah menjadi nyaman, Sehingga sistem pengelolaan siswa di Madrasah
Aliyah di Pondok Pesantren Sa‟adatul Abadiyah Kuala Tungkal Kabupaten
Tanjung Jabung Barat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kurangnya
penataan ruangan kelas juga telah menyebabkan kondisi pembelajaran kurang
nyaman dan kondusif. Keindahan dan kebersihan kelas kurang diperhatikan,
sehingga menambah kurang bersemangatnya siswa untuk belajar. Peran guru
sangat penting dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam untuk
meningkatkan pendidikan dan mengembangkan masa depan, dengan adanya
Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Sa‟adatul Abadiyah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Sa‟adatul Abadiyah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menjadi lokasi penelitian ini juga
memiliki permasalahan dalam meningkatkan motivasi belajar siswapada proses
pembelajaran, sebagai bagian dari proses pembelajaran pada mata pelajaran
apapun, khususnya pada pengelolaan siswa di kelas mengalami permasalahan
yaitu ruang kelas saat belajar terlihat kursi kurang tersusun secara rapi,
penempatan tempat duduk

siswa kurang rapi, ruang belajar yang kurang

nyaman, dan suasana belajar ribut, hal ini disebabkan guru sebelum mengajar
tidak mengelola kelas, meminta siswa menertibkan ruang belajar, dan meminta
siswa tertib sebelum pelajaran dimulai.
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis memandang
perlu untuk mengadakan penelitian ini dengan judul :
“Strategi Pengelolaan Kelas X Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar
Fikih Siswa Madrasah Aliyah Di Pondok Pesantren SA’adatul Abadiyah
Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat”
B. Fokus Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus peneliti ini adalah
“Strategi Pengelolaan Kelas Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa
Madrasah Aliyah Di Pondok Pesantren SA‟adatul Abadiyah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat”. Fokus penelitian tersebut kemudian
dijabarkan menjadi tiga sub fokus sebagai berikut :
Peneliti Memfokuskan Penelitianya Untuk Strategi Pengelolaan Kelas Dan
Meningkatkan Motivasi Belajar fikih Siswa Kelas X Madrasah Aliyah
Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok masalah dan yang
akan di teliti dalam rangka menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana

pelaksanaan

strategi

pengelolaan

kelas

X

dalam

meningkatkan motivasi belajar Fikih siswa di Madrasah Aliyah Di
Pondok Pesantren Sa‟adatul Abadiyah Kuala Tungkal Kabupaten
Tanjung Jabung Barat ?
2. Apa saja Kendala strategi pengelolaan kelas Xdalam meningkatkan
motivasi belajar Fikih siswa di Madrasah Aliyah Di Pondok Pesantren
Sa‟adatul Abadiyah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat ?
3. Bagaimana upaya Guru dalam meningkatkan motivasi belajar Fikih
siswa kelas X

Madrasah Aliyah Di Pondok Pesantren Sa‟adatul

Abadiyah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat ?
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D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
Adapun penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan skripsi ini
bertujuan untuk :
a. Ingin mengetahui bagaimana strategi pengelolaan kelas X dalam
meningkatkan motivasi belajar Fikih siswa di Madrasah Aliyah Di Pondok
Pesantren Sa‟adatul Abadiyah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung
barat
b. Ingin Mengetahui kendala penghambat pengelolaan kelas X untuk
meningkatkan motivasi belajar Fikih siswa di Madrasah Aliyah Di Pondok
Pesantren Sa‟adatul Abadiyah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung
Barat
c. Ingin mengetahui upaya untuk meningkatkan motivasi belajar Fikih siswa
kelas X Madrasah Aliyah Di Pondok Pesantren Sa‟adatul Abadiyah Kuala
Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Berdasarkan tujuan penelitian yang di capai maka penelitian ini di
harapkan memiliki kegunaan yaitu :
a. Untuk menambah wawasan penulis dalam ilmu Pendidikan Agama Islam
yang nantinya sangat bermanfaat bagi penulis bila mengabdi kepada
masyarakat guna mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah didapat
di bangku perkuliahan.
b. Untuk menyumbangkan pemikiran guna kepentingan Ilmu pengetahuan,
khususnya ilmu pengetahuan pendidikan agama islam.
c. Sebagai bahan masukan bagi madrasah Aliyah Di Pondok Pesantren
Sa‟adatul Abadiyah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung
Baratdalam mencari strategi yang tepat untuk mengembangkan ranah
efektif atau sikap peserta didik dalam meningkatkan sikap yang baik dari
siswa siswa tersebut.
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d. Sebagai salah satu syarat guna memeperoleh gelar sarjana Strata satu (
S.I ) pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi.

BAB II
LANDASAN TEORI
A. Pengertian Strategi
Strategi pembelajaran merupakan suatu serangkaian rencana kegiatan yang
termasuk didalamnya penggunaan metode dan pemamfaatan berbagai sumber
daya atau kekuatan dalam suatu pembelajaran. Strategi pembelajaran disusun
untuk mencapai suatu tujuan tertentu. strategi

pembelajaran didalamnya

mencakup pendekatan, model, metode dan teknik pembelajaran secara spesifik.
Adapun pengertian tentang strategi pembelajran menurut para ahli adalah
sebagai berikut:
Strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu diperhatikan guru dalam
proses pembelajaran. (Hamzah B. Uno, 2008 :45).Strategi pembelajaran adalah
komponen-komponen dari suatu set materi termasuk aktivitas sebelum
pembelajaran, dan partisipasi peserta didik yang merupakan prosedur
pembelajaran yang digunakan kegiatan selanjutnya. (Dick dan Carey, 1990 :7).
Strategi pembelajaran merupakan perpaduan dari urutan kegiatan, cara
mengorganisasikan materi pelajaran peserta didik, peralatan dan bahan, dan
waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan
pembelajaran

yang

telah

ditentukan.

(Suparman,1997:157).Strategi

pembelajaran adalah pola atau urutan tingkah laku guru untuk menampung
semua variabel-variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. (Hilda taba,
1962).Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk
menyampaikan

metode

pembelajaran

dalam

lingkungan

pembelajaran

tertentu.(Gerlach dan Ely, 1980 ).
Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus
dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara
efektif dan efisien. (Kemp, 1990 ).
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Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat di simpulkan bahwa strategi
pembelajaran

merupakan

perpaduan

dari

urutan

kegiatan

seperti

mengorganisasikan materi pelajaran peserta didik, peralatan dan bahan, waktu
yang digunakan yang harusdikerjakan oleh guru dan siswa agar tercapai tujuan
pembelajaran secara efektif dan efesien.
B. Pengelolaan kelas
Pengelolaan kelas merupakan suatu usaha yang dilakukan para
penanggung kegiatan pembelajarn atau membantu dengan maksud agar
tercapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti
yang di harapkan.
Tujuan pengelolaan kelas dan siswa adalah penyediaan fasilitas bagi
bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial dan
intilektual dalam kelas serta emosional, dengan fasilitas yang disediakan untuk
memungkiin siswa belajar dan bekerja, perkembangan intilektual, emosional,
dan sikap serta apresiasi pada siswa. (Syaiful Bahari Djamarah Aswan Zain,
2002: 198).
Belajar pada dasarnya adalah proses perubahan tingkah lakumeliputi
perubahan keterampilan, perubahan kegiatan, perubahan sikap, perubahan
pengetahuan dan perubahan pemahaman.Pengalaman dalam belajar tidak lain
adalah interaksi antara individu dengan lingkungan. Proses pembelajaran
adalah reaksi terhadap semua situasi yang ada disekitar individu. Pendidik
adalah pelaku penting terjadinya interaksi belajar ini dalam proses
pembelajaran.
Suatu kelas terkadang memiliki permasalahn untuk terciptanya kondisi
yang optimal, masalah tersebut meliputi:
a) Kelas kurang kohesif. Misalnya perbedaan jenis kelamin, suku, dan
tingkatan sosial ekonomi dan sebagainya.
b) Kelas mereaksi negatif terhadap salah seorang anggotanya, misalnya
mengejek kelas yang dalam pengajaran seni suara menyanyi dengan
suara sumbang.
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c) Membesarkan hati anggota kelas justru melanggar norma kelompok,
misal pemberian semangat kepada badut kelas
d) Kelompok cenderung mudah dialihkan perhatiannya dari tugas yang
tengah digarap.
e) Semangat kerja rendah. Misal semacam aksi protes kepada guru karena
menganggap pemberian tugas yang kurang adil.
f) Kelas kurang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan baru misalnya
gangguan jadwal atau guru kelas terpaksa diganti sementara oleh guru
lain dan sebagainya. (Ahmad Rohani 2004 : 126 )

Mengajar bukan tugas ringan bagi seorang guru. Dalam mengajar guru
berhadapan dengan kelompok siswa, mereka adalah makhluk hidup yang
memerlukan bimbingan dan pembinaan untuk menuju kedewasaan. Siswa
setelah mengalami proses pendidikan dan pemebelajaran Pendidik Agama
Islam diharapkan menjadi manusia dewasa yang sadar tanggung jawab
terhadap diri sendiri, Wiraswasta, berpribadi dan bermoral. Untuk itu, guru
harus menciptakan kelas yang kondusif. Menciptakan kelas yang efektif guru
harus memahami beberapa hal tentang kondisi kelas yaitu :
a. Kelas adalah kelompok kerja yang diorganisasikan untuk tujuan tertentu
yang dilengkapi dengan tugas-tugas yang di arahkan oleh guru
b. Dalam situasi kelas, guru bukan tutor untuk satu anak pada waktu tertentu,
tetapi bagi anak atau kelompok.
c. kelompok mempunyai perilaku sendiri yang berbeda dengan perilaku
masing-masing individu dalam kelompok itu. Kelompok mempengaruhi
individu-individu dalam hal bagaimana mereka memandang dirinya
masing-masing dan bagaiman belajar.
d. Kelompok kelas menyisipkan pengaruhnya pada anggota-anggota.
Pengaruh yang jelek dapat diatasi oleh usaha guru dalam membimbing
mereka dikelas dikala belajar.
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e. Praktek guru dalam belajar cenderung terpusat pada hubungan guru dan
siswa. Makin meningkat keterampilan guru mengelola secara kelompok,
makin puas anggota di dalam kelas.
f. Struktur kelompok, pola komunikasi dan kesatuan kelompok ditentukan
oleh cara guru dalam mengelola, baik untuk mereka yang tertarik untuk
sekolah maupun bagi mereka yang apatis, masa bodoh atau bermusuhan.
(Syaiful Bahri Djamarah Aswan Zain 2002 : 138 )
Efektivitas pengelolaan kelas dapat diketahui seorang guru Pendidikan
Agama Islam melalui tindakan:
a.

Membedakan Dengan jelas antara masalah individu dan masalah
kelompok.

b.

Memahami cara pendekatan pengelolaan kelas dan menggunakanya untuk
menggali suatu masalah dan situasi kondisi tertentu.

c.

Memilih dan menetapkan tindakan tertentu berdsarkan pendekatan
pengelolaan kelas untuk memecahkan masalah pengelolaan kelas.
(Suparno dkk,2010 :84).
Berkaitan dengan menciptakan iklim pembelajaran yang serasi, guru harus

mampu menangani dan mengarahkan tingkah laku anak didiknya agar tidak
merusak suasana kelas. Kalau sekiranya tingkah laku anak didik yang kurang
serasi, misalnya ramai, nakal, mengantuk atau meganggu teman lain, guru
harus dapat mengambil tindakan yang tepat, menghentikan tingkah laku anak
tadi, kemudian mengarahkan ke arah yang lebih produktif. Dalam hal ini secara
kongkrit ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh guru, yakni :
1) Langkah-langkah siswa yang sudah sesuai dengan tujuan perlu
dikembangkan dengan memberi dukungan yang positif.
2) Guru mengambil tindakan yang tepat bila siswa menyimpang dari
tugas.
3) Sikap siswa yang keras di tanggapi dengan memadai dan tenang.
4) Guru harus selalu memperhatikan dan memperhitungkan reaksi-reaksi
yang tidak diharapkan. (Sardiman AM, 2005 : 169).
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Guru sebagai salah satu sumber belajar berkewajiban menciptakan kondisi
pembelajaran yang dapat mengantarkan anak didik ketujuan, seorang guru
diharapkan dapat mengarahkan, membimbing serta dapat menimbulkan
motivasi anak didik

dalam belajar, usaha untuk menumbuh kembangkan

motivasi intrinsik siswa juga tidak kalah pentingnya, guru yang kreatif akan
mampu memilih dan memodifikasi suatu pendekatan serta mampu menggugah
peserta didik untuk lebih giat dalam belajar. Untuk itu, prinsip-prinsip
pengelolaan kelas dapat di pergunakan dalam rangka memperkecil masalah
dalam gangguan dalam pengeloalanan kelas. Maka adalah penting bagi guru
untuk mengetahui dan menguasai prinsip-prinsip pengelolaan kelas yaitu:
Pengelolaan pembelajaran yang baik harus dikembangkan berdasarkan
prinsip-prinsip mengajar ia harus mempertimbangkan segi dan strategi
pembelajaran. Dirancang secara sistematis, bersipat konseptual, tetapi praktis
realistik dan fleksibel baik yang menyangkut masalah interaksi pembelajaran.
Pengelolaan kelas, pemamfaatan sumber belajar ( pengajaran ) maupun
evaluasi pembelajaran. Karena itu, diperlukan pengetahuan dan keterampilan
mengajar yang memadai bagi seorang guru ( calon guru ). Keberadaan tenaga
pengajar dalam proses pembelajaran masih memegang peran penting .
Keberhasilan proses pembelajaran karena aktivitas utama guru adalah dari
pembelajaranmeliputi :
a. Hangat dan antusias diperlukan dalam proses belajar mengajar, guru
yang hangat dan akrab dengan anak didik selalu menunjukkan antusias
pada

tugasnya

atau

aktivitasnya

akan

berhasil

dalam

mengimplementasikan pengelolaan kelas..
b. Tantangan, penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja atau bahan-bahan
yang menentang akan meningkatkan gairah anak didik untuk belajar
shingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang
menyimpang.
c. Bervariasi, penggunaan alat atau media, atau alat bantu, gaya mengajar
guru, pola antraksi antara guru dan anak didik mengurangi munculnya
gangguan, meningkatkan perhatian anak didik. Apa lagi bila
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penggunaannya bervariasi sesuai dengan kebutuhan sesaat. Kevariasian
dalam penggunaan apa yang disebut diatas merupakan kunci untuk
tercapainya pengelolaan kelas yangg efektif dan menghindari kejenuhan.
d. Keluwesan, keluwesan tingkah laku guru untuk mengubah strategi
mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan anak
didik serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Keluwesan
pengjaran dapat mencegah munculnya gangguan seperti keributan anak
didik, tidak ada perhatian, tidak mengerjakan tugas dan sebaginnya.
e. Penekanan pada hal-hal yng positif, Pada dasarnya dalam hal mengajar
dan mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan
menghindari pemusatan perhatian anak didik pada hal-hal yang negatif.
f. Penanaman disiplin diri, Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah
anak didik dapat mengembangkan disiplin dari diri sendiri . (Syaiful
Bahri Djamarah Aswan Zain, 2002 : 207-209).
Guru yang kreatif mampu menyajikan materi pelajaran sedemikian
rupa sehingga materi pelajaran itu muda di pahami oleh siswa. Dan
siswapun senang mengikuti pelajaran tersebut. Supaya dapat menyampaikan
materi dengan baik, seorang guru bisa memanfaatkan sarana dan media
yang bervariasi sesuai dengan sarana yang ada. Dengan media dan sarana
seadanya itu guru mampu mendesain suatu wajah baru di dalam
menyampaikan materi pelajaran . Dalam melaksanakan hal tersebut guru
harus beanar-benar menguasai materi pelajaran yang diajarkannya. Dengan
kata lain untuk menjadi seorang guru yang kreatif harus menekuni
bidangnya masing-masing.
Proses pembelajaran yang berlangsung pada suatu lembaga
pendidikan memegang peranan penting bagi kehidupan orang banyak. Guru
dan siswalah yang menciptakan kondisi belajar aktif dalam proses
pembelajaran. Guru yang mengajar dan anak didik yang belajar, perpaduan
dari kedua unsur manusiawi ini lahirlah interaksi edukatif dengan
memanfaatkan bahan ajar sebagai mediumnya. Untuk itu iklim kelas yang
berkondusif dan efektifdapat tercipta dengan cara sebagai berikut:
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a) Bila situasi kelas memungkinkan anak-anak belajar secara maksimal,
fungsi kelompok harus diminimalkan.
b) Manajemen sekolah harus memberi fasilitas untuk mengembangkan
kesatuan dan kerja sama.
c) Anggota-anggota kelompok harus dibimbing dalam menyelesaikan
kebimbangan, ketegangan dan perasaan tertekan.
d) Perlu diciptakan persahabatan dan kepercayaan yang kuat antar siswa.
(Syaiful Bahri Djamarah Aswan zain, 2002 : 139 ).
C. Motivasi
Motivasi adalah suatu dorongan atau alasan yang menjadi dasar
semangat seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan
tertentu. Arti motivasi juga dapat didefenisikan sebagai semua hal yang
menimbulkan dorongan atau semangat didalam diri seseorang untuk
mengerjakan sesuatu.
Secara etimologi kata motivasi berasal dari bahasa ingris, yaitu
“motivation” yang artinya “daya batin “ atau “dorongan” Sehingga
pengertian motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong atau
menggerakkan seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu dengan tujuan
tertentu.
Menurut Weiner (dikutip Elliot et al)Pengertian motivasi adalah
kondisi internal yang membangkitkan seseorang untuk bertindak,
mendorong individu mencapai tujuan tertentu, dan membuat individu tetap
tertarik dalam kegiatan tertentu.
Menurut Unomotivasi adalah dorongan internal dan eksternal
dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya; hasrat dan minat;
dorongan dan kebutuhan harapan dan cita-cita penghargaan dan
penghormatan.
Menurut Henry Simamora motivasi adalah sebuah fungsi dari
pengharapan individu bahwa upaya tertentu akan menghasilkan tingkat
kenerja yang pada gilirannya akan membuahkan imbalan atau hasil yang
dikehendaki.
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Menurut A.Anwar Prabu Mangkunegara defenisi motivasi adalah
suatu kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan dan
memelihara prilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja
1. Pengertian Mata Pelajaran Fiqih
Mata pelajaran fiqih adalah salah satu bagian Pendidikan
AgamaIslam

yang mempelajari tentang fiqih ibadah, terutama menyangkut

pengenalan dan pemahaman tentang tata cara-cara pelaksanaan rukun islam
mulai dari ketentuandan tata cara pelaksanaan taharah, shalat, puasa, zakat,
sampai denganpelaksanaan ibadah haji, serta ketentuan tentang makanaan dan
minuman ,khitan, kurban, dan cara pelaksanaan jual beli dan pinjam
meminjam.Secaraetimologi

berarti

pemahaman

yang

mendalam

dan

membutuhkanpengarahan potensi akal. Adapun pengertian fiqih secara
termonologi, pada mulanya diartikan sebagai pengetahuan yang mencakup
seluruh

ajaran

agama,baik

berupa

akidah

maupun

amaliah.

Pada

perkembangan selanjutnya, fiqih merupakan bagian dari syari`ah Islamiyah,
yaitu pengetahuan tentang hukum syari`ah Islamiyah yang berkaitan dengan
perbuatan manusia yang telahdewasa dan berakal sehat dan diambil dari dalil
yang terinci. (Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010: 18-19)
Dari definisi-definisi diatas dapa disimpulkan, bahwa fiqih adalah
ilmu yang menjelaskan tentan hukum syari‟ah yang berhubungan dengan
segala tindakan manusia baik berupa ucapan ataupun perbuatan pembelajaran
fiqih adalah proses belajar untuk membekali siswa agar dapat mengetahui dan
memahami pokok-pokok hokum islam secara terperinci dan menyeluruh, baik
berupda dalil aqli.
2. Tujuan Pembelajaran Fiqih
Sebagai mana yang kita pahami bahwa ilmu fiqih menghendaki
terbentuknya pemahaman yang

bersifat muslimah , kepribadian muslim

yang dapat membawa kebahagiaan di dunia maupun di akhirat , maka
pengajaran ilmu fiqih di sekolah maupun di dalam rumah mempunyai
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tujuan yang sama yaitu agar peserta didik dapat memahami tentang ajaran
islam menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan berpengetahuan yang
luas dan mendalam
Adapun tujuan pendidikan agama islam (Fiqih) menurut Mahmud
Yunus menyatakan bahwa tujuan ilmu Fiqih pada segala tingkat pengajaran
adalah sama yaitu :
a. Menerapkan perasaan cinta dan taat kepada Allah
b. Menanamkan I‟tikad yang benar dan kepercayaan yang betul
c. Mendidik kanak-kanak dari kecilnya supaya membiasakan akhlak
yang mulia dan adab kebiasaan yang baik
d. Mendidik kanak-kanak dari kecilnya supaya mengikuti seluruh
perintah Allah dan meningalkan seluruh larangan –Nya
e. Membentuk warga negara yang baik dan masyarakat yang baik
Berdasarkan penjelasan Mahmud yunus tersebut, umumnya tujuan
pendidikan agama islam dalam ilmu Fiqih adalah menanamkan keimanan,
Aqidah, ibadah , akhlak dan syari‟at agama islam agar anak memahami
mengetahui yang mana yang baik yang mana yang buruk sehingga terciptanya
kepribadian yang baik.
3. Model/ Metode Fiqih
Model pembelajaran merupakan ilmu bantu yang tidak dapat berdiri
sendiri tetapi

berfungsi

membantu bidang-bidang

lain

dalam proses

pengajaran. Tetapi juga mengandung unsur-unsur enovatif, karena member
alternatif yang dapat dipergunakan di dalam kelas .
Dengan memperhatikan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi
peserta didik dalam proses belajar mengajar, guru dapat memilih metode
mana yang tepat untuk di sajikan dalam proses pengajaran. Di dalam buku
metedologi pendidikan agama islam terbitan Prof. D.R. Ramayulis terdapat
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bermacam-macam

metode

diantaranya adalah : metode ceramah,

tanya

jawab,diskusi, dan kerja kelompok.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran fiqih
Pelaksanaan adalah suatu kegiatan

dimana guru

melakukan proses

pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan kurikulum fiqih baik itu berupa
bahan , metode, sumber belajar, dan evaluasi.
Adapun faktor-faktor yang menunjang atau mempengaruhi pelaksanaan
pembelajaran fiqih sebagai berikut:
a. Persiapan guru di dalam mengajar
b. Metode mengajar
c. Penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran
d. Keaktifan peserta didik dalam interaksi belajar mengajar
5. Ruang Lingkup Fiqih
Fiqih di sekolah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keyakinan ,
penghayatan dan pengalaman peserta didik tentang agama islam sehingga
menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
Untuk itulah ruang lingkup pendidikan agama islam meliputi keserasian,
keselarasan, dan keseimbangan antara lain:
a. Hubungan manusia dengan Allah SWT
b. Hubungan manusia dengan sesama manusia
c. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri
d. Hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkunganya.
Adapun ruang lingkup bahan pelajaran fiqih meliputi lima unsure pokok:
AL-Qur‟an, AL-Sunnah,Aqidah akhlak, Syari‟ah dan Tarikh.Namun

pada

tingkat sekolah dasar ( SD/ MI) Penekanan di berikan kepada empat unsure
pokok yaitu: fiqih, ibadah, AL-Qur‟an , dan Akhlak.
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B.Studi Relevan
Pada Jurnal: Elvia Rahmawati dengan judul “ Strategi Pengelolaan
Kelas Prestasi Belajar PAI Di SMA Negeri 1 Kampak Trengalek.
penelitian dalam skripsi ini di latar belakangi oleh pentingnya peran guru
dalam kegiatan pembelajaran, karna guru mempunyai tanggung jawab
besar dalam perkembangan kepribadian siswa, terutama yang terjadi di
kelas, oleh sebab itu guru di tuntut untuk memiliki ktrampilan dalam
pengelolaan kelas.dari hasil penelitian yang telah dilakukan

menunjukan

bahwa pengelolaan kelas yang di lakukan guru PAI Di SMA Negeri 1
Kampak ini sudah cukup baik. hal penting yang harus di kuasai guru adalah
strategi dalam mengelolah kelas, pencapaian prestasi belajar siswa itu
tergantung dari tindakan guru di kelas persamaan jurnal ini dengan peneliti
yaitu masalah yang sama dalam

proses belajar mengenai

strategi

pengelolaan kelas yang belum tepat. sehingga peserta didik belum dapat
mampu menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif di
kelas.namun ada perbedaan jurnal ini dengan yang akan di teliti oleh
peneliti pada bagian mata pelajaran, setting penelitian, tempat penelitian,
subyek penelitian, serta waktu penelitian
Pada Jurnal Adhe Poetri Mz dengan judul pelaksanaan pengelolaan
kelas motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Rumpun IPS Di SMA
Negeri 11 pangket hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1)
pelaksanaan pengelolaan kelas dalam meningkatkan motivasi belajar siswa
pada mata pelajaran Rumpun IPS SMA Negeri 11 pangket terdiri dari dua
kegiatan utama yakni (a) kegiatan pengaturan peserta didik yang terdiri
dari pengaturan tingkah laku, minat atau perhatian gairah belajar dan
dinamika kelompok (b)

kegiatan pengaturan fasilitas yang terdiri

pengaturan fentilasi, pencahayaan letak duduk peserta didik. adapun
pelaksanaan pengelolaan kelas ini di lakukan dengan menerapkan
pendekatan interaksi dengan prilaku integratif yang memposisikan guru
sebagai sumber motivasional dan instrasi bagi peserta didik (2) faktor
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yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan kelas guru mata pelajaran
rumpun IPS Di SMA 11 pangket di kelompokkan menjadi tiga kondisi
yaitu kondisi lingkungan fisik, kondisi sosisl emosional dan kondisi
peserta didik.adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu terdapat pada
strategi pengelolaan kelas dan peningkatan motivasi belajar. sedangkan
perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada mata pembelajaran Pada
Bagian Setting penelitian, tempat penelitian, subyek penelitian, serta
waktu penelitian.
Maka dari penelitian yang telah dilakuakan sebelumnya, dapat di
simpulkan bahwa strategi pengelolaan kelas dalam meningkatkan motivasi
belajar meningkat karna mengunakan strategi belajar yang baik dan tepat
sehingga dalam proses pembelajaran untuk mencapai hasil belajar yang
lebih baik .guru harus memiliki strategi mengajar agar anak didik belajar
efektif, efesien dan tercapai tujuan yang diharapkan.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian
Berdasarkan dengan judul yang penulis ambil, jenis penelitian ini termasuk
jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriktif. Yaitu suatu penelitian
yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi,
lembaga/gejala tertentu. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian kasus hanya
meliputi daerah atau subyek yang sangat sempit tetapi dari sifat penelitian,
penelitian kasus lebih mendalam. (Suharsimi rikunto, 2002 : 120).
Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller dalam Moleong
mendefinisikan bahwa “penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu
pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada
manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut
dalam bahasanya dalam peristilahannya. Metode deskriptif juga dapat di
defenisikan sebagai suatu metode dalam meneliti status sekolompok manusia,
suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas
peristiwa pada masa sekarang. (Lexy J Moleong, 2012 :3).
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebagai upaya untuk
memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dibentangkan, karena sifatnya
menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Dengan kata lain penelitian ini
berupaya menggambarkan, menguraikan suatu keadaan yang sedang berlansung
berdasarkan fakta dan informasi yang diperoleh dari lapangan dan kemudian di
analisis berdasarkan variable yang satu dengan lainnya sebagai upaya untuk
memberikan solusi dan masukan tentang perkembangan- perkembangan yang
dilakuakan oleh pihak Madrasah Aliyah Di Pondok Pesantren Sa‟adatul Abadiyah
Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Pemilihan metode ini didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertama,
menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan
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kenyataan ganda ; kedua, Metode ini menyajikan secara langsung hakikat
hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga, Metode ini lebih peka dan
lebih bisa menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan
terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.
B. Setting dan Subjek Penelitian
1. Setting Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di Madrasah Aliyah Di Pondok Pesantren
Sa‟adatul Abadiyah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Atas
berbagai pertimbangan; Tingginya Animo atau hasrat masyarakat terutama
kalangan orang tua menyekolahkan anaknya di Madrasah Aliyah Di Pondok
Pesantren Sa‟adatul Abadiyah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung
Barat. Dimana Madrasah Aliyah Di Pondok Pesantren Sa‟adatul Abadiyah
Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih menjadi sekolah
paforit (pilihan utama) oleh masyarakat sekitar.
2. Subjek Peneliti
Atas berbagai pertimbangan sebagaiman dikemukakan di atas maka yang
akan dijadikan sebagai informan dan responden (Subjek peneliti ) ini
adalah:
a. Kepala Sekolah Madrasah AliyahPondok Pesantren Sa‟adatul
Abadiyah
b. Guru sebanyak 3 orang dengan wawancara langsung.
c. Siswa\i kelas X Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Sa‟adatul
Abadiyah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Alasan Mengambil Kelas X Karna Kurangnya Motivasi Belajar Fiqih
Siswa Kelas X maka dari itu harus di atur strategi dan pengelolaan
kelas yang baik dan Efesien Dalam Suatu Pembelajaran Tersebut
Sehingga mengambil kelas X saja.
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C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Jenis data menerangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian
kualitatif meliputi dua jenis data yaitu data primer, sebagai data utama
penelitian dan juga data sekunder, sebagai pendukung penelitian.
a. Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung selama
proses penelitian dari Responden yang di peroleh dilapangan, data primer
yang dikumpulkan berupa informasi-informasi,diamati, dan dicatat.
(Mukhtar 2009:87) Mengenai Permasalahan Strategi Pengelolaan kelas
dalam meningkatkan motivasi belajar fikih siswa kelas X Madrasah
Aliyah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Yang Meliputi:
Bagaimana pelaksanaan strategi pengelolaan kelas X dalam
meningkatkan motivasi belajar Fikih siswa di Madrasah Aliyah Di Pondok
Pesantren Sa‟adatul Abadiyah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung
Barat.
a) Bagaimana

Pelaksanaan

Strategi

Pengelolaan

Kelas

X

Dalam

Meningkatkan Motivasi Belajar Fikih Siswa Di Madrasah Aliyah Pondok
Pesantren SA‟adatul Abadiyah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung
Jabung Barat ?
b) Apa saja Kendala strategi pengelolaan kelas X dalam meningkatkan
motivasi belajar Fikih siswa di Madrasah Aliyah Di Pondok Pesantren
Sa‟adatul Abadiyah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat ?
c) Bagaimana upaya Guru dalam meningkatkan motivasi belajar Fikih
siswa kelas X Madrasah Aliyah Di Pondok Pesantren Sa‟adatul Abadiyah
Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat ?
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b.Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen yang berkaitan
dengan permasalahan pada penelitian ini, sebagai pelengkap atau pendukung
dari data primer.(Mukhtar, 2009:87).
Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diambil di
gambaran umum di Madrasah Aliyah Kuala Tungkal Meliputi:
1. Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pembelajaran di
Sekolah Madrasah Aliyah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung
Barat
2. Keadaan guru di Madrasah Aliyah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung
Jabung Barat
3. Data

yang diperoleh melalui

Sekolah

Dokumentasi Yang Meliputi Profil

dan Struktur Organisasi Madrasah Aliyah Kuala Tungkal

Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Sumber Data
Sumber data diperoleh langsung berdasarkan dari wawancara
dengan kepala sekolah, guru, siswa, karyawan dan karyawati di Madrasah
Tsanawiyah Nurul Hidayah Lambur Satu, Kecamatan Muara Sabak,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, beserta pihak lain yang membantu
sehubungan dengan penelitian ini.
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek
darimana data diperoleh. (Suharsimi Arikunto, 2002 : 207). Sumber data
adalah subyek darimana dat-data diperoleh.(Suharsimi Arikunto, 2002 :
106).
Sumber data yaitu berbentuk perkataan maupun tindakan, yang
didapat melalui wawancara. Sumber data peristiwa ( situasi ) yang didapat
melalui observasi. Dan sumber data dari dokumen didapat dari instansi
terkait. “ menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif
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adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti
dokumen dan lain-lain. (Jam‟an Satori, Aan Komariah, 2012: 105) Sumber
data di sini merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh yaitu :
1. Sumber data berupa manusia, yakni para pengajar dan siswa kelas
X Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Sa‟adatul AbadiyahTungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Sumber data berupa suasana, dan kondisi proses belajar mengajar
dan suasana di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Sa‟adatul
AbadiyahTungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Sumber data berupa dokumentasi, Arsip dokumentasi resmi.
Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok masalah dan yang
akan di teliti dalam rangka menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :
a. Bagaimana

pelaksanaan

strategi

pengelolaan

kelas

X

dalam

meningkatkan motivasi belajar Fikih siswa di Madrasah Aliyah Di
Pondok Pesantren Sa‟adatul Abadiyah Kuala Tungkal Kabupaten
Tanjung Jabung Barat ?
b. Apa saja Kendala strategi pengelolaan kelas X dalam meningkatkan
motivasi belajar Fikih siswa di Madrasah Aliyah Di Pondok Pesantren
Sa‟adatul Abadiyah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat ?
c. Bagaimana upaya Guru dalam meningkatkan motivasi belajar Fikih
siswa kelas X

Madrasah Aliyah Di Pondok Pesantren Sa‟adatul

Abadiyah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat ?
d. yang berhubungan dengan keberadaan Madrasah, baik jumlah murid
dan sistem pembelajaran di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren
Sa‟adatul AbadiyahTungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat ?
C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam
penelitian, karena pada dasarnya tujuan utama dari sebuah penelitian adalah
untuk mendapatkan data, tentunya dalam pengumpulan data menggunakan
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teknik pengumpulan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
(Sugiyono, 2009: 224).
Penelitian ini menggunakan sumber data lisan dan tertulis, sehingga
dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:
a. Observasi
Observasi

atau

pengamatan

merupakan

salah

satu

bentuk

pengumpulan data primer. Observasi merupakan suatu cara yang sangat
bermanfaat, sistematik, dan efektif dalam mengamati dan mendengarkan
interaksi atau fenomena yang terjadi. Observasi juga meliputi
pengumpulan kesan dari lingkungan sekitar. Salah satu hal penting dalam
kegiatan observasi adalah kontak langsung antara peneliti dengan subjek
yang akan diteliti. (Widi, 2010: 236).
Menurut Nasution, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.
Sedangkan Marshall berpendapat bahwa melalui observasi, peneliti dapat
belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. (dikutip dari
Sugiyono, 2008: 226).
b. Wawancara
Interview atau wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal
semacam percakapan yag bertujuan memperoleh informasi. (Nasution, 2006
: 113).
Metode wawancara ini penulis lakukan untuk mengambil data, denga
mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden dan
medengarkan lansung serta mencatat dengan teliti apa yang diterangkan
oleh responden., Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau
informasi dari beberapa sumber data yang bersangkutan pertanyaan yang
berkaitan dengan penelitian. Adapun datanya meliputi :
a. Kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran di Madrasah
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b. Cara yang digunakan didalam lingkungan Madrasah AliyahPondok
Pesantren Sa‟adatul Abadiyah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung
Jabung Barat supaya dapat menarik hasrat masyarakat dalam
kesadaran beragama.
c. Upaya-upaya guru di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Sa‟adatul
AbadiyahTungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
d.

Sejauh mana pencapaian yang diperoleh dari bentuk metode yang
digunakan dalam proses pembelajaran.

D. Dokumentasi
Metode Dokumentasi adalah suatu cara mencari data terhadap hal-hal
seluk beluk penelitian baik berupa catatan, transkip, buku, surat kabar,
prasasti, majalah, agenda lain sebagainya(Sugiono, 2012 : 138). Data
tersebut antara lain :
1) Historis dan geografis Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Sa‟adatul
Abadiyah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2) Struktur Organisasi Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Sa‟adatul
Abadiyah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat
3) Keadaan guru, Karyawan dan siswa Madrasah Aliyah Pondok
Pesantren Sa‟adatul Abadiyah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung
Jabung Barat
4) Keadaan Sarana dan prasarana Madrasah Aliyah Pondok Pesantren
Sa‟adatul Abadiyah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung
Barat
E. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah suatu
proses sesuai model yang diberikan Huber dan Wiles “proses analisis akan
berlangsung dari pengumpulan data, penyimpanan data, kesimpulan dan
verifikasi data.
Setelah data terkumpul maka dilakukan suatu analisis melalui data
kualitatif dengan menggunakan analisis sebagai berikut:
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1. Redukasi Data
Analisis Data Pada Umumnya di;lakukan untuk memperoleh
gambaran yang umum dan menyeluruh tentang Mereduksi data berarti
merangkum ,memilih hal-hal yang pokok,Memfokuskan pada hal-hal yang
penting.Dengan Demikian data yang telah direduksi akan memberikan
gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan
pengumpulan data selanjutnya (Sugiyono ,2009:334)
Analisis ini digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh
dari lapangan penelitian secara garis besarnya yaitu mengenai Strategi
pengelolaan kelas dalam meningkatkan motivasi belajarFikih siswa kelas
X Madrasah Aliyah Kuala Tungkal Kabupaten tanjung jabung barat
2. Penyajian Data
Penyajian data bisa berupa narasi pengungkapan secara tertulis
agar alur kronologis peristiwa dapat mengungkapkan apa yang
sebenarnya terjadi di balik peristiwa tersebut. Dalam penelitian kualitatif,
penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan
hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya. Namun sering
digunakan untuk menyajikan data dalam motede penelitian ini adalah
teks bersifat naratif.
3. Penarikan Kesimpulan
Verification merupakan langkah ketiga analisis data yang berupa
penarikan

kesimpulan

data

verifikasi.

Kesimpulan

awal

yang

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak
ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap
Pengumpulan data berikutnya. Dalam penarikan kesimpulan awal,
didukung oleh data-data yang valid dan konsisten saat penelitian kembali
kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan
merupakan kesimpulan yang kredibel.
Maka dalam hal ini peneliti menggunakan analisis verifikasi agar
dapat menyimpulkan data yang diperoleh di lapangan, sehingga awal
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yang sebelumnya masih bersifat sementara akan lebih jelas gambaran
masalah yang telah diteliti (Sugiyono: 2010: 35).
F. Uji Keterpecayaan Data
Untuk menetapkan keterppecayaan data, maka diperlukan tehnik
pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria
tertentu, ada beberapa tehnik yang digunakan dalam pengecekan temuan
diantaranya :
1. Perpanjang Keikutsertaan
Perpanjang keikutsertaan dalam artian memperpanjang waktu di
lapangan sehingga kejenuhan pengumpulan data tercapai. Jika hal ini
dilakukan maka membatasi gangguan dari dampak peneliti pada konteks,
membatasi kekeliruan peneliti, dan mengkonpensasikan pengaruh dari
kejadian atau peristiwa yang memiliki pengaruh sesaat. Perpanjangan
waktu di lapangan akan memungkinkan penungkatan derajat kepercayaan
data yang dikumpulkan.
2. Ketekunan Pengamatan
Ketekunan dalam pengamatan berarti menemukan ciri-ciri dan
unsur-unsur dalam situasi yang sangat relavan dengan persoalan atau isu
yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri terhadap hal-hal
tersebut secara rinci berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang
menonjol. Hal ini diharapkan dapat mengurangi distori data yang timbul
akibat peneliti terburu-buru dalam menilai suatu persoalan, ataupun
kesalahan responden yang tidak benar dalam memberikan informasi.
(Sugiono, 2012 : 219).
3. Triangulasi
Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data pokok.
untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data
itu. Terdapat empat macam teknik Pemeriksaan menggunakan sumber,
Metode, penyidik, dan teor. (Lexy J melong, 2002 : 178).
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G. Rencana Waktu Penelitian
Rencana waktu penelitian akan dilakukan selama satu bulan
rencana waktu ini masih bersifat tentatif, artinya dapat berubah
berdasarkan situasi dan kondisi secara tentatif, artinya dapat berubah
berdasarkan situasi dan kondisi secara teknis administratif maupun kondisi
dilapangan. Berikut ini dapat diberikan uraian tahap-tahap yang dilakukan
selama penelitian dilaksanakan.
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Tabel 3.1
Rencana Waktu dan Tahap Penelitian
No

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

Kegiatan

Tahun 2019
Desember

Februari

1 2 3

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1

Pengajuan √
dan
pengesahan
judul
Penyusuna
n
propoposal
Seminar
proposal
Perbaikan
hasil
seminar
proposal
Pengurusan
dan
penerbitan
izin
penelitian
Pengumpul
an data di
lapangan
Analisis
dan
penyusuna
n laporan
penelitian
Seminar
hasil/ujian
skripsi
Perbaikan
hasil ujian
skripsi
Pengesaha
n
hasil ujian

√

4

April

Mei-Juni

Juli

Agustus

September

2 3 1

2

3

Oktober
1 2 3 4

√ √ √ √ √ √ √ √
√ √
√ √

√ V

√ √
√

√
√

√

30

11

oleh
tim penguji
Pengganda
an
dan
laporan
penyerahan
hasil

√
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BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Hitoris dan Geografis Madrasah AliyahPondokPesantren Sa’adatul
Abadiyah
1. Sejarah Berdirinya MA Pondok Pesantren Sa’adatul Abadiyah
Pondok Pesantren Sa‟adatul Abadiyah Kelurahan Patunas Kuala
Tungkal adalah seiring dengan terbentuknya MTs Sa‟adatul Abadiyah yang
berdiri pada tahun 1987 M oleh pengurus K.H. Iskandar Akbar dengan
nama samaran ustazd Iskandar atau andar, nama asli beliau H. Iskandar
sedangkan Akbar adalah gelar yang diberikan oleh K.H. Gus Malik,
Pengasuh Pondok Jampes Jawa saat beliau silaturahmi kesanaBeliau adalah
salah satu tokoh masyarakat yang kental dengan kegiatan keagamaan, juga
merupakan asli putra Parit II dari pasangan M. Yahya dengan Mariam, dan
beristrikan orang parit II bernama Hj. Saniyah dengan perkawinan tersebut
beliau di karuniai 4 orang anak, dua laki-laki dan dua perempuan, masingmasing bernama Ahmad Hamrawi, S.Ag, Hj. Yohana, A.Ma, M. Al-Haitami
dan Kamaliah, S.Pd.I, dan empat orang menantu yaitu 1. Ust H.M Samsi,
S.Pd.I, 2. Nafisatul Hilmiah, A.Ma Pd, 3. Yanti, dan 4. Ust. Ilyasa. Beliau
menimba ilmu dari Madrasah Perguruan Hidayatul Islamiyah (PHI) Kuala
Tungkal, dan dari Pesantren di Jawa setibanya beliau di jawa, beliau disuruh
oleh gurunya untuk mengembangkan ilmu agama di daerah asalnya
denganmembangun Pondok Pesantren, dari pesan guru tersebutlah makin
kuat minat beliau untuk mendirikan Pondok Pesantren Sa‟adatul Abadiyah.
Ide mendirikan Pondok Pesantren ini adalah dilatar belakangi oleh
keinginan dan inisiatif beliau sendiri dan di bantu oleh beberapa orang guru
dari pemuka masyarakat sekitar, karena mengingat beberapa siswa MTs
Sa‟adatul Abadiyah yang bertempat tinggal jauh dari sekolah tersebut ada
yang berasal dari Sungai Gebar Ujung, Muara Deli, Pasar Senin, Sungai
Rambai dan Mendahara. Untuk menampung siswa ini maka didirikanlah
asrama pemondokan yang berlokasi di sisi jalan dengan bangunan yang
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sangat sederhana sekali, pasnya di depan gedung potren yang sekarang ini.
Nama pondok pesantren ini Sa‟adatul Abadiyah diambil oleh pengasuh dari
nama madrasah Ibtida‟iyah Sa‟adatul Abadiyah merupakan nama madrasah
yang diberikan oleh orang-orang tua (guru-guru) terdahulu yang mendirikan
madrsah Ibtida‟iyah tersebut pada tahun 1957, yang sekarang ini langsung
sebagai madrasah Tsanawiyah Sa‟adatul Abadiyah sampai sekarang, pada
awalnya perjalanan pondok Pesantren begitu berliku namun perhatian
masyarakat sekitar begitu besar dari tahun ke tahun pendidikan yang
dirintisnya mendapat perhatian dari masyarakat luas, kemudian jumlah
santri mulai bertambah, di bangun penambahan asrama dan aula tempat
belajar (pengajian) sebelumnya santri mengaji dirumah pengasuh,
selanjutnya aula tersebut tidak hanya digunakan sebagai tempat mengaji
santri, juga dugunakan sebagai tempat pengajian Majlis Ta‟lim, kebetulan
yang bertindaksebagai guru/ ustad dimajlis ta‟lim adalah pengasuh ponren
K.H. Iskandar Akbar.
Seiring dengan perkembangannya Pondok Pesantren Sa‟adatul
Abadiyah pada tahun 1997 mendirikan Madrasah Aliyah yang lokasinya
tidak jaun dari PP guna menampung santri yang telah menyelesaikan
pendidikannya di MTs Sa‟adatul Abadiyah yang tediri dari 5 lokal (kelas)
permanen dengan beton, pada tahun 2003 dibangun pula asrama
pemondokan putri yang berada diatas tanah milik PP Sa‟adatul Abadiyah
bersebrangan dengan asrama putra dan TK Raudatul Atfal dan PAUD.
Ditempat ini beliau mengajarkan agama Islam kepada anak-anak dan
masyarakat sekitar, ilmu pokok yang diajarkan adalah baca tulis Al-Qur‟an,
tauhid dan fiqih. Dengan penuh ketekunan, keuletan dan kesabaran secara
bengangsur-angsur masyarakat parit II dan sekitarnya memasukkan anakanaknya kepondok, atas kesadaran mereka sendiri. Mereka meninggalkan
adat istiadat buruknya seperti berjudi, menyabung ayam, mabuk-mabukan
dan lain-lain. Setelah mendapat didikan dan bimbingan di Pondok
Pesantren.
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Pada bulan juni 2008 KH. Iskandar Akbar, di panggil oleh yang
maha kuasa, sepeninggalan beliau tepat pertengahan bulan juni tahun 2008
Ustazd Ahmad Hamrawi, S.Ag bin KH. Iskandar Akbar putra sulung beliau
ini menerima estafet tugas mulia memimpin pesantren ayahnya. Sebagai
pengasuh pondok pesantren Putra dan Putri, dengan menantunya Ust. H.M.
Samsi, S.Pd.I sebagai pimpinan pondok pesantren putri dan Ust. M. AlHaitami sebagai pimpinan Diniah putra, sejak mulanya mereka telah di beri
bekal ilmu agama dankepemimpinan oleh almarhum guna untuk mencetak
pribadi yang luhur dan dipersiapkan untuk meneruskan perjuangan
menyiarkan agama islam dan memimpin pesantren. Hingga saat ini beliau
terus melestarikan pendidikan islam yang telah dirintis orang tuanya
bersama-sama adik-adiknya dan keluarganya, hingga saat ini Pondok
Pesantren SA‟adatul Abadiyah tetap eksis berjalan sebagaimana sediakala
semasa pimpinan KH. Iskandar Akbar.
Berdasarkan hasil observasi terlihat bahwa banyak sekali kemajuankemajuan pada pondok pesantren Sa‟adatul Abadiyah ini seperti
bangunannya, jika dahulu asrama santri masih berupa kayu namun sekarang
sudah ada kemajuan dengan bangunan asrama yang permanen. Kemudian
santri di pondok pesantren ini juga mengalami peningkatan setiap tahunnya
serta ustadz dan ustadzah yang mengajar di pondok pesantren ini sudah
banyak yang tamatan sarjana. Namun, ada beberapa hal yang masih belum
mengalami kemajuan yaitu mengenai fasilitas-fasilitas yang ada di pondok
pesantren ini belum di manfaatkan secara maksimal dan masih kurangnya
fasilitas yang di sediakan.
2. Letak Geografis Pondok Pesantren Sa’adatul Abadiyah
Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat banyak terdapat Pondok
Pesantren, Sa‟adatul Abadiyah adalah satu diantaranya, Pondok Pesantren
Sa‟adatul Abadiyah Parit II Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pondok
Pesantren ini tepatnya terletak di Parit II Kelurahan Patunas Kecamatan
Tungkal Ilir. Tepatnya di jalan Kihajar Dewantara, dari arah kota Tanjung

34

Jabung Barat menuju arah utara kurang lebih 3 KM adapun batas
wilayahnya adalah sebagai berikut.
a. Sebelah Barat

: Parit Lapis

b. Sebelah Timur

: Parit/ Sungai Parit II

c. Sebelah Selatan

: Rumah Pengurus Ponpes

d. Sebelah Utara

: Tanah

3. Visi, Misi Dan Tujuan
a. Visi
Membentuk Generasi Yang Beriman , Berilmu, Bertaqwa, Beramal,
Dan Terampil
b. Misi
1) Mengutamakan Kedisiplinan Dan Profesional Dalam Belajar
2) Menanamkan Sifat Dan Sikap Keteladanan Dalam Penghayatan
Ajaran-Ajaran Agama Islam
c. Tujuan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Sa‟adatul Abadiyah:
Adapun Tujuan Madrasah Aliyah Pondok pesantren Sa‟adatul
Abadiyah Sebagai Berikut:
1) Menciptakan Generasi Yang Kuat Dan Disiplin Dalam Bidang
Keilmuan
2) Menciptakan Generasi Yang Jujur Dan Bertanggung Jawab
3) Menciptakan Generasi Yang Siap

Berkiprah Menghadapi

Tantangan Global
B. Struktur Organisasi
Kepengurusan Pondok Pesantren Sa‟adatul Abadiyah terbagi menjadi
dua kepengurusan yaitu kepengurusan Pondok, dan Yayasan,kepengurusan
pondok terdiri dari yayasan, pengasuh pondok pesantren, wakil pengasuh,
sekertaris, bendahara, ustad/ guru, pengasuh pondok putra, pengasuh pondok
putri dan struktur organisasi santri yang terdiri dari ketua pondok sekertaris
serta bendahara, keorganisasian santri terpisah antara santri putra dan putri.
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Untuk kepengurusan yayasan Pondok Pesantren Sa‟adatul Abadiyah
yaitu terdiri dari Ketua Umum, ketua yayasan, sekertaris, wakil sekertaris,
bendahara, wakil bendahara, dan seksi-seksi diantaranya lembaga pendidikan,
pimpinan pontren putra, kepala madrasah aliyah, kepala madrasah diniyah,
pimpinantingkatwustha, pimpinan tingkat ula, kepala raudatul atfal, pengelola
paud, lembaga masyarakat, majlis ta‟lim bapak-bapak, majlis ta‟lim ibu-ibu.
Gambar 4.1Struktur Kepengurusan Yayasan Sa’adatul Abadiyah Kuala Tungkal
Ketua Umum Yayasan

H. Ahmad Hamrawi,
S.Ag
Ketua Yayasan
H. M. Samsi,
Bendahara
M. Al-Haitami
Wakil
Bendahara
Hj. Yohana,
A.Ma.
Pd
LEMBAGA
MASYARAKAT
Majlis Ta’lim BapakBapak
H. M. Samsi, S.pd.I
Majlis Ta’lim
Ibu-Ibu
M. Al-Haitami,
S.pd.IPHBI
Ketua
SofyanYayasan
Sauri,
Humas
S.pd.I
M. Aminudin. PP

S.pd.I

Yang bernaung
dibawah yayasan
SEKSI-SEKSI

Sekertaris
Syarkowi, S.Pd.I
Wakil
Sekertaris
Husaini, S.pd.I
LEMBAGA
PENDIDIDKAN
Pimp. Pontren
Putra
Ilyasa
Kepala Mad.
Aliyah
H. M. Samsi,
Kepala
S.pd.I Mad.
Diniyah
Drs. MA. Rifai
Pim. Tingkat.
Whusta
Pim. Tingkat.
Drs. MA. Rifai
Ula
H. M. Samsi,
S.pd.I

36

Dari struktur di atas dapat di pahami bahwa ketua umum yayasan adalah
Ustadz H. Ahmad Hamrawi, S.Ag yang meruapakan putra pertama dari pendiri
pondok pesantren Sa‟adatul Abadiyah, dan ketua Yayasan adalah Menantu dari
Pendiri Pondok Pesantren Sa‟adatul Abadiyah yaitu Ustad H. Samsi, S. Pd.I.
pondok pesantren Sa‟adatul Abadiyah ini menaungi 2 buah lembaga yaitu
lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan.
Lembaga masyarakat adalah sebuah lemabaga kemasyarakatan yang
didirikan oleh pondok pesantren yang bertujuan untuk memberikan pengajaran
dan pendidikan agama Islam kepada masyarakat sekitar. Jadi di samping
memberikan pendidikan agama Islam kepada para santri pondok pesantren ini
juga memberikan pengajaran bagi masyarakat sehingga tujuan pesantren dapat
tercapai dengan baik.
Selain memberikan pengajaran pondok pesantren ini pula selalu
memperingati hari besar Islam. Ketua peringatan hari besar Islam dan humas
yayasan semua kepengurusan itu diisi oleh pengasuh, tokoh agama dan
masyarakat sekitar pondok pesantren.namun ada juga pengasuh yang menjabat
di struktur kepengurusan pondok pesantren dan juga menjabat di struktur
yayasan seperti : H.Ahmad Hamrawi, S.Ag (pengasuh pondok merangkat
ketua umum yayasan), H. M. Samsi, S.Pd.I (wakil pengasuh merangkap ketua
yayasan), M. Al-Haitami (bendahara pengurus pondok merangkap bendahara
yayasan), S.Pd.I, Sarkowi, S.Pd.I (sekertaris pondok dan sekertaris yayasan).
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Gambar 4.2 Struktur Kepengurusan Pondok Pesantren Sa’adatul
Abadiyah

YAYASAN
Pontren Sa‟adatul
Abadiyah

Pengasuh Pondok
H. Ahmad Hamrawi,

Sekertaris
Syarkowi, S.Pd.I

Bendahara
M. Al-Haitami
USTADZ/ GURU

P. Pontren Putra
Ilyasa

P. PONTREN PUTRI
H. M. Samsi, S.pd.I

Ketua Santri Putri
Siti Risnawati

Ketua Santri
Putra
Muhammad Husni B

Wakil Ketua
Sardila

Wakil Ketua
Muhammad Zulkifli

Sekertaris
Istikayah

Sekertaris
Sultan

Bendahara
Istiqomah

Bendahara
Muad Iskandar

SANTRI

(Sumber : Dokumentsi Struktur Kepengurusan Pondok Pesantren Sa‟adatul
Abadiyah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat,2019)
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Dari Struktur di atas dapat di pahami bahwa pengasuh pondok
pesantren adalah anak pertama dari pendiri pondok pesntren Yaitu Ustad H.
Ahmad Hamrawi, S. Ag dan wakilnya adalah Ustadz H. Samsi, S. Pd. I.
Struktur ini berisi mengenai kepengurusan pondok pesantren Sa‟adatul
Abadiyah yang terbagi menjadi 2 bagian yaitu santri putra dan santri putri.
C. Keadaan Ustadz/ Ustadzah dan Santri
1. Keadaan Ustadz dan Ustadzah
Kelangsungan hidup dan perkembangan pesantren sangat tergantung
pada kemampuan pribadi kyai akan mengimbas pada pesantren dari segi
pendidikannya memrlukan bantuan orang lain, dari sinilah ditunjuk
beberapa orang untuk membantu dalam pelaksanaan pendidikan.
Dalam pengangkatan ustadz langsung dilakukan oleh kyai. Para
ustadz yang ada berasal dari keluarga kyai sendiri dan juga dari santri
senior, pengangkatan ini berdasarkan pada musyawarah yang dilakukan oleh
ustadz di yayasan Pondok Pesantren Sa‟adatul Abadiyah Parit II Kelurahan
Patunas Kuala Tungkal Yang saat ini di pimpin oleh Ustad H. Ahmad
Hamrawi, S.Ag sebagai ketua yayasan.
Tabel 4.3
Daftar Nama Ustadz dan Ustdzah Madrasah Aliyah Pondok Pesantren
Sa’adatul Abadiyah
No

Nama

Tempat

dan Pendidika

Tanggal Lahir
1

2

Jabatan

n

Tungkal,03- S.1

Mata
Pelajaran

H.Ahmad

Kuala

Pengasuh

Hamrawi S.Ag

02-1973

Ushuludin

Pontren

H.M.Samsi,

Mendahara,16-04-

S.1 PAI

P.Pontren

Nahwu

Fiqih
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3

4

S.Pd.l

1875

H.M.AL-Haitami

Kuala

S.Pd.l

07-1981

Syarkowi, S.Pd.l

Kuala

Putri
Tungkal,04- S.1 PAI

P.Pontren

Ushul Fiqh

Putra
Tungkal,24- S.1 PAI

Sekretaris

AL-Qur‟an

H.Husaini

Kuala Tungkal, 01- S.1 PAI

Wk.Sekre

Fara‟idh

Jazuli,S.Pd.l

06-1976

M.Thaha S.Pd.l

Kuala Tungkal, 15- S.1 PAI

02-1980
5

6

Dan

Ilmu Tafsir
Bendahara

01-1976

B.Arab,Sharaf
Dan

Tafsir

Jalalain
7

8

HJ.Yohana

Kuala Tungkal, 05- D.11 TK

Wk.Benda

A.Ma.Pd

04-1977

hara

Hadi

Siswa, Kuala

S.Pd.l

Tungkal,10- S.1 PAI

Ustadz

05-1975

Guru TK

Geografi Dan
Mustholah
Hadist

9

M.Ali

Akbar, Kuala Tungkal, 15- S.1 PAI

S.Pd
10

11

03-1986

H.Sofyan

Sauri Sungai Saren, 07-07- S.1 PAI

S.Pd.l

1975

H.Abdul Munir

Kuala

13

Abdullah

14

Tungkal,01- Pontren/

15

16

Pontren/

1989

Efendi, S.Pd

Pangkal Duri,24-12- Pontren/

Rapitasari, Kuala

S.Pd

10-1986

Nafisatul

Kuala

Hilmiah,A.Ma.Pd

04-1984

Kamelia,S.Pd.l

Kuala

Tasawuf

Ustadz

AL-Habsyi

Ustadz

Qur‟an Hadist

MAN

Marwi S.Kom.1

Isna

Seksi
Pengajian

AL- TL.Sialang,08-07-

1988

Aqidah Akhlak
Dan Sosiologi

10-1951
12

Ustadz

MAN

Dan TIK
Ustadz

Penjaskes

Ustadzah

MTK

MAN
Tungkal,04- Pontren/
MAN
Tungkal,01- D.11

Biologi
Ustadzah

Guru TK

Ustadzah

B.Inggris

PAUD
Tungkal,28- S.1

Dan
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04-1986
17

Demiati, S.Pd

Kuala

B.Inggris
Tungkal,05- S.1 PAI

Ustadzah

03-1984

B.Indonesia
Dan

Seni

Budaya
18

19

Harisah

Sungai Gebar, 16- Pontren/

Ilyasa

04-1984

MAN

Kuala Tungkal

Pontren/

Ustadzah

Muhadaroh

Ustadz

Hadist

Ustadz

Berzanji

MAN
20

Said

KualaTungkal,
04-1986

21

Mahalik

Kuala

Sutarnan Sani

Ustadz

Hadrah

Tungkal,09- S.1 PAI

Ustadz

Ilmu Kalam

Kuala Tungkal, 11- S.1 PAI

Ustadz

Tasawuf

Ustadzah

SKI Dan

Kuala

Muad, S.Pd.l

Kuala

Tungkal,18- Pontren

Tilawah
Habsyi

05-1988
23

MAN

MAN
Tungkal,13- Pontren/
MAN

10-1987
24

Fahrurrazi, S.Pd.l

07-1986
25

Dan

/ Ustadz

09-1987
22

25- Pontren/

Nurhidayah,S.Pd.l Kuala Tungkal 20- S.1 PAI
04-1977

Akuntansi

(Sumber : Dokumentasi Daftar Nama Ustadz dan Ustdzah Madrasah Aliyah
Pondok Pesantren Sa‟adatul Abadiyah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung
Jabung Barat, 2019)
Dari tabel di atas daat di pahami bahwa terdapat 25 pengajar yang
ada di pondok pesantren 6 diantaranya adalah ustadzah dan 19 ustadz
dengan latar belakang pendidikan S.1 ada 12 orang dan 3 orang D.II
selebihnya 10 orang berlatar pendidikan Pondok Pesantren Madrasah
Aliyah.
Berdasarkan hasil observasi peneliti para ustadz dan ustadzah yang
mengajar di pondok pesantren ini sudah baik, karena mereka mengajar
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sesuai dengan keahlian mereka walapun ada beberapa ustadz mauapun
ustadzah yang belum menempuh jenjang pendidikan formal sarjana dan
pondok pesantren ini bagus sekali karena mengadakan pengajian bagi
masyarakat sekitar.
2. Keadaan Santri
Asal usul santri sangat beragam ada yang berasal dari dalam
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Jambi,
Tembilahan dan Riau.Santri di Pondok Pesantren Sa‟adatul Abadiyah yang
murni menempati asrama sekarang dapat di lihat dari tabel berikut ini
Tabel 4.4 Jumlah Santri Pondok Pesantren Sa’adatul Abadiyah Kuala
Tungkal
Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa jumlah 450 santri, terdiri:
No

Tingkatan

Kelas

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1

TK RA

A

15

20

35

B

15

20

35

VII

33

52

85

VIII

30

35

65

IX

28

36

64

X

40

50

90

XI

35

42

77

XII

34

35

69

230

290

520

2

3

4

MTS Wustha

Madrasah Aliyah

Jumlah

(Sumber : Dokumentasi Data Jumlah Santri Pondok Pesantren Sa‟adatul
Abadiyah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2019).
dari 200 santri putra dan 250 santri putri. Dan RA terdiri dari 70
murid dan Madrasah Aliyah terdiri dari 236 siswa dari jumlah tersebut
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kebanyakan mengikuti pendidikan di tingkat Wustha dan Ulya yakni setara
dengan Formal MTs, dan Aliyah.
D. Keadaan Sarana dan Prasarana
Diantara faktor yang menentukan keberhasilan suatu pendidikan
adalah terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang yang memadai sesuai
dengan kebutuhan, faktor ini sangat penting demi tercapainya aktifitas proses
belajar mengajar, Pondok Pesantren Sa‟adatul Abadiyah di lengkapi pula
sarana-sarana sebagai berikut:
a) Gedung Asrama
Komplek Pondok Pesantren Sa‟adatul Abadiyah secara keseluruhan
menempati tanah seluas 5,5 Ha, dan jumlah kamar masing-masing 35 kamar
pontren putra dan 20 kamar pontren putri. Bagunan kamar putra berbentuk
liter L, asrama putri lurus biasa rata-rata luas 5x5 m2.
b) Madrasah
Sistem pengajaran yang diberikan di Pondok Pesantren Sa‟adatul
Abadiyah akan berjalan dengan baik dengan adanya sarana pendukung
berupa gedung madrsah yang cukup memadai, sebagai salah satu fasilitas
central dlam proses mengajar di Pondok Pesantren tersebut, dan ruang aula
2 buah, gedung belajar 4 unit dan sarana lainnya.
c) Kopontren
Koprasi yang ada di Pondok Pesantren Sa‟adatul Abadiyah ini
dikelola oleh pengasuh dan santri, barang yang dijual di koprasi adalah
barang-barang kebutuhan sehari-hari para santri.
d) Perpustakaan
Perpustakaan merupakan sarana yang esensial dalam pendidikan,
didalamnya tersedia bermacam-macam kitab dan buku-buku bantuan dari
Departemen Agama, Dep-Kop, LP3ES, dan BPPM serta lembaga lainnya.
e) Tele Center
Tele center merupakan sarana penunjang komunikasi yang dimiliki
oleh Pondok Pesantren Sa‟adatul Abadiyah, yang didalamnya tersedia
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fasilitas internet yang dibuka oleh santri sebagai sarana pengetahuan dan
belajar.
f) Kesehatan Santri dan Masyarakat
Kesehatan adalah sebuah fasilitas kesehatan hasil kerja sama Pondok
Pesantren Sa‟adatul Abadiyah dengan puskesmas setempat, yang mana
berfungsi sebagai tempat berobat dan konsultasi kesehatan bagi santri dan
masyarakat.
g) Dukungan Pemerintah
Dalam pelaksanaanya upay pemberdayaan masyarakat yang dilakukan
Pondok Pesantren Sa‟adatul Abadiyah, secara terpadu, telah mendapatkan
dukungan dari beberapa instansi pemerintah, antara lain:
a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, bentuk dukungan yang diberikan
adalah pelatihan kerajinan barang seni, seperti pembuatan gangsingan,
makanan dan minuman
b. Dinas Perikanan, bentuk dukungan yang diberikan adalah pemberian
bantuan pada usaha kolam dan pemeliharaan ikan, pemberian bibit lele
dan belut, serta pelatihan pemeliharaan ikan bagi santri
c. Departemen Koprasi, bentuk dukungan yang diberikan adalah pelatihan
manajemen koprasi dan pemberian modal usaha
d. Departemen Pertanian, dukungan yang diberikan adalah pengadaan bibit
mangga, rambutan, budi daya cabai, pupuk, insektisida dan pelatihan
tenaga penyuluh pertanian
e. Departemen Sosial, bentuk dukungan yang di berikan adalah pemberian
bantuan dan pelatihan.
Sarana dan prasarana di Pondok Pesantren Sa‟adatul Abadiyah
Kelurahan Patunas Kuala Tungkal ini sudah cukup memadai, walaupun jika
dibandingkan dengan sekolah atau Pondok Pesantren lain yang lebih maju
tentu akan jauh lebih minim namun hal ini tidak dijadikan kendala dan juga
tidak dijadikan alasan oleh para santriutuk menyurutkan semangat belajar di
pesantren ini.
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Sarana mempunyai peran yang sangat penting dalam lembaga
pendidikan terlebih lagi seperti Pondok Pesantren karna tanpa adanya sarana
yang memadai akan membatasi pengetahuan yang akan diterima oleh para
santri seperti contoh pada pelajaran komputer, tanpa adanya komputer di
lembaga pendidikan itu maka pelajaran komputer yang diajarkan hanya
sebatas teori tanpa adanya praktek mengoprasikannya secara langsung, dan
begitu juga dengan yang lainnya.Adapun sarana dan prasarana lain yang
dimiliki oleh Pondok Pesantren Sa‟adatul Abadiyah Kelurahan Patunas
Kuala Tungkal dapat dilihat dari tabel berikut.
Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Sa’adatul
Abadiyah Kuala Tungkal
No

Jenis

Sarana

Jumlah

1

Masjid

Untuk shalat

1 buah

2

Aula

Tempat mengaji

2 buah

3

Ruang workshop

Pertemuan/diklat

1 buah

4

Kamar santri

Inap santri

50 buah

5

Komputer

Adm dan praktek

2 unit

6

Perpustakaan

Untuk bacaan santri

600 judul

7

Sumber Air Bor

Untuk mandi dll

2 unit

8

MCK

Sarana MCK

6 buah

9

Dapur

Untuk masak dll

30 buah

10

Lapangan olahraga

Volly dan tenis meja

2 buah

11

Keterampilan seni
1. hadrah

1 set

2. pertukaran

1 set

3. pengolahan sabu

1 set

4. instalasi listrik

1 set

5. ngecor nyemen

1 set

6. pertanian

1 set

Ket
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12

Televi si

13

Tanah

Untuk nonton santri

2 buah

1. tanah pertanian

5 hektar

2. tanah perikanan

5 hektar

sekolah salafi dan diknas
1. tingkat ula

Sekolah santri

2. tingkat wustha

Sda

250

3. tingkat ulya

Sda

130

2. Thasus

Sekolah

870 orang

3. Majlis ta‟lim

Pendidikan santri

4. Remaja masjid

Santri & masyarakat

sekolah dalam pondok
1. MD. Wustha

(Sumber:Dokumentasi Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Sa‟adatul
Abadiyah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat,2019)
Dari tabel di atas dapat di pahami bahwa sarana dan prasarana di
pondok pesantren Sa‟adatul Abadiyah ini cukup

memadai, namun masih

kekurangan dalam jumlahnya, seperti komputer yang hanya terdapat dua buah.
Maka dari itu untuk meningkatkan kualitas santri maka pondok pesantren perlu
berbenah diri dengan memberikan fasilitas yang lengkap kepada para santri
untuk menunjang kebutuhan para santri di era globalsasi ini.
B.Temuan Khusus
1.Strategi Pengelolaan Kelas Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Fikih
siswa kelas X Madrasah Aliyah pondok pesantren Sa’adatul Abadiyah
Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Kegiatan Pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar
yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antara anak didik
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dengan guru lingkungan dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian
tujuan pembelajaran. Pengalaman belajar ini dapat mewujudkan melalui
pengunaan strategi pembelajaran yang bervariasi dan terpusat pada anak didik.
Pembelajaran tidak diartikan sebagai sesuatu yang statis, melainkan
suatu konsep yang bisa berkembang seirama dengan tuntutan kebutuhan hasil
pendidikan yang berkaitan dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang melekat
pada wujud kualitas sumberdaya manusia.dengan demikian, pengertian
pembelajaran yang berkaitan dengan sekolah ialah‟‟ kemampuan- kemampuan
dalam pengelolaan kelas secara operasional dan efesien terhadap komponenkomponen yang berkaitan dengan pembelajaran, sehingga menghasilkan nilai
tambah terhadap komponen-komponen tersebut menurut norma standar yang
berlaku.‟‟ Adapun Komponen- komponen antara lain adalah:
Berikut ini pelaksanaan pembelajaran pelaksanaan pembelajaran strategi
pengelolaan kelas di madrasah Aliyah ponpes Sa‟adatul Abadiyah Kuala
Tungkal
a. Pembukaan Pembelajaran
Kegiatan pendahuluan sebsgai bagian dari suatu sistem pembelajaran
secara keseluruhan

memegang peran penting pada bagian ini guru

diharapkan dapat menarik minat peserta didik atas materi yang akan di
sampaikan.
Kegiatan awal atau pembukaan pembelajaran perlu dilakukan untuk
menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif bagi pembentukan
kemampuan peserta didik sehingga tercipta hubungan yang harmonis
antara guru sebagai fasilitator dan peserta didik serta peserta didik peserta
didik.
Hasil observasi terhadap guru strategi pengelolaan kelas dalam
meningkatkan motivasi belajar Fikih siswa dan guru menyiapkan rencana
program pembelajaran ( RPP) Sehingga menghasilkan pembelajaran yang
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efektif.Kemudian

saat

mengajar

guru

memasuki

kelas

dengan

mengucapkan salam setelah itu mengabsensi anak didik, dilanjutkan
dengan menanyakan keadaan anak didik saat akan memulai pembelajaran
melakukan apersepsi kegiatan pembelajaran tersebut berlangsung 5 menit
guru juga memberikanMotivasi kepada siswa dalam permasalahan prilaku
anak didiknnya di sekolah madrasah aliyah untuk lebih menghormati dan
menghargai guru serta mengikuti peraturan yang telah di tetapkan oleh
pihak sekolah madrasah aliyah agar tidak dilanggar namun harus dipatuhi
oleh setiap siswa-siswi madrasah aliyah dan guru juga menyampaikan
untuk memperhatikan dan mendengarkan pelajaran yang yang di jelaskkan
guru, selanjutnya guru memulai pembelajaran dengan materi pokok
baru.(Observasi 25 september 2019)
Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan H.M .Samsi S.Pd.l,
Guru fikih menyatakan bahwa:
„‟Sebelum pembelajaran fikih dimulai saya terlebih dahulu menyiapkan
beberapa hal yang berkaitan dengan pembelajaran itu sendiri seperti, silabus,
Rpp,alat dan sumber belajar serta penilaian pembelajaran dalam suatu materi
yang akan saya ajarkan nantinya di kelas‟‟. ( Wawancara 25 september 2019)
b. Pelaksanaan pembelajaran
Pelaksanaan pembelajaran

merupakan hasil

interaksi dari

beberapa

komponen yang memiliki fungsi tersendiri dengan maksud agar ketercapaian
tujuan pembelajaran dapat terpenuhi .ciri utama dari kegiatan pembelajaran
adalah interaksi

.interaksi yang terjadi

antara siswa dan lingkungan

belajarnya, baik itu dengan guru teman- temanya,alat media, pembelajaran
dan sumber- sember

belajar yang lain .Adapun

ciri-ciri lainya

dari

pembelajaran berkaitan dengan komponen-komponen belajar itu sendiri.
Dimana dalam pembelajaran akan terdapat komponen-komponen sebagai.
berikut tujuan bahwa materi strategi, media, dan evaluasi pembelajaran .(
Rusman ,2017:88)
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Hasil Observasi yang penulis lakukan terhadap guru guru fikih madrasah
aliyah kuala tungkal ponpes SA‟adatul Abadiyah yakni H.M. Samsi S.Pd.l
bahwa guru memberikan pelajaran terhadapAnak didik dengan cara mencatat
di papan tulis , siswa menulis dan mendengarkan apa yang di sampaikan
gurunya, sesekali ada pertanyaan dari siswa tentang materi yang diajarkan
gurunya sebelum itu guru melemparkan terlebih dahulu pertanyaan tersebut
kepadaanak didik untuk menjawab setelah itu baru guru menyempurnakan
jawaban dari anak didiknya. ( Observasi 25 September 2019)
Hasil wawancara

yang dilakukan oleh penulis

dengan guru fikih

madrasah aliyah kuala tungkal yakni H.M.Samsi S.Pd.l, menyatakan bahwa:
„‟ Dalam mengajar anak didik di kelas, saya menyempurnakan materi
dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan
serta materi pelajaran yang saya berikan tidak terlalu banyak yang penting
siswa itu mengerti apa yang saya ajarkan, dan apa yang saya sampaikan
„‟.(Wawancara 25 September 2019)
Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap anak didik kelas X
Madrasah Aliyah Kuala tungkal Adi Saputra Menyatakan Bahwa :
„‟Saya belajar fikih ini kadang sulit kadang mudah, tapi enak menambah
wawasan cara mengajarkanya mudah di pahami santai materi yang di ajarkan
tidak terlalu banyak sehingga kami lebih mudah memahami. Bapak juga sering
membagikan hadiah atau nilai kalau kami bisa jawab pertanyaan kalau tidak
bisa jawab ada hukuman, saya kalau ada besok paginya ada pelajaran fikih
sorenya saya belajar dulu untuk besok jadi saya termotivasi untuk semangat
belajar fikih.‟‟( Wawancara 5 Oktober 2019)
Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan guru fikih Madrasah
Aliyah Kuala Tungkal yakni ibuk H.M.Samsi, S.Pd.l, Menyatakan bahwa:
Padasaat pembelajaran berlangsung saya memberikan game yang berkaitan
dengan materi pelajaran yang sedang berlangsung , Sehingga anak didik tidak
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merasa bosan dalam belajar namun mereka senang belajar .Karena menurut
saya Dengan cara seperti inilah siswa menjadi termotivasi untuk belajar, jadi
pelajaran fikih tidak dianggap menjadi sosok pelajaran yang memberatkan,
apalagi pembelajaran fikih ini jam pelajaranya jam pertama jadi gak ngantuk
jadi anak didik termotivasi untuk belajar maka dengan strategi menggunakan
game dalam pembelajaran inilah memberikan motivasi dan semangat anak
untuk belajar .anak-anak itu jangan terlalu dipaksa dalam belajar harus belajar
dari awal sampai akhir namun juga harus diselinggi dengan permainan karena
dengan sesuatu yang menyenangkan itulah yang membuat untuk mengingat
terus apa yang diajarkan „‟( Wawancara 5 Oktober 2019).
Hasil wawancara yang dilakukan

penulis dengan anak didik kelas X

Madrasah Aliyah Kuala Tungkal yakni Nurhalimah menyatakan bahwa:
„‟Saya senang belajar fikih , mudah dimengerti, materi yang diajarkan tidak
terlalu banyak dan lebih mudah untuk dipahami tapi kami paham apa yang
disampaikan bapak kepada kami .bapak juga tidak terlalu memaksa kami
dalam belajar ibuk memahami kami jadi kami belajar santai dan tidak
teggang‟‟. (Wawancara 6 Oktober 2019)
Hasil Observasi yang dilakukan penulis terhadap guru fikih Madrasah
Aliyah yakni H.M. Samsi S.Pd.l, menggunakan strategi
Pembelajaran everyone is teachere here, pula saat pembelajaran sedang
berlangsung guru mengajar dengan cara anak murid diperintahkan untuk
menutup buku mereka tidak ada yang boleh melihat buku setelah itu
memberikan pertanyaan kepada anak didik dan memberikan waktu beberapa
saat kepada anak didik untuk memikirkan jawabanya. Setelah itu siswa yang
membaca pertanyaan dari guru tersebut dipersilahkan untuk menjelaskanya
didepan kelas. Selanjutnya siswa yang lainnya diberikan kesempatan untuk
memberi jawaban secara bergantian.(Observasi 10 Oktober 2019)Hasil
Wawancara yang dilakukan penulis dengan guru fikih Madrasah Aliyah kuala
tungkal yakni H.M.Samsi, S.Pd.l, menyatakan bahwa:
„‟ Saya dalam pembelajaran fikih mengunakan strategi pembelajaran semua
bisa jadi guru.karena dengan strateg pengelolaan kelas yang efektif ini dapat
menghilangkan kejenuhan anak didik dalam belajar sekaligus dapat
memotivasi siswa yang kurang mau belajar, memberikan kesempatan kepada
setiap anak didik untuk berperan sebagai guru bagi teman-temanya.saya
berikan pertanyaan kepada anak didik kemudian anak didik saya berikan
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kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan secara bergantian
„‟. (Wawancara 13 Oktober 2019).
Hasil wawancara yang dilakukan

penulis dengan anak didik kelas X

Madrasah Aliyah kuala tungkal Maulidia menyatakan bahwa:
„‟Menurut Saya pelajaran fikih ini mudah
saya pahami, cara
mengajarkanya enak materi yang disampaikan tidak terlalu banyak
sehingga saya bisa mengerti apa yang di jelaskan ,ibuk nurhidayah kalau
mengajar sering kuis jadi kami harus mendengarkan dan benar-benar
memahami dengan baik apa yang disampaikan didepan kalau kami bisa
jawab akan dapat hadiah dan kalau tidaak bisa jawab akan dapat hukuman
.‟‟ (Wawancara 14 Oktober 2019)
c .Penutupan pembelajaran
Hasil observasi yang dilakukan penulis terhadap guru fikih madrasah
aliyah kuala tungkal yakni H.M.Samsi, S.Pd.l, sebelum pelajaran ditutup
guru memberikan kesempatan kepada kepada siswa untuk untuk bertanya
tentang materi yang diajarkan setelah itu guru memberikan kesimpulan dari
pembelajaran yang telah disampaikan kemudian guru memberikan saran
kepada anak didik untuk mengulanggi lagi pelajaran dirumah.sebelum
pulang guru memberikan kuis kepada anak didik bagi yang bisa jawab bisa
pulang duluan dan mendapat nilai dari guru. (Wawancara 14 Oktober
2019).Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan guru fikih
Madrasah Aliyah kuala tungkal yakni

H.M.Samsi, S.Pd.l menyatakan

bahwa:„‟penutupan pembelajaran yang saya

lakukan dengan cara

memberikanpertanyaan kepada anak didik tentang materi yang telah
dipelajari hari ini , jadi siapa yang bisa jawab maka bisa pulang duluan, dan
dan mendapatkan nilai dari saya‟‟.(Wawancara 14 Oktober 2019)
Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Anak kelas X Madrasah
Aliyah kuala tungkal yakni menyatakan miranda menyatakan bahwa:
„‟Saya senang belajar dengan ibuk Nurhidayah cara mengajarkanya mudah
di pahami kalau mengajar itu memberikan kuis jadi kami semangat untuk
menjawab pertanyaan dari ibuk yang kawan mulai mengantuk pun bangun
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karena ibuk memberikan kami hadiah dan nilai kalau kami bisa jawab.(
Wawancara 15 Oktober 2019).

2. Kendala Guru Dalam Strategi Pengelolaan Kelas Dalam Meningkatkan
Motivasi Belajar Fikih Siswa Kelas X Di Madrasah Aliyah kuala
tungkal.
a. Kurang Aktifnya siswa dalam belajar
Salah satu syarat pengajaran yang baik ditentukan oleh pengelolaan
dan pengendalian kelas yang baik .suasana kelas yang kondusif sangat
mendukung

kegiatan interaksi educatif, suasana kelas yang kondusif

adalah suasana kegiatan belajar mengajar yang sebagian besar jauh dari
hambatan dan ganguan , baik bersumber dari anak didik maupun dari luar
anak didik. Indikator pengelolaan kelas yang kondusif dibuktikan dengan
giat anak didik dengan belajar dengan penuh perhatian mendengarkan
penjelasan guru yang sedang memberikan bahan pengajaran.Hasil
Observasi yang dilakukan penulis terhadap guru fikih Madrasah Aliyah
kuala tungkal yakni H.M.Samsi, S.Pd.l bahwa selama proses pembelajaran
berlangsung terlihat bahwa anak didik terlihat kurang aktif seperti adanya
yang masih berbicara dengan teman sebangku dan mengantuk saat proses
pembelajaran yang berlangsung. Hasil Wawancara yang dilakukan penulis
dengan

guru fikih Madrasah Aliyah kuala tungkal H.M.Samsi,S.Pd.l ,

menyatakan bahwa:„‟Selama proses pembelajaran berlangsung memang
masih ada sebagian anak didik yang kurang aktif dalam menangapi
pembelajaran seperti seperti masih ada anak didik yang berbicara dengan
teman sebangku dan ada yang mengantuk. Cara saya untuk mengatasi hal
tersebut dengan dengan cara anak yang berbicara tadi menjelaskan apa
yang telah saya jelaskan
perintahkan

sebelumya dan

anak yang mengantuk saya

untuk cuci muka dulu baru kemudian masuk mengikuti

pembelajaran kembali.‟‟.( Wawancara 17 Oktober 2019).
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b. Keterbatasan Buku Sumber Belajar
Sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang dan
wujud tertentu yang dapat digunakan peserta didik dan belajar sehingga
mempermudah peserta didik mencapai tujuan belajar, sumber belajar
adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar kegiatan belajar yang
secara fungsional dan dapat digunakan untuk membantu oplimalisasi hasil
belajar (Wawancara 18 Oktober 2019)
Sumber belajar dapat diartikan sebagai bentuk atau segala sesuatu yang
ada di diri seseorang yang bisa digunakan untuk memenuhi atau memudahkan
terjadinya proses belajar pada diri sendiri atau peserta didik apapun bentuknya
asal bisa digunakan untuk memudahkan proses belajar maka benda itu bisa
dikatakan sumber belajar.(Rusman 2017: 89).
Hasil Observasi

yang dilakukan penulis terhadap guru fikih madrasah

aliyah kuala tungkal yakniH.M.Samsi, S.Pd.l, Bahwasanya yang menjadi
kendala dalam meningkatkan motifasi belajar siswa pada mata pelajaran fikih
ini adalah kurangnya sumber belajar

seperti kurangnya buku-buku yang

berkaitan dalam pembelajaran. (Observasi 18 Oktober 2019)
Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan guru fikih Madrasah
Aliyah kuala tungkal H.M.Samsi, S.Pd.l, menyatakkan bahwa:
„‟ Yang menjadi kendala saya dalam meningkatkan motivasi belajar siswa
pada pelajaran fikih kurangnya sumber belajar seperti buku yang kurang
diperpustakaan itu, saya mengajarkan hanya menggunakan LKS Yang ada
inginya saya kalau ada buku diperpustakaan itu mengajarkan kepada anak
didik tentang pengarang-pengarang buku.‟‟ (Wawancara 18 Oktober 2019).
c. Kurangnya Media Pembelajaran
media pembelajaran merupakan salah satu alat untuk mempertinggi proses
interaksi siswa dengan lingkungan dan sebagai alat bantu mengajar dapat
menunjang penggunaan metode mengaj yang digunakan oleh guru dalam
proses belajar .( Rusman, 2017: 90).
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Hasil Observasi

yang dilakukan penulis terhadap guru fikih madrasah

aliyah kuala tungkal yakni H.M.Samsi,S.Pd.l, selama proses pembelajaran
berlangsung tidak terlihatnya guru

menggunakkan

media dalam proses

pembelajaran masih kurangnya fasilitas media pembelajaran , memang masih
kurangnya media pembelajaran hal ini di karnakan masih kurangnya media
pembelajaran yang membuat guru kesulitan dalam penyampaian materi
pembelajaran agar mampu di pahami anak didik.
D. Hasil Observasi
Dari hasil observasi yang dilakukan penulis terhadap guru fikih Madrasah
Aliyah Kuala tungkal yakni H.M.Samsi, S.Pd.l, bahwasanya yang menjadi
kendala dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran fikih
ini adalah selama belajar berlangsung tidak ada terlihatnya pembelajaran di
luar ruangan guru hanya mengajarkan anak didik di dalam kelas aja tidak ada
melakukan kegiatan belajar di luarruang kelas.( Observasi 19 Oktober2018).
Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan guru fikih Madrasah
Aliyah kuala tungkal H.M.Samsi, S.Pd.l, Menyatakan bahwa:„‟Saya mengajar
anak didik di dalam kelas tidak ada kegiatan seperti karya wisata, dikarenakan
adanya dana untuk melakukan kegiatan seperti itu, sebenarnya saya ingin
melakukan kegiatan –kegiatan yan ada di luar yang dapat memotivasi belajar
siswa untuk semangat belajar fikih‟‟.( Wawancara 19 Oktober 2019).Hasil
Wawancara yang penulis lakukan terhadap anak didik kelas X MadrasahAliyah
Kuala Tungkal yakni Wulandari menyatakan bahwa:„‟Saya senang belajar
fikih, dapat menambah pemahaman-pemahan Agama seperti belajar sholat dan
yang lain-lainya, cara belajarnya bisadi mengerti enak mudah dipahami dan
langsung dengan peraktek-praktek agar mudah dipahami dengan adanya
peraktek tersebut‟‟( Wawancara 19 Oktober 2019).
3. Upaya Guru Strategi Pengelolaan Kelas Dalam Meningkatkan Motivasi
Belajar Fikih Siswa Kelas X Pada Pelajaran Fikih Di Madrasah Aliyah
Kuala Tungkal.
a.Menghidupkan Suasana Aktif Belajar
Agar siswa Aktif seorang guru harus mengusahakan agar murid-muridnya
berpartisipasi, yang dillakukan dalam proses belajar mengajar adalah
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partisipasi

yang aktif

.partisipasiakan

menanamkan

hasil

pengajaran

secaradalam dan teguh.
Hasil observasi yang dilakukan

penulis terhadap guru fikih

yakni

H.M.Samsi, S.Pd.l, secara proses pembelajaran terlihat bahwa usaha yang
dilakukan guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa guru memberikan
kuis kepada anak didik, memberikan hadiah, hukuman, serta nilai kepada anak
didik.
Hasil wawancara yang dilakukanpenulis dengan guru fikih yakni
H.M.Samsi, S.Pd.l, Menyatakan Bahwa:„‟Hal yang dapat saya lakukan untuk
menghidupkan suasana aktif belajar anak didik seperti dengan melakukan
kegiatan tanya jawab kepadaanak didik serta pemberian hukuman kepada anak
didikyang tidak bisa menjawab pertanyaan serta memberikan hadiah maupun
nilai kepada anak yang memiliki potensi dalam menjawab pertanyaan yang
saya berikan dengan cara ini anak didik menjadi berlomba-lomba untuk
menjawab „‟.( Wawancara 19 Oktober 2019)
b. Meningkatkan Buku Sumber Belajar
Hasil observasi yang dilakukan penulis terhadap guru fikih Madrasah
Aliyah Kuala tungkal yakni H.M.Samsi,S.Pd.l, . usaha yang dilakukan guru
dalammeningkatkan motivasi belajar anak didik adalah dengan memanfaatkan
sumber belajar yang ada seperti dengan menggunakan buku lembaran kerja
siswa ( LKS) Yang diberikan

kepadaanak didik yang mana anak didik

diperintah untuk membaca.( Observasi 19 Oktober 2019). Hasil wawancara
yang dilakukan penulis dengan guru fikih Madrasah Aliyah kuala tungkal
H.M.Samsi S.Pd.l, Menyatakan Bahwa:
„‟Yang Dapat Saya lakukan Agar siswa terbantu dalam mengikuti proses
pembelajaran dengan sumber buku

yang tersedia

di sekolah ini, saya

menggunakan buku yang ada berupa LKS dan dengan tambahan buku fikih
dari Departemen Agama‟‟. ( Wawancara 20 Oktober 2019)
c. Meningkatkan Media Pembelajaran
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Media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan
pesan atau informasi dari pengajar

atau instruktur kepada peserta

belajar‟‟.(Wawancara 20 Oktober 2019)
Hasil Wawancara yang dilakukan penulis dengan guru fikih Madrasah
Aliyah kuala tungkal H.M.Samsi, S.Pd.l, menyatakan bahwa:„‟Tidak banyak
usaha

yang dapat

saya lakukan dalam peningkatan penggunaan media

pembelajaran untuk meningkatkan motivasi yang saya gunakan karton sesuai
dengan materi yang saya ajarkan‟‟.( Wawancara 20 Oktober 2019)
Hasil Wawancara yang penulis lakukan terhadap anak didik kelas X
Madrasah Aliyah kuala tungkal yakni, M.Riko Menyatakan bahwa:„‟Menurut
saya pelajaran fikih mudah dipahami apalagi disertai dengan langsung praktek
agar lebih mudah untuk memahami dan mengamalkanya dalam kehidupan
sehari-hari‟‟.(Wawancara 25 September 2019)
d.Pemberian tugas rumah
Hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan

guru fikih Madrasah

Aliyah kuala tungkal yakni, H.M.Samsi, S.Pd.l, Menyatakan bahwa:„‟Usaha
yang saya lakukan untuk memberikan pengalaman lebih kepadaanak didik
dalam proses pembelajaran maka saya memberikan tugas dirumahkepada
mereka baik secara individu maupun berkelompok

yang bahan ajaranya

diambil melalui internet yang bahan ajaranya harus mereka baca dan pahami di
rumah terlebih dahulu selanjutnya

nanti waktu pembelajaran baru di

presentasekan di depan dan didiskusikan bersama „‟.( Wawancara 25 Oktober
2019).
Hasil Wawancara yang penulis lakukan terhadap anak didik kelas X
Madrasah Aliyah kuala tungkal yakni,M.Akbar Menyatakan Bahwa:„‟Saya
Termotivasi dengan strategi pembelajaran dan pengelolaan kelas yang efektif
yang dilakukan ibuk Nurhidayah, membuat saya semangat termotivasi untuk
belajar , sebelum pembelajaran fikih dimulai saya terlebih dahulu dirumah
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nanti kalau nanti saya kurang paham tentang pembelajaran saya tanyakan
dengan teman

sekelas yang lebih memahami kemudian dengan ibuk

nurhidayah disekolah.‟‟( Wawancara 20 Oktober 2019).
Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan guru fikih
Madrasah Aliyah kuala tungkal yakni H.M. Samsi, S.Pd.l, Menyatakan bahwa:
„‟Alhamdullilah dengan strategi dan pengelolaan kelas yang saya gunakan
mengalami

peningkatan

separti

anak

didik

yang

mulai

membaca,

memahami,sebelum pembelajaran dimulai anak didik lebih aktif bertanya.‟‟(
Wawancara 20 Oktober 2019).

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berdasarkan judul Skripsi
Yakni Strategi Pengelolaan Kelas Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Fikih
Siswa

Kelas X Di

Pondok

Madrasah Aliyah

Pondok

Pesantren

Sa‟adatulAbadiyah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung jabung Barat Sebagai
Berikut:
1) Strategi Pengelolaan kelas guru fikih Dalam meningkatkan motivasi
belajar Fikih siswa di kelas X Madrasah Aliyah kuala tungkal dengan
penyajian materi yang dapat dipahami dengan adanya pemberian kuis,
game, dan tanya jawab. Strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru
fikih dan pengelolaan kelas yang kondusif.Everyone Is A Teacher Here(
Semua bisa jadi guru).
2) Kendala yang dihadapi guru dalam meningkatkan motivasi belajar Fikih
siswa pada mata pelajaran fikih dikelas X Madrasah Aliyah kuala tungkal
adalah kurang aktifnya siswa dalam blajar, terbatasnya

buku sumber

belajar , kurangnya media pembelajaran, belajar hanya tempat tertentu.
3)

Usaha yang dilakukan guru fikih dalam meningkatkan motivasi belajar
siswa pada pada mata pelajaran fikih di kelas X Madrasah Aliyah kuala
tungkal

adalah dengan menghidupkan suasana aktif belajar ,

meningkatkan buku sumber belajar , meningkatkan pengunaan media
belajar, pembelajaran tugas rumah .dengan strategi pembelajaran serta
usaha

yang dilakukan guru fikih

lakukan mulai terlihat dapat

meningkatkan motivasi belajar siswa yang mulai membaca buku-buku
fikih dan Aktif dalam bertanya.
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B. Kritik dan saran
Sebelum Mengakhiri Tulisan ini peneliti ingin memberikan sekilas saran
atau masukan yang sekiranya berguna dan bermanfaat bagi lembaga pendidikan
Madrasah Aliyah Kuala tungkal Adapun Saran Dari Peneliti Sebagai Berikut:
1. Kepada Kepala Madrasah Aliyah Kuala Tungkal untuk membenahi sistem
pengajaran yang telah ada dan melakukan inovasi baru untuk peningkatan
motivasi belajar Fikih siswa.
2. Kepada Guru Mata Pelajaran fiqih Madrasah Aliyah kuala tungkal agar
menerapkan strategi pembelajaran dan inovasi baru dalam pembelajaran
untuk meningkatkan motivasi belajar siswa.
3. Kepada Siswa yang mengikuti proses pembelajaran pada mata pelajaran
fiqih untuk terus meningkatkan motivasi diri untuk terus semangat dalam
belajar.
C. PENUTUP
Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari
bahwa di dalam skripsi ini belum sempurna masih banyak terdapat kesalahan
baik dari segi penulisan, isi, pengutipan maupun bahasa yang digunakan . untuk
itu penulis mengharapkan

kritik dan saran

yang membangun untuk

menyempurnakan skripsi ini.Penulis juga mengucapkan

terimakasih kepada

bapak dan ibu dosen yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini.
Penulis

Mardiana
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DOKUMENTASI
Saat proses belajar mengajar

Setelah proses belajar mengajar

Melakukan wawancara dengan kepala sekolah Madrasah Aliyah

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IPD)

Judul Skripsi : Strategi Pengelolaan Kelas Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar
Fikih Siswa Kelas X

Madrasah Aliyah Di Pondok Pesantren SA’Adatul

Abadiyah KualaTungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
A.Observasi
1. Strategi yang digunakan guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa
2. kendala guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa
3.Usaha yang dilakukan guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa
4.kondisi pembelajaran fikih
5.Kondisi pelaksanaan Pembelajaran
6. Situasi dan kondisi siswa ketika belajar fikih
7.Kondisi Lingkungan ketika belajar
8.Kondisi pengetahuan guru dalam belajar
9.Hasil yang dicapai guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa
B.Wawancara
a.guru
1.Bagaimana Strategi

pembelajaran

yang digunakan

guru pada

pelajaran fikih dalam meningkatkan motivasi belajar siswa ?

mata

2. Apa kendala guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa ?
3. Apa usaha guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata
pelajaran fikih ?
4. Apakah ada persiapan RPP dalam perencanaan pembelajaran ?
5. Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran pada mata pelajaran fikih?
6. Apa Saja yang dilakukan apabils anak merasa jenuh dan bosan ketika sedang
belajar ?
7. Bagaimana Hasil Yang dicapai guru dalam meningkatkan motivasi belajar
guru ?
8.Apa Hambatan Guru Fikih Dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada
mata pelajaran fikih?
C. Dokumentasi
1. Historis dan Geografis Sekolah Madrasah Aliyah Kuala Tungkal Kabupaten
Tanjung Jabung Barat.
2. Struktur Organisasi sekolah Madrasah Aliyah Kuala Tungkal Kabupaten
Tanjung Jabung Barat.
3. Keadaan Sarana dan Prasarana sekolah Madrasah Aliyah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
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