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MOTTO 

ِبِل َكْيَف ُخِلَقتْ  )81(  َوإِ َلى السََّماِء َكْيَف رُِفَعتْ  )81(  َأَفََل يَنظُُروَن ِإَلى ٱْْلِ

 َوِإَلى اْلِجَباِل َكْيَف ُنِصَبتْ  )81(  َوِإَلى اْْلَْرِض َكْيَف ُسِطَحتْ  )02(
“Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan? Dan 

kepada langit, bagaimana ia ditinggikan? Dan kepada gunung-gunung bagaimana 

ia ditegakkan?, dan kepada bumi bagaimana ia dihamparkan?” 

 (Al-Ghosiyah [30] : 17-20)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                           
1
Muchtam Al-Batani, Terjemahan Superlengkap Juz Amma (Yogyakarta: Ilmu Cemerlang Group, 
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ABSTRAK 

Farah Fitriatuz Zakiah, 2021: Pengaruh Penerapan Media Pembelajaran Lectora 

Inspire Terhadap Minat Belajar Fiqih Pada Siswa Kelas X di MA Nurus Sholah 

Yosowilangun, Lumajang. 

 

Kata Kunci: media pembelajaran, lectora inspire, minat belajar, fiqih 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya minat belajar peserta didik 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pra 

penelitian di MA Nurus Sholah Yosowilangun, Lumajang yang terdiri dari 40 

siswa kelas X, hanya 28 % peserta didik yang minat belajarnya tinggi. Peneliti 

merasa tertarik meneliti fenomena tersebut dari sudut pandang berpangaruh 

tidaknya media pembelajaran yang diterapkan terhadap minat belajar siswa. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat  pengaruh 

penerapan media pembelajaran lectora inspire terhadap minat belajar fiqih pada 

siswa kelas X di MA Nurus Sholah Yosowilangun, Lumajang. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan media 

pembelajaran lectora inspire terhadap minat belajar fiqih pada siswa kelas X di 

MA Nurus Sholah Yosowilangun, Lumajang.  

Adapun pendekatan yang penulis gunakan yaitu pendekatan kuantitatif 

dengan jenis penelitian survei. Teknik pengumpulan data menggunakan 

angket/kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Kuesioner sebagai instrumen 

penelitian dilakukan untuk memperoleh data X dan Y dan kemusian dianalisis 

dengan teknik analisis regresi satu prediktor dengan skor deviasi.  

Sementara itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

eksperimen. Eksperimen yang digunakan adalah Quasi Eksperimental Design. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X yang berjumlah 36 siswa yang 

terbagi dalam dua kelas. Dan kemudian diambil 2 kelas sebagai sampel. Teknik 

analisis data menggunakan rumus ‘T-test’. Perhitungan yang digunakan adalah 

analisis perbandingan skor post test dari kelas kontrol dengan kelas eksprimen. 

Harga signifikansi perbandingan post test sebesar 0,000 < 0,05, yang berarti  hal 

tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara skor post test 

kelas kontrol dengan dengan skor post test kelas eksperimen.  

Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa penerapan media 

pembelajaran aplikasi Lectora Inspire berpengaruh secara signifikan terhadap 

minat belajar fiqih pada siswa kelas X di MA Nurus Sholah Yosowilangun, 

Lumajang. Minat belajar fiqih peserta didik yang diajar dengan menggunakan 

media lectora inspire lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol yang tidak 

menggunakan media lectora inspire. 

 

 

 

 

 

 



 

x 

 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN SAMPUL ........................................................................................... i 

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................................... ii 

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................. iii 

MOTTO ................................................................................................................ iv 

PERSEMBAHAN ................................................................................................... v 

KATA PENGANTAR .......................................................................................... vi 

ABSTRAK ............................................................................................................ ix 

DAFTAR ISI .................................................................................................... ...... x 

DAFTAR TABEL .............................................................................................. xiii 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xv 

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 

A.ALatar Belakang Masalah ............................................................................. 1  

B.ARumusan Masalah .................................................................................... 11  

C.ATujuan Penelitian ...................................................................................... 12  

D.AManfaat Penelitian ................................................................................... 12  

E.ARuang Lingkup Penelitian ........................................................................ 14  

1.  Variabel Penelitian ............................................................................ 14 

2.  Indikator Variabel ............................................................................. 15 

F.ADefinisi Operasional ................................................................................. 16  

G.AAsumsi Penelitian ..................................................................................... 17  

H.AHipotesis ................................................................................................... 18  



 

xi 

 

I.AaSistematika Pembahasan .......................................................................... 19  

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN ................................................................... 21 

A.APenelitian Terdaulu .................................................................................. 21 

B.AKajian Teori .............................................................................................. 27 

BAB III METODE PENELITIAN ..................................................................... 54 

A.APendekatan dan Jenis Penelitian ............................................................... 54 

B.APopulasi dan Sampel ................................................................................ 55 

C.ATeknik dan Instrumen Pengumpulan Data ............................................... 56 

D.AAnalisi Data .............................................................................................. 61 

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS ................................................ 67 

A.AGambaran Obyek Penelitian .................................................................... 67 

B.APenyajian Data .......................................................................................... 70 

C.AAnalisis dan Pengujian Hipotesis ............................................................. 75 

D.APembahasan .............................................................................................. 86 

BAB V PENUTUP ................................................................................................ 91 

A.ASimpulan .................................................................................................. 91 

B.ASaran-saran ............................................................................................... 92 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 93 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Pernyataan Keaslian Tulisan 

Matrik Penelitian 

Validasi Quesioner 

Data Siswa 

Biodata Peneliti



 

xiii 

 

DAFTAR TABEL 

No uraian  Hal 

2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian ................................................................... 26 

3.1 Desain Penelitian Nonquivalent Control Group .................................................. 57 

3.2 Tabel Interpretasi Uji Realibitas .......................................................................... 63 

3.3 Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi ............................................................ 67 

4.1 Hasil Jumlah Quesioner Pre Test ......................................................................... 73 

4.2 Hasil Distribusi Frekuensi Minat Belajar (Pre Test Kelas Eksperimen) ............. 74 

4.3 Hasil Distribusi Frekuensi Minat Belajar (Pre Test Kelas Eksperimen) ............. 74 

4.5 Hasil Jumlah Quesioner Post Test........................................................................ 75 

4.6 Hasil Distribusi Frekuensi Minat Belajar (Post Test Kelas Eksperimen) ............ 76 

4.7 Hasil Distribusi Frekuensi Minat Belajar (Post Test Kelas Eksperimen) ............ 76 

4.9 Hasil Output SPSS Rekapitulasi Kuesioner Uji Validitas ................................... 78 

4.10 Hasil Output SPSS Uji Reliabel ......................................................................... 79 

4.11 Hasil Output SPSS Uji Normalitas .................................................................... 81 

4.12 Hasil Output SPSS Uji Homogenitas ................................................................. 83 

4.13 Hasil Output SPSS Uji Independent Sample T-Test Perbandingan Skor Pre Test 

Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen ........................................................................ 85 

4.14 Hasil Output SPSS Paired Sample T-Test Skor Pre Test Ke  Post Test Kelas 

Kontrol dan Eksperimen  ........................................................................................... 87 

4.15 Hasil Output SPSS Uji Independent Sample T-Test Perbandingan Skor Post 



 

xiv 

 

Test Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen................................................................. 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xv 

 

DAFTAR GAMBAR 

No uraian  Hal 

1.1 Persentase Quesioner Minat Belajar Siswa ............................................................ 4 

4.4 Persentase (Pre Test) Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol ............................... 74 

4.6 Persentase (Post Test) Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol .............................. 76 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang 

sangat pesat. Hal itu terbukti dengan maraknya peralatan canggih dan berbagai 

macam elektronik yang didesign untuk memudahkan kita dalam menjalankan 

berbagai aktivitas. Di dalam dunia pendidikan, perkembangan tersebut dapat 

dilihat melalui media pembelajaran yang semakin beragam baik berupa media 

konvensional maupun media berbasis IT yang dikembangkan menjadi teknologi 

pendidikan. 

 Sejatinya media pembelajaran  adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar 

mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar.
2
  

Media pembelajaran merupakan salah satu komponen penting yang harus 

dikembangkan demi menunjangnya mutu dan kualitas pendidikan sehingga dapat 

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memliki integensi yang 

tinggi. 

Pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan potensi-potensi pembawaan jasmani maupun rohani sesuai 

dengan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan 

                                                           
2
 Baharudin dan Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar & Pengajaran (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015). 

10. 



2 

 

 

 

bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus 

dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu 

kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) 

untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka.3 

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyatakan, 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membetuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.4 

Undang-undang tersebut di atas memperjelas bahwasanya tujuan 

pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembang-

kan manusia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan  keterampilan, 

kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta 

memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

Hal ini sejalan dengan hakikat pembelajaran PAI di sekolah atau 

madrasah yaitu adanya proses transfer nilai pengetahuan, keterampilan dan juga 

sikap. Kemudian di dalam proses pencapain ketiga kompetensi tersebut, tentu 

sangat di pengaruhi oleh beberapa faktor eksternal dan internal. Faktor eskternal 

                                                           
3
 Fuad Ihsan, Dasar-dasar Pendidikan (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 1-2. 

4
 Team Citra Umbara,Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  

(Bandung:Citra Umbara, 2017),  6. 
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diantaranya latar belakang keluarga, sekolah dan masyarakat sedangkan faktor 

internal yaitu faktor fisiologis dan psikologis. Faktor fisiolgis merupakan kondisi 

umum jasmani siswa, sedangkan faktor psikologis merupakan internal yang 

berpengaruh pada diri siswa di antaranya adalah intelegensi, sikap, bakat, minat 

dan motivasi belajar.5 

Sedangkan melihat salah satu kondisi permasalahan pembelajaran yang 

terjadi di MTs Al-Mawaddah Ponorogo. Banyak peserta didik yang kurang 

mampu mencapai nilai kriteria minimum yang seharusnya dicapai. Hal ini 

terbukti ketika selama ini nilai rata – rata pelajaran fiqih di MTs Al-Mawaddah 

Ponorogo. Berdasarkan data yang dimiliki nilai dari tiga tahun terakhir menurun, 

hal ini dapat dilihat dari data sebagai berikut: tahun 2017 nilai rata–rata sebesar 

82,5, tahun 2018 nilai rata–rata sebesar 71,6, tahun 2019 nilai rata–rata sebesar 

63,5.
6
 

Hal tersebut menandakan bahwa terdapat turunnya hasil belajar, 

dikarenakan kurang adanya minat belajar siswa, keaktifan siswa, partisipasi 

siswa dan perhatian siswa terhadap pelajaran tersebut. Oleh karena itu, sebagai 

tenaga pendidik mereka mengupayakan untuk mengubah dan juga mendesain 

sebuah media pembelajaran  yang nantinya dapat menarik minat belajar siswa 

dengan mengaplikasikan media pembelajaran berbasis lectora ke dalam 

                                                           
5
 Baharuddin & Wahyuni, Esa Nur.Teori Belajar dan Pembelajaran. (Jogjakarta: ArRuzz Media,2009) 

23. 
6
 Anisa Yunita, “Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Lectora terhadap Motivasi Belajar Siswa 

pada Mata Pelajaran Fiqih kelas VIII MTs Al-Mawaddah Coper Jetis” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 

2020), 9. 
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pelajaran fiqih, agar siswa lebih termotivasi dalam belajar fiqih sehingga nilai 

atau hasil  

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah 

rendahnya kualitas pendidikan baik dilihat dari proses pendidikan yang sedang 

berjalan maupun produk hasil pendidikan itu sendiri. Rendahnya kualitas 

pendidikan tersebut merupakan   gambaran kualitas proses penyelenggaraan 

sistem pendidikan dimana terkait banyak unsur, namun proses belajar 

mengajar merupakan jantungnya pendidikan yang harus diperhitungkan karena 

pada kegiatan pembelajaran inilah transformasi berbagai konsep, nilai serta 

materi pendidikan diintegrasikan.7 

Dalam proses belajar mengajar kehadiran media mempunyai arti 

penting, karena dalam kegiatan tersebut, bahan materi ajar yang akan 

disampaikan dapat dibantu   dengan menghadirkan media sebagai penunjang. 

Media dapat mewakili apa yang kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata 

atau kalimat tertentu. Bahkan keabstrakan bahan dapat dikonkritkan dengan 

kehadiran media. 8 

Selain itu banyak manfaat dari penggunaan media, beberapa diantaranya 

adalah mengatasi keterbatasan ruang, waktu  serta tenaga, menimbulkan gairah 

belajar siswa dan interaksi antara murid dan sumber belajar serta guru semakin 

terlihat. Hal ini berkaitan dalam surat An-Nahl ayat 44 yang berbunyi: 

                                                           
7
 Samani, Belajar Dan Pembelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014),  9. 

8
 Arsyad, Media Pembelajaran, 10. 
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ُرونَ  كَّ َف  َ ت  َ ي ْم  ُه لَّ َع َوَل ْم  ِه ْي َل ِإ زَِّل   ُ ن ا  َم ِس  نَّا ل ِل  َ ِّيِّ  َ ب ُت ِل َر  ذِّْك ل ا َك  ْي َل ِإ ا  َن َزْل  ْ ن  َوَأ
Artinya: “Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan 

pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya 

mereka memikirkan”.9 

Dari tafsir di atas dapat dinyatakan bahwa penggunaan media dalam 

pembelajaran harus mempertimbangkan aspek pesan yang disampaikan adalah 

positif, dan bahasa yang santun sebagai sarana penyampai pesan, dan jika 

dibantah pun seorang pendidik harus menjelaskannya dengan bahasa yang logis, 

agar peserta didik dapat menerima dengan baik. 10 

Proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang 

mengedepankan teknologi pendidikan tentu saja akan lebih cepat menciptakan 

suasana belajar yang menarik dan menyenangkan bagi siswa tanpa meninggalkan 

susbtansi pembelajaran yang harus di sampaikan.
11

 

Teknologi pendidikan mempunyai karakteristik tertentu yang sangat 

relevan bagi kepentingan pendidikan teknologi pendidikan memungkinkan 

adanya (1) penyebaran informasi secara luas, merata, cepat, seragam dan 

terintegrasi, sehingga dengan demikian pesan dapat disampaikan sesuai dengan 

isi yang dimaksud, (2) teknologi pendidikan dapat menyajikan materi secara 

logis, ilmiah dan sistematis serta mampu melengkapi, menunjang, memperjelas 

konsep-konsep, prinsip-prinsip atau proposisi materi pembelajara, (3) teknologi 

                                                           
9
 Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2006), 252. 

10
 M Ramli, “Media Pembelajaran Perspektif Al-Qur’an dan Hadis”, dalam Ittihad Jurnal Kopertais 

Wilayah XI Kalimantan Volume 13 No.23 April 2015,  133. 
11

 Novia Lestari, Media Pembelajaran Berbasis Multimedia Interaktif (Jawa Tengah: PT Lakeisha, 

2019). 
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pendidikan menjadi patner guru dalam rangka mewujudkan proses belajar 

mengajar yang efektif, efesien dan produktif sesuai dengan kebutuhan dan 

tuntunan anak didik, (4) teknologi pendidikan dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber belajar dapat menyajikan materi secara lebih menarik, lebih-lebih jika 

disertai dengan kemampuan memanfaatkannya12 

Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah komunikasi, yaitu 

penyampaian informasi dari berbagai sumber melalui metode tertentu ke 

penerima informasi. Informasi yang di komunikasikan adalah isi ajaran atau 

pendidikan yang ada dalam kurikulum, sumber pesannya bisa guru, siswa, orang 

lain ataupun peneliti buku, salurannya media pendidikan dan penerima pesannya 

adalah siswa atau juga guru.13 

Dalam proses belajar mengajar, guru memiliki keterbatasan dalam 

mengajar siswa. Interaksi guru dan siswa terlalu banyak sehingga menjadikan 

aktivitas belajar tidak optimal, karena data dan informasi yang tersampaikan 

kepada siswa tidak maksimal. Oleh karena itu dengan adanya komputer terlebih 

jika di lengkapi dengan media internet dan LCD projector, siswa akan mampu 

mengaktifkan semua indera dan melalui melihat, mendengar, dan membaca. 

Sebagai seorang pendidik, Guru seharusnya mengenal apa dan 

bagaimana serta apakah media pembelajaran yang cocok untuk mendukung 

peningkatan kualitas pendidikan. Sangat banyak potensi yang dimiliki guru, 

                                                           
12

 Arsyad. Media Pembelajaran , 14. 
13

 Baharudin dan Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar & Pengajaran (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015). 

13. 
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Guru yang menguasai media pembelajaran dalam melakukan inovasi 

pembelajaran. Oleh karena itu, seorang guru dituntut agar mengembangkan 

metode pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran yang ada di 

sekolah. Dengan menggunakan media proses pembelajaran akan lebih efektif, 

karena bukan hanya guru yang aktif melainkan siswa juga ikut dilibatkan 

sehingga timbul timbal baliknya, dengan seperti itu akan dapat meningkatkan  

minat belajar siswa dalam setiap mata pelajaran yang di ajarkan. 

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal 

atau aktifitas, minat pada dasarnya adalah penerimaan akan sesuatu hubungan 

antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri. Semakn kuat atau dekat hubungan 

tersebut, semakin Minat yang timbul dari kebutuhan anak merupakan faktor 

pendorong bagi anak dalam melaksanakan usahanya. Jadi dapat dilihat bahwa 

minat sangat penting dalam pendidikan, sebab merupakan sumber dari usaha 

anak dan tidak perlu mendapat dorongan dari luar apabila pekerjaan yang 

dilakukan cukup menarik minatnya. 

Adapun ciri-ciri siswa yang memiliki minat belajar, siswa yang berminat 

dalam belajar mempunyai ciri- ciri sebagai berikut: 

1. Mempunyai kecenderungan yang tetap untuk untuk memperhatikan dan 

mengenang                   sesuatu yang dipelajari secara terus menerus. 

2. Ada rasa suka dan senang pada sesuatu yang diminati. 

3. Memperoleh suatu kebanggaan dan kepuasan pada sesuatu yang diminati. 

4. Ada rasa keterikatan pada sesuatu aktivitas-aktivitas yang diminati. 
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Dengan demikian materi pembelajaran yang terkait dengan materi yang 

diajarakan, salah satunya adalah materi fiqih di Madrasah Aliyah Nurus Sholah 

Yosowilangun. Mata pelajaran fiqih yang identik dengan penyampaian monoton 

secara ceramah oleh guru, membuat siswa menjadi jenuh, bosan dan kurang 

memiliki minat belajar, hal tersebut terbukti berdasarkan hasil survey pra 

penelitian dengan membagikan 20 butir kuesioner yang di lakukan di MA Nurus 

Sholah Yosowilangun, bahwa dari 36  siswa kelas X terdapat 24% siswa yang 

minat pelajaran fiqih, 26% siswa ragu-ragu, dan 50 % siswa tidak minat 

pelajaran fiqih.
14

  

Tabel 1.1 

Presentase Quesioner Minat Belajara Siswa 

 

Dari presentase diatas menunjukkan bahwa terdapat pokok permasalahan 

yang dihadapi ketika 50% siswa menjawab tidak mimiliki minat belajar dan 26% 

                                                           
14

 Observasi di MA Nurus Sholah Yosowilangun Lumajang, 11 Januari 2021  
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menjawab ragu ragu terhadap pelajaran fiqih. Hal ini disebabkan beberapa 

faktor, di antaranya terdapat beberapa siswa yang tidak faham materi fiqih 

dikarenakan media yang digunakan kurang memfasilitasi penunjang siswa dalam 

pemahaman materi sehingga media yang digunakan tidak bervariatif dan juga 

monoton, kemudian penyampaian materi yang disampaikan oleh guru kurang 

dapat di tangkap secara efektif dan efisien sehingga siswa tidak fokus dan tidak 

bisa memamahi isi materi, serta siswa yang tidak dapat berdiskusi secara aktif  

di dalam proses pembelajaran mengakibatkan kejenuhan dan rendahnya minat 

belajar siswa terhadap matari tersebut.
15

 

Permasalahan tersebut tentu saja dapat di atasi oleh seorang guru dengan 

beberapa upaya, salah satunya dengan mengambangkan media pembelajaran 

yang memanfaatkan teknologi pendidikan Multimedia. Multimedia adalah 

berbagai macam kombinasi grafik, teks, suara, video dan animasi. 

Penggabungan ini merupakan suatu kesatuan yang secara bersama-sama 

menampilkan informasi, pesan, atau isi pelajaran, dan interaktif adalah suatu 

proses hubungan timbal balik atau komunikasi dua arah yang memiliki tujuan 

tertentu.
16

 Pembuatan media pembelajaran berbasis multimedia dapat 

menggunakan berbagai macam perangkat lunak, salah satunya lectora inspire. 

Dengan program aplikasi Lectora Inspire ini, materi dapat disajikan 

dalam tampilan yang menarik disertai dengan video singkat yang dapat mewakili 

                                                           
15

 Observasi di MA Nurus Sholah Yosowilangun Lumajang, 13 Januari 2021. 
16

 Novia Lestari. Media Pembelajaran Berbasis Multimedia, 7. 
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penyampaian nilai-nilai dari materi yang disajikan
17

. Dengan demikian, media 

ini dapat digunakandalam pembelajaran  mandiri tanpa meningalkan substansi 

materi yang harus disampaikan oleh guru ketika pembelajaran berlangsung. 

Lectora Inspire merupakan software yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan konten digital materi ajar dan materi uji berbentuk multimedia 

dinamis, mudah (user friendly) dan berkualitas tanpa membutuhkan keahlian 

desain seni dan grafis serta pemrograman yang tinggi untuk mengikuti dinamika 

perubahan sistem belajar mengajar. 
18

Dengan kelebihan yang dimilikinya, 

program Lectora Inspire sangat kompatibel digunakan untuk membuat media 

pembelajaran mandiri. 

Dengan adanya media Lectora Inspire yang dibuat oleh seorang guru, hal 

ini dapat menjadi sebuah inovasi atau terobosan baru dalam menyampaikan 

materi pelajaran yang ada di sekolah, salah satu nya media ini dapat di 

aplikasikan langsung dalam menyampaikan materi pelajaran fiqih kelas X di MA 

Nurus Sholah Yosowilangun.  

Mata pelajaran fiqih biasanya identik dengan penyampaian materi secara 

monoton yang hanya berpusat pada guru saja, sedangkan peserta didik hanya 

mendengarkan, mencatat materi dan hal tersebut bersifat pasif. Hal ini akan 

menimbulkan dampak kejenuhan, rasa bosan dan tidak fokusnya peserta didik 

                                                           
17

 Dewi Salma Prawiradilaga dan Eveline Siregar, Mozaik Teknologi Pendidikan (Jakarta: Kencana, 

2008), 7. 
18

 Balai Teknologi dan Komunikasi Pendidikan DIY “Media Pembelajaran dengan program Lectora 

Inspire” 2013. 



11 

 

 

 

terhadap materi yang diajarkan. Seorang guru seharusnya berperan sebagai 

fasilitator dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan namun tidak 

meninggalkan substansi materi pelajaran yang harus disampaikan kepada siswa.  

MA Nurus Sholah menerapkan Kurikulum 2013 yang bersifat 

kompetensi, dimana kompetensi tersebut antara lain: Afektif, Kognitif dan 

Psikomotorik. Jadi setiap peserta dituntut untuk aktif di dalam pembelajaran, 

sedangkan seorang guru berperan sebagai fasilitator. Maka dari itu, seorang guru 

harus bisa menstimulus keaktifan atau peran peserta didik dalam memahami dan 

mengembangkan materi pelajaran, dengan cara mengaplikasikan media Lectora 

Inspire yang di dalamnya sudah tersedia materi pelajaran fiqih, biasanya 

disajikan dalam bentuk video, gambar, maupun audio. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengangkat permasalahan 

tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul, “Pengaruh Penerapan Media 

Pembelajaran Lectora Inspire Terhadap Minat Belajar Fiqih Pada Siswa Kelas X 

di MA Nurus Sholah Yosowilangun, Lumajang”.  

B. Rumusan Masalah  

Bagian ini akan mencantumkan semua rumusan masalah yang akan dicari 

jawabannya melalui proses penelitian. Adapun masalah penelitian yang dicari 

jawaban dan dicapai ialah:  

Apakah terdapat  pengaruh penerapan media pembelajaran lectora 

inspire terhadap minat belajar fiqih pada siswa kelas X di MA Nurus Sholah 

Yosowilangun, Lumajang? 
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C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah gambaran tentang arah yang akan dituju 

dalam proses melakukan penelitian. Tujuan penelitian ini diwajibkan sesuai dan 

mengacu pada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun 

tujuan penelitian pada penelitian ini adalah:  

Untuk mengetahui pengaruh penerapan media pembelajaran Lectora 

Inspire terhadap minat belajar fiqih pada siswa kelas X di MA Nurus Sholah 

Yosowilangun, Lumajang 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan di MA Nurus Sholah Yosowilangun pada 

siswa kelas X diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti bagi kalangan 

akademik maupun non-akademik. Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil 

penelitian ini adalah:  

1) Manfaat Teoritis 

Pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran Lectora 

Inspire dapat dijadikan referensi dan sebagai salah satu bentuk inovasi dalam 

pengembangan pembelajaran fiqih. 

2) Manfaat Praktis  

a. Bagi Siswa 

1. Membantu siswa dalam memahami pembelajaran fiqih.  

2. Meningkatkan minat belajar siswa untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran fiqih. 
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3. Siswa memperoleh pengalaman baru cara belajar Sejarah Kebudayaan 

Islam yang efektif, menarik, dan menyenangkan serta mudah 

memahami materi yang dipelajari.  

4. Mampu meningkatkan hasil belajar mata pelajaran fiqih pada siswa 

kelas X MA Nurus Sholah Yosowilangun. 

b. Bagi Guru 

1. Dalam menggunakan dan mengembangkan media pembelajaran yang 

efektif dan variatif, serta mengukur keefektifan guru dalam mengajar.  

2. Dapat mengembangkan kreativitas guru dalam menciptakan variasi 

pembelajaran di kelas.  

c. Bagi Sekolah 

1. Meningkatkan kualitas akademik siswa khususnya mata pelajaran 

fiqih.  

2. Menjadi panduan inovatif media fiqih yang diharapkan dapat dipakai 

untuk kelas-kelas lainnya. 

d. Bagi Peneliti 

1. Menjadi bekal peneliti untuk mengembangkan mata pelajaran fiqih 

agar siap melaksanakan tugas di lapangan dan di masyarakat. 

2. Dapat mempraktekkan secara langsung pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan media pembelajaran Lectora Inspire untuk mata 

pelajaran fiqih, sekaligus sebagai contoh untuk dapat dilaksanaakan, 

dan dikembangkan di lapangan. 
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3. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapat gelar sarjana 

pendidikan 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian  

1. Variabel Penelitian 

Variabel adalah istilah kunci penelitian yang keberadannya senantisa 

dapat diukur melalui metode penelitian tertentu, sehingga dalam penelitian 

mengindentifiasinya bisa dilakukan dengan cara melihat  subjek 

penelitian dan objek penelitian.
19

 

Secara teoritis, Hatch dan Farhady sebagaimana dikutip oleh Sugiyono 

mendefinisikan variabel sebagai atribut seseorang, atau obyek, yang 

mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek 

dengan obyek yang lain.20 Menurut hubungan antara satu variabel dengan 

variabel yang lain, maka variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu: 

a. Variabel Independen 

Variabel independen sering disebut sebagai variabel stimulus, 

prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai 

variabel bebas.21 Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, 

menjelaskan atau menerangkan variabel yang lain yaitu variabel 

                                                           
19

 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan (Jakarta:  Prenada 

Media Grup, 2014), 102. 
20

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 38. 
21

 Sugiyono, 38. 

https://penelitianilmiah.com/subjek-penelitian/
https://penelitianilmiah.com/subjek-penelitian/
https://penelitianilmiah.com/objek-penelitian/
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dependen.22 Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah  media 

pembelajaran Lectora Inspire yang diberi simbol (X). 

 

b. Variabel Dependen 

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, 

konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel 

terikat.23 Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

diterangkan oleh variabel lain (variabel independen) tetapi tidak dapat 

mempengaruhi variabel yang lain.24 Dalam penelitian ini variabel 

terikatnya adalah minat belajar siswa MA. Nurus Sholah kelas X yang 

diberi simbol (Y). 

Variabel (X)      Variabel (Y) 

 

 

2. Indikator Variabel 

Indikator, menurut Suharsimi Arikunto dikutip oleh Riduwan adalah 

menunjukkan atau menyatakan sesuatu yang menjadi petunjuk bagi sub 

variabel atau dimensi atau variabel itu sendiri.25Adapun rincian indikator 

variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Media Pembelajaran Lectora Inspire (Variabel X), indikatornya yaitu: 

Indikator dari media pembelajaran Aplikasi Lectora Inspire ini adalah 

                                                           
22

 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, 109. 
23

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, . 39. 
24

 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan,  109. 
25

 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2013), 36. 

Media Pembelajaran 

Lectora Inspire 

 

Minat Belajar Siswa 
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alat pengembangan belajar Elekronik (e-learning), juga dikenal sebagai 

perangkat lunak authoring yang dikembangkan oleh Trivantis 

Corporation. Lectora digunakan untuk membuat kursus pelatihan 

online, penilaian, dan presentasi. 

b. Minat Belajar Siswa (Variabel Y), indikatornya yaitu: 

1. Adanya perasaan suka atau perasaan senang   

2. Adanya ketertarikan, kesadaran atau upaya-upaya untuk belajar. 

3. Adanya perhatian siswa. 

4. Keterlibatan siswa 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap 

dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata 

dalam lingkup obyek penelitian atau obyek yang diteliti.  

1. Media Pembelajaran Lectora Inspire 

Media Pembelajaran Lectora inspire adalah media pengembangan 

belajar Elekronik (e-learning), juga dikenal sebagai perangkat lunak 

authoring, dikembangkan oleh Trivantis Corporation. Lectora digunakan 

untuk membuat kursus pelatihan online, penilaian, dan presentasi. Hal ini 

juga digunakan untuk konservasi dari presentasi Microsoft Power Point ke 

dalam konten elearning. 

2. Minat Belajar Fiqih 
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Minat belajar fiqih adalah keinginan yang besar terhadap pembelajaran 

dan terdorong untuk lebih memperhatikan proses pembelajaran sehingga 

terciptala kemampuan atau keterampilan untuk dapat menyelesaikan masalah-

masalah yang dihadapinya khususnya pada mata pelajaran fiqih. 

G. Asumsi Penelitian 

Asumsi penelitian merupakan anggapan dasar atau postulat, yaitu sebuah 

titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh peneliti. Anggapan dasar 

harus dirumuskan secara jelas sebelum peneliti melangkah mengumpulkan data. 

Anggapan dasar disamping berfungsi sebagai dasar berpijak yang kukuh bagi 

masalah yang diteliti juga untuk mempertegas variabel yang menjadi pusat 

perhatian penelitian dan merumuskan hipotesis.
26

 Asumsi juga didefinisikan 

sebagai pernyataan yang kebenarannya secara empiris dapat diuji. Asumsi harus 

ditetapkan dengan argumentasi ilmiah.
27

 Dalam penelitian ini, peneliti 

mempunyai asumsi bahwa  

1. Media Pembelajaran Aplikasi Lectora merupakan software yang sudah 

dirancang dari awal untuk kebutuhan e-learnig yang digunakan sebagai 

kebutuhan pembelajaran baik secara online maupun offline dengan 

menampilkan banyak fitur, flash, merekam video, menggabungkan video 

dan screen capture, yang dibuat dengan cepat,  mudah, dan menarik. 

                                                           
26

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2019),  43. 
27

 Stefanus Supriyanto, Filsafat Ilmu (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2013), 130. 
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2. Media pembelajaran aplikasi lectora inspire dapat meningkatkan minat belajar 

siswa. 

3. Minat belajar siswa meningkat lebih baik pada kelas eksperimen 

dibandingkan dengan kelas kontrol. 

H. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang 

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.
28

 Jadi hipotesis juga dapat 

dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum 

jawaban yang empiris. Formulasi atau perumusan hipotesis statistik dapat 

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut: 

Hi : terdapat pengaruh penerapan media pembelajaran Lectora Inspire terhadap 

minat belajar fiqih pada siswa kelas X di MA Nurus Sholah Yosowilangun 

Lumajang. 

H0 : tidak terdapat pengaruh penerapan media pembelajaran Lectora Inspire 

terhadap minat belajar fiqih pada siswa kelas X di MA Nurus Sholah 

Yosowilangun Lumajang. 

 
 
 

                                                           
28

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 64. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Deskripsi tentang pembahasan yang akan dibahas oleh peneliti adalah 

pembahasan antara BAB I sampai dengan BAB V, setelah melakukan penelitian 

maka dapat peneliti jelaskan bahwa sistematika pembahasan dalam penelitian ini 

adalah: 

Bab satu pendahuluan. Bab dalam pembahasan ini mencakup beberapa 

hal yaitu membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, definisi operasional, 

asumsi penelitian, hipotesis dan sistematika pembahasan. 

Bab dua kajian kepustakaan. Bab dalam penyusunan skripsi yang 

diajukan ini mencakup tentang kepustakaan yang berisi tentang kajian terdahulu 

sebagai sarana untuk mengetahui letak penelitian yang akan dilakukan peneliti 

antara perbedaan dan persamaan, selanjutnya dibahas juga tentang kajian teori 

yang dimuat sebagai pijakan dalam melakukan penelitian agar penelitian ini 

terarah dan tidak meluas. 

Bab tiga metode penelitian . Bab ini berisikan pembahasan tentang 

pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik dan instrument 

pengumpulan data serta analisis data. 

Bab empat penyajian data dan analisis. Bab ini berisikan tentang 

gambaran objek penelitian, penyajian data, analisis, dan pengujian hipotesis serta 

pembahasan.  
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Bab lima penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti dan saran, yang dilanjutkan dilengkapi dengan 

daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Penelitian Terhadulu 

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan 

menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Pada bagian ini peneliti 

mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian 

yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah 

terpublikasi atau belum terpublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka dapat 

dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.29 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan yang terkait dengan penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Skripsi karya Litia Ristianti, 2013, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta dengan Judul “Implementasi Lectora Inspire Sebagai Media 

Pembelajaran Dalam Meningkatkan Minat Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas XI 

Agama di MAN Godean”. Dalam peneliti ini bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh yang signifikan Implementasi media pembelajaran Lectora 

Inspire terhadap minat belajar bahasa arab Siswa Kelas XI Agama di MAN 

Godean.  
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Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember, 45. 
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Persamaan dalam antara penelitian terdahulu dengan penelitiaan ini 

adalah menguji media pembelajaran Lectora Inspire dan menggunakan 

penelitian kuantitatif. Adapun perbedaan antara peneliti terdahulu dengan 

penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui Implementasi Lectora Inspire 

Sebagai Media Pembelajaran Dalam Meningkatkan Minat Belajar Bahasa Arab 

Siswa Kelas XI Agama Di MAN Godean, dan metode penelitian yang 

digunakan adalah penelitian kualitatif. Kemudian hasil penelitian yaitu 

penerapan lectora inspire sebagai media pembelajaran bahasa arab sudah 

berjalan dengan baik dengan menunjukkan adanya antusiasme dan perhatian 

serta keaktifan siswa terhadap proses pembelajaran yang dapat dilihat dari 

peningkatan minat belajar siswa antara pra tindakan, awal kondisi minat hanya 

sebesar 64% setelah dilakukan tindakan meningkat sampai 86%.30 

2. Skripsi karya Dewi Uswatun Khasanah, 2017, Universitas Negeri Yogyakarta 

dengan judul “Pengaruh Media Pembelajaran Visual Berbasis Lectora 

Terhadap Hasil Belajar Kompetensi Perbaikan Kerusakan Mesin Jahit Siswa 

Kelas X SMK Negeri 3 Klaten”. Dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh yg signifikan media aplikasi Lectora Inspire  

                                                           
30

 Litia Ristianti, “Implementasi Lectora Inspire Sebagai Media Pembelajaran Dalam Meningkatkan 

Minat Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas XI Agama di MAN Godean.” (Skrispi UIN Kalijaga 

Yogyakarta). 
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terhadap Hasil Belajar Kompetensi Perbaikan Kerusakan Mesih Jahit Siswa 

kelas X SMKN 3 Klaten.31 

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti adalah menguji media pembelajaran Lectora Inspire 

dan metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif Adapun perbedaan 

antara peneliti terdahulu yaitu bertujuan untuk menguji pengaruh yg signifikan 

media aplikasi Lectora Inspire terhadap Hasil Belajar Kompetensi Perbaikan 

Kerusakan Mesih Jahit Siswa kelas X SMKN 3 Klaten. Hasil penelitian 

Pencapaian kompetensi perbaikan kerusakan mesin jahit setelah menggunakan 

media lectora inspire hasil nilai ketercapaian ketuntasan yang paling tinggi 

didapat pada kelompok eksperimen, dan pencapaian kompetensi yang rendah 

adalah kelompok kontrol. Hasil kompetensi perbaikan kerusakan mesin jahit 

pada kelompok kontrol dari 17 siswa, yang termasuk pada katagori tuntas 

sebanyak 8 siswa (47%) dan katagori yang belum tuntas sebanyak 9 siswa 

(53%). 

3. Skripsi Karya Annisa Yunita Djauhari, 2017, Judul Penelitian “Pengaruh 

Media Pembelajaran Berbasis Lectora Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran Fiqih Kelas VIII Di MTs Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo”. 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara  signifikan adanya 

Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Lectora Terhadap Motivasi Belajar 

                                                           
31

 Dewi Uswatun Khasanah, Pengaruh Media Pembelajaran Visual Berbasis Lectora Terhadap Hasil 

Belajar Kompetensi Perbaikan Kerusakan Mesin Jahit Siswa Kelas X SMK Negeri 3 Klaten (Skripsi 

Universitas Yogyakarta). 
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Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas VIII Di MTs Al-Mawaddah Coper Jetis 

Ponorogo.32 

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti adalah menguji media pembelajaran aplikasi lectora 

inspire pada mata pelajaran fiqih dan metode penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kuantitatif. Adapun perbedaan antara peneliti terdahulu yaitu untuk 

menguji Pengaruh Aplikasi Lectrora inspire  terhadap motivasi belajar siswa 

pada kelas VIII di MTs Al-Mawaddah. Sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Media 

Pembelajaran Lectora Inspire Terhadap Minat Belajar Fiqih. Kemudian 

berdasarkan hasil penelitian, Motivasi belajar siswa pada kelas eksperimen 

tinggi dibandingkan motivasi belajar siswa pada kelas kontrol pada pelajaran 

fiqih kelas VIII di MTs Al-Mawaddah. Hal ini ditunjukkan dari nilai mean 

kelas eksperimen lebih besar dari kelas control, yaitu 96,0000 > 91,2667 dan 

standart deviasi kelas eksperimen lebih besar dari kelas control, yaitu 10,9871 

> 9,64711. Sehingga motivasi belajar siswa tinggi dengan menggunakan media 

pembelajaran berbasis lectora inspire.  

 
 
 
 
 

                                                           
32

 Anisa Yunita, “Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Lectora terhadap Motivasi Belajar Siswa 

pada Mata Pelajaran Fiqih kelas VIII MTs Al-Mawaddah Coper Jetis” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 

2020), 9. 
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Tabel 2.1 

Persamaan, Perbedaan dan Hasil Penelitian 

No. Peneliti Judul Persamaan Hasil Penelitian 

1. Litia 

Ristianti 

Implementasi 

Lectora Inspire 

Sebagai Media 

Pembelajaran Dalam 

Meningkatkan Minat 

Belajar Bahasa Arab 

Siswa Kelas XI 

Agama di MAN 

Godean. 

- Persamaannya 

adalah obyek yang 

diteliti media 

pembelajaran 

Lectora Inspire. 

- Perbedaan pada 

mata pelajaran 

bahasa arab  

- Di ujii pada siswa 

kelas XI Agama di 

MAN Godean 

penerapan lectora 

inspire sebagai 

media pembelajaran 

bahasa arab sudah 

berjalan dengan baik 

dengan 

menunjukkan adanya 

antusiasme dan 

perhatian serta 

keaktifan siswa 

terhadap proses 

pembelajaran yang 

dapat dilihat dari 

peningkatan minat 

belajar siswa antara 

pra tindakan, awal 

kondisi minat hanya 

sebesar 64% setelah 

dilakukan tindakan 

meningkat sampai 

86%. 
2. Dewi 

Uswatun 

Khasanah 

Media Pembelajaran 

Visual Berbasis 

Lectora Terhadap 

Hasil Belajar 

Kompetensi 

Perbaikan Kerusakan 

Mesin Jahit Siswa 

Kelas X SMK Negeri 

3 Klaten 

- Persamaannya 

adalah obyek yang 

diteliti media 

pembelajaran 

Lectora Inspire. 

- Jenis penelitian 

yang digunakan 

adalah penelitian 

kuantitatif. 

- Perbedaannya 

adalah untuk 

mengetahui hasil 

belajar siswa 

mata pelajaran 

perbaikan dan 

kerusakan mesin 

jahit pada siswa 

kelas X SMKN 3 

Pencapaian 

kompetensi perbaikan 

kerusakan mesin jahit 

setelah menggunakan 

media lectora inspire 

hasil nilai ketercapaian 

ketuntasan yang paling 

tinggi didapat pada 

kelompok eksperimen, 

dan pencapaian 

kompetensi yang 

rendah adalah 

kelompok kontrol. 

Hasil kompetensi 

perbaikan kerusakan 

mesin jahit pada 

kelompok kontrol dari 

17 siswa, yang 

termasuk pada katagori 



26 

 

 

Klaten 
 

. 

tuntas sebanyak 8 

siswa (47%) dan 

katagori yang belum 

tuntas sebanyak 9 

siswa (53%). 

 

3.  Solichun Pengaruh Media 

Pembelajaran 

Berbasis Lectora 

Terhadap Motivasi 

Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran Fiqih 

Kelas VIII Di MTs 

Al-Mawaddah Coper 

Jetis Ponorogo 

- Persamaan nya 

adalah sama-

sama menguji 

media 

pembelajaran 

lectora inspire  

- Perbedaan nya 

adalah pada mata 

pelajaran yang 

diujikan yaitu 

materi fiqih kelas 

VII di MTs Al-

Mawaddag Coper 

Jetis Ponorogo 

Ditunjukkan dari nilai 

mean kelas eksperimen 

lebih besar dari kelas 

control, yaitu 96,0000 

> 91,2667 dan standart 

deviasi kelas 

eksperimen lebih besar 

dari kelas control, 

yaitu 10,9871 > 

9,64711. Sehingga 

motivasi belajar siswa 

tinggi dengan 

menggunakan media 

pembelajaran berbasis 

lectora inspire.  

 

 

Dari tiga penelitian itu dapat diketahui beberapa persamaan dan perbedaan 

antara penelitian yang diteliti dengan ketiga penelitian terdahulu tersebut. Persamaan 

dan perbedaan dapat diketahui sebagai berikut: 

a. Persamaan  

Persamaan dari ketiga penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti 

lakukan adalah sama-sama meneliti tentang pengaruh media pembelajaran lectora 

inspire terhadap suatu mata pelajaran tertentu. 

b. Perbedaan  

Perbedaan dari ketiga penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti 

adalah jenjang lembaga pendidikan yang dijadikan lokasi dimana penelitian 

dilakukan dan kegiatan yang dijadikan sasaran penelitian. 
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B. Kajian Teori 

1. Media Pembelajaran Lectora Inspire 

a. Pengertian Media Pembelajaran Lectora Inspire 

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti 

‘tengah’ pengantar’ atau perantara. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara  

 atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. media apabila  َوَساِءل  

dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat siswa mampu mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap.
33

  

Media juga diartikan sebagai medium sebagai perantara yang mengantar 

informasi antara sumber dan penerima. Jadi televisi, film, foto, radio, rekaman, 

audio, gambar yang diproyeksikan, bahan-bahan cetakan, dan sejenisnya adalah 

media komunikasi. Apabila media itu membawa pesan-pesan atau informasi yang 

bertujuan instruksional. 

Sedangkan lectora Inspire adalah alat pengembangan belajar Elekronik (e-

learning), juga dikenal sebagai perangkat lunak authoring, dikembangkan oleh 

Trivantis Corporation.
34

 

Dari berbagai pendapat diatas, maka dapat disimpulakan  bahwa, media 

pembelajaran lectora inspire adalah program yang efektif dalam membuat media 

pembelajaran dan merupakan software pengembangan belajar elektronik disebut 

                                                           
33

 Arsyad Azhar, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers,2009), 8. 
34

 Muhammad Mas’ud, Membuat Multimedia Pembelajaran dengan Lectora (Yogyakarta: Pustaka 

Shonif, 2012), 20. 
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juga (e-learning) yang relatif mudah diaplikasikan atau diterapkan karena tidak 

memerlukan pemahaman bahasa program yang canggih.
35

 

b. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Media pembelajaran memliki fungsi secara praktis yang dibagi menjadi 4 yaitu: 

1) Fungi atensi  

Media visual meruapakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan 

perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan 

dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. 

Seringkali pada awal pelajaran siswa tidak tertarik dengan materi pelajaran, 

atau mata pelajaran tersebut merupakan salah satu pelajaran yang tidak 

disenangi oleh mereka sehingga mereka tidak memperhatikan gambar.  

Tetapi media gambar yang diproyeksikan melalui LCD proyektor dapat 

menenangkan dan mengarahkan perhatian mereka kepada pelajaran yang akan 

mereka terima. Dengan demikian, kemungkinan untuk memperoleh dan 

mengingat isi pelajaran semakin besar. 

2) Fusngi afektif 

Media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar 

atau membaca teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat 

menggugah emosi dan sikap siswa, misalnya informasi yang menyangkut 

masalah sosial atau ras. 

                                                           
35

 Arief S Sudiman, Dkk, Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya, 

(Depok: Raja Wali Pers, 2012), 36. 
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3) Fungsi Kognitif 

Media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang 

mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian 

tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung 

dalam gambar. 

4) Fungsi kompensatoris 

Media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual 

yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah 

dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan 

mengingatnya kembali.
36

 

Dengan kata lain, media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasikan 

siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran dengan teks 

yang yang disajikan dengan teks maupun dengan verbal. Kemudian manfaat media 

pembelajaran dalam proses belajar siswa yaitu:
37

 

1) Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar.  

2) Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami 

oleh siswa sehingga memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan 

pembelajaran.  

                                                           
36

 Arif S Sudiman , Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatanya, 42. 
37

 Azhar Aryad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 10. 
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3) Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal 

melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru 

tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar pada setiap jam pelajaran.  

4) Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan mendemonstrasikan, memamerkan, dsb. 

Penggunaan media pembelajaran merupakan salah satu cara yang dapat 

digunakan oleh guru untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa, karena 

media dapat mewakili apa yang kurang mampu guru ajarkan melalui kata atau 

kalimat tertentu. Pemanfaatan teknologi pendidikan dalam pengembangan media 

pembelajaran sangat membantu dalam proses kegiatan belajar mengajar, salah 

satunya media dengan menggunakan komputer.  

Pembuatan media pembelajaran berbasis komputer dapat menggunakan 

berbagai macam perangkat lunak, misalnya Adobe Flash, Matlab, Power Point, 

Lectora Inspire dan lain-lain.
38

 Adapun peneliti hanya memfokuskan pada 

penggunaan media pembalajaran berbasis lectora inspire sebagai bentuk alat atau 

informasi dalam lingkungan siswa yang dapat menyalurkan pesan atau isi pelajaran 

sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, minat serta perhatian siswa untuk 

belajar. 

 
 
 

                                                           
38

 Mustofa Abi Hamid, Media Pembelajaran (Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020). 13. 
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c. Aplikasi Lectora Inspire 

1. Pengertian Lectora Inspire  

Lectora adalah perangkat lunak Authoring Tool untuk 

pengembangan konten e-learning yang dikembangkan oleh Trivantis 

Corporation. Lectora digunakan untuk membuat website, konten e-

learning interaktif, dan presentasi. Lectora juga memungkinkan untuk 

mengkonversi presentasi Microsoft PowerPoint ke konten elearning. 

Konten yang dikembangkan dengan perangkat lunak Lectora dapat 

dipublikasikan ke berbagai output seperti HTML, single file executable, 

CD-ROM, maupun standar e-learning seperti SCORM dan AICC. Lectora 

kompatibel dengan berbagai sistem manajemen pembelajaran (LMS).
39

 

Lectora adalah alat pengembangan belajar Elekronik (e-learning), 

juga dikenal sebagai perangkat lunak authoring, dikembangkan oleh 

Trivantis Corporation. Lectora digunakan untuk membuat kursus pelatihan 

online, penilaian, dan presentasi. Hal ini juga digunakan untuk konservasi 

dari presentasi Microsoft Power Point ke dalam konten elearning. 

Konten yang dikembangkan dengan perangkat lunak authoring 

Lectora dapat dipublikasikan untuk berbagai output seperti HTML, Single 

File executable, dan CD-ROM. Konten Lectora kompatibel dengan standar 

industri elearning, seperti SCORM (Konten Object Model Referensi 

                                                           
39

Istiyanto, Modul Pelatihan Lectora Authoring Tool & Pengenalan Vitur Lectora 3 (Yogyakarta: 

BTKP DIY, 2011), 10. 
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sharable) dan AICC (Aviation Industri Berbasis Komputer Pelatihan 

Komite). 

Konten dibuat dalam Lectora juga dapat memenuhi standar 

Kepatuhan. Selain itu, Lectora kompatibel dengan setiap sistem 

manajemen berbasis standar  pembelajaran (LMS) di pasar dan di dalam 

dunia pendidikan baik formal atau informal. Beberapa software lain yang 

juga digunakan sebagai media pembelajaran seperti Power Point dan 

Adobe Flash sudah banyak dikenal dikalangan masyarakat.
40

 

Pada awalnya Power Point penggunaannya lebih cenderung 

sebagai media presentasi, namun sudah banyak dikemas dalam bentuk 

media pembelajaran. Begitu juga dengan Adobe Flash yang dibuat untuk 

keperluan animasi namun juga dapat dimanfaatkan sebagai media 

pembelajaran bebas dengan berbagai macam desain yang diinginkan tanpa 

batasan tertentu. 

Sedangkan Lectora merupakan software yang sudah dirancang dari 

awal untuk kebutuhan e-learnig. Lectora dapat digunakan sebagai 

kebutuhan pembelajaran baik secara online maupun offline yang dibuat 

dengan cepat dan mudah. Lectora dapat digunakan dengan 

menggabungkan flash, merekam video menggabungkan flash, merekam 

                                                           
40

Istiyanto, 12. 
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video, menggabungkan gambar, dan screen capture.
41

 

2. Keunggulan dan Kelemahan Lectora Inspire 

Adapun keunggulan-keunggulan yang digunakan dalam aplikasi 

Lectora Inspire ini adalah :
42

 

1. Lectora dapat digunakan untuk membuat website, konten e-learning 

interaktif, dan presentasi produk atau profil perusahaan. 

2. Fitur-fitur yang disediakan lectora inspire sangat memudahkan 

pengguna pemula untuk membuat multimedia (audio dan video) 

pembelajaran. 

3. Bagi seorang guru atau pengajar, keberadaan lectora inspire dapat 

memudahkan membuat media pembelajaran untuk digunakan dalam 

pembelajaran. 

4. Bagi seorang guru atau pengajar, keberadaan lectora inspire dapat 

memudahkan membuat media pembelajaran untuk digunakan dalam 

pembelajaran. 

5. Template lectora cukup lengkap. 

6. Lectora menyediakan media library yang sangat membantu pengguna. 

7. Lectora sangat memungkinkan penggunanya untuk mengonversi 

presentasi microsoft powerpoint ke konten e-learning. 

8. Lectora menyediakan media library yang sangat membantu pengguna. 

                                                           
41

 Basman Tompo, Membuat Aplikasi Dan Media Pembelajaran Interaktif Dengan Lectora Inspire 16 

(Yogyakarta: Ikatan Guru Indonesia, 2017)., 5. 
42

 Muhammad Mas’ud, Membuat Media Pembelajaran dengan Lectora Inspire, 13. 
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9. Lectora sangat memungkinkan penggunanya untuk mengonversi 

presentasi microsoft powerpoint ke konten e-learning. 

10.  Lectora menyediakan media library yang sangat membantu 

pengguna. 

11. Lectora sangat memungkinkan penggunanya untuk mengonversi 

presentasi microsoft powerpoint ke konten e-learning. 

12. Konten yang dikembangkan dengan perangkat lunak lectora dapat 

dipublikasikan ke berbagai output seperti HTML, single file executable 

(.exe), CD-ROM, maupun standar e-learning seperti SCORM dan 

AICC.
43

 

Aplikasi lectora Inspire memiliki berbagai kelemahan sebagai berikut:  

1. Kurang banyaknya animasi transition yang dapat memperindah proses 

perpindahan antar halaman.  

2. Aplikasi lectora inspire versi terbaru (versi 12) tidak memiliki publis Single 

File Executable (.exe)  
44

 

Fungsi media pembelajaran sangat diperlukan untuk 

mengangkat citra mata pelajaran fiqih dengan memperkaya produk teknologi 

atau software edukatif. Karena itu, model pendidikan berbasis E-Learning 

menjadi solusi pengembangan bahasa yang dimulai dari pengembangan aspek 

media ajar.  

                                                           
43

Basman Tompo, Membuat Aplikasi Dan Media Pembelajaran Interaktif Dengan Lectora Inspire 16, 

7. 
44

Istiyanto, Modul Pelatihan Lectora Authoring Tool & Pengenalan Vitur Lectora 3, 15. 
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Solusi ini untuk menjawab rendahnya minat pelajar terhadap 

bidang studi fiqih, sekaligus untuk mengantipasi perubahan dari model 

pembelajaran konvensional ke model E-learning. Diharapkan dengan adanya 

media Aplikasi Lectora ini siswa akan lebih turut aktif, kreatif, inovatif dan 

membuat mata pelajaran fiqih ini menjadi pembelajaran yang bermakna untuk 

siswa sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Minat Belajar Fiqih Materi Pengurusan Jenazah 

1) Minat Belajar 

a. Pengertian Minat Belajar 

Minat merupakan dorongan dalam diri seseorang atau faktor yang 

menimbulkan ketertarikan atau perhatian secara selektif yang menyebabkan 

dipilihnya suatu objek atau kegiatan yang menguntungkan, menyenangkan 

yang lama kelamaan akan mendatangkan kepuasan.
45

 

Minat dapat diartikan sebagai suatu kesukaan, kegemaran atau 

kesenangan akan sesuatu. Adapun menurut Sardiman, minat adalah suatu 

kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara 

situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-

kebutuhan sendiri.
46

 Oleh karena itu, apa saja yang dilihat seseorang barang 

tentu akan membangkitkan minatnya sejauh apa yang dilihat itu mempunyai 

hubungan dengan kepentingan sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa minat 

                                                           
45

 Samani, Belajar dan Pembelajaran, 46.  
46

 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar (Jakarta: Kencana, 2014), 57. 
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merupakan kecenderungan jiwa seseorang terhadap sesuatu objek, biasanya 

disertai dengan perasaan senang, karena itu merasa ada kepentingan dengan 

sesuatu itu. 

Sedangkan belajar merupakan proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya 

dengan berbagai macam kompetensi, keterampilan dan sikap. Belajar juga 

dapat dikatakan suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang 

dan berlangsung seumur hidup, sejak dia masih bayi hingga ke liang lahat 

nanti. Salah satu pertanda bahwa seorang telah belajar adalah perubahan 

tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut baik 

perubahan yang bersifat pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor) 

dan yang menyangkut nila-nilai dan sikap (afektif).
47

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan minat belajar adalah keinginan 

yang besar terhadap pembelajaran dan terdorong untuk lebih memperhatikan 

proses pembelajaran sehingga terciptalah kemampuan atau keterampilan untuk 

dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. 

b. Indikator Minat Belajar  

Sementara itu, berkaitan dengan minat belajar siswa, Syaiful Bahari 

mengemukakan bahwa terdapat beberapa indikator untuk minat siswa dalam 

pembelajaran yaitu :  
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1) Adanya perasaan suka atau perasaan senang   

Seorang yang memiliki perasaan senang atau suka terhadap pelajaran 

fisika atau kimia misalnya, tidak ada perasaan terpaksa untuk mempelajari 

bidang tersebut. 

 

2) Adanya ketertarikan, kesadaran atau upaya-upaya untuk belajar. 

Berhubungan dengan daya gerak yang mendorong siswa untuk 

cenderung merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan, atau bisa berupa 

pengalaman efektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. 

3) Adanya perhatian siswa 

Perhatian merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa terhadap 

pengamatan dan pengertian, dengan mengesampingkan yang lain dari pada 

itu. Siswa yang memiliki minat pada objek terterntu, maka dengan sendirinya 

akan memperhatikan objek tersebut. 

4) Keterlibatan siswa 

Ketertarikan seseorang akan suatu objek yang mengakibatkan orang 

tersebut senang dan tertarik untuk melakukan atau mengerjakan kegiatan dari 

objek tersebut
48

.  

Dalam kaitannya dengan belajar, minat belajar erat hubungannya 

dengan kepribadian, motivasi, ekspresi dan konsep diri atau identifikasi, faktor 
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keturunan dan pengaruh eskternal atau lingkungan.
49

 Dalam praktiknya, minat 

atau dorongan dalam diri memiliki kaitan dengan peluang atau hambatan siswa 

dalam mengekspesikan potensi atau kreativitas dirinya sebagai perwujudan dari 

minat spesifik yang dimiliki. 
50

Adapun faktor keturunan dan pengaruh 

eksternal atau lingkungan lebih berkaitan dengan perubahan-perubahan yang 

terjadi dari minat siswa akibat dari pengaruh situasi kelas, sistem, dan 

dorongan keluarga. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar 

Minat belajar seseorang tidak timbul secara tiba-tiba. Minat belajar 

tersebut ada karena adanya pengaruh dari faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, minat belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain: 

a. Yang bersumber dari diri sendiri, meliputi: 

1) Kesehatan anak 

2) Ketidakmampuan anak mengikuti pelajaran di sekolah 

3) Kemampuan intelektual yang taraf  kemampuannya lebih Tinggi dari 

teman-temannya kurang motivasi belajar. 

b. Yang bersumber dari luar diri anak, meliputi: 

1) Keadaan keluarga 

2) Suasana keluarga 
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3) Bimbingan orang tua 

4) Harapan orang tua 

5) Cara orang tua menumbuhkan minat belajar anak 

6) Keadaan sekolah 

7) Hubungan anak dengan anak lain yang menyebabkan anak tidak 

mau     sekolah 

8) Anak tidak senang sekolah karena tidak senang dengan gurunya.
51

 

Belajar yang dicapai seseorang merupakan hasil  interaksi berbagai 

faktor yang mempengaruhinya baik dalam diri (faktor internal) maupun dari 

luar diri (faktor eksternal) induvidu. Pengenalan terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar penting sekali artinya dalam rangka membantu murid 

dalam mencapai prestasi belajar yang sebgaik-baiknya. Yang tergolong faktor 

internal adalah: 

1. Faktor jasmaniah (fisikologi) baik bersifat bawaan maupun yang diperoleh. 

Yang termasuk faktor ini misalnya penglihatan, pendengaran, struktur tubuh 

dan sebgainya. 

2. Faktor fisikologis baik bersifat bawaan maunpun yang diperolah terdiri atas: 

a. Faktor intelektif, meliputi : 

1) Faktor potensial yaitu kecerdasan dan bakat. 

2) Faktor kecakapan nyata yaitu prestasi yang telah dimiliki 
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b. Faktor non-intelektif, yaitu unsur-unsur kepribadian tertentu seperti 

sikap,  kebiasaa, minat, kebutuhan, motivasi, emosi, penyesuaian diri. 

Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa 

pada saat pembelajaran , dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu: faktor 

stimulus belajar, faktor metode belajar dan faktor individual.
52

 

c. Pentingnya minat belajar 

Minat merupakan aktivitas psikis tentu memiliki peranan yang 

sangat penting dalam aktivitas belajar. Karena "bahan pelajaran yang 

menarik minat siswa lebih mudah dihafal dan disimpan, karena minat 

menambah kegiatan belajar". Dengan minat belajar, maka bahan pelajaran 

yang dipelajari akan menarik, senang mempelajari dan mudah 

menghafalkannya serta mudah disimpan, sehingga dengan minat dapat 

menambah gairah dalam aktivitas belajar. 

Berdasarkan pandapat di atas dapat dipahami bahwa apabila anak 

berminat, maka ia akan senang melaksanakan aktivitas belajarnya. 

Timbulnya minat itu karena anak telah menyadari bahwa pelajaran itu 

memiliki nilai dan dapat berguna bagi kepentingan pribadinya dimasa yang 

akan datang. Di samping itu, "minat merupakan alat motivasi yang pokok. 

Proses belajar itu akan berjalan lancar kalau disertai dengan minat". 

 

                                                           
52

 Slameto,  Partisipasi Orang Tua Dan Faktor Latar Belakang Yang Berpengaruh Terhadap Minat 

Belajar Siswa, 38. 



41 

 

 

Minat dalam belajar akan memberi peluang bagi siswa terhadap 

kelancaran dalam aktivitas belajar, karena minat itu sendiri adalah alat 

pokok bagi motivasi belajar siswa. Berdasarkan beberapa pendapat di atas 

dapat dipahami bahwa minat dalam belajar sangat penting, guna mendukung 

kelancaram dalam aktivitas belajar, mudah menghafal pelajaran, mudah 

menyimpan pelajaran dalam otaknya, menumbuhkan perasaan senang dalam 

belajar sehingga dengan minat itu aktivitas belajar dapat berhasil dengan 

baik. 

Ketika di sekolah siswa dapat memiliki minat belajar pada masing-

masing mata pelajaran yang paling disuka, salah satunya pada materi fiqih 

ini. Fiqih adalah salah satu mata pelajaran terpenting yang harus dikuasai 

dan dipahami oleh siswa, karena didalamnya termuat beberapa ketentuan 

syara’ atau syariat islam yang berkaitan langsung pada kehidupan sehrai-

hari. 

2) Pembelajaran Fiqih 

a. Pengertian Pembelajaran Fiqih 

Secara bahasa, fiqih berasal dari bahasa arab yang (  الفِْقه) berarti fah-

mun  (  فَْهم), yang artinya pemahaman mendalam yang memerlukan pengerahan 

akal pikiran. Sedangkan menurut istilah yang digunakan para ahli Fiqih 

(Fuqaha), Fiqih merupakan ilmu pengetahuan yang membicarakan atau 

membahas tentang hukum- hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur’an, As-

Sunnah dan dari dalil-dalil terperinci. Pengertian fiqih menurut Imam Ghazali:  
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“Fiqih ialah hukum syariat yang berhubungan dengan perbuatan orang 

mukallaf, seperti: mengetahui hukum wajib, haram, mubah, mandup dan 

makruh; atau mengetahui suatu akad itu sah atau tidak; dan suatu ibadah 

itu diluar waktunya yang semestinya (qadla’) atau di dalam waktunya 

(ada’).”53 

 

Sedangkan pengertian dari pembelajaran adalah suatu proses interaksi 

dalam suatu lingkungan pembelajaran yang kondusif dan terarah antara seorang 

guru, peserta didik dan sumber belajar sehingga pembelajara dapat berjalanlebih 

maksimal dan dapat tercapailah tujuan pembelajaran tersebut.
54

 

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa fiqih adalah ilmu 

yang menjelaskan tentang hukum syariah yang berhubungan dengan segala 

tindakan manusia baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Pembelajaran fiqih 

adalah sebuah proses belajar untuk membekali siswa agar dapat mengetahui dan 

memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik 

berupa dalil aqli maupun dalil naqli.
55

 

Kemudian yang dimaksud materi fiqih adalah materi salah satu bagian 

dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang mempelajari tentang ibadah, 

terutama menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang cara-cara 

pelaksanaan rukun islam mulai dari ketentuan dan tata cara pelaksanaan taharah, 

shalat, puasa, zakat sampai dengan pelaksanaan haji, serta ketentuan tentang 
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makanan dan minuman, khitan, kurban, dan cara pelaksanaan jual beli dan 

pinjam meminjam.56 

b. Tujuan Pembelajaran Fiqih 

Mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah adalah salah satu mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam yang merupakan peningkatan dari fikih yang 

telah dipelajari oleh peserta didik di Madrasah Tsanawiyah. Peningkatan 

tersebut dilakukan dengan cara mempelajari, memperdalam serta memperkaya 

kajian fikih baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah, yang 

dilandasi oleh prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah usul fikih serta menggali tujuan 

dan hikmahnya, sebagai persiapan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih 

tinggi dan untuk hidup bermasyarakat.  

Secara substansial, mata pelajaran Fikih memiliki kontribusi dalam 

memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan 

menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan 

keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah 

SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya 

ataupun lingkungannya.
57

 Komponen tujuan Kurikulum dari Mata pelajaran 

Fiqih di Madrasah Aliyah dapat dilihat sebagai berikut: 

                                                           
56

 Syafe’i, 10. 
57

 Rifki Aida, Maulidina Dan, and Sokhibul Arifin, "Upaya Peningkatan Minat Belajar Siswa Pada 

Materi Fiqih Bab Shalat Dengan Menggunakan Media Visual Di Sd Muhammadiyah 8 Surabaya" dalam  

Jurnal Pendidikan Islam Vol 7 No 1 (Juni 2018), 10. 



44 

 

 

a. Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan tata cara 

pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun 

muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan 

sosial.  

b. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan 

baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama 

Islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, (hablumminallah) 

dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia 

c. Materi Fiqih 

Dalam penelitian ini penulis akan lebih memfokuskan untuk 

melakukan penelitian dengan menggunakan materi sholat jenazah meliputi: 

Istilah jenazah berasal dari bahasa Arab, yang berarti mayat dan dapat pula 

berarti usungan beserta mayatnya. Seorang muslim yang telah meninggal 

dunia harus segera diurus, tidak boleh ditunda-tunda kecuali terdapat hal-hal 

yang memaksa, seperti menunggu visum dokter, menunggu keluarga dekatnya 

dan lain sebagainya.  

Mengurus jenazah hukumnya fardhu kifayah, artinya jika dalam suatu 

daerah terdapat orang yang meninggal dunia, maka orang Islam di daerah 

tersebut wajib mengurus jenazahnya. Apabila tidak seorang pun di daerah 

tersebut melaksanakan-nya, semua orang Islam di daerah tersebut berdosa. 

Dasar hukum yang menjelaskan pentingnya merawat jenazah adalah hadis nabi 

berikut yang artinya: 
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“ Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi saw., ia berkata : segerakanlah 

urusan jenazah, jika ia orang baik, maka itulah yang sebaik-

baiknya yang kamu segerakan, dan jika bukan orang baik, maka 

itulah orang yang seburuk-buruknya yang kamu buang ke 

kuburnya dari pundak kamu, yaitu memasukkannya kedalam liang 

lahat”
58

 

 

Kewajiban orang Islam terhadap saudaranya yang telah meninggal 

dunia adalah : 

a. Memandikan Jenazah  

Memandikan jenazah adalah membersihkan dan menyucikan 

tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. 

Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan 

dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri atau muhrimnya. 

Ketentuan dan tata cara memandikan jenazah :  

1) Syarat Jenazah yang dimandikan :  

a) Beragama Islam  

b) Tubuh / anggota badan masih ada  

c) Jenazah tersebut bukan mati syahid ( dunia akhirat )  

2) Yang berhak memandikan jenazah  

a) Jenazah laki-laki yang memandikan laki-laki dan sebaliknya 

kecuali suami atau istri.  

b) Jika tidak ada suami/istri atau mahram maka jenazah 

ditayamumkan.  

                                                           
58

 Muhammad Nasrudin, Tata Cara Mengurus Jenazah: Praktis Dan Lengkap Sesuai Sunnah Nabi 

Muhammad (Jakarta: Qisthi Press, 2015). 5. 



46 

 

 

c) Jika ada beberapa orang yang berhak maka diutamakan 

keluarga terdekat dengan jenazah.
59

  

3) Cara memandikan jenazah  

a) Ambil kain penutup dan gantikan dengan kain basahan sehingga 

aurat utamanya tidak kelihatan. 

b) Mandikan jenazah pada tempat yang tertutup.  

c) Pakailah sarung tangan dan bersihkan jenazah dari segala 

kotoran.  

d) Ganti sarung tangan yang baru, lalu bersihkan seluruh badannya 

dan tekan perutnya perlahan-lahan jika jenazah tidak hamil.  

e) Tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke arah 

kepala.  

f) Masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke 

mulut jenazah, gosok giginya, dan bersihkan hidungnya. 

Kemudian, wudlukan seperti wudlu untuk sholat.  

g) Siramkan air ke tubuh yang sebelah kanan dahulu. Kemudian ke 

sebelah kirinya.  

h) Mandikan jenazah dengan air sabun dan air mandinya yang 

terakhir dicampur dengan wangi-wangian. 

i) Perlakukan jenazah dengan lembut ketika membalik dan 

menggosok anggota tubuhnya. 
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j) Memandikan jenazah satu kali jika dapat membasuh ke seluruh 

tubuhnya, itulah yang wajib. Sunnah mengulanginya beberapa 

kali dalam bilangan ganjil.  

k) Jika keluar najis dari jenazah itu setelah dimandikan dari 

badannya, wajib dibuang dan dimandikan kembali. Jika keluar 

najis setelah di atas kafan, tidak perlu untuk diulang mandinya, 

tetapi cukup untuk membuang najisnya saja.  

l) Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan kain atau 

handuk sehingga tidak membasahi kafannya.  

m) Selesai mandi, sebelum dikafani berilah wangi-wangian yang 

tidak mengandung alkohol. Pemberian wewangian untuk 

jenazah sebaiknya menggunakan kapur barus.
60

 

b. Mengafani jenazah  

Mengafani jenazah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. 

Rasulullah Saw bersabda : “Bilamana seseorang di antara kamu 

mengafani (jenazah) saudaranya (sesama muslim) hendaklah 

melakukan dengan baik”.
61

  

1) Ketentuan mengafani jenazah:  

a) Kain yang digunakan hendaklah bagus, bersih, dan menutupi 

seluruh tubuh.  
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b) Kain kafan hendaklah berwarnah putih.  

c) Jumlah kain kafan bagi laki-laki hendaklah tiga lapis, sedangkan 

perempuan lima lapis.  

d) Sebelum digunakan untuk membungkus, kain kafan hendaknya 

diberi wangi-wangian.  

2) Cara mengafani jenazah laki-laki  

a) Bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, yang paling bawah 

lebih lebar dan luas. Sebaiknya masing-masing helai diberi kapur 

barus.  

b) Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan 

letakkan di atas kain kafan memanjang lalu ditaburi dengan 

wangi-wangian.  

c) Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan 

kotoran dengan kapas.  

d) Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian 

ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan selembar demi 

selembar dengan cara yang lembut.  

e) Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya dibawah 

kain kafan tiga atau lima ikatan. Lepaskan ikatan setelah 

dibaringkan di liang lahat.  

f) Jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, 

tutupkanlah bagian auratnya. Bagian kaki yang terbuka boleh 



49 

 

 

ditutup dengan rerumputan atau daun kayu atau kertas dan 

semisalnya. Jika tidak ada kain kafan kecuali sekadar untuk 

menutup auratnya saja, tutuplah dengan apa saja yang ada. Jika 

banyak jenazah dan kain kafannya sedikit, boleh dikafankan dua 

atau tiga orang dalam satu kain kafan. Kemudian, kuburkan 

dalam satu liang lahat, sebagaimana dilakukan terhadap syuhada’ 

dalam perang uhud. 

3) Cara mengafani jenazah perempuan Kain kafan perempuan terdiri 

atas lima lembar kain kafan putih, yaitu:  

a) Lembar pertama yang paling bawah untuk menutupi seluruh 

badannya yang lebih lebar.  

b) Lembar kedua untuk kerudung kepala.  

c) Lembar ketiga untuk baju kurung.  

d) Lembar keempat untuk menutup pinggang hingga kaki. 

e) Lembar kelima untuk pinggul dan pahanya. 

c. Menshalatkan Jenazah  

Islam sangat mengedepankan persaudaraan sehingga sekalipun 

salah satu kerabat kita sudah meninggal dunia dan sudah dikuburkan 

akan tetapi nilai persaudaraan itu masih bisa dirasakan di antaranya 

perintah agar orang-orang Islam yang masih hidup memohonkan 

ampun dan rahmat kepada Allah Swt. bagi yang telah meninggal dunia.  

Dasar hukum shalat jenazah adalah:  
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Artinya: Shalatkanlah orang-orang yang meninggal dunia 

antaramu”. (HR Ibnu Majah) 
62

 

Semua syarat wajib dan syarat sahnya shalat fardlu menjadi 

syarat dalam shalat janazah, kecuali waktu shalat. Setelah berdiri 

kemudian mulai shalat dengan urutan: takbiratul ihram dan niat, 

membaca surat Al Fatihah, takbir kedua membaca shalawat atas Nabi, 

takbir ketiga membaca do’a untuk si mayat, takbir keempat membaca 

do’a kemudian mengucap salam. Adapun tata cara pelaksanaannya 

adalah: 

1) Membaca niat jenazah  

Untuk jenazah laki-laki: 

 ُاَصلِّى َعَلى َهَذااْلَميِِّت اَْرَبَع َتْكِبَاٍت فَ ْرَض اْلِكَفايَِة َمْأُمْوًماِ هلِل تَ َعاَل 

Untuk jenazah perempuan 

 ُاَصلِّى َعَلى َهِذِه اْلَميَِّتِة اَْرَبَع َتْكِبَاٍت فَ ْرَض اْلِكَفايَِة َمْأُمْوًماِ هلِل تَ َعاَل 

2) Membaca Surat Al-Fatihah 

3) Membaca shalawat Nabi 
63

 

4) Membaca doa setelah takbir 

 اللَُّهمَّ اْغِفْر َلُه َواْرمَحُْه َوَعاِفِه َواْعُف َعْنهُ 
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5) Membaca do‘a setelah takbir ke-4  

 اللَُّهمَّ اَل ََتْرِْمَنا َأْجرَُه َوالَ تَ ْفِتنَّا بَ ْعَدُه َو اْغِفْر لََنا َوَلهُ 

d. Menguburkan Jenazah  

Setelah disholatkan, jenazah segera dikuburkan. Jenazah 

sebaiknya dipikul oleh empat orang jamaah. Ibnu Mas’ud berkata : 

Artinya :“Barang siapa mengantar jenazah hendaknya mereka 

ikut memikul pada setiap sisi usungan karena perbuatan 

demikian termasuk sunah”. (HR Ibnu Majah)
64

 

Sebelum proses penguburan sebaiknya lubang kubur 

dipersiapkan terlebih dahulu, dengan kedalaman minimal 2 meter agar 

bau tubuh yang membusuk tidak tercium ke atas dan untuk menjaga 

kehormatannya sebagai manusia. Selanjutnya, secara perlahan jenazah 

dimasukkan ke dalam kubur di tempatkan pada lubang lahat, dengan 

dimiringkan ke arah kiblat. Selanjutnya, tali pengikat jenazah bagian 

kepala dan kaki dibuka agar menyentuh tanah langsung. Agar posisi 

jenazah tidak berubah, sebaiknya diberi ganjalan dengan bulatan tanah 

atau bulatan tanah kecil. Selanjutnya, lubang tanah ditutup dengan 

kayu atau bambu sehingga waktu penimbunan tubuh jenazah tidak 

terkena dengan tanah. Adapun peragaan cara mengubur jenazah dengan 

mengikuti petunjuk berikut: 
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1.) Turunlah tiga orang ke liang lahat guna menerima jenazah. Ada 

yang menerima jenazah pada bagian kepala, bagian tengah, dan 

bagian kaki.  

2.) Angkatlah jenazah pelan-pelan. Orang yang berada di atas liang 

lahat berrtugas mengangkat jenazah. Ada yang memegangi kepala, 

perut dan kaki.  

3.) Masukkan jenazah dari arah kaki kubur atau dari samping kubur 

(mana yang mudah).  

4.) Taruh jenazah di liang lahat dan menghadap kiblat.  

5.) Berilah penyangga dengan tanah secukupnya agar jenazah tetap 

miring. Penyangga diletakkan pada bagian kepala dan punggung 

serta paha.  

6.) Kenakan pipi kanan jenazah dengan tanah. Oleh karena itu, 

lepaskan tali pocong, kain kafan dilonggarkan dibagian kepala agar 

mudah ditarik untuk meletakkan pipi mengenai tanah.  

7.) Tutuplah liang lahat dengan papan kayu atau yang lain. Hal itu 

dimaksudkan agar apabila ditimbun, badan jenazah tidak terhimpit 

dengan timbunan.  

8.) Timbunlah pelan-pelan liang lahat sampai selesai. Maksudnya, 

agar penutup liang lahat tidak patah. Timbunan ditinggikan dari 

tanah sekitarnya agar tidak tergenang air apabila turun hujan.  
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9.) Berilah tanda dari kayu atau batu. 

10.)  Doakan si mayit dan keluarga yang ditinggalkannya.
65
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian ini yang dipilih adalah pendekatan penelitian 

kuantitatif dan jenis penelitian ini merupakan metode penelitian Quasi 

Experimental Design. Bentuk design eksperimen ini merupakan 

pengembangan dari true experimental design. Desain ini mempunyai 

kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk 

mengontrol variabel-variable luar yang mempengaruhi pelaksanaan 

eksperimen.
66

 

Jenis penelitian ini adalah  Nonequivalent Control Grup Desain. 

Desaini ini hampir sama dengan Pretest-posttes Control grup design, hanya 

pada desain ini kelompok eksperimen mapun kelompok kontrol tidak dipilih 

secara random.
67

 Dalam desain ini, peneliti menggunakan kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol dengan diawali sebuah test (pretest), 

kemudian diberi perlakuan. Selanjutnya diakhiri dengan sebuah test akhir 

(posttest) yang diberikan pada kedua kelompok tersebut: 
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Tabel 3.1 

Desain Penelitian Nonquivalent Control Group Desain. 

Kelompok Pretest Perlakuan Postest 

Eksperimen 

 

X 

 
Kontrol 

 

 

 
 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generlisasi yang terdiri atas: obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudia ditarik 

kesimpulannya.68 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 

X MA Nurus Sholah dengan jumlah keseluruhan 36 siswa. 

2. Sampel  

Sampel diartikan sebagai bagian dari populasi yang diambil 

melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas 

dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi.69 Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah Simple Random Sampling.  

Dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel 

dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi ini.
 
Peneliti mengambil anggota populasi sebagai sampel. 

Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengambil sampel kelas dari kelas 
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yang ada yaitu kelas X A sebagai kelas eksperimen dan X B sebagai kelas 

kontrol. 

C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu: 

a. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, 

pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat 

terjadi atau berlangsungnya peristiwa.
70

 Observasi digunakan untuk 

mendapatkan data awal dengan cara mengadakan pengamatan secara 

langsung ke tempat lokasi penelitian seperti proses belajar mengajar, 

di MA Nurus Sholah Yosowilangun. Untuk memperoleh data peneliti 

mengadakan pengamatan secara langsung di dalam kelas tersebut. 

Observasi juga dilakukan terhadap peneliti dengan bantuan guru mata 

pelajaran fiqih. 

b. Angket atau Kuesioner 

Metode kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 
71
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Metode Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan 

data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan 

diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Kuesioner 

dalam penelitian ini menyangkut penigkatan minat belajar siswa pada 

mata pelajaran fiqih. Kuesioner diberikan kepada siswa yang berjumlah 

18 orang siswa. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data 

melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, dan termasuk juga 

buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-

lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.
72

 Dokumentasi 

digunakan untuk mengetahui tentang keadaan umum sekolah, sejarah 

berdirinya sekolah, jumlah guru dan siswa, serta sarana prasarana 

sekolah. 

2. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Dalam penelitian ini, 

instrumen yang digunakan adalah lembar angket atau kuesioner untuk 

mengukur minat belajar. Untuk mengetahui atau mengukur minat siswa 

terhadap mata pelajaran tertentu terlebih dahulu ditentukan indikatornya, 
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misalnya kehadiran di kelas, keaktifan bertanya, tepat waktu 

mengumpulkan tugas, kerapian catatan, mengerjakan tugas, dan lain-lain.
73

 

Adapun angket atau kuesioner yang digunakan dalam penelitian 

adalah 20 butir pernyataan yang dikembangkan berdasarkan indikator-

indikator minat belajar siswa yang meliputi perhatian dan perasaan senang, 

dan adanya ketertarikan. 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan skala 

pengukuran skala Likert dengan bentuk checklist empat point. Skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

kelompok orang tentang fenomena sosial ini telah ditetapkan secara 

spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut variabel penelitian. 

Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak ukur untuk 

menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau 

pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. 

Dalam penelitian ini skala Likert lima point pada setiap alternatif 

jawaban memiliki bobot penilaian. Adapun bobot penilaian untuk setiap 

alternatif jawaban pada skala Likert dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan, yaitu valid 

dan reliabel. Kemampuan yang diharapkan di dalam hal ini adalah siswa 
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dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan petunjuk pada 

angket. Uji coba instrumen penelitian terdiri dari: 

1. Uji Validitas 

Sebuah tes dikatakan valid apabila angket tersebut mengukur 

apa yang hendak diukur. Instrument penelitian ini menggunakan 

angket, validitas ini dapat dihitung dengan koefisien korelasi 

menggunakan product moment yang dilakukan oleh Pearson dengan 

angka kasar.
74

 

 =  

Keterangan : 

      : koefisien validitas X dan Y 

    ∑XY =  Jumlah perkalian X dan Y 

X  =  skor masing-masing butir soal 

Y =  skor total butor soal 

N =  jumlah peserta test  

Untuk mengetahui valid atau tidaknya setiap soal, maka hasil 

perhitungan dikorelasikan dengan rtabel,  

jika  rxy > rtabel maka soal dikatakan valid sebaliknya, rxy > rtabel 

maka soal dikatakan tidak valid. 
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2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata realiability 

yang mempunyai asal reli dan ability. Pengukuran yang memiliki 

reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliabel. 

Reliabilitas mempunyai berbagai maknalain seperti keterpercayaan, 

keterandalan, keajegan, dan kestabilan, konsistensi dsb. Namun ide 

pok yang terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana 

hasil suatu penggukuran dapat dipercaya. 75 Sedangkan suatu 

instrumen dikatakan reliabel (andal) jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten  konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat 

ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan 

tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Dikarenakan bentuk 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal uraian, 

rumus yang digunakan adalah rumus alpha. Dengan rumus Alpha 

Cronbach’s :
53

 

 

Keterangan: 

r11  = Reliabilitas instrumen 

k  = banyaknya item pertanyaan 

∑σ  = Jumlah varian butir 

σ  = Varian total 
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Dalam pemberian interpretasi terhadap koefisien reliabilitas tes 

pada umumnya menggunakan patokan sebagai berikut:76 

Tabel 3.2 

Tabel Interpretasi Uji Reliabilitas 

Nilai Interpretasi 

0,00-0,20 Sangat Lemah 

0,21-0,40 Lemah 

0,41-0,60 Cukup Lemah 

0,61-0,80 Tinggi 

 

D. Analisis Data  

Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis yang digunakan sudah jelas, 

yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang 

telah dirumuskan dalam proposal. Karena data kuantitatif, maka teknik analisis 

data yang digunakan menggunakan metode statistik yang sudah tersedia. 

Dilihat dari metodenya, ada dua jenis statistik yang dipilih, yaitu statistik 

deskriptif dan inferensial. Dalam statistik inferensial terdapat statistik parametrik 

dan non parametrik. Disini peneliti menggunakan teknik analisis data statistik 

parametik dengan analisis Uji T dengan program SPSS. Adapun langkah-langkah 

untuk melakukan uji T dua kelompok subjek adalah sebagai berikut:
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a. Melakukan uji normalitas data 

Menguji normalitas data kerapkali disertakan dalam suatu analisis 

statistika inferensial untuk satu atau lebih kelompok sampel. Normalitas 

sebaran data menjadi sebuah asumsi yang menjadi syarat untuk 

menentukan jenis statistik apa yang dipakai dalam penganalisaan 

selanjutnya. Apabila sebaran data suatu penelitian yang mengungkapkan 

kemampuan siswa ternyata diketahui tidak normal hal itu bukan berarti 

harus berhenti penelitian itu sebab masih ada fasilitas statistik 

nonparametrik yang dapat dipergunakan apabila data tadi tidak 

berdistribusi normal.
77

 Tes normalitas dengan rumus kai kuadrat (chi-

Square). Rumusnya adalah : 

 

Keterangan : 

  = Nilai chi square 

= Nilai observasi 

 = Nilai harapan, luasan interval kelas berdasarkan tabel normal 

dikalikan N (total frekuensi) (pi x N)
62 

Jika data berdistribusi normal, maka digunakan uji t dengan 

menggunakan uji Paired sample t test, sebaliknya jika data tidak 

berdistribusi normal, maka digunakan uji Wilcoxon. 
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b. Melakukan uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk menguji kesamaan varians 

populasi yang berdistribusi normal”. Jadi uji homogenitas untuk menguji 

kesamaan variabel-variabel. Uji homogenitas ini menggunakan uji F yaitu 

dengan rumus: 

 

Kriteria pengujian : Jika Fhitung > Ftabel berarti tidak homogen 

dan jika Fhitung < Ftabel berarti homogen pada taraf signifikan 5%. 

Adapun menggunakan teknik pengambilan keputusannya yaitu sebagai 

berikut: 

i. Membuat uraian hipotesis: 

H0 : Data homogen Ha : Data tidak homogen 

ii. Menentukan resiko kesalahan (taraf signifikan), yaitu: 0,05 

iii. Kaidah pengujiannya adalah sebagai berikut: 

a. jika nilai Sig > 0.05 maka H0 diterima dan H1 ditolak (data 

homogen) 

b. jika nilai Sig < 0.05 maka H0 ditolak dan H1 diterima (data tidak 

homogen ). 

Jika data berdistribusi normal, maka digunakan uji t dengan 

menggunakan uji Independent sample t test, sebaliknya jika data tidak 

berdistribusi normal, maka digunakan uji Main Whithney. 
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c. Melakukan uji hipotesis 

Setelah dilakukan perhitungan normalitas dan homogenitas, 

analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. 

Pengujian hipotesis menggunakan rumus kolerasi Produc moment. 

Dengan rumus sebagai berikut :78 

 

Keterangan : 

rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N = banyaknya peserta tes 

X = skor butir soal 

Y = skor total 

Analisis korelasi dapat dilanjutkan dengan menghitung 

koefisien determinasi, dengan cara mengkuadratkan koefisien yang 

ditemukan. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar persentase pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Koefisien korelasi mempunyai kriteria-kriteria 

sebagai berikut.79 
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Tabel 3.3 

Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien  korelasi 

 

No. Rentang Kriteria 

1 0,80-1,000 Sangat tinggi 

2 0,60-0,799 Tinggi 

3 0,40-0,599 Sedang 

4. 0,20-0,399 Rendah 

5. 0,00-0,199 Sangat rendah 

Untuk menguji signifikansi hubungan, yaitu apakah hubungan 

yang ditemukan itu berlaku untuk seluruh populasi atau tidak, maka 

perlu diuji signifikansinya. Pengujian menggunakan rumus Uji 

signifikansinya. Pengujian menggunakan rumus uji signifikansi 

korelasi product moment : 

 

Keterangan: 

t = nilai t hitung 

r = nilai koefisien korelasi 

n = jumlah responden 

thit>ttab : berbeda secara signifikansi (H0 ditolak, maka Ha diterima) 

thit< ttab  : Tidak berbeda secara signifikansi (H0 diterima) dimana  

H0 : Tidak terdapat penerapan media pembelajaran Lectora Inspire 

terhadap minat belajar fiqih pada siswa kelas X MA Nurus Sholah 

Yosowilangun. 
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Ha : Terdapat penerapan media pembelajaran Lectora Inspire terhadap 

minat belajar fiqih pada siswa kelas X MA Nurus Sholah Yosowilangun. 



 

 

67 

 

BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Obyek Penelitian 

1) Sejarah Singkat Berdiri dan Perkembangan 

MA Nurus Sholah Yosowilangun didirikan pada tanggal 01 Juli 

2015 dengan nama Madrasah Aliyah Nurus Sholah Yosowilangun yang 

berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Nurus Sholah yang 

di dirikan oleh KH. Saifillah Baghdad, Beliau merupakan sosok yang 

tekun dan sabar dalam memperjuangkan nilai-nilai agama, sehingga beliau 

di terima dimasyarakat, selain itu beliau mampu hadir di tengah-tengah 

masyarakat tradisional dan banyak melakukan penyadaran serta mampu 

menyebarluaskan agama islam yang murni sebagai misi yang utama. 

MA Nurus Sholah Yosowilangun berdiri atas prakarsa Almarhum 

Abah Anom Ananta sebagai Ketua Lembaga Pendidikan MA Nurus 

Sholah Yosowilangun. Prakarsa ini muncul dengan beberapa alasan 

diantaranya selain daerah kecamatan Yosowilangun dipandang belum 

banyak memiliki sekolah formal dengan basis pendidikan agama Islam, 

juga dalam rangka menampung lulusan MTs Nurus Sholah Yosowilangun  

(berada satu atap dengan MA Nurus Sholah Yosowilangun), agar harapan 

masyarakat yang menginginkan putra putrinya untuk dapat bersekolah 

dengan menerima pelajaran agama islam secara mendalam dapat 

tersalurkan. 
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Akhirnya keinginan itu terwujud dengan dibukanya pendaftaran 

siswa baru MA Nurus Sholah Yosowilangun tahun ajaran baru 2019/2020. 

Alhamdulillah Madrasah Aliyah Nurus Sholah Yosowilangun  dapat 

berdiri dengan murid tahun pertama berjumlah 18 siswa, menempati 

gedung Madrasah Aliyah Yosowilangun dusun Jombang. Kepala 

Sekolahnya adalah Yuliana Sandra Dewi S.Pd, dibantu oleh staf pengajar : 

Ibu Nurul Layli Hidayati S.Pd, Ibu Ria Muafatud Daimah S.Pd, Ibu Fika 

Suaibatul Aslamiyah S.Pd, Ibu Kiki Fatmala Sari SH, Ibu Madinatul 

Munawaroh, Ibu Rani Desita Putri S.Pd, Bapak Fitra Wardanah S.Pd, 

Bapak M. Zia Ikhsan, Bapak M. Febi Mashuri.  

Mereka semua dengan ikhlas mengabdikan dirinya bersama-sama 

demi tegak dan bangunnya Madrasah. Pada tahun ajaran 2020/2021 

alhamdulillah murid baru MA Nurus Sholah Yosowilngun bertambah yaitu 

berjumlah 20 orang, dengan kerja keras Yayasan, Komite dan Staf dewan 

guru, dan dukungan dari masyarakat sekitar.
80

 

2) Identitas Madrasah 

Nama Madrasah  : MA Nurus Sholah 

Status    : Reguler 

Akreditasi   : - 

Nomor Statistik Madrasah  : 131235080070 

Nomor    :  

Alamat                            : Dsn Jombang RT 35 RT 008 Desa 

Yosowilangun Lor, Kec. Yosowilangun, Kab. 

Lumajang 
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Kode Pos   : 67382 

Alamat Website  : madrasahaliyahnurussholah@gmail.com 

Tahun Berdiri   : 2019 

Nama Kepala Madrasah : Yuliana Sandra Dewi S.Pd. 

 

3) Visi, Misi dan Tujuan 

1. Visi 

Menjadikan siswa yang cerdas, terampil dan berprestasi serta 

berakhlak mulia dan bertaqwa. 

2. Misi 

a. Mengutamakan peningkatan kualitas guru dan siswa di bidang 

IPTEK maupun IMTAQ di dalam penyelenggaraan pendidikan 

umum maupun agama; 

b. Mengutamakan pengamalan nilai–nilai Islami serta berakhlakul 

Karimah didalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan 

madrasah, pesantren maupun keluarga; 

c. Terus menerus mengembangkan potensi siswa dalam menghadapi 

tuntutan zaman, inovatif dan mandiri dalam bidang sosial, 

keagamaan, budaya berbangsa dan bernegara, sehingga mampu 

bersaing di dunia luar; 

d. Menjaga kebiasaan berdisiplin dan bertanggung jawab dalam 

kehidupan bermasyarakat, baik dalam lingkungan keluarga, 

madrasah, pesantren maupun masyarakat; 

mailto:madrasahaliyahnurussholah@gmail.com
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e. Menjalankan manajemen madrasah dengan profesional dan sebaik-

baiknya. 

B. Penyajian Data 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai data dari penelitian yang telah 

diperoleh oleh peneliti ketika di lapangan. Data yang akan dijelaskan yaitu 

data tentang media pembelajaran dan data quesioner minat belajar siswa kelas 

X MA Nurus Sholah Yosowilangun. Adapun data-data tersebut yaitu sebagai 

berikut: 

1. Deskripsi data Minat Belajar Siswa 

Teknik anaslisis deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan 

pengelompokan frekuensi serta presentase siswa kelas kontrol dan kelas 

eksperimen yang menempati masing-masing kategori atau tingkatan minat 

belajar, disertai dengan penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik. Data 

minat belajar siswa diperoleh melalui skala minat belajar siswa.  

Teknik penyajian data dengan presentase sendiri digunakan karena 

terdapat persamaan pada jumlah siswa atau data kedua kelas tersebut, 

sehingga data disajikan pula dalam bentuk presentase agar data diperoleh 

dari skor minat belajar kelas kontrol dan bisa dibandingkan dengan kelas 

eksperimen.  

Adapun hasil nilai pre test dan post test pada pelajaran fiqih. Pre test 

adalah pengambilan nilai kemapuan awal dari siswa pada kelas eksperimen 

dan kelas control. Post test adalah pengambilan nilai kemapuan akhir dari 

siswa pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 
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a. Data quesioner minat belajar siswa (pre test) kelas eksperimen dan 

kelas kontrol:  

Tabel 4.1 

Jumlah Quesioner Pre Test 
No. Res Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

1 53 53 

2 60 63 

3 55 56 

4 53 53 

5 70 70 

6 64 66 

7 75 80 

8 67 67 

9 60 60 

10 55 55 

11 55 55 

12 52 52 

13 61 61 

14 51 51 

15 53 53 

16 64 64 

17 63 63 

18 66 66 

Max 75 80 

Minim 51 51 

Mean 59,83 60,44 

Std Deviasi 6,939 7,710 

 

Hasil dari (Pre Test) kuesioner minat belajar belajar siswa 

disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Minat Belajar (Pre Test Kelas Eksperimen) 

No. Kategori Interval Frekuensi Presentase 

1. Sangat Setuju 87-100 - - 

2. Setuju 71-86 1 6 %  

3. Ragu-ragu 55-70 13 72 % 

4. Tidak Setuju 37-54 4 22 % 

5. Sangat 

Tidak Setuju 20-36 

-  

Jumlah N = 18 100 % 
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Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Minat Belajar (Pre Test Kelas Kontrol) 

 

 

 

B 

Berdasarkan distribusi frekuensi minat belajar siswa sebelum 

diberikan perlakuan (pre test) diatas dapat dilihat bahwa 

terdapatnperbedaan frekuensi nilai antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen.  

Pada rentang nilai 71 – 86, kelas eksperimen mendapatkan 

frekuensi nilai yang lebih banyak dari pada kelas kontrol dengan 

selisih 1 frekuensi (siswa setuju). Pada rentang nilai 55 – 70 kelas 

eksperimen mendapat 13 frekuensi nilai yang lebih banyak dari pada 

kelas kontrol dengan 5 frekuensi nilai (siswa ragu-ragu). Rentang nilai 

37 - 54 kelas kontrol mendapat 13 frekuensi nilai yang lebih banyak 

dari pada kelas eksperimen dengan 4 frekuensi nilai (siswa tidak 

setuju). 

 Adapun dari beberapa klasifikasi rentangan nilai sangat 

setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju, peneliti 

membuat diagram batang untuk memudahkan membaca hasil nilai pre 

test kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

 
 
 

No Kategori Interval Frekuensi Presentase 

1. Sangat Setuju 87-100 - - 

2. Setuju 71-86 - - 

3. Ragu-ragu 55-70 5 28 % 

4. Tidak Setuju 37-54 13 72 % 

5. Sangat Tidak Setuju 20-36 - - 

 Jumlah N = 18 100 % 
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Tabel 4.4 

Presentase (Pre Test) Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Data quesioner minat belajar siswa (post test) kelas eksperimen dan 

kelas kontrol: 

Tabel 4.5   

Jumlah Quesioner Post Test 
No Res Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

1 85 60 

2 86 67 

3 84 58 

4 86 64 

5 82 73 

6 83 66 

7 84 80 

8 87 67 

9 84 60 

10 92 55 

11 89 55 

12 82 55 

13 94 62 

14 84 63 

15 95 60 

16 94 68 

17 94 67 

18 79 64 

Max 95 80 

Minim 79 55 

Mean 86,89 63,56 

Std Deviasi 4,922 6,474 
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Hasil dari kuesioner (Post Test) minat belajar belajar siswa 

disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi sebagai berikut : 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Minat Belajar (Post Test Kelas Eksperimen) 
 

No. Kaetegori Interval Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 87-100 7 39 % 

2 Setuju 71-86 11 61 % 

3 Ragu-ragu 55-70 - - 

4 Tidak Setuju 37-54 - - 

5 Sangat Tidak Setuju 20-36 - - 

Jumlah N = 18 100 % 

 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Minat Belajar (Post Test Kelas Kontrol) 

No. Kategori Interval Frekuensi Presentase 

1. Sangat Setuju 87-100 - - 

2. Setuju 71-86 2 10 % 

3. Ragu-ragu 55-70 16 90 % 

4. Tidak Setuju 37-54 - - 

5. Sangat Tidak Setuju 20-36 - - 

Jumlah N = 18 100 % 

 

Berdasarkan distribusi frekuensi minat belajar siswa sebelum 

diberikan perlakuan (post test) diatas dapat dilihat bahwa terdapat 

perbedaan frekuensi nilai antara kelas kontrol dan kelas eksperimen.  

Pada rentang nilai 87 – 100, kelas eksperimen mendapatkan frekuensi 

nilai 7 lebih banyak dari pada kelas kontrol (siswa sangat setuju). Pada 

rentang nilai 71 – 86 kelas eksperimen mendapat 11 frekuensi nilai 

yang lebih banyak dari pada kelas kontrol dengan 2 frekuensi nilai 

(siswa setuju). Rentang nilai 55 – 70 kelas kontrol mendapat 16 

frekuensi nilai yang lebih banyak dari pada kelompok eksperimen 

(siswa ragu-ragu). 
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 Adapun dari beberapa klasifikasi rentangan nilai sangat 

setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju, peneliti 

membuat diagram batang untuk memudahkan membaca hasil nilai pre 

test kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Tabel 4.8 

Presentase (Post Test) Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

C. Analisis dan Pengujian Hipotesis 

1) Analisis Data Tentang Deskriptif Statistik 

Peneliti mengambil data siswa dan sebaran quesioner tentang minat 

belajar pada pelajaran fiqih kelas X MA Nurus Sholah sebanyak 20 butir. 

Pengambilan sampel sebanyak 36 siswa, yaitu terdiri dari 18 siswa kelas 

eksperimen dengan diberi perlakuan dengan menggunakan media aplikasi 

lectora inspire dan 18 siswa kelas kontrol dengan menerapkan media 

konvensional. 
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a. Uji Validitas 

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti terlebih dahulu 

melakukan uji instrumen dikelas X A dengan jumlah peserta didik 20 

orang. Berdasarkan jumlah uji coba instrumen quesioner tentang minat 

minat belajar siswa pada pelajaran fiqih sebanyak 20 butir quesioner 

dan terpilih 20 quisioner yang dinyatakan valid dan reliabel layak untuk 

digunakan dalan penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah instrumen untuk mengukur minat belajar siswa 

pada pelajaran fiqih materi pengurusan jenazah.  

Untuk menguji validitas instrumen penelitian, Peneliti menyebar 

quesioner kepada 20 responden di luar sampel, dengan jumlah soal 20 

butir untuk variabel X (media pembelajaran). 

 Tabel 4.9 

Rekapitulasi Kuesioner Uji Validitas 

 

No 

Item 

r Hitung r Tabel (5%) Keterangan 

1 0,802 0,444 Valid 

2 0,802 0,444 Valid 

3 0,686 0,444 Valid 

4 0,679 0,444 Valid 

5 0,742 0,444 Valid 

6 0,745 0,444 Valid 

7 0,633 0,444 Valid 

8 0,592 0,444 Valid 

9 0,619 0,444 Valid 

10 0,505 0,444 Valid 

11 0,565 0,444 Valid 

12 0,589 0,444 Valid 

13 0,633 0,444 Valid 
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14 0,687 0,444 Valid 

15 0,759 0,444 Valid 

16 0,745 0,444 Valid 

17 0,786 0,444 Valid 

18 0,633 0,444 Valid 

19 0,908 0,444 Valid 

20 0,783 0,444 Valid 

 

Hasil perhitungan uji validitas sebagaimana tabel-tabel di atas 

menunjukkan bahwa semua nilai harga > signifikansi 0,05%. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua item dalam angket 

penelitian ini dinyatakan valid, sehingga dapat digunakan sebagai 

instrumen penelitian. 

b. Uji Reabilitas 

Uji reabilitas bertujuan untuk melihat apakah quesioner 

memiliki konsistensi, jika pengukuran dilakukan dengan quesioner 

tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Dasar pengambilan 

keputusan, quesioner dikatakan reliable jika nilai cronbach alpha > 0,6 

Tabel 4.10 

Uji Reliabel 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

,892 20 

 

Hasil uji reliabilitas diperoleh nilai koefisien dengan harga 0,892.  

reabilitas. berdasarkan nilai koefisien reabilitas tersebut dapat disimpulkan 

bahwa semua angket dalam penelitian ini dinyatakan reliabel atau 
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konsisten, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. 

Setelah mengadakan penelitian dan memperoleh data mengenai 

minat belajar siswa, maka peneliti menggunakan kuesioner yang 

diberikan kepada 18 responden dari kelas eksperimen, dan 18 

responden dari kelas kontrol. Kuesioner ini terdiri dari 20 soal. Setelah 

diketahui skor kuesioner lalu mencari mean dan standart deviasi melalui 

bantuan SPSS 24. Hasil dari perhitungannya sebagai berikut: 

2) Pengujian Hipotesis 

Setelah melakukan penelitian maka perlu menganalisis data, data 

diambil dari hasil nilai pre test dan post test dengan jumlah responden 18 

siswa untuk kelompok kelas Eksperimen dan 18 siswa untuk kelompok 

kelas kontrol. Sebelum dilakukan analisis data penelitian tentang pengaruh 

media pembelajaran berbasis lectora, maka perlu dilakukan prasyarat 

analisis data, meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. 

a. Uji Normalitas  

Hasil nilai pre test dan post test konsep dasar dari uji normalitas 

Kolmogorov Smirnov adalah membandingkan distribusi data dengan 

distribusi normal baku. Penghitungan uji normalitas dengan bantuan 

SPSS Versi 24. Adapun Kriteria pengambilan keputusannya adalah 

sebagai berikut:  

a) Jika signifikansi di atas 0,05 berarti distribusi data adalah normal.  

b) Jika signifikansi dibawah 0,05 berarti distribusi data adalah 
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normal.
81

 

Jika data data berdistribusi normal, maka digunakan uji t 

dengan menggunakan uji Paired sample t test, sebaliknya jika data 

tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji Wilcoxon. Setelah data 

diolah menggunakan program SPSS 24, hasil uji normalitas nilai pre 

test dan post test ditunjukkan pada tabel dibawah ini. Hasil uji 

normalitas nilai pre test dan post test.  

Tabel 4.11 

Uji Normalitas 

 

Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Minat 

Belajar 

Siswa 

Pre-Test 

Eksperimen 

Lectora 

,201 18 ,052 ,929 18 ,190 

Post test 

Eksperimen 

Lectora 

,183 18 ,115 ,900 18 ,056 

Pre test Kontrol 

Konvensional 

,162 18 ,200
*
 ,915 18 ,106 

Post test 

Kontrol 

Konvensional 

,135 18 ,200
*
 ,933 18 ,218 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas nilai pre test dan post test , 

diketahui bahwa df =18 yang berarti bahwa jumlah sampel adalah 18 

siswa untuk kelas eksperimen post test dan kelas  kontrol pada nilai pre 

test dan post test. Dari data tersebut didapat 4 data yang normal. Data 

yang normal yaitu pre test kelas eksperimen dengan signifikansi sebesar 
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0,052>0,05, post test kelas eksperimen dengan signifikansi 0,115>0,05, 

pre test kelas kontrol dengan signifikansi 0,200>0,05 dan post test kelas 

kontrol dengan signifikansi 0,200>0,05.  Berdasarkan hasil tersebut 

maka analisis perbandingan rerata skor pre test dan post test kelas 

eksperimen dan pre test dan post test kelas kontrol menggunakan 

statistik parametik paired sample t-tes. Untuk analisis perbandingan 

rerata skor pre test kelas eksperimen dengan kelas kontrol dan post test 

kelas eksperimen dengan kontrol menggunakan statistik parametrik 

independent sample t-test. 

b. Uji Homogenitas  

Pada uji homogenitas ini menggunakan uji Levene dan 

penghitungannya menggunakan bantuan SPSS Versi 24. Untuk melihat 

nilai signifikansi mengambil taraf signifikani 5%. Sehingga 

pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut : 

1. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka data berasal dari populasi yang 

mempunyai varian tidak homogen.  

2. nilai signifikansi > 0,05 maka data berasal dari populasi yang 

mempunyai varian homogen. Jika data data berdistribusi normal,  

Maka digunakan uji t dengan menggunakan uji Independent 

sample t test, sebaliknya jika data tidak berdistribusi normal, maka 

digunakan uji Main Whithney. Setelah data diolah menggunakan 

program SPSS 24, hasil uji homogenitas ditunjukkan pada tabel 
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dibawah ini.
82

 

 Tabel 4.12 

Uji Homogenitas 
 

Test of Homogeneity of Variances 

Minat Belajar Siswa 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,168 3 68 ,328 

 

Berdasarkan hasil uji homogenitas diketahui bahwa nilai 

signifikansi based on Mean adalah sebesar 0,328 > 0,05. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa varians data post test kelas eksperimen dan 

post test kelas kontrol adalah sama atau homogen. 

c. Perbandingan Skor Pretest 

Perbandingan skor pretest dilakukan untuk mengetahui apakah 

ada perbedaan antara hasil pre test di kelas kontrol dan hasil pre test di 

kelas  eksperimen pada minat belajar siswa. Cara ini digunakan untuk 

mengetahui apakah data-data yang akan dianalisis lebih lanjut memiliki 

titik pijak yang sama atau tidak, sehingga bisa dibuat perbandingan. 

Analisis statistik yang digunakan adalah statistik parametrik 

independent sample t-test. Kedua data pretest tersebut dikatakan tidak 

memiliki perbedaan yang signifikan jika harga sig. (2-tailed) > 0,05. 

Hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut: 

Hi : ada perbedaan yang signifikan antara skor pre test pada kelas  

kontrol dan kelas eksperimen 
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H0 : Tidak ada perbedaan yang signifikan antara skor pre test pada 

kelas kontrol dan kelas eksperimen 

Kriteria yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah sebagai 

berikut: 

a. Jika harga sig.(2-tailed) < 0,05, Ho ditolak dan Hi diterima.  

Artinya ada perbedaan yang signifikan antara skor pre test pada 

kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dengan kata lain kedua skor pre 

test berada dalam level yang tidak sama sehingga akan digunakan 

analisis perbandingan antara selisih skor dari pre test ke post test kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

b. Jika harga sig.(2-tailed) > 0,05, Ho diterima dan Hi ditolak.  

Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara skor pretest 

pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dengan kata lain kedua skor 

pre test berada dalam level yang tidak sama sehingga akan digunakan 

analisis perbandingan antara selisih skor dari pre test ke post test kelas 

kontrol dan kelas eksperimen.
83

  

Berikut ini hasil analisis perbandingan Skor Pre test Minat 

belajar siswa pada mata pelajaran fiqih: 

 Tabel 4.13 

Uji Independent Sample T-Test 

 

Hasil Rerata Pretest Signifikansi Keterangan 

Kelas Kontrol dan kelas 

eksperimen 

0,804 Tidak 

berbeda 
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Hasil analisis statistik di atas menunjukkan nilai signifikansi 

0,804>0,05, maka H0 diterima dan Hi ditolak. Berarti terdapat 

perbedaan yang signifikan antara pre test kelas kontrol dan dengan pre 

test kelas eksperimen. Dengan demikian dapat dilakukan analisis data 

dengan uji perbandingan skor postest kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen. 

d. Perbandingan Skor Pre test ke Post test 

Perbandingan skor pre test ke post test dilakukan untuk melihat 

apakada ada kenaikan skor yang signifikan antara skor pre test ke post 

test baik pada kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Dari situ akan 

diperlihatkan presentase kenaikan kemampuan mengaplikasikan pada 

masing-masing kelas. Analisis statistik yang digunakan adalah statistik 

parametrik paired sample t-test untuk menganalisis perbandingan skor 

pre test ke post test kelas kontrol dan untuk menganalisis perbandingan 

skor pre test ke post test kelas eksperimen. Data pretest ke posttest 

dikatakan memiliki perbedaan yang signifikan jika harga sig.(2-tailed) 

< 0,05. Hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut : 

Hi : Ada perbedaan yang signifikan antara skor pre test dan post test 

pada kelompok kontrol atau kelompok eksperimen. 

H0 : Tidak ada perbedaan pre test yang signifikan antara skor dan post 

test pada kelompok kontrol atau kelompok eksperimen. 

Kriteria yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah 

sebagai berikut. 
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a. Jika harga sig. (2-tailed) < 0,05, H0 ditolak dan Hi diterima. Artinya 

ada perbedaan yang signifikan antara skor pre test dan post test pada 

kelas kontrol  atau kelas eksperimen. Dengan kata lain terjadi 

peningkatan skor yang signifikan dari pre test ke post test. 

b. Jika harga sig. (2-tailed) > 0,05, H0 diterima dan Hi ditolak. Artinya 

tidak ada perbedaan yang signifikan antara skor pre test dan post test 

pada kelas kontrol  atau kelas eksperimen. 

Dengan kata lain terjadi peningkatan skor yang signifikan dari pre 

test ke post test.
84

 Berikut ini hasil analisis perbandingan skor pre 

test ke post test: 

Tabel 4.14 

Hasil Uji perbandingan Pre test ke Post test 

 

P
a

ir
ed

 S
a
m

p
le

s 
T

es
t 

 Pair 1 Pair 2 

Pre Test – 

Post Test 

(Ekperimen) 

Pre Test – 

Post Test 

(Kontrol) 

P
ai

re
d

 D
if

fe
re

n
ce

s Mean -35,889 1,167 

Std. Deviation 9,386 1,689 

Std. Error Mean 2,212 ,398 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower -40,557 ,327 

Upper -31,221 2,007 

T -16,222 2,930 

Df 17 17 

Sig. (2-tailed) ,000 ,009 

Hasil analisis statistik menunjukkan harga signifikan kelas 

eksperimen 0,000<0,05, maka H0 ditolak dan Hi diterima. Hasil 

analisis statistik kelas kontrol 0,009<0,05, maka H0 ditolak dan Hi 
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diterima. Berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara skor pre test 

ke post test. Dengan kata lain terdapat kenaikan yang signifikan antara 

pretest ke posttest kelas kontrol dan kelas eksperimen pada minat 

belajar siswa. 

e. Perbandingan Skor Post test 

Langkah terakhir yitu perbandingan skor post test dilakukan 

untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara skor post 

test dari kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Analisis statistik yang 

digunakan adalah statistik parametrik independent sample t-test. Kedua 

skor posttest tersebut dikatakan memiliki perbedaan yang signifikan 

jika harga sig. (2-tailed) < 0,05. Analisis perbedaan ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah penggunaan Lectora Inspire berpengaruh secara 

signifikan terhadap minat belajar siswa. Hasil analisis yang dilakukan 

akan digunakan sebagai titik pijak untuk menarik kesimpulan apakah 

hasil penelitian ini mengafirmasi atau menolak hipotesis penilitian. 

Hipotesis statistik adalah sebagai berikut: 

H0 : Ada perbedaan yang signifikan antara skor post test pada kelas 

kontrol dan kelas ekperimen. 

H0 : Tidak Ada perbedaan yang signifikan antara skor post test pada 

kelas kontrol dan kelas ekperimen. 

Kriteria yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah 

sebagai berikut: 

a. Jika harga sig. (2-tailed) < 0,05, H0 ditolak dan Hi diterima. Artinya 
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ada perbedaan yang signifikan antara skor post test pada kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Dengan kata lain penggunaan aplikasi 

lectora inspire berpengaruh secara signifikan terhadap minat belajar 

siswa. 

b. Jika harga sig. (2-tailed) > 0,05, H0 diterima dan Hi ditolak Artinya 

tidak ada perbedaan yang signifikan antara skor post test pada kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Dengan kata lain penggunaan aplikasi 

lectora inspire berpengaruh secara signifikan terhadap minat belajar 

siswa.
85

 

Tabel 4.15 

Analisis Perbandingan Skor Post Test 

 

Hasil Rerata Posttest Signifikansi Keterangan 

Kelas Eksperimen dan 

kelas kontrol 

0,000 Berbeda 

 

Hasil perbandingan skor kelas eksperimen dengan kelas kontrol 

menunjukkan bahwa harga signifikansinya 0,000<0,0,5 maka Ho 

ditolak dan Hi diterima. Artinya ada perbedaan yang signifikan antara 

skor post test pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dengan kata 

lain penggunaan aplikasi lectora inspire berpengaruh secara signifikan 

terhadap minat belajar siswa. 

D. Pembahasan 

Dalam penelitian ini penulis mengamati satu pokok pembahasan yaitu 

pengaruh media pembelajaran berbasis lectora terhadap minat belajar siswa 
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mata pelajaran fiqih kelas X di MA Nurus Sholah. Penelitian ini mengambil 

data siswa dan sebaran quesioner tentang minat belajar pada pelajaran fiqih 

kelas X MA Nurus Sholah sebanyak 20 butir. Pengambilan sampel sebanyak 

36 siswa, yaitu terdiri dari 18 siswa kelas eksperimen dengan diberi perlakuan 

dengan menggunakan media aplikasi lectora inspire dan 18 siswa kelas 

kontrol dengan menerapkan media konvensional. 

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti terlebih dahulu melakukan uji 

instrumen dikelas X A dengan jumlah peserta didik 20 orang. Berdasarkan 

jumlah uji coba instrumen kuesioner tentang minat minat belajar siswa pada 

pelajaran fiqih sebanyak 20 butir quesioner dan terpilih 20 kuisioner yang 

dinaytakan layak untuk digunakan dalan penelitian. Instrumen penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen untuk mengukur minat 

belajar siswa pada pelajaran fiqih materi pengurusan jenazah.  

Materi yang diajarkan adalah pengurusan jenazah, penelitian 

mengumpulkan untuk pengujian  hipotesis 4 kali pertemuan kelas ekperimen 1 

dan 4xpertemuan kelas kontrol. Pada pertemuan pertama baik kelas 

eksperimen maupun kontrol dilakukan pretest sebelum diberikan materi 

sholat jenazah. Pada pertemuan kedua, ketiga dan keempat mengajar dengan 

menggunakan media pembelajaran aplikasi lectora inspire untuk kelas 

eksperimen, dan mengajar dengan menggunakan model pembelajaran 

konvensional untuk kelas kontrol. Pada pertemuan terakhir peneliti 

memberikan posttest terhadap dua kelas, quisioner  pretest dan posttest 

tersebut merupakan instrumen yang sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. 
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Dalam kegiatan penelitian, model pembelajaran dirancang dalan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk dua jam pelajaran (2x35 

menit), dan tiga kali pertemuan. RPP ini memuat pendahuluan, kegiatan inti, 

dan kegiatan penutup dirancang sedemikian rupa. 

Penelitian ini mempunyai satu variabel bebas yaitu media 

pembelajaran lectora inspire dan satu variabel terikat yaitu minat belajar 

peserta didik. Penelitian ini dilakukan pada peserta didik kelas X MA Nurus 

Sholah sebagai populasi, dan sampel yang diambil  dalam penelitian ini adalah 

kelas X A sebagai kelas eksperimen dengan jumlah 18 peserta didik, dan 

kelas X B sebagai kelas kontrol dengan jumlah 18 peserta didik. Disini 

penelitilah yang mengajar secara langsung pada kedua kelas tersebut antara 

kelas kontrol dan eksperimen, dan guru mapel fiqih MA Nurus Sholah 

sebagai pengamat kegiatan belajar mengajar. 

Pada kelas eksperimen diterapkan media pembelajaran lectora inspire 

proses pembelajaran yang sebelumnya tidak aktif, tidak menarik dan juga 

membosankan, seketika berubah menjadi pembelajaran yang aktif, efektif, 

menarik dan juga menyenangkan, hal ini tentu saja dapat membantu peserta 

didik untuk meningkatkan minat belajar mereka itu sendiri. Selain itu proses 

pembelajaran di kelas juga mampu memberikan pengaruh bagi peserta didik, 

karena lebih menumbuhkan minat belajar siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran sehingga dapat memberikan hasil belajar yang maksimal. 

Sedangkan situasi pembelajaran di kelas kontrol berbeda dengan kelas 

eksperimen, yakni pada tahap kegiatan inti pembelajaran. Kelas kontrol 
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menggunakan model pembelajaran konvensional dimana proses 

pembelajarannya berpusat pada guru, di sini terlebih dahulu menjelaskan 

materi yang diajarkan sementara peserta didik mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh pendidik sehingga akan 

timbul rasa bosan pada siswa, akibatya siswa hanya tidur-tiduran, mengobrol 

dengan teman sebangku, sehingga pembelajaran tidak efektif. Setelah 

pendidik menjelaskan materi dilanjutkan dengan pemberian soal-soal latihan 

yang harus dikerjakan pada peserta didik dalam waktu yang telah ditentukan. 

Di akhir pembelajaran, pendidik memberikan evaluasi dan dilanjutkan 

dengan menutup pembelajaran. Dengan demikian peserta didik kurang aktif 

dalam mengemukakan gagasannya sehingga peserta didik kurang 

mengembangkan kemampuan literasi sains dalam menyelesaikan soal. 

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu Penggunaan Media Pembelajaran 

Audio visual dapat meningkatkan minat belajar peserta didik pada mata 

pelajaran pada mata pelajaran fiqih. Untuk mengetahui benar atau tidaknya 

hipotesis tersebut, dilakukan uji T. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan aplikasi lectora 

inspire berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Hal  tersebut dapat dilihat 

dari hasil perbandingan pre test, perbandingan kenaikan skor pretest-posttest, 

dan perbandingan post test. Hasil perbandingan pre test berpengaruh terhadap 

langkah selanjutnya yaitu perbandingan post test atau selisih skor pre test 

dengan post test. Hasil signifikansi perbandingan pretest yaitu 0,328>0,05, 

berarti tidak ada perbedaan titik pijak antara kelas kontrol dengan kelas 
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eksperimen. 

Dengan demikian perhitungan yang digunakan adalah analisis 

perbandingan skor post test dari kelas kontrol dengan kelas eksprimen. Harga 

signifikansi perbandingan post test sebesar 0,000<0,05, yang berarti ada 

perbedaan yang signifikan antara skor post test kelas kontrol dengan dengan 

skor post test kelas eksperimen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dan saran. Setelah dilakukan 

analisis hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah, maka pada bab 

ini diuraiakan kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya yang terkait 

pengaruh penerapan media pemkmmkwssq2wbelajaran lectora inspire 

terhadap minat belajar fiqih pada siswa kelas X di MA Nurus Sholah 

Yosowilangun. 

1. Minat belajar siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan 

minat belajar siswa pada kelas kontrol pada pelajaran fiqih kelas X di MA 

Nurus Sholah Yosowilangun. Hal ini ditunjukkan dari hasil rata-rata nilai 

pre test dan post test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Rata-rata 

nilai pre test kelas eksperimen adalah 59,83 sedangkan rata-rata nilai pre 

test kelas kontrol adalah 60,44. Rata-rata nilai post test kelas eksperimen 

kelas eksperimen adalah 86,89 sedangkan rata-rata nilai post test kelas 

kontrol adalah 63,56. 

Perhitungan yang digunakan adalah analisis perbandingan skor 

post test dari kelas kontrol dengan kelas eksprimen. Harga signifikansi 

perbandingan post test sebesar 0,000 < 0,05, hal tersebut menunjukkan 

bahwa ada perbedaan yang signifikan antara skor post test kelas kontrol 

dengan dengan skor post test kelas eksperimen. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa penerapan media pembelajaran aplikasi Lectora 



 

 

Inspire berpengaruh secara signifikan terhadap minat belajar  fiqih pada 

siswa kelas X di MA Nurus Sholah Yosowilangun, Lumajang.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, ada beberapa hal yang 

perlu peneliti sarankan, yaitu: 

1. Bagi Guru 

a. Diharapkan dapat menjadikan media pembelajaran lectora inspire 

sebagi alternatif atau pilihan dalam proses pembelajaran. 

b. Agar dapat memperhatikan minat belajar peserta didik, apakah peserta 

didik memiliki minat belajar tinggi taupun rendah, jika peserta didik 

memiliki minat belajar yang rendah sebaiknya guru memberikan 

treatment lebih di dalam proses pembelajaran. 

2. Bagi Sekolah 

Untuk lembaga sekolah diharapkan untuk lebih mengembangankan lagi 

media pembelajaran yang diterapkan kepada siswa, seperti lectora inspire 

sebagai suatu terobasan baru sehingga siswa lebih tertarik untuk 

mempelajari fiqih dan pembelajaran bisa lebih menyenangkan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Agar dapat melanjutkan penelitian ini dalam ranah yang lebih luas lagi. 

Penulis juga berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat dan 

sumbangan pemikiran bagi pendidik pada umumnya dan penulis pada 

khusus. 
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Lampiran 1 Matrik Penelitian 

Judul Variabel Indikator Sumber Data Metode Penelitian 
Rumusan 

Masalah 

Pengaruh 

Penerapan 

Media 

Pembajaran 

Lectora Inspire 

Terhadap 

Minat Belajar 

Fiqih Pada 

Siswa Kelas X 

di MA Nurus 

Sholah 

Yosowilangun, 

Lumajang 

1) Variabel 

Independen: 

Lectora 

Inspire 

 

 

 
 
 

2) Variabel 

dependent: 

Minat 

belajar fiqih 

pada siswa 

kelas X 

 

a. Penggunaan 

b. Kesesuaian materi 

c. Keefektivitasan 
 
 
 
 
 
 

a.  
a. adanya perasaan 

senang/suka 

b.  adanya ketertarikan 

siswa 

c. adanya perhatian 

siswa 

d. adanya keterlibatan 

siswa 
 

 

 

 

b.  

Nilai pre test dan 

post test siswa 

kelas X di MA  

Nurus Sholah 

Yosowilangun, 

Lumajang 

a. Pendekatan penelitian: 

kuantitatif 

b. Jenis penelitian: kuasi 

eksperimen design 

c. Metode pengumplan 

data: tes 

d. Teknik analisis data: 

a. Uji normalitas 

b. Uji homogenitas 

c. Uji Hipotesis 

d. Statistik 

parametrik 

1. Independent 

sample T test 

2. Independent 

paired T test 

 

Apakah terdapat 

pengaruh 

penerapan 

media 

pembelajaran 

Lectora Inspire 

terhadap minat 

belajar fiqih 

pada siswa kelas 

X di MA Nurus 

Sholah 

Yosowilangun 

Lumajang ? 



 

 

Lampiran 2  

SILABUS 

Satuan Pendidikan : MTsN 1 Lumajang 

Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Kelas/Semester : VII/Genap 

Alokasi Waktu : 6 Jam Pelajaran/Minggu 45 menit 

Standar Kompetensi  
KI-1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI-2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, 

damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI-3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan baksat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI-4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 
 
 
 
 



 

 

Kompetensi Dasar Indikator 
Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian Sumber 

Belajar 
Waktu 

Teknik Instrumen 

3

.

1

0 

3.2 

Menganalisis 

tatacara 

pengurusan 

jenazah dan hikmahnya 

 

- Menjelaskan 

kewajiban umat 

Islam terhadap 

orang yang 

meningga 

- Menjelaskan 

tata cara 

memandikan 

jenazah 

- Menjelaskan 

tata cara 

mekafani 

jenazah 

- Menjelaskan 

tata cara 

mensholati 

jenazah 

- Menjelaskan 

tata cara 

menguburkan 

jenazah 

- Tata cara 

memandikan 

jenazah 

- Tata cara 

mekafani 

jenazah 

- Tata cara 

mensholati 

jenazah 

- Tata cara 

menguburanje

nazah 
 

a. Mengamati 

gambar dan 

tayangan tentang 

model tata cara 

kepengursan 

jenazah 

b. Menanya 

tanggapan hasil 

pengamatan 

tentang pengertian 

pengurusan 

jenazah 

c. Menyajikan hasil 

literatur tentang 

kepengursan 

jenazah 

d. Eksplorasi 

menggali 

informasi tentang 

tata cara 

pengurusan 

jenazah dan 

hikmahnya 

e. Mengasosiasi 

Membuat 

Ceramah 

Diskusi 

Tanya 

jawab 

Tes tulis 

Quesioner 

/angket 

Buku 

siswa 

fiqih kelas 

X 

Modul / 

bahan ajar 

Internet 

Perpustak

aan dan 

sumber 

lain yang 

relevan 
4 x JP 

4

.

4.2 

Memperagak

    



 

 

1

0 

an tata cara 

penyelengga

raan jenazah 

langkah-langkah 

konsep tentang 

tata cara 

pengurusan 

jenazah 

f. Mengkomunikasi

kan 

mempresentasika

n/menyaji kan 

hasil diskusinya 

tentang tata cara 

pengurusan 

jenazah 



 

 

Lampiran 3 

RPP Pertemuan 1 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

( Pre Test Kelas Eksperimen) 

Nama Sekolah : MA Nurus Sholah Yosowilangun 

Mata Pelajaran : Fiqih 

Materi Pokok : Pengurusan Jenazah 

Kelas / Semester : X (Sepuluh) / Ganjil 

Alokasi Waktu : 3X45 Menit (1xPertemuan)  

Kompetensi Dasar Dan Indikator 

 

N
O 

KOMPENTESI DASAR INDIKATOR 

1

. 

3.2 Menganalisis tata cara 

pengurusan   jenazah dan      

hikmahnya 

 

3.2.1Siswa dapat menjelaskan kewajiban 

umat Islam     terhadap orang yang 

meninggal 

3.2.2 Siswa dapat menjelaskan tata cara                

memandikan jenazah 

 

A. Tujuan Pembelajan 

1. Diberikan kesempatan untuk mengkaji tentang kewajiban pengursan 

jenazah 

2. Diberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang tata cara pengurusan 

dan merawat jenazah 

3. Diberikan kesempatan berlatih mengamati, bertanya, 

mengumpulkan data dan mengkomunikasikan materi yang telah 

dipelajari. 

B. Kegiatan Pembelajaran  

 Pendahuluan 

1. Guru melakukan interaksi komunikasi dengan siswa untuk segera 

mempersiapkan diri memulai pembelajaran. 



 

 

2. Guru mengucapkan salam dan menyapa siswa dengan 

menanyakan kabar tentang kesehatan siswa, serta selalu 

mengingatkan siswa agar selalu menjaga 3 M (memakai masker, 

mencuci tangan dan menjaga jarak). 

Kegiatan Inti 

1. Mengamati: gambar dan tayangan tentang model tata cara 

kepengursan jenazah 

2. Menanya: tanggapan hasil pengamatan tentang pengertian 

pengurusan jenazah 

3. Eksplorasi: menggali informasi tentang tata cara pengurusan 

jenazah dan hikmahnya 

4. Mengasosiasi: membuat langkah-langkah konsep tentang tata 

cara pengurusan jenazah 

5. Mengkomunikasikan mempresentasikan/menyaji kan hasil 

diskusinya tentang tata cara  pengurusan jenazah 

Penutup 

1. Guru memberikan umpan balik dengan cara mengecek hasil 

pekerjaan siswa, apabila nilai masih jelek guru meminta siswa 

untuk mengulangi pekerjaannya. 

2. Guru meminta siswa untuk selalu mengulangi pelajaran yang 

sudah disampaikan agar tidak lupa. 

C. Media Pembelajaran: 

LCD Proyektor, Papan Tulis, Laptop 

D. Sumber Belajar: 

1. Youtube 

2. Handphone 

3. Laptop 

4. Modul PAI dan Budi Pekerti 

 
 



 

 

E. Metode Pembelajaran: 

1. Pendekatan: scientific 

 

F. Jenis Penilaian: 

1. Pengetahuan (Kognitif) 

1. Menjelaskan tentang kewajiban umat Islam terhadap orang yang 

meninggal 

2. Mendemonstrasikan tata cara pengurusan jenazah 

2. Sikap (Afektif) 

1. Mempunyai sikap mandiri dalam beraktifitas. 

2. Mempunyai sikap kerjasama, kejujuran, menghargai, semangat, 

disiplin, dan percaya diri. 

3. Mempunyai sikap saling toleran dan mendoakan orang lain. 

3. Keterampilan (Psikomotorik) 

Membuat rumusan tentang tata cara pengurusan Jenazah. 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

Pertemuan ke 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

 

Nama Sekolah : MA Nurus Sholah Yosowilangun 

Mata Pelajaran : Fiqih 

Materi Pokok : Pengurusan Jenazah 

Kelas / Semester : X (Sepuluh) / Ganjil 

Alokasi Waktu : 3X45 Menit (1xPertemuan)  

Kompetensi Dasar Dan Indikator 

N
O 

KOMPENTESI DASAR INDIKATOR 

1

. 

3.2 Menganalisis tata cara 
pengurusan   jenazah dan      
hikmahnya 

 

3.2.1Siswa dapat menjelaskan kewajiban 
umat Islam     terhadap orang yang 
meninggal 

3.2.2 Siswa dapat menjelaskan tata cara                

memandikan jenazah 

 Siswa   dapat    mengaitkan 

hikmah berperilaku jujur 

dalam kehidupan 

A. Tujuan Pembelajan 

1. Diberikan kesempatan untuk mengkaji tentang kewajiban pengursan 

jenazah 

2. Diberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang tata cara pengurusan 

dan merawat jenazah 

3. Diberikan kesempatan berlatih mengamati, bertanya, 

mengumpulkan data dan mengkomunikasikan materi yang telah 

dipelajari. 

B. Kegiatan Pembelajaran  

 Pendahuluan 

1. Guru melakukan interaksi komunikasi dengan siswa untuk segera 

mempersiapkan diri memulai pembelajaran. 

2. Guru mengucapkan salam dan menyapa siswa dengan 

menanyakan kabar tentang kesehatan siswa, serta selalu 

mengingatkan siswa agar selalu menjaga 3 M (memakai masker, 



 

 

mencuci tangan dan menjaga jarak). 

Kegiatan Inti 

1. Mengamati: gambar dan tayangan tentang model tata cara 

kepengursan jenazah 

2. Menanya: tanggapan hasil pengamatan tentang pengertian 

pengurusan jenazah 

3. Eksplorasi: menggali informasi tentang tata cara pengurusan 

jenazah dan hikmahnya 

4. Mengasosiasi: membuat langkah-langkah konsep tentang tata 

cara pengurusan jenazah 

5. Mengkomunikasikan mempresentasikan/menyaji kan hasil 

diskusinya tentang tata cara  pengurusan jenazah 

Penutup 

1. Guru memberikan umpan balik dengan cara mengecek hasil 

pekerjaan siswa, apabila nilai masih jelek guru meminta siswa 

untuk mengulangi pekerjaannya. 

2. Guru meminta siswa untuk selalu mengulangi pelajaran yang 

sudah disampaikan agar tidak lupa. 

C. Media Pembelajaran: 

LCD Proyektor, Papan Tulis, Laptop 

D. Sumber Belajar: 

1. Youtube 

2. Handphone 

3. Laptop 

4. Modul PAI dan Budi Pekerti 

 

E. Metode Pembelajaran: 

1. Pendekatan: scientific 

 
 
 

 



 

 

F. Jenis Penilaian: 

1. Pengetahuan (Kognitif) 

1. Menjelaskan tentang kewajiban umat Islam terhadap orang yang 

meninggal 

2. Mendemonstrasikan tata cara pengurusan jenazah 

2. Sikap (Afektif) 

1. Mempunyai sikap mandiri dalam beraktifitas. 

2. Mempunyai sikap kerjasama, kejujuran, menghargai, semangat, 

disiplin, dan percaya diri. 

3. Mempunyai sikap saling toleran dan mendoakan orang lain. 

3. Keterampilan (Psikomotorik) 

Membuat rumusan tentang tata cara pengurusan Jenazah. 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

Pertemuan ke 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

( Post Test Kelas Eksperimen ) 

Nama Sekolah : MA Nurus Sholah Yosowilangun 

Mata Pelajaran : Fiqih 

Materi Pokok : Pengurusan Jenazah 

Kelas / Semester : X (Sepuluh) / Ganjil 

Alokasi Waktu : 3X45 Menit (1xPertemuan)  

Kompetensi Dasar Dan Indikator 

 

N
O 

KOMPENTESI DASAR INDIKATOR 

1

. 

3.2 Menganalisis tata cara 
pengurusan   jenazah dan      
hikmahnya 

 

3.2.1Siswa dapat menjelaskan kewajiban 
umat Islam     terhadap orang yang 
meninggal 
3.2.2 Siswa dapat menjelaskan tata cara                

memandikan jenazah 

 Siswa   dapat    mengaitkan 

hikmah berperilaku jujur 

dalam kehidupan 

A. Tujuan Pembelajan 

1. Diberikan kesempatan untuk mengkaji tentang kewajiban pengursan 

jenazah 

2. Diberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang tata cara pengurusan 

dan merawat jenazah 

3. Diberikan kesempatan berlatih mengamati, bertanya, 

mengumpulkan data dan mengkomunikasikan materi yang telah 

dipelajari. 

B. Kegiatan Pembelajaran  

 Pendahuluan 

1. Guru melakukan interaksi komunikasi dengan siswa untuk segera 

mempersiapkan diri memulai pembelajaran. 

2. Guru mengucapkan salam dan menyapa siswa dengan 

menanyakan kabar tentang kesehatan siswa, serta selalu 



 

 

mengingatkan siswa agar selalu menjaga 3 M (memakai masker, 

mencuci tangan dan menjaga jarak). 

Kegiatan Inti 

1. Mengamati: gambar dan tayangan tentang model tata cara 

kepengursan jenazah 

2. Menanya: tanggapan hasil pengamatan tentang pengertian 

pengurusan jenazah 

3. Eksplorasi: menggali informasi tentang tata cara pengurusan 

jenazah dan hikmahnya 

4. Mengasosiasi: membuat langkah-langkah konsep tentang tata 

cara pengurusan jenazah 

5. Mengkomunikasikan mempresentasikan/menyaji kan hasil 

diskusinya tentang tata cara  pengurusan jenazah 

Penutup 

1. Guru memberikan umpan balik dengan cara mengecek hasil 

pekerjaan siswa, apabila nilai masih jelek guru meminta siswa 

untuk mengulangi pekerjaannya. 

2. Guru meminta siswa untuk selalu mengulangi pelajaran yang 

sudah disampaikan agar tidak lupa. 

C. Media Pembelajaran: 

LCD Proyektor, Papan Tulis, Laptop 

D. Sumber Belajar: 

1. Youtube 

2. Handphone 

3. Laptop 

4. Modul PAI dan Budi Pekerti 

 

E. Metode Pembelajaran: 

1. Pendekatan: scientific 

 

 



 

 

F. Jenis Penilaian: 

1. Pengetahuan (Kognitif) 

1. Menjelaskan tentang kewajiban umat Islam terhadap orang yang 

meninggal 

2. Mendemonstrasikan tata cara pengurusan jenazah 

2. Sikap (Afektif) 

1. Mempunyai sikap mandiri dalam beraktifitas. 

2. Mempunyai sikap kerjasama, kejujuran, menghargai, semangat, 

disiplin, dan percaya diri. 

3. Mempunyai sikap saling toleran dan mendoakan orang lain. 

3. Keterampilan (Psikomotorik) 

Membuat rumusan tentang tata cara pengurusan Jenazah. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lampiran 4 
 
 

Kisi-kisi Kuisioner Minat Belajar 

Variabel Indikator No. Item Pertanyaan 

Perasaan Senang Hadir saat pelajaran 1,2,16 

Keterlibatan Siswa 1. Aktif dalam pelajaran 

termasuk dalam pertanyaan 

2. Aktif dalam pembelajaran 

termasuk dalam diskusi 

3,4,5, 

 

6,7,8,9,17 

Ketertarikan Siswa Mengerjakan tugas-tugas yang 

diperintahkan 

10,11,12,19,20 

Perhatian Siswa Memperhatikan jika guru 

sedang menyampaikan materi 

pembelajaran 

13,14,15,18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KUESIONER MINAT BELAJAR 

Nama    : 

Kelas     : 

No. Absen    :  

Petunjuk Pengisian Angket : 

1. Bacalah dengan teliti dan seksama! 

2. Tulislah nama lengkap, kelas, nomor absen kalian pada lembar jawab!  

3. Kerjakan semua soal pada lembar jawab yang telah disediakan dengan 

memberikan tanda (√) sesuai dengan pendapat kalian!  

4. Jangan memberikan coretan pada soal!  

5. Untuk menjawab soal pada pernyataan pilihlah empat alternatif di bawah 

ini dengan menggunakan tanda ceklist (√). 

 a. Sangat Setuju (SS)       

 b. Setuju (ST) 

 c. Ragu-ragu (RG) 

 d. Tidak Setuju (TS) 

 e. Sangat Tidak Setuju (STS)  

6. Untuk menjawab soal pada pernyataan pilihlah empat alternatif di bawah 

ini dengan menggunakan tanda ceklist (√). 

 

 

Selamat Mengerjakan 

 



 

 

No. Petanyaan Pilihan Jawaban 
S T R T  

 Apakah anda tidak pernah bolos 

saat mata pelajaran fiqih sedang 

berlangsung 

     

 Apakah anda senang mengikuti 

mata pelajaran fiqih 

     

 Apakah anda mengajukan 

pertanyaan ketika ada yang ingin 

ditanyakan kepada guru 

     

 Apakah anda senang bertanya 

ketika ada materi pelajaran yang 

tidak dimengerti 

     

 Apakah anda senang bertanya 

ketika guru telah memberikan 

kesempatan bertanya 

     

 Apakah anda aktif bertanya dalam 

kegiatan diskusi 

     

 Apakah  pada saat berdiskusi anda 

mencatat hasil diskusi tersebut 

     

 Apakah anda aktif berdiskusi 

dengan teman kelompok ketika 

kegiatan diskusi berlangsung 

     

 Apakah anda menyampaikan hasil 

diskusi ketika kegiatan diskusi 

akan berakhir 

     

 Apakah anda selalu mengerjakan 

tugas yang diberikan oleh guru 

     

 Apakah anda selalu mengerjakan 

tugas yang diberikan oleh guru di 

rumah 

     

 Apakah anda mengerjakan tugas 

kelompok bersama-sama dengan 

teman kelompok 

     

 Apakah anda senang 

memperhatikan guru ketika 

menyampaikan materi pelajaran 

     

 Apakah anda fokus ketika guru 

sedang menyampaikan materi 

pelajaran 

     

 Apakah anda senang menyimak 

penjelasan guru menyampaikan 

materi pelajaran yang masih 

belum di mengerti 

     

 Apakah anda selalu hadir tepat 

waktu  pada saat pelajaran fiqih 

berlangsung 

     

 Apakah ketika melakukan diskusi      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

kelas pada materi fiqih, anda 

merespon pertanyaan dari teman 

lain 
 Apakah anda memperhatikan 

setiap kali guru menjelaskan 

pelajaran fiqih 

     

 Apakah anda membaca buku yang 

berkaitan dengan materi fiqih 

     

 Apakah anda tertarik dengan mata 

pelajaran fiqih 

     



 

 

Lampiran 5 

DAFTAR NAMA SISWA, NILAI PRE TEST  DAN POST TEST 

KELAS KONTROL  DAN KELAS EKSPERIMEN 

No. Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Nama Siswa Nilai Nama Siswa Nilai 

Pre Test Post Test Pre Test Post Test 

1 Alya Jameela Hatinori 53 85 Abdul Muiz Assabili 53 60 

2 Anna Mukti Althafun Nissa 60 86 Achmad Varel Reyvan 63 67 

3 Balqis Naila Audia 55 84 Adinda Hanum Isnaini 66 58 

4 
Befflynca Firsti Kayla Dafa 

53 86 Ahmad Afief Is’ad 

Hidayatullah 53 64 

5 Bintang Nawa Manggala 70 82 Aidah Fitriyah 70 73 

6 Devi Karunia Ratna Putri 64 83 Amelia Lailatul Habibah 66 60 

7 Dhaifullah Faqih Asidiqi 75 84 Amelia Nur Zafira 80 60 

8 Dini Maysatul Vindanda 67 87 Amelia Putri Hanum 70 57 

9 Dzaky Arsa Rizky 60 84 Anindia Fasfakhis Sofkha 60 60 

10 Eka Yudha Prasetya 65 82 Aurora Berlian Natasya 55 55 

11 Faranelia Ayunita Ameliyah 55 89 Emil Ma'rifatus Sholikhah 55 50 

12 Fidda Nur Azzahro 52 82 EzarRaditya Kohardiansyah 52 55 

13 Firda Ainun Nafisha 61 94 Farel Nur Maldini 61 62 



 

 

14 Keysha Amellia 51 84 Ghaisan Akmaluz Zubair 51 63 

15 Khirsa Dini Saifiyyah 53 85 Haaniyah Yunaini 53 60 

16 Mayori Intan Pratiwi 64 94 Iftah Izzah EmiliaMahmud 64 68 

17 Muhammad Farhan Raushan 

Fikri 

63 94 Marisa Anninda Salki 

63 67 

18 Alvito Diennova 66 92 Muhammad Maulana Zidanil 

Ilmi 66 64 



 

 

Lampiran 6 

LEMBAR VALIDASI QUESIONER PRE TEST DAN POST TEST MINAT 

BELAJAR FIQIH PADA SISWA KELAS X DI MA NURUS SHOLAH 

YOSOWILANGUN, LUMAJANG 

 

Materi Pelajaran : Fiqih 

Pokok Bahasan : Pengurusan jenazah 

Sub Bahasan  : Tata cara merawat jenazah 

Kelas   : X 

Kami mengharap kesediaan Bapak/Ibu validator untuk mengisi lembar 

validasi soal post test yang dikembangkan dengan menggunakan digital 

storytelling kanal Youtube “Kok Bisa?”. Soal post test tersebut digunakan dalam 

pembelajara dengan materi lapisan bumi dan gunung api untuk siswa kelas VII 

MTsN 1 Lumajang. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan soal post test dengan 

kriteria valid. 

Petunjuk: 

a. Penilaian butir-butir soal post test ditinjau dari beberapa aspek, tulis angka 

1-5 pada kolom penilaian untuk butir soal nomor 1-20 sesuai dengan 

penilaian yang Bapak/Ibu berikan. 

Keterangan skala penilaian : 

1  = tidak baik 

2  = kurang baik 

3  = cukup baik 

4  = baik 

   5 = sangat baik 

b.  Untuk penilaian butir-butir soal post test secara umum, beri tanda cek () 

pada kolom kesimpulan penilaian sesuai dengan penilaian yang Bapak/Ibu 

berikan. 

Kriteria kesimpulan penilaian: 

TR : dapat digunakan tanpa revisi 

RK : dapat digunakan 



 

 

dengan revisi kecil RB : dapat 

digunakan dengan revisi besar 

PK : belum dapat digunakan dan masih perlu konsultsi 

4 Bila menurut Bapak/Ibu validator butir soal pada soal post test perlu 

adanya revisi, mohon ditulis pada bagian komentar dan saran guna 

perbaika



 

 

Penilaian Ditinjau dari Beberapa Aspek 

N

o

. 

Aspek yang Dinilai 

Penilaian untuk Butir Soal Nomor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 Isi 

1

. 

Kesesuaian butir quesioner dengan indikator 

pembelajaran yang hendak dicapai       
              

2

. 

Kesesuaian kata kerja operasional pada  

kalimat pertanyaan dengan minat belajar 

siswa 
      

  

 

         
 
 

3

. 

Kejelasan perumusan petunjuk atau perintah 

                 
 
  

4

. 

Kejelasan maksud quesioner, serta gambar 

tabel atau diagram yang disajikan      -   -            

 Bahasa 

5

. 

Rumusan butir quesioner menggunakan 

bahasa serta kaidah penulisan berdasarkan 

ejaan yang telah disempurnakan (EYD)                     

6

. 

Rumusan butir quesioner tidak 

menimbulkan penafsiran ganda                     

7

. 

Rumusan butir quesioner menggunakan 

bahasa yang sederhana dan mudah dipahami 

oleh siswa 
                    



 

 

Penilaian Umum 

Kesimpulan penilaian secara umum Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) ini: 

6) TR, yang berarti “dapat digunakan tanpa revisi” 

 RK, yang berarti “dapat digunakan dengan revisi kecil” 

7) RB, yang berarti “dapat digunakan dengan revisi besar” 

8) PK, yang berarti “belum dapat digunakan dan masih perlu konsultasi” 

 

Komentar dan Saran Perbaikan 

Identitas Quesioner Pre test dan Post Test harus mencantumkan 

alokasi waktu, dan gunakan kata kerja operasiomal yang benar serta 

gunakan gambar yang bisa dibaca dengan jelas oleh siswa. 

 

Jember, 05 Februari 2021 

Validator 

 

 

 Agus Supriyanto S.Pd



 

 

 

Lampiran7 

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER FAKULTAS 

TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

Jl. Mataram No.1 Mangli, Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 472005, Kode Pos : 
68136 Website : www.http://ftik.iain-jember.ac.id e-mail : 

tarbiyah.iainjember@gmail.com 

 

 

Nomor : B.1686/In.20/3.a/PP.00.9/01/2021

 09 Juli 2021 

Sifat : Biasa Lampiran :  

Hal : Permohonan Ijin Penelitian 

 
Yth. Kepala MA Nurus Sholah Yosowilangun 

Dsn Jombang RT 35 RT 008 Desa Yosowilangun Lor, Kec. Yosowilangun, Kab. 

Lumajang 

 

Assalamualaiku Wr Wb. 

 Dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan, maka mohon diijinkan mahasiswa berikut : 

Nama : Farah Fitriatuz Zakiah 

NIM : T20171064 

Semester         : VIII 

Prodi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

 
Untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Pengaruh Penerapan 

Media Pembelajaran Lectora Inspire Terhadap Minat Belajar Fiqih Pada 

Siswa Kelas X di MA Nurus Sholah Yosowilangun, Lumajang selama 20 ( dua 

puluh ) hari di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu Yuliana Sandra 

Dewi, S.Pd. Adapun pihak-pihak yang dituju adalah sebagai berikut: Waka Kurikulum. 

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. 

 
Assalamualaiku Wr Wb. 

 
Jember, 21 Januari 2021 

a.n. Dekan 

Wakil Dekan Bidang Akademik, 

 

 

 
 

Mashudi

http://ftik.iain-jember.ac.id/
mailto:tarbiyah.iainjember@gmail.com


 

 

 

Lampiran 8 

 

 

S U R A T    K E T E R A N G A N 
Nomor : B-158/Mts.13.05.01/PP.00.5/05/2021 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 
1. N a m a :    Yuliana Sandra Dewi, S.Pd 

2. NIP. :    197504092007011020 

3. Pangkat / Golongan :    Penata Tingkat I ( III/d ) 

4. Jabatan :    Kepala MA Nurus Sholah Yosowilangun 

Dengan ini menerangkan bahwa : 
N a m a :    Farah Fitriatuz Zakiah 

NIM  :    T20171064 

Status :    Mahasiswa IAIN Jember 

 Fakultas :    Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

 Prodi : Pendidikan Agama Islam 

 Judul Skripsi :  Pengaruh Penerapan Media 
Pembelajaran Lectora Inspire Terhadap Minat Belajar Fiqih Pada Siswa 
Kelas X di MA Nurus Sholah Yosowilangun, Lumajang. 

 
Telah melakukan Penelitian/Riset di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

1 Lumajang guna menyelesaikan tugas akhir perkuliahan, terhitung mulai 
tanggal  01 Februari  2021  sampai dengan  5 Maret  2021. 
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan 
seperlunya. 

Lumajang, 8 Maret  2021 

 

Kepala Madrasah 

       Yuliana Sandra Dewi, S.Pd 
NIP. 197504092007011020 

 

 

 

 

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK 
INDONESIA 

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN 
LUMAJANG 

MADRASAH ALIYAH NURUS SHOLAH YOSOWILANGUN 
 

Jalan Citandui 75 Kotak Pos 103 Telp. ( 0334 ) 881463 Lumajang 
NPSN: 20581371      NSM : 121135080001 

Website:mtsnlumajang.sch.id/E-mail:mtsn_lumajang@yahoo.co.id 

 



 

 

 

Lampiran 9 

BIODATA PENULIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama   :  Farah Fitriatuz Zakiah 

NIM   :  T20171064 

Fakultas/Prodi :  FTIK/ Pendidikan Agama Islam 

Tempat, Tgl Lahir :  Jakarta, 21 Januari 1999 

Jenis Kelamin :  Perempuan 

Agama  :  Islam 

Alamat sekarang : Yosowilangun Kidul, Lumajang. 

Telepom/HP  :  082232895785 

E-mail  :  farahfitrilumajang@gmail.com 

 

PENDIDIKAN FORMAL 

 2005-2011 SDN 04 Yosowilangun 

 2011-2014 SMPN 01 Yosowilangun 

 2014-2017 MAN 3 JEMBER 

 

mailto:farahfitrilumajang@gmail.com



