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Lampiran 1 :  Sejarah Singkat MIN 2 Konawe Selatan  

 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Konawe Selatan sebelumnya adalah 

Madrasah Ibtidaiyah Swasta Fastabiqul Khairot yang berdiri pada tanggal 1 juli 

1974 dengan piagam Pendirian Madrasah Nomor : D12/II-2/007/75/1993 dan 

beralih status menjadi Madrah Ibtidaiyah Negeri Lambusa berdasarkan Surat 

Keputusan Mentri Agama RI No. 107 tahun 1997 tanggal 17 maret 1997. 

Selanjutnya berubah nama menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Konawe Selatan 

berdasarkan Keputusan Mentri Agama RI No. 184 tahun 2014 tanggal 25 

November 2014. 

Setelah beralih status menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri tanggung jawab 

menjadi salah satu Madrasah Ibtidaiyah Negeri sebagai induk Kelompok Kerja 

Madrasah (KKM). Dan keberadaannya diharapkan menjadi pusat percontohan 

bagi Madrasah Ibtidaiyah di  Wilayah Kabupaten Konawe Selatan. 
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Visi dan Misi MIN 2 Konawe Selatan 

Visi  

Adapun visi MIN 2 Konawe Selatan yaitu: 

“ Menciptakan output  MIN 2 Konawe Selatan yang memiliki aqidah islam 

yang kokoh, berakhlaqul karimah, cerdas, terampil dan memiliki 

kemampuan dasar dibidang teknologi, serta mewujudkan lingkungan 

madrasah yang agamis”. 

Misi  

Adapun misi MIN 2 Konawe Selatan yaitu : 

1. Tenaga kependidikan yang berkualitas. 

2. Proses belajar mengajar yang efektif. 

3. Lingkungan madrasah yang aman, tertib dan nyaman. 

4. Memiliki budaya yang islami, bermutu dan mandiri. 

5. Manajemen madrasah yang transparan dan demokratis 

6. Kemampuan dan kemauan madrasah untuk berubah. 

7. Evaluasi, perbaikan dan supervise secara kontinue.  

8. Merespon dan mengantisipasi berbagai kebutuhan dengan cepat. 

9. Komunikasi yang akrab antara warga masyarakat dengan madrasah. 

10. Partisipasi anggota komite/ masyarakat yang tinggi. 
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Lampiran 2 :  Tujuan MIN 2 Konawe Selatan 

Tujuan utama penyelenggara pendidikan pada MIN 2 Konawe Selatan 

tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-

Undang Nomor : 20 tahun 2003 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan 

bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berilmu, tekhnologi, berbudi 

pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan 

rohani, adapun tujuan yang ingin dicapai madrasah adalah : 

1. Memperdayakan unsur  madrasah, masyarakat dan komite madrasah 

dalam pengembangan madrasah. 

2. Terwujudnya siswa dengan kepribadian yang patuh pada ajaran  

agama islam. 

3. Menciptakan pembelajaran yang efektif, efisien dan menyenangkan 

melalui pendekatan pembelajaran kontekstual. 

4. Menghasilkan lulusan yang mampu berkompetensi dimasyarakat dan 

melajutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi. 

5. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berprestasi dalam 

bidang olimpiade MIPA, Bahasa Inggris, Bahasa Arab O2SN 

(Olimpiade Olaharaga Siswa Nasional) dan seni ditingkat kota 

Agama sebagai bekal hidup di masyarakat. 

6. Menciptakan Madrasah Standar Nasional ( MSN). 
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Lampiran 3 :Profile MIN 2 Konawe Selatan 

Nama Sekolah   : MIN 2 Konawe Selatan 

N  NPSN 40 : 111174050002 

Alamat  : Poros  Kendari Punggaluku, Nomor : 58 

    Kode Pos  93 :  93374 

Desa/Kelurahan    : :  Lambusa  

 Kecamatan/Kota (LN) K  :  Kec. Konda  

 Kab-Kota/Negara (LN) K  :  Konawe Selatan 

Provinsi/Luar Negeri (LN)  :  Prov. Sulawesi Tenggara 

Status Sekolah  :  NEGERI 

Waktu Penyelenggaraan  :  Pagi/6 hari 

Jenjang Pendidikan      :  SD 
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Lampiran 4: Daftar Tenaga Pendidik MIN 2 Konawe Selatan  

Salah satu syarat mutlak dalam proses pembelajaran disuatu lembaga 

pendidikan yaitu adanya guru. Selama proses pembelajaran berlangsung, guru 

mempunyai peran yang sangatlah penting dalam mewujudkan visi dan misi dari 

sekolah. Jumlah tenaga pendidik yang ada di MIN 2 Konawe Selatan sebanyak 22 

orang, termasuk kepala sekolah. Untuk data yang lebih rinci mengenai guru yang 

ada di MIN 2 Konawe Selatan dapat dilihat dari tabel berikut ini 
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                                      Tabel 1.1 

 

No Nama Jabatan 

1. Ernawati,  R, S.Ag Kepala Sekolah 

2. Hadi Santoso, S.Pd.I Waka kurikulum  

3. Kamaruddin  Waka kesiswaan  

4. Nurhaedah, S.Pd.I Wali kelas 1a 

5. Siti Hajar, S.Pd.I I Wali kelas 1b 

6. Agus Salim Doane,S.Pd Wali kelas 2a 

7. Fitria Handayani,  S.Pd Wali kelas 2b 

8. Samsi Judesti, S.Pd.Sd Wali kelas 3a 

9. Syakir, S.Pd.I Wali kelas 3b 

10. Asmi, S.Ag Wali kelas 4a 

11. Fatmawati, S.Pd Wali kelas 4b 

12. Andi Nurhaeni, S.Pd.I Wali kelas 5a 

13. Nurjati  Wali kelas 5b 

14. Mulyaningrum, S.Pd Wali kelas 6 

15. Halimah  Tenaga pendidik  

16.  Wiwin Windariati, S.Pd.I Tenaga pendidik  

17. Siti Muntayah, S.Pd.I Tenaga pendidik  

18.  Matasin, S.Pd.I Tenaga pendidik  

19.  Elfa Maryani, S.Pd Tenaga pendidik  

20 Yenny Novianty, A.Md Tenaga pendidik  

21 Sitti Komariyah  Tenaga pendidik  

22 Rianti Zarita, S.PdI Tenaga pendidik  

       Sumber :Kantor MIN 2 Konawe Selatan 
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Lampiran 5: Jumlah Peserta Didik 

Keadaan peserta didik dalam proses pembelajaran merupakan komponen 

terpenting  dalam sebuah pendidikan, dimana peserta didik memiliki peran  

penting sebagai subjek dan objek belajar mengajar. Kemudian mengenai jumlah 

peserta didik di MIN 2 Konawe Selatan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.2 

Data Siswa MIN 2 Konsel 

Tahun Pelajaran 2020/2021 

 

No. Kelas Laki-Laki Prempuan Jumlah 

1. 1 A 11 14 25 

 1 B 10 15 25 

     

2. 11 A 11 8 19 

 11 B 6 15 21 

 11 C 11 7 18 

     

3. 111 A 6 12 18 

 111 B 10 9 19 

     

4. 1V A 9 11 20 

 1V B 7 14 21 

     

5. V A 12 11 23 

 V B 15 8 23 

     

6. V1 A 8 11 19 

 V1 B 8 10 18 

Jumlah Siswa 269 

Sumber : Kantor MIN  2 Konawe Selatan 
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            Lampiran 6:  Daftar  Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana sekolah adalah seluruh peralatan fifsik dan nonfisik 

berupa fasilitas pendukung terselnggaranya suatu prose pendidikan. Ketersediaan 

sarana dan prasarana sangat menentukan proses belajar mengajar secra khusus dan 

program-program sekolah secara umum. Dalam artian jika sarana dan prasarana 

tidak tersedia maka proses belajar mengajar dapat   saja terhambat, namun jika 

tersedia dalam jumlah yang cukup memadai maka proses mengajar maupun minat 

belajar  peserta didik khusus dapat meningkat.  

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 

mencapai maksud dan tujuan tertentu. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu 

yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, dalam hal ini 

proses pendidikan. Sarana dan prasarana berfungsi sebagai alat (bentuk material) 

bertujuan mendukung kegiatan pendidikan. Adapun sarana dan prasarananya 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut. 
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Tabel 1.3 

Data Sarana dan Prasarana MIN 2 Konawe Selatan 

 

No  Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah Keterangan 

1. Ruang kepala sekolah 1 buah Baik 

2. Ruang guru 1 buah Baik 

3. Ruang kelas 13 buah Baik 

4. Ruang laboratorium 1 buah Baik  

5. Ruang pramuka 1 buah Baik 

6. Ruang UKS 1 buah  Baik 

7. Ruang WC guru 1  buah Baik 

8. Ruang Wc  siswa 2 buah Baik 

9. Kantin 2 buah Baik 

10 Lapangan olahraga  2 buah  Baik  

     Sumber : Kantor  MIN  2 Konawe Selatan 

Berdasarkan data sumber tersebut, menunjukkan bahwa keadaan sarana 

dan prasarana yang dimiliki MIN 2 Konawe Selatan sampai sekarang ini dinilai 

cukup memadai untuk menunjang terlaksananya proses belajar mengajar secara 

baik dalam lembaga pendidikan.  
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     Lampiran  7 : Daftar Informan  

Daftar Nama-Nama Informan Guru Fiqih, 

Orang Tua Peserta Didik, dan Peserta Didik MIN 2 Konawe Selatan 

 

No Nama Pekerjaan/Jabatan Tanda Tangan 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

7 

 

Matasin S.Pd 

 

 

 

Anna Mardiana S.PdI 

 

 

 

Akra Sipa ST 

N 

 

 

Dinda Thahira  

n 

 

 

Ikhsan  

 

 

 

Faiz  

 

 

 

Silviana  

Guru Fikih 

 

 

 

 Orang Tua 

Peserta Didik 

 

 

   Orang Tua  

Peserta Didik  

 

 

Peserta Didik  

 

 

 

Peserta Didik  

 

 

 

Peserta Didik  

 

 

 

Peserta Didik  
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Lampiran 8 : Pedoman Wawanacara Guru Fiqih 

NARASUMBER 1  

Pedoman Wawancara Guru tentang Peran Guru Fiqih Dalam Mengatasi 

kesulitan Belajar Fiqih Peserta Didik MIN 2 Konawe Selatan 

Jabatan :  Guru Fiqih MIN 2 Konawe Selatan          

Nama   :  Bapak Matasin S.Pd 

  Waktu dan Tempat :  Selasa, 18 Agustus 2020, Pukul  09.00 di MIN 2 Konawe 

Selatan  

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana cara pelaksanaan pembelajaran fiqih di 

MIN 2 Konawe Selatan ? 

sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas, guru harus membuat 

perencanaan  mengajar untuk mempermudah dalam mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. 

2. Bagaimana cara merencanakan proses pembelajaran fiqih yang bapak 

lakukan ? 

Sebelum mengajar seorang guru harus membuat persiapan, paling tidak 

guru harus mengetahui terkait dengan materi yang akan disampaikan 

supaya ketika masuk kelas tidak bingung mau bahas apa dan metode 

yang cocok dengan matei itu apa. Karena persiapan itu penting, sebagai 

guru ita harus professional. Mengajar itu adalah sebuah amanat yang 

besar, jadi seorang guru harus tahu bagaiamana caranya agar peserta 

didik benar-benar paham dengan materi. Jadi sebelum mengajar seorang 

guru harus benar-benar memahami materi secara mendalam. Apalagi 
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melihat peserta didik bersemangat, aktif, jadi guru itu harus pintar 

mencari informasi dari manapun untuk persiapan mengajar. 

3. Apa tujuan pembelajaran fiqih di MIN 2 Konawe Selatan ? 

Ya , tentunya sebelum  memulai poses pembelajaran terlebih dahulu 

guru harus menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan materi 

ajar. Seperti belajar fiqih tidak lain dari bertujuan untuk peserta didik 

agar  mengetahui dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan tata 

cara pelaksanaan hukum islam baik yang menyangkut aspek ibadah 

muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan 

sosial. Sehingga peserta didik melaksanakan dan mengamalkan 

ketentuan hukum islam dengan benar dan baik, sebagai perwujudan dan 

ketaatan dalam menjalankan ajaran agama islam baik dalam hubungan 

manusia dengan Allah SWT.  

4. Metode apa saja yang bapak lakukan ?  

Saya menggunakan metode yang bervariasi, seperti metode ceramah, 

tanya jawab, diskusi, demonstarsi, serta media dalam pembelajaran. 

Pemilihan metode ini disesuaikan dengan materi, waktu, keadaan 

peserta didik, serta kompetensi yang akan dicapaikan. 

5. Bagaimana langkah-langkah penerapan metode ? 

Dalam kegiatan pembelajaran itu terjadi dari tiga tahap, yaitu :  

1). Kegiatan awal, biasanya kegiatan awal itu saya memberi salam dan 

pemanasan. Tujuan dari kegiatan ini untuk mengarahkan peserta didik 

pada  pokok permasalahan agar peserta didik siap baik secara mental, 

emosional maupun fisik. Kegiatan ini dapat berupa : mengabsen peserta 
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didik, pengulasan langsung  pengalaman yang pernah dialami peserta 

didik ataupun guru, menanyakan tentang materi yang sudah diajarkan 

pada pertemuan kemarin, memberikan motivasi agar minat belajar 

dalam menjelaskan tujuan pemebelaran. 2). Kegiatan inti, kegiatan ini 

adalah menyampaikan materi. Biasanya sebelum saya menjelaskan 

materi, saya membaca, setelah  itu saya menyuruh peserta didik 

membaca sehingga peserta didik bisa membaca. Serelah itu saya 

member arti (makna) dikarenakan buku  pembelajaran fiqih ini 

menggunakan  bahasa arab bahasa pengantar. Setelah saya memberi arti 

saya baru menejelaskan materi kepada peserta didik menggunakan 

metode yang sesuai dengan materi tersebut. 3). Kegiatan penutup, biasa 

kegiatan yang saya sering lakukan yaitu melaukan refleksi dengan 

peserta didik serta menyimpulkan dalam kegiatan pembelajaran, 

menugaskan peserta didik agar menjawab pertanyaan yang diberikan 

secara konsep, dikumpulkan jawaban peserta didik, di akhiri dengan 

penugasan terhadap tugas berikutnya dan ditutup dengan hamdalah. 

6. Menurut bapak/Ibu apa yang di maksud dengan peran guru ? 

Guru itu adalah ujung tombak suatu pendidikan. Bagaimana guru itu 

memiliki peran sangat amat penting dalam kelas, kalo guru itu mengerti 

dan memahami keadaan dikelas keadaan anak anaknya dan tujuan 

pembelajaran nah maka tujuan dari kegiatan pembelajaran belajar dan 

mengajar dikelas itu tidak akan sampai pada tujuan yang ingin dicapai.  

7. Bagaimana cara bapak/Ibu mengelola kelas dengan baik ? 
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Pertama-tama saya membuat silabus, membuat kalender pendidikan, 

membuat prota dan prosa, serta membuat RPP tiap minggu. Setelah itu 

setelah RPP sudah jadi saya mengelola kelas sesuai dengan rancangan 

pembelajaran yang sudah saya buat.  

8. Bagaimana cara Bapak/Ibu menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan? 

Jadi diawal pembelajaran itu saya pasti akan membuat icebreaking 

supaya anak tidak jenuh dan materi yang saya buat itu melibatkan anak 

untuk aktif bergerak biar anak tidak monoton dan tidak cepat bosan. 

9. Sebagai pengelola kelas yang baik apakah Bapak/ Ibu sering meminta 

atau menerima saran serta pendapat kepada siswa? Saran seperti apa 

yang anda terima?  

Ya,  misalnya besok materinya tentang tata cara mengerjakn shalat 

peserta didik meminta agar guru, ketika melakukan aktivitas mengajar 

agar lebih bervariasi untuk menghindari kejenuhan peserta didik pada 

pembelajaran berlangsung.  

10.  Menurut Bapak/ Ibu  apa yang dimaksud dengan guru sebagai 

fasilitator?  

Guru sebagai fasilitator itu adalah guru yang bisa menjadi pendamping 

dan bisa mendampingi anak-anaknya, jadi misalkan anak anak punya 

masalah dikelas atau memiliki kesulitan dalam belajar nah guru itu harus 

bisa menfasilitasi anak tersebut kita sebagai medianya sebagai tempat 

curhat mereka. 
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11. Sebagai guru, apakah Bapak/ Ibu sudah menjadi fasilitator yang baik 

untuk siswa-siswa Bapak ?  

Ya, Sejauh ini kan saya setiap minggunya melakukan pertemuan pada 

anak anak membicarakan sejauh mana kemajuan hasil belajar dan 

perkembangan masing-masing peserta didik kalau sudah baik kita 

lanjutkan nah jika hasilnya belum baik kita carikan solusi yang tepat. 

12. Apakah Bapak/Ibu membantu anak yang mengalami kesulitan belajar 

didalam kelas  ? 

Ya tentu saja,  kalau  tidak dibantu dengan gurunya otomatis peserta 

didik tidak akan paham dengan materi ajar yang berlangsung. Seperti 

kita ketahuikan masing-masing peserta didik ada yang cepat memahami 

dan ada pula yang lambat. 

13. Metode penilaian yang seperti apa yang Bapak gunakan?  

Penilaian yang bapak gunakan ada dua, yang pertama penilaian 

pengetahuan dan penilaian keterampilan. Dimana penilaian pengetahuan 

bapak memberi tes formatif atau ulangan harian sedangakan penilaian 

keterampilan bapak menyuruh peserta didik untuk mempraktekan tata 

cara shalat dan sebagainya. 

14. Seiring perkembangan tekhnologi, apakah Bapak mengikuti  

perkembangan teknologi tersebut dengan memanfaatkannya semaksimal 

mungkin dalam tugas harian kepada siswa?  

Ya tentu saja, bapak mengikuti perkembangan teknologi. 

15. Selama Bapak/ Ibu  mengajar sejauh mana persentase keberhasilan 

Bapak/Ibu dalam mengatasi kesulitan belajar pada siswa dikelas?  
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Kalau disesuaikan dengan target kurikulumnya tercapai kisaran 80%, 

jadi sisanya masih ada kekurangannya. Dan itu biasanya kesulitan 

belajar itu dari anaknya atau biasanya karna pertemuan yang sangat 

sempit karna waktu yang padat oleh kegiatan-kegiatan sekolah lainnya. 

16. Kapan dan bagaimana cara bapak mengevaluasi hasil belajar siswa ? 

Evaluasinya dengan  ulangan dan saya juga setiap kali pertemuan 

melihat dan meneliti kira-kira ada gk nih anak yang kelihatannya masih 

bingung dengan materi yang sudah saya berikan. Jika memang ada maka 

saya akan buru-buru untuk mengulang kembali materi tersebut agar 

tujuan dari pembelajaran itu tercapai maksimal. 

17. Jelaskan bagaimana Bapak/ Ibu menjadi motivator yang baik, terutama 

bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar ?  

Motivasi itu diberikan setiap pertemuan, jadi diawal pembelajaran itu 

materi tentang apa nih selain kita menyampaikan tujuan pembelajaran 

kita juga menyelipkan motivasi didalamnya, agar mereka itu memiliki 

dorongan motivasi  mereka tuh belajar untuk pintar untuk supaya jadi 

orang cerdas dan lebih jauh lagi mungkin untuk mendapatkan tempat 

dimasyarakat, agar memiliki guna dan bermanfaat.  

18. Menurut Bapak/ Ibu apa yang dimaksud dengan kesulitan belajar? 

Harus percaya diri karna anak yang memiliki kesulitan belajar itu 

cenderung mereka tidak percaya diri, dia merasa tidak bisa apa-apa dan 

mereka bukan siapa-siapa jadi kita harus menumbuhkan rasa percaya 

diri terhadap anak tersebut. Nah seteleh itu kita cari tau mereka kesulitan 

belajarnya dalam hal apa mengapa kita cari tau lalu kita cari solusi yang 
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tepat, apa metode penyampaiannya yang kurang sampai ke dia atau 

materinya yang terlalu banyak makanya membuat dia sulit untuk paham 

19. Adakah siswa yang mengalami kesulitan belajar dikelas?  

Kesulitan belajar itu biasanya anak tidak paham materi ajar yang kita 

sampaikan jadi mereka tidak menangkap ini materi itu tentang apa sih 

dia itu belum bisa mencerna seperti itu atau mungkin media atau metode 

yang tidak sesuai  makanya membuat anak itu kesulitan gitu loh dan 

masih terdapat anak yang belum bisa menulis dan membaca  nah  kita 

harus cepat tanggap kita cari tau apa penyebabnya sehingga membuat 

mereka pusing dan lain-lain. 

20.  Apakah Bapak/ Ibu  mengetahui jenis-jenis kesulitan belajar fiqih?  

Ya, itu tadi dari keseluruhan anak yang memiliki kesulitan belajar. Dari 

dalam diri anaknya sendiri terdapat anak anak inklusi dan anak-anak 

yang kesulitan dalam membaca dan menulis.  

21. Dari beberapa jenis kesulitan belajar fiqih, menurut Bapak siswa MIN 2 

Konawe Selatan  yang mengalami kesulitan belajar disebabkan oleh 

jenis apa saja? 

Salah satu jenis-jenis kesulitan belajar fiqih yang pertama anak yang 

mengalami inklusif belum bisa membaca dan menulis ini merupakan 

jenis kesulitan belajar fiqih yang menghambat proses pembelajaran. 
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22. Lalu dari kesulitan belajar yang anda temui solusi apa yang anda 

berikan? 

Makanya untuk anak yang hiperaktif ini kita buat metode ajar yang tidak 

monoton kita libatkan untuk aktif bergerak. Karna jika tidak anak yang 

tergolong hiperaktif ini akan mudah merasa jenuh dan akibatnya materi 

tidak akan sampai ke dia. Dan untuk anak yang kesulitan dalam menulis 

biasanya saya akan dudukkan dia didepan dekat dengan saya, saya 

tunggu dia menulis karna ia berbeda dengan anak lainnya. 
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Lampiran 9 : Pedoman Wawancara Peserta Didik  

NARASUMBER 2  

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PESERTA DIDIK  

 

Jabatan :  Peserta Didik  

Nama :  Dinda Thahira  

Waktu dan Tempat :  Sabtu, 03 Oktober 2020, Pukul 09:00 dirumah beliau  

 

1 .   Apakah sebelum memulai pembelajaran berbasis online kamu 

menyiapkan materi (belajar) untuk pelajaran hari ini ? 

Iya. 

2 .  Apakah kamu pernah tidak mengikuti pembelajaran online ? 

Tida pernah. 

3 .  Apakah kamu memahami materi yang disampaikan oleh guru? 

Hanya sebagaian, tidak secara keseluruhan ada beberapa yang 

tidak dipahami.  

4 .  Jika kamu belum memahami materi yang disampaikan guru apa 

yang kamu lakukan? 

Bertanya kepada ulang kepada guru atau meminta bantuan 

kepada orang tua. 

5 .  Bagaimana perasaan kamu ketika kegiatan belajar mengajar 

online berlangsung? 

Senang. 

6 .  Kesulitan apa yang anda hadapi dalam pembelajaran Fiqih pada 

masa pandemik? 
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Materi dan soal-soalnya. 

7 .  Faktor-faktor apa yang menyebabkan anda kesulitan dalam 

proses pembelajaran Fiqih ? 

Karena tidak paham dan tidak dimengerti. 

8 .  Apa strategi yang diterapkan guru dalam mengatasi kesulitan 

belajar Fiqih ? 

Mengajari ulang jika pesera didik belum memahami materi yang 

disampaikan. 

9 .  Bagaimana sikap guru dalam mengatasi kesulitan belajar fiqih ? 

Guru kembali mengulang menjelaskan tentang materi yang 

belum dimengerti peserta didik dan melakukan tanya jawab. 

1 0      Bagaimana peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar fiqih ? 

Guru kembali mengulang komunikasi dalam belajar online 

mengenai materi yang belum dipahami. 
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NARASUMBER 3 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PESERTA DIDIK 

 

 

Jabatan :  Peserta Didik  

Nama :  Silviana  

Waktu dan Tempat :  Sabtu, 03 Oktober 2020, Pukul 10:00 dirumah  beliau  

 

1 .  Apakah sebelum memulai pembelajaran berbasis online kamu 

menyiapkan materi (belajar) untuk pelajaran hari ini ? 

Iya. 

2 .  Apakah kamu pernah tidak mengikuti pembelajaran online ? 

Pernah. 

3 .  Apakah kamu memahami materi yang disampaikan oleh guru? 

Tidak. 

4 .  Jika kamu belum memahami materi yang disampaikan guru apa 

yang kamu lakukan? 

Meminta bantuan kepada orang tua. 

5 .  Bagaimana perasaan kamu ketika kegiatan belajar mengajar 

online berlangsung? 

Tidak Senang. 

6 .  Kesulitan apa yang anda hadapi dalam pembelajaran Fiqih pada 

masa pandemik? 

                         Tidak mudah memahami pembelajaran. 
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7 .  Faktor-faktor apa yang menyebabkan anda kesulitan dalam 

proses pembelajaran Fiqih ? 

Sulit memahami. 

8 .  Apa strategi yang diterapkan guru dalam mengatasi kesulitan 

belajar Fiqih ? 

Menjelaskan ulang jika pesera didik belum memahami materi 

yang disampaikan. 

9 .  Bagaimana sikap guru dalam mengatasi kesulitan belajar fiqih ? 

Guru melakukan tanya jawab pada peserta didik tentang materi 

yang belum di mengerti. 

1 0 .  Bagaimana  peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar fiqih ? 

Guru kembali mengulang  materi dalam  belajar online mengenai 

materi yang belum dipahami. 
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NARASUMBER  4 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PESERTA DIDIK 

  

Jabatan :  Peserta Didik  

Nama :  ikhsan  

Waktu dan Tempat :  Sabtu, 03 Oktober 2020, Pukul 10:30 dirumah  beliau  

 

1 .  Apakah sebelum memulai pembelajaran berbasis online kamu 

menyiapkan materi (belajar) untuk pelajaran hari ini ? 

Iya. 

2 .  Apakah kamu pernah tidak mengikuti pembelajaran online ? 

Pernah, tapi sering saya lakukan. 

3 .  Apakah kamu memahami materi yang disampaikan oleh guru? 

Paham kak. 

4 .  Jika kamu belum memahami materi yang disampaikan guru apa 

yang kamu lakukan? 

Bertanya kepada orang tua. 

5 .  Bagaimana perasaan kamu ketika kegiatan belajar mengajar 

online berlangsung? 

Biasa saja kak 

6 .  Kesulitan apa yang anda hadapi dalam pembelajaran Fiqih pada 

masa pandemik? 

Kadang ada materi menulis arab itu yang membuat saya tidak 

paham kak. 
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7 .  Faktor-faktor apa yang menyebabkan anda kesulitan dalam 

proses pembelajaran Fiqih ? 

Tidak ada kak.  

8 .  Apa strategi yang diterapkan guru dalam mengatasi kesulitan 

belajar Fiqih ? 

Mengajak peserta didik untuk bertanya mengenai materi yang 

belum dipahami. 

9 .  Bagaimana sikap guru dalam mengatasi kesulitan belajar fiqih ? 

Guru melakukan tanya jawab pada peserta didik tentang materi 

yang belum di mengerti. 

1 0 .  Bagaimana peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar fiqih ? 

Guru kembali mengulang materi yang belum dipahami oleh 

peserta didik. 
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Lampiran 10: Pedoman Wawancara Orangtua Peserta Didik 

NARASUMBER  5 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK ORANGTUA PESERTA DIDIK 

 

Jabatan : Orang Tua Siswa 

Nama : Ibu Anna Mardiana S.Pdi 

Waktu dan Tempat : Sabtu, 03 oktober 2020, Pukul 10:00  dirumah  beliau  

 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran fiqih di MIN 2 Konawe Selatan pada 

masa pandemic Covid 19 ? 

Pertama, gurunya mengirim tugas-tugas lewat aplikasi Wa kemudian 

peserta didik menulis. 

2. Apa yang menghambat Anda dalam pembelajaran di masa pandemi  Covid 

19 ? 

Pertama kadang paket habis, kadang dari anak yang tidak mau belajar. 

3. Apa yang  membuat Anda merasa kesulitan dalam pembelajaran fiqih di 

masa pandemi  Covid 19 ? 

Anak-anak kurang minat untuk belajar. 

4. Bagaimana solusi Anda dalam mengatasi kesulitan belajar fiqih di masa 

pandemi Covid 19 ? 

Awalnya saya membujuk si anaknya agar mau belajar. Tapi ibu harapkan 

agar sekolah cepat dibuka agar anak-anaknya bisa belajar kesekolah agar 

peserta didik bisa memahami dan menguasai materi yang disampaikan oleh 

gurunya.  

 

 



92 
 

NARASUMBER  6 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK ORANGTUA PESERTA DIDIK 

 

 

 

Jabatan :  Orang Tua Siswa 

Nama :  Akra Sipa ST 

Waktu dan Tempat :  Sabtu, 03 Oktober 2020, Pukul 10:00  dirumah  beliau  

 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran fiqih di MIN 2 Konawe Selatan pada 

masa pandemik Covid 19 ? 

Baik  

2. Apa yang menghambat Anda dalam pembelajaran di masa pandemik 

Covid? 

Handphone yang terbatas, Hp yang digunakan untuk pembelajaran dalam 

jaringan milik orang tua sehigga kadang materi yang dikirim terlambat 

dikerjakan karena Hp dibawa kerja orangtua, kurangnya tatap muka  antara 

guru dan peserta didik sehingga materi yang disampaikan belum tentu 

keseluruhan dapat dipahami oleh peserta didik. 

3. Apa yang  membuat Anda merasa kesulitan dalam pembelajaran fiqih di 

masa pandemik  Covid 19 ?  

Kurangnya waktu orangtua untuk mendampingi anak di waktu pembelajaan 

dalam jaringan(Daring), keterbatasan ilmu pembelajaran yang dimiliki 

orangtua. 
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4. Bagaimana solusi Anda dalam mengatasi kesulitan belajar fiqih di masa 

pandemik Covid 19 ? 

Solusi dalam mengatasi kesulitan belajar fiqih Sebaiknya guru dalam 

mengirim materi lewat online menggunakan aplikasi Via Whatsapp terlebih 

dahulu memberikan penjelasan secara detail seperti soal-soal yang 

diberikan agar mudah dpahami, kalau bisa anak terjadwal untuk kesekolah 

secara bergantian. 
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Lampiran 11 : Dokumentasi Kegiatan Penelitian           

 

            

 

 

 

 

         

               

 

 

   Wawancara Bersama  Guru Fiqih MIN 2 Konawe Selatan  
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Dokumentasi Foto Bersama Wakil 

Kepala MIN 2 Konawe Selatan 
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Dokumentasi Wawancara Dengan Orang Tua Peserta 

Didik  (Di Rumah Beliau) 
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Dokumentasi Wawancara Dengan Peserta Didik  

(Di Rumah Beliau) 
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 Papan Nama MIN 2 Konawe Selatan 

Halaman Depan MIN 2 Konawe Selatan 
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        Ruang Kantor MIN 2 Konawe Selatan 

 

             Ruang Dalam Kantor Guru 
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Pondok Baca MIN 2 Konawe Selatan 

 

Ruang Depan Siswa Kelas  
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Lampiran 12 :  Akreditasi MIN 2 Konawe Selatan  
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Lampiran 13 : Surat Izin Penelitian Kampus 
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Lampiran 14: Surat Penelitian Balitbang 
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Lampiran 15:  Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
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Lampiran 16: Curriculum Vitae (CV) 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 (CURICULLUM VITAE) 

 

A. Data Pribadi 

Nama     :  SERLIS 

Tempat/Tanggal Lahir :  Sawah, 04 Agustus 1998 

Jenis Kelamin  :  Perempuan 

Agama   :  Islam 

Status   :  Mahasiswa 

Alamat   :  Kolono, Kabupaten  Konawe Selatan 

Nomor Telepon  :  082187021943 

Email    :  SeliSerlis@gmail.com 

 

B. Riwayat Pendidikan 

SD       :  SD Negeri 1 Sawah  

SMP/MTs :  SMP Negeri 5 Konawe Selatan  

SMA               :  SMA Negeri 7 Konawe Selatan  

Perguruan Tinggi :  IAIN Kendari 

 

C. Data Orang Tua 

Nama Ayah :  Arwan 

Nama Ibu :  Rosdiana 

   Saudara Kandung :  Reski  

 

Kendari, 15 Oktober 2020 

Penulis  

 

 

 

SERLIS 

16010104046 
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