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1. Profil Gambaran Umum Lokasi Tempat Penelitian 

a.  Sejarah Berdirinya Madrasah Aliyah Darul  Istiqamah Amamotu 

Madrasah Aliyah Darul Istiqamah Amamotu salah satu lembaga 

pendidikan yang berada dibawah naungan Kementerian Agama yang terletak 

di Jalan Trans Sulawesi KM 41. Setelah melalui proses yang panjang dan 

berliku serta berkali-kali mengadakan pertemuan untuk bertukar pendapat dan 

mencari berbagai masukan, maka diputuskan untuk mendirikan sebuah 

lembaga pendidikan setingkat Sekolah Dasar itu.  Setelah persiapan dianggap 

cukup, maka secara resmi pada tanggal 20 Mei 1995  didirikanlah Madrasah 

Aliyah Darul Istiqamah Amamotu dan memulai proses belajar mengajar pada 

bulan Juli 1995. Namun secara resmi  mendapat pengakuan oleh pemerintah 

setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Kolaka Nomor 435 Tahun 1998 Tentang Pemberian Status dan 

Piagam Jenjang Akreditasi Madrasah Aliyah Darul Istiqamah Amamotu 

Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama pada tanggal 16 Oktober 

1998.   

Didirikannya     lembaga    pendidikan    ini   di desa  Amamotu  

Kecamatan Samaturu Kabupaten   Kolaka   atas    dasar   keinginan   warga   

setempat,  dikarenakan   warga  meminta  agar  anak-anak  mereka  didik   

dengan pengetahuan ilmu keagamaan, dan  juga   ilmu-ilmu   umum   seperti   

ilmu  pengetahuan  Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan sebagainya. 

Madrasah Aliyah Darul Istiqamah Amamotu  telah  menamatkan 

siswa sejak  pertama   kali  melaksanakan  ujian  akhir  madrasah pada tahun 
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2001  dengan mengikutkan  siswa ujian bersama pada induk KKM di MIN 1 

Dawi-dawi Pomalaa sebanyak  tujuh orang siswa. 

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan agama oleh 

masyarakat sekitar maka tahun demi tahun siswa semakin bertambah 

demikian pula sarana dan prasarana Madrasah yang  dibangun untuk 

memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan.  Dengan peran serta masyarakat 

sekitar yang dimotori oleh Yayasan sebagai lembaga Penyelenggara 

Pendidikan, kini telah memiliki ruang kelas permanen dengan sarana 

prasarana yang cukup memadai sebagai tempat kegiatan proses belajar 

mengajar serta tenaga guru dan tenaga kependidikan yang cukup. 

Dengan izin Allah  dengan peran serta masyarakat  dengan Yayasan 

sebagai Penyelenggara pendidikan,  Madrasah Aliyah Darul Istiqamah 

Amamotu telah mampu   bersaing   dengan   sekolah   sederajat   yang   ada   

di Kabupaten    Kolaka. 

Selama periode 2007 sampai sekarang Madrsah Aliyah ini mengalami 

dua kali pergantian kepala Madrasah. Berawal dari Bapak H. Darusman, S.Ag 

kemudian digantikan oleh bapak Syamsuddin, S.Pd sampai sekarang. Pada 

masa kepemimpinan bapak Syamsuddin S. Pd.I sampai sekarang ini telah 

mengalami perubahan dan perkembangan diantaranya terbentuknya tahfidz 

al-qur`an yang dimana siswa wajib meyetorkan hafalan sebanyak enam juz 

setelah menyelesaian masa studi dan ini salah satu syarat pengambilan ijazah. 

Selanjutnya ada da`wah Islamiyah dimana siswa dilatih untuk menyampaikan 

nasehat yang baik agar kedepannya mereka mempunyai wawasan yang baik 

setelah meninggalkan madrasah tersebut. 
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b. Letak Geografis Madrasah Aliyah Darul Istiqamah Amamotu 

Letak sebuah sekolah sangat berpengaruh terhadap proses 

pembelajaran. Hal ini mempengaruhi situasi dan kondisi belajar warga 

sekolah sehingga dapat memberikan kenyamanan dalam kegiatan 

pembelajaran sehari-hari. Madrasah Aliyah Darul Istiqamah berlokasi di jalan 

Tarans Sulawesi KM 41, Desa Amamotu, Kecamatan Samaturu, Kabupaten 

Kolaka. Madrasah Aliyah Darul Istiqamah Amamotu terletak dipinggir jalan 

poros yang cukup ramai dilalui oleh kendaraan bermotor maupun kendaraan 

umum lainnya. Madrasah ini berdiri diatas tanah seluas 3600m
2  

dan luas 

bangunan 144m
2 

Madrasah ini mempunyai status kepemilikan atau hak milik 

Yayasan Pembina Da`wah Islamiyah. Karena merupakan daerah pedesaan, 

maka mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah petani. Disamping ada 

Madrasah Aliyah yang berada pada lingkup pondok pesantren juga terdapat 

beberapa lembaga pendidikan lainnya, antara lain: Madrasah Tsanawiyah, 

Madrasah Ibtida`iyah, dan Raudatul Athfal yang kesemuanya berada pada 

naungan Yayasan Pembinaan Da`wah Islamiyah. 

Dari sekian tempat yang mengelilinginya tercipta suasana yang baik 

serta suasana keagamaan yang harmonis, sehingga hal ini mendukung 

program pendidikan di Madrasah Aliyah Darul Istiqamah Amamotu 

Kabupaten Kolaka 

Profil Madrasah 

1. Nama Madrasah  : Madrasah Aliyah Darul Istiqamah 

2. NSM   : 131274010047 

3. NPSN   : 69728215 
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4. Status   : Swasta 

5. Nama Yayasan  : Pembina Da`wah Islamiyah 

6. Akreditasi   : C 

7. Luas Tanah  : 3600m
2
 

8. Luas Bangunan  : 144m
2
 

9. Alamat   : Jln. Trans Sulawesi KM.41, Desa 

Amamotu, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka 

c. Visi dan Misi Madrasah Aliyah Darul Istiqamah Amamotu 

Visi  

“Terwujudnya insan yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, 

berilmu, dan  beramal shaleh”. 

 Misi  

a. Mengamalkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari 

b. Berkomitmenmeletakkan nilai-nilai keislaman  sebagai dasar dalam 

proses pembelajaran. 

c. Mendorong peserta didik memilikiprestasiakademik yang baik, 

mampu bersaing dan dapat menghadapi tantangan hidup. 

d. Menciptakan sumber daya manusia yang adaptif, kompetetif, dan 

kooperatif dengan mengembangkan multi kecerdasan 

e. Menciptakan  lingkungan madrasah yang Islami 

f. Membangun citra madrasah sebagai mitra terpercaya masyarakat di 

bidang Pendidikan 
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d. Tujuan Madrasah 

Tujuan pendidikan di Madrasah Aliyah Darul Istiqamah Amamotu 

adalah meletakkan dasar keimanan dan ketaqwaan, kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup 

mandiri dan mengikuti pendidikan lanjut. 

1. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi diperlukan untuk membedakan batas-batas 

wewenang dan tanggungjawab secara sistematis yang menunjukkan 

adanya hubungan keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan, pengaturan ini dihubungkan  dengan pencapaian 

tujuan instansi yang telah ditetapkan sebelumnya, wadah tersebut disusun 

dalam bentuk organisasi. Melalui struktur ini pengaturan pelaksanaan 

pekerjaan dapat diterapkan sehingga tidak ada tumpan tindih tugas antar 

orang. Apabila ini berjalan dengan baik maka efesiensi dan efektifitas 

kerja dapat diwujudkan melalui kerjasama dengan kordinasi yang baik 

sehingga tujuan lembaga pendidikan dapat dicapai, maka berikut ini 

merupakan susunan garis struktur di MA Darul Istiqamah Amamotu. 
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Bangan Struktur Organisasi Madrasah Aliyah Darul Istiqamah 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Struktur organisasi Madrasah Aliyah Darul Istiqamah diatas telah 

menggambarkan bentuk kepengurusan Madrasah. Dari yang paling atas 

bapak Syamsuddin S.Pd.I yang bertugas sebagai kepala madrasah. 

Disamping kepala madrasah ada ketua komite, operator dan bendahara 

berada sejajar dibawah komando kepala madrasah. Berlanjut dibawah 

terdapat staf guru inti dan bagian bawahnya lagi terdapat siswa madrasah 

Aliyah Darul Istiqamah Amamotu Kabupaten Kolaka.  

2. Keadaan Guru di Madrasah Aliyah Darul Istiqamah Amamotu 

Guru dalam lembaga pendidikan berperan sebagai pengajar, 

pimpinan kelas, pembimbing, pengatur lingkungan belajar, perencanaan 

KEPALA MADRASAH 

SYAMSUDDIN , S. Pd 

KETUA KOMITE 

ABD GAFFAR 

OPERATOR MADRASAH 

IMRAN 

BENDAHARA MADRASAH 

FADLULLAH S. HI 

WALI KELAS XII 

Rahbia S. Pd 

WALI KELAS X 

Aliyah Syafika 

Putri, S. Pd 

GURU 

SISWA 

WALI KELAS XI 

Yuliana, S. Pd 
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pembelajaran. Apabila pembelajaran tersebut dapat terlaksana dengan baik, 

maka peserta didik akan mudah mengikuti pembelajaran yang disampaikan. 

Berikut ini daftar guru-guru yang ada di Madrasah Aliyah Darul Istiqamah 

Amamotu 

Tabel : Keadaan Tenaga Pendidik 

NO NAMA JABATAN STATUS 

1 
Syamsuddin S. Pd Kepala 

Madrasah 

Non –PNS 

2 
Muh. Raihan Lc Guru Mapel Non-PNS  

3 
Fadlullah S. H.I Guru Mapel Non-PNS 

4 
Na`im Dahlan Guru Mapel Non-PNS 

5 
Alya Syafika Putri 

S. Pd 

Guru kelas X Non- PNS  

6 
Yuliana S. Pd Guru Kelas XI Non-PNS  

7 
Rahbia S. Pd Guru Kelas XII Non-PNS  

8 
Nurafiah S. Pd Guru Mapel Non-PNS 

9 
Najmah  A.Ma Guru Mapel Non-PNS  

Berdasarkan data keadaan guru diatas, peneliti melihat bahwa 

jumlah guru di Madrasah Aliyah Darul Istiqamah Amamotu belum cukup 

memadai karena seperti yang terlampir pada tabel tersebut dapat diketahui 

bahwa guru PNS belum ada di Madrasah ini yang ada hanyalah guru non 

PNS atau guru honorer. 

3. Keadaan siswa di Madrasah Aliyah Darul Istiqamah Amamotu 

Siswa menjadi objek yang dilihat ketika membicarakan kemajuan 

sebuah lembaga pendidikan semakin banyak jumlah siswa maka semakin 
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bagus citra tersebut di masyarakat. Dengan keadaan siswa yang banyak 

madrasah juga harus secara berkelanjutan memperhatian kebutuhan siswa. 

Karena menjaga citra madrasah lebih susah daripada mencari citra 

madrasah, maka setiap lembaga pendidikan harus secara 

berkesinambungan memperhatikan hal tersebut. 

Tabel 

Kelas  Banyak Kelas Jumlah Siswa 

 
  P L 

X 
1 18 13 

XI 
1 15 10 

XII 
1 8 7 

Jumlah  
3 41 30 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa  jumlah siswa kelas X 

berjumlah 31 orang, kelas XI berjumlah 25, kelas XII berjumlah 15 orang. 

Sehingga secara keseluruhan jumlah siswa di Madrasah Aliyah Darul 

Istiqamah Amamotu berjumlah 71 orang.  

Rata-rata siswa yang bersekolah di Madrasah ini merupakan alumni 

dari Madrasah Tsanawiyah Darul Istiqamah Amamotu.  

4. Keadaan Sarana dan Prasarana Madrasah Aliyah Darul Istiqamah 

Amamotu 

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen 

penting yang harus terpenuhi dalam memenuhi dan menunjang sistem 

pendidikan. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat 

dipindah-pindahkan, sedangkan prasarana adalah fasilitas untuk 
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menjalankan fungsi sekolah. Sarana pendidikan antara lain gedung, ruang 

kelas, meja, kursi, serta alat-alat media pembelajaran lainnya. sedangkan 

yang dimaksud prasarana antara lain seperti halaman, tanaman, lapangan, 

jalan menuju kesekolah dan lain-lain, tetapi jika dimanfaatkan secara 

langsung untuk proses belajar mengajar maka komponen tersebut 

merupakan sarana pendidikan. 

Adapun sarana dan prasarana pendukung di dalam melaksanakan 

proses belajar mengajar dari hasil observasi peneliti di Madrasah Aliyah 

Darul Istiqamah Amamotu Kabupaten Kolaka terdiri dari 3 ruang belajar, 

1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang tata usaha,  1 ruang 

bimbingan konseling, 5 buah computer, perpustakaan, masjid, lapangan 

olahraga,  gudang, kamar mandi dan tempat parkir. 

Secara keseluruhan sarana dan prasarana yang dimiliki Madrasah 

Aliyah Darul Istiqamah Amamotu Kabupaten Kolaka sudah memadai. 
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2. Lembar Hasil Observasi 

LEMBAR HASIL OBSERVASI 

Nomor 

 

1  

Deskripsi Fokus 

Pengamatan terhadap pola 

interaksi guru dengan siswa 

dalam meningkatkan hasil 

belajar fikih di kelas XI 

Madrsah Aliyah Darul 

Istiqamah Amamotu  

 

 

  

Keterangan  

Berdasarkan pengamatan yang telah 

peneliti lakukan. Peneliti menemukan 

bahwa pola interaksi guru dan siswa dalam 

pembelajaran fikih dapat dikategorikan 

baik. Hal ini dapat dilihat ketika proses 

pembelajaran adanya timbal balik guru dan 

siswa. Interaksi yang baik akan 

menghasilkan pemahaman siswa tentang 

materi fikih dan diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Interaksi yang 

dilakukan guru tidak hanya terjadi pada 

saat proses pembelajaran berlangsung, tapi 

juga terjadi di luar pembelajaran. Dalam 

interaksi guru dengan siswa dalam 

meningkatkan hasil belajar fikih maka 

guru melakukan beberapa tahap, antara 

lain: 

 Guru membuka pelajaran sekaligus 

melakukan evaluasi . 

Guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam, berdoa, kemudian 

guru menyuruh siswa membuka buku 

paket terkait materi yang akan dipelajari 

sekaligus bertanya tentang materi yang 

telah dipelajari kemarin. 

 

 Guru mulai masuk ke materi pelajaran 

 

Guru mulai masuk ke materi pelajaran 

dengan bertanya kepada siswa tentang 

kesiapannya dalam belajar, dan guru 

bertanya kembali kepada siswa tentang 

peradilan Islam, apakah siswa pernah 

mendengar kata peradilan Islam atau tidak. 

Selanjutnya guru menyuruh siswa 

mengamati gambar yang ada di buku 

paket. 

 
 Guru menjelaskan materi pelajaran 

 

Guru menjelaskan terkait peradilan dalam 

Islam yang terdiri dari pengertian 
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peradilan, fungsi lembaga peradilan, 

hikmah peradilan, serta beberapa masalah 

yang menyangkut pembahasan hakim, 

saksi, penggugat, tergugat, dan bukti, dan 

guru memberikan beberapa contoh terkait 

dengan hal diatas. 

 
 Guru membuka pelajaran 

sekaligus melakukan evaluasi  

 

 

 

 Guru mulai masuk ke materi 

pelajaran 

 

 

 

 

 

 Guru menjelaskan materi 

pelajaran 

 

 

 

 

 

 Siswa mulai aktif dalam 

belajar. 

 

 

 

 

 Siswa mendapat kesempatan 

sebagai subjek belajar 

 

Guru membuka pelajaran dengan 
mengucapkan salam, berdoa, kemudian 

guru menyuruh siswa membuka buku 

paket terkait materi yang akan dipelajari 

sekaligus bertanya tentang materi yang 

telah dipelajari kemarin. 

 

Guru mulai masuk ke materi pelajaran 

dengan bertanya kepada siswa tentang 

kesiapannya dalam belajar, dan guru 

bertanya kembali kepada siswa tentang 

peradilan Islam, apakah siswa pernah 

mendengar kata peradilan Islam atau tidak. 

Selanjutnya guru menyuruh siswa 

mengamati gambar yang ada di buku 

paket. 

 

Guru menjelaskan terkait peradilan dalam 

Islam yang terdiri dari pengertian 

peradilan, fungsi lembaga peradilan, 

hikmah peradilan, serta beberapa masalah 

yang menyangkut pembahasan hakim, 

saksi, penggugat, tergugat, dan bukti, dan 

guru memberikan beberapa contoh terkait 

dengan hal diatas. 

Guru memancing keaktifan siswa untuk 

memahami dan menganalisi tentang 

peradilan Islam dan hikmahnya selanjutnya 

guru membentuk beberapa kelompok 

untuk berdiskusi dan memerankan suasana 

peradilan Islam. 

Setelah melakukan diskusi antar kelompok 

maka guru mempersilahkan kepada tiap-

tiap kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusinya dan memberi kesempatan 

kepada kelompok lain untuk bertanya 

terkait dengan hasil diskusi tadi. 

Guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertanya terkait dengan materi 

yang kurang dipahami oleh siswa atau 

bertanya tentang masalah lain yang masih 
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 Siswa diberi kesempatan 

kepada guru untuk bertanya 

mengenai materi yang 

dipelajari. 

 

 

 Guru memberikan 

kesimpulan terkait materi 

yang telah dipelajari 

 

 

 Guru melakukan 

evaluasi dan menutup 

pelajaran 

berkaitan dengan materi. 

Setelah tiap-tiap kelompok telah 

mempresentasikan hasil diskusinya dan 

terjadi tanya jawab antar siswa maka guru 

memberikan apresiasi kepada siswa yang 

telah berpartisipasi dalam proses belajar 

dan selanjutnya guru menyimpulkan materi 

yang telah di pelajari tadi. 

Sebelum guru mengakhiri pertemuan 

dengan siswa, yang dilakukan guru adalah 

mengevaluasi siswa dengan memberikan 

beberapa pertanyaan secara lisan untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman 

siswa terkait dengan peradilan Islam dan 

hikmahnya. Dan siswa pun menjawab 

dengan baik dan benar, selanjutnya guru 

mengakhiri pertemuan dengan membaca 

doa dan mengcapakan salam. 

2 
Pengamatan terhadap faktor-

faktor yang mempengaruhi pola 

interaksi guru dengan siswa 

dalam meningkatkan hasil 

belajar fikih di kelas XI 

Madrsah Aliyah Darul 

Istiqamah Amamotu 

Berdasarkan hasil pengamatan yang 

dilakukan peneliti. Peneliti menemukan 

faktor yang mempengaruhi pola interaksi 

guru dengan siswa dalam meningkatkan 

hasil belajar fikih di kelas XI Madrasah 

Aliyah Darul Istiqamah Amamotu adalah: 

(1) faktor pendukung yaitu: karakteristik 

siswa yang aktif dan kritis yang 

mempunyai semangat tinggi dalam belajar, 

materi pelajaran, kemampuan guru, (2) 

faktor penghambatnya adalah karakteristik 

siswa yang berbeda-beda, materi yang 

disampaikan kurang dipahami dan adanya 

rasa malu untuk bertanya, jumlah waktu 

pelajaran dan suasana belajar. 

3 
Pengamatan terhadap hasil 

belajar fikih di kelas XI 

Madrasah Aliyah Darul 

Istiqamah Amamotu 

Berdasarkan hasil pengamatan yang 

peneliti lakukan ditemukan hasil belajar 

fikih dengan pola interaksi guru dengan 

siswa di kelas XI Madrasah Aliyah Darul 

Istiqamah Amamotu antara lain secara 

kognitif atau pengetahuan siswa lebih 

mudah memahami meteri pelajaran, secara 

afektif atau sikap siswa lebih antusias dan 

aktif dalam proses belajar mengajar di 

kelas, sedangkan secara psikomotorik atau 

keterampilan siswa mampu 

mempraktekkan materi pelajaran yang 

diajarkan oleh guru dengan baik dan benar. 
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3.  Lembar Hasil Wawancara 

a. Wawancara dengan kepala Madrasah Darul Istiqamah Amamotu 

Nama   : Syamsuddin S, Pd 

Hari, Tanggal : Senin, 8 Agustus 2022 

Waktu  : 10:30 

Tempat   : Kantor Madrasah 

1. Menurut bapak bagaimana kompetensi guru fikih di Madrsah Aliyah Darul 

Istiqamah ini pak? 

 Berdasarkan pemantauan saya, kompetensi guru fikih sudah bagus dari 

segi penguasaan materi guru fikih sudah memenuhi. Mengajar fikih itu 

tidak mudah nak, karena menyangkut pelajaran fikih berhubungan 

dengan ibadah kepada Allah dan kepada sesama manusia dan disertai 

dengan praktek. Jadi guru harus benar-benar menguasai meteri, yang 

saya lihat dari guru fikih disini, setiap senin sore dan malam jumat sering 

mengadakan pengajian bahkan beliaulah yang menjadi pematerinya. Hal 

demikian dapat menambah wawasan beliau dalam mengajar. 

2. Apakah guru fikih sudah melaksanakan pola interaksi dengan baik dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pak? 

 Guru sudah melaksanakan pola interaksi dnegan baik , buktinya beliau 

bisa membangun keakraban dan komunikasi yang baik dengan siswa, 

tidak mencerminkan guru yang ditakuti. Ditambah lagi beliau adalah 

ketua yayasan dan saya pun melihat interaksi dalam pembelajarannya 

bagus. 
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3. Bagaimana proses pelaksanaan pola interaksi yang dilakukan oleh guru 

fikih dalam meningkatkan hasil belajar siswa pak? 

 Pelaksanaanya didalam kelas siswa diberikan kesempatan untuk 

bertanya, diskusi dan ada juga penugasan, cara mengajarnya baik dan 

tidak kaku. 

4. Apakah pihak Madrasah sudah menyediakan sarana prasarana yang dapat 

mendukung pola interaksi guru dengan siswa dalam meningkatkan hasil belajar 

pak? 

 Sarana prasarana di madrsah ini sudah disediakan sebaik mungkin baik 

sarana dan maupun elektronik. Seperti yang anda lihat sarana tempat 

belajar cukup memadai untuk digunakan, untuk perpustakaan sebentara 

waktu dipindahkan ke Mushallah kerena perpustakaan yang lama lagi ada 

pembangunan. Menurut saya dari segi sarana dan prasana sudah layak 

untuk untuk menunjang pola interaksi guru dengan siswa. 

5. Apa saja faktor yang mempengaruhi pola interaksi guru dengan siswa dalam 

meningkatkan hasil belajar? 

 Faktor pendukungnya adalah adanya siswa yang aktif dan kritis, 

sedangkan kendalanya jumlah siswa yang aktif tidak bisa menyeluruh, 

siswa yang kurang kritis atau sulit merangkum permasalahan fikih yang 

ada dilingkungan sekitar. Padahal jika siswa sedikit berpikir banyak 

permasalahan yang bisa dipertanyakan saat pembalajaran. 

6. Bagaimana hasil belajar siswa setelah pelaksanaan pola interaksi guru dengan 

siswa terutama pada mata pelajaran fikih? 
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 Nilainya rata-rata sudah bagus, siswa yang aktif dapat memacu teman-

temanya yang lain untuk ikut aktif. Sedangkan secara psikomotorik siswa 

kami dimasyarakat memiliki akhlak yang baik dan jika ada warga yang 

meninggal siswa diajak untuk menshalatinya. 

b. Wawancara dengan guru mata pelajaran fikih Madrasah Aliyah Darul 

Istiqamah Amamotu 

Nama   : Muh Raihan Lc. 

Hari, Tanggal :  Selasa 9 Agustus 2022 

Waktu  : 09.00 

Tempat              : Kantor Yayasan 

1. Menurut bapak Pola interaksi guru dengan siswa itu seperti apa? 

 Pola Interaksi dalam proses pembelajaran menurut saya adalah hubungan 

timbal balik yang terjadi antara guru dengan siswa yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan-pesan pendidikan yang bertujuan mengantarkan 

siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

2. Bagaimana persiapan bapak untuk melaksanakan pola interaksi guru 

dengan siswa dalam meningkatkan hasil belajar fikih di kelas XI ? 

 Sebelum mengajar saya  perlu memahami kompetensi dasar dari setiap 

meteri kemudian membuat RPP sebagai acuan saat mengajar. Dalam 

membuat RPP saya sesuaikan dengan karakteristik kelas dan mencari 

referensi tambahan sebagai wawasan untuk memberi umpan kepada 

sisswa agar interaksi didalam kelas terlaksana dnegan baik. 

3. Bagaimana cara bapak melaksanakan pola interaksi guru dengan siswa 

dalam meningkatkan hasil belajar fikih di kelas XI ? 
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 Pola interaksi yang saya lakukan ketika mengajar yaitu dengan metode 

ceramah, simulasi, tanya jawab dan diskusi. Setelah saya membuka 

pelajaran saya menyinggung  tentang materi sebelumnya untuk 

mengetahui sejauh mana yang telah dipahami oleh siswa, kemudian saya 

melanjutkan materi berikutnya dengan menyuruh siswa untuk mengamati 

gambar yang ada di buku paket kemudian siswa mengomentari gambar 

yang ada dibuku paket tersebut. Selanjutnya saya menjelaskan materi 

dengan metode ceramah. Setelah menjelaskan materi saya membagi kelas 

menjadi 5 kelompok untuk berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya, dalam diskusi ada sesi tanya jawab untuk kelompok lain 

dimana siswa berkesempatan untuk bertanya, memberikan komentar, 

bahkan menjawab pertanyaan temannya kemudian kembali lagi kesaya 

untuk menyimpulkan hasil diskusi siswa. Dengan cara seperti ini melatih 

siswa untuk aktif dalam pembelajaran dan juga berdampak positif bagi 

teman-temanya yang lain. 

4. Bagaimana respon siswa terhadap pola interaksi yang bapak gunakan 

dalam meningkatkan hasil belajar dalam mata pelajaran fikih di kelas XI? 

 Respon siswa baik dan lebih antusias dalam mengikuti pelajaran dan 

mereka berkonsentrasi untuk menyimak, mendengarkan penjelasan 

menganai materi yang saya ajarkan, selain itu siswa juga mau bertanya 

dan mampu berpikir kritis untuk menanggapi atau memberi jawaban 

dari pertanyaan temannya. Hal ini terlihat saat siswa diskusi dalam 

setiap kelompok, siswa saling mengemukakan pendapat mengenai 

materi yang diajarkan. 
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5. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pola interaksi guru dengan 

siswa dalam meningkatkan hasil belajar fikih di kelas XI ? 

 Hal yang mendukung pola interaksi guru dengan siswa dalam 

meningkatkan hasil belajar, khususnya pada mata pelajaran fikih adalah 

komponen pembelajaran itu sendiri, yaitu guru, siswa, mata pelajaran, 

media pembelajaran dan sarana prasarana. Karena Guru adalah faktor 

pendukung utama, guru lebih berperan aktif dan siswa sebagai subjek 

pembelajaran jadi guru harus mampu memimpin proses pembelajaran 

agar pola interaksi antara guru dengan siswa berjalan dengan baik dan 

hasil belajar siswa pun tercapai dengan baik. Berkaitan dengan mata 

pelajaran apabila isinya berkaitan dengan suatu masalah maka metode 

diskusilah yang saya gunakan, begitu pula dengan metode yang lain. 

Media pembelajaran seperti buku juga mendukung pelaksanan pola 

interaksi, di Madrasah ini buku fikih bukan hanya menggunakan buku 

dari kementerian agama saja, tetapi ada beberapa kitab juga yang saya 

ajarkan yang dapat menunjang hasil belajar siswa. 

6. Bagaimana bentuk evaluasi dengan pola interaksi guru dengan siswa 

dalam meningkatkan hasil belajar fikih di kelas XI ? 

 Setiap akhir pelajaran saya saya melakukan evaluasi dengan cara 

memberikan pertanyaan lisan kemudian setiap satu bab selesai 

dipelajari saya adakan ulangan harian tertulis. 

7. Bagaimana hasil belajar siswa dalam pelaksanaan pola interaksi guru 

dengan siswa dalam meningkatkan hasil belajar fikih di kelas XI ? 
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 Hasil belajar siswa dalam mata pelajaran fikih dari segi kognitif atau 

segi pengetahuan cukup baik, melalui beberapa pola interaksi yang saya 

terapkan siswa terbiasa berpikir kritis dan mengemukakan pendapatnya, 

sehingga siswa lebih lama dalam mengingat materi yang telah dipela 

jari dan lebih paham lagi setelah siswa melakukan praktek 

pembelajaran terkait dengan materi yang dipelajari. dari segi afektif 

atau sikap dalam proses belajar siswa cukup baik, mereka antusias, dan 

ikut berpartisipasi aktif. Dan kemuadian untuk psikomotoriknya atau 

keterampilan siswa terlihat pada saat simulasi siswa mampu 

mempraktekkan materi dengan baik dan benar. 
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c. Wawancara dengan siswa kelas XI madrasah Aliyah Darul Istiqamah 

Amamotu 

Nama  : Siswa kelas XI 

Hari, Tanggal : Rabu, 10 Agustus 2022 

Waktu  : 09:30  

Tempat              : Teras Asrama Putri 

1. Apakah kamu tau pola interaksi guru dengan siswa dalam proses belajar 

mengajar  itu apa? 

 Iya, sesuatu yang harus ada pada proses pembelajaran, karena tanpa 

adanya interaksi proses pembelajaran tidak berjalan dengan baik 

2. Bagaimana cara pak Raihan menyampaikan meteri pelajaran ? 

 Setelah pelajaran dibuka kami ditanya tentang pelajaran yang kemarin, 

terus disuruh mengamati gambar yang ada dibuku paket lalu 

memberikan komentar dari gambar itu, kemudian pak Raihan 

menjelaskan materi, ada diskusi kelompok juga kak, selain itu dalam 

menentukan kelompok diskusi pak raihan membagi kelompok 

berdasarkan urutan absen kak, jadi kita dilatih untuk aktif semua dalam 

kelompok kak. 

3. Apa yang kamu rasakan saat belajar fikih di kelas? 

 Senang kak karena, sebelum pindah ke materi baru, materi yang telah 

dipelajari diperaktekkan lagi di depan teman-teman kak agar kami 

semakin paham lagi tentang bagaimana peradilan Islam itu. Diantara 

kami ada yang menjadi hakim, saksi, penggugat, tergugat dan bukti. 

Kami diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi yang belum 
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kami pahami, dan teman yang sudah paham membantu menjawab 

kemudian disempurnakan lagi oleh pak Raihan. 

4. Bagaimana sifat dan sikap pak Raihan dalam berinteraksi dengan kamu 

dalam proses belajar mengajar? 

 Sangat baik, karena pak Raihan mengajarkan kami banyak hal dan 

mengaitkan pelajaran dengan contoh sehari-hari. 

5. Apakah pak Raihan memberikan kamu kesempatan untuk bertanya atau 

menanggapi pendapat dari temanmu? 

 Iya kak, setelah pak Raihan menerangkan meteri kami boleh bertanya 

tentang materi. Kami juga boleh menanggapi pendapat teman saat 

memberikan komentar terhadap gambar yang ada di buku paket dan 

saat diskusi kelompok. 

6. Bagaimana hasil belajarmu setelah guru melakukan pola interaksi pada 

mata pelajarn fikih? 

 Nilai saya baik kak, biasanya diakhir pelajaran dikasih tes lisan oleh 

pak Raihan, saya lebih mudah menjawab kak karena sebelumya ada 

penjelasan dari pak Raihan dan dilanjutkan dengan diskusi dengan 

teman-teman jadi lebih paham kak. 
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4. Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

Nama Madrasah  : Madrasah Aliyah Darul Istiqamah Amamotu 

Mata Pelajaran  : Fikih 

Kelas/ Semister  : XI 

Materi Pokok  : Ketentuan Islam tentang Peradilan dan Hikmahnya 

Sub Materi Pokok : Peradilan Islam dan Hikmahnya 

Alokasi Waktu  : 2 Pertemuan (4 x 45 Menit) 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Kompetensi Inti ( KI 1 ): 

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

2. Kompetensi Inti ( KI 2 ): 

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur,disiplin,tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santai, responsifdan pro-aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektof dengan lingkungan sosial dan alam serta 

dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Kompetensi Inti ( KI 3 ): 

Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan factual, konseptual, 

procedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

tehnologi, seni, budaya, dan humoniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan,kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fonomena dan 
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kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

4. Kompetensi Inti ( KI 4 ) 

Mengelola,menalar, dan menyaji ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya disekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar 

1.4 Meyakini kebenaran hukum peradilan Islam 

 2.4 Memiliki sikap patuh pada hukum peradilan Islam  

3.4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan 

ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, mampu 

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

Indikator  

1. siswa mampu menjelaskan pengertian peradilan  

2.  siswa mampu menjelaskan kedudukan semua orang di depan peradilan Islam 

3.  siswa mampu menjelaskan fungsi peradilan dalam Islam  

4. Siswa mampu menjelaskan proses peradilan dalam Islam  

5. Siswa mampu menjelaskan pengertian dan fungsi hakim  

6. Siswa mampu menyebutkan syarat-syarat dan macam-macam hakim 

7. Siswa mampu menjelaskan adab/etika hakim 

8. Siswa mampu menjelaskan kedudukan hakim wanita  

9. Siswa mampu menjelaskan pengertian dan fungsi saksi 
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10. Siswa mampu menyebutkan syarat-syarat saksi 

4.4 Siswa mampu mempraktekkan contoh penerapan ketentuan peradilan Islam 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui pemberian uswah, peserta didik dapat menunjukkan keyakinan 

kebenaran hukum peradilan Islam dengan baik dan benar 

2.  Melalui pemberian uswah, peserta didik dapat menunjukkan sikap patuh 

terhadap hukum peradilan Islam dengan baik dan benar  

3.  Melalui proses tanya jawab dan ceramah, peserta didik dapat/mampu 

menjelaskan pengertian peradilan Islam (B) dengan berani, baik, dan benar 

(D)  

4. Melalui proses tanya jawab dan ceramah, peserta didik dapat/mampu 

menjelaskan fungsi peradilan dalam Islam (B) dengan berani, baik, dan benar 

(D).  

5. Melalui diskusi kelompok (C) peserta didik dapat menjelaskan kedudukan 

hakim wanita dalam peradilan Islam (B) dengan benar (D)  

6. Melalui penugasan peserta didik dapat menyebutkan syarat-syarat hakim 

D. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian peradilan Islam  

2. Fungsi peradilan Islam  

3.  Pengertian hakim  

4.  Etika hakim  

5.  Saksi 

E. Metode Pembelajaran 

a. Uswah  Diskusi  
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b.  Tanya jawab  

c. Ceramah 

d. Penugasan 

F. Media, Alat, Bahan, Sumber Pembelajaran 

1. Media: Laptop, LCD  

2. Alat/Bahan: Meja, kursi 

3. Sumber Pembelajaran: rujukan, buku, lks, internet dll 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Pertemuan pertama  

1. Pendahuluan/Kegiatan Awal (10 menit) 

 Guru mengucapkan salam dan meminta salah satu peserta didik 

memimpin doa  

 Guru memperkenalkan diri dilanjutkan dengan mengenal peserta didik 

melalui absen 

  Guru mempersiapkan fisik dan psikis peserta didik melalui senam otak  

 Guru menjelaskan tujuan pelajaran serta kompetensi dasar yang akan 

dicapai  

 Guru memberikan apersepsi  

 Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan 

dilaksanakan  

 Guru membentuk kelompok diskusi 

2. Kegiatan Inti: 70 menit 

 Mengamati  
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 Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang pengertian 

peradilan Islam  

 Peserta didik mengamati tayangan slide tentang fungsi peradilan 

dalam islam  

 Peserta didik membaca literatur tentang pengertian peradilan 

Islam  

 Menanya  

 Peserta didik memberikan tanggapan hasil penjelasan guru 

tentang pengertian peradilan Islam  

 Peserta didik bertanyajawab tentang slide yang belum difahami 

terkait fungsi peradilan dalam Islam  

 Eksplorasi/eksperimen  

 Masing-masing peserta didik diskusi kelompok tentang peradilan 

dalam Islam  

 Masing-masing peserta didik diskusi kelompok menggali 

pengertian saksi 

 Mengasosias  

 Peserta didik melalui kelompoknya merumuskan pengertian 

peradilan Islam  

  Peserta didik melalui kelompoknya membuat peta konsep tentang 

peradilan Islam 

 Mengkomunikasikan  

 Masing-masing kelompok secara bergantian memaparkan mind 

mapping di depan kelas  
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 Secara bergantiran masing-masing kelompok 

mempresentasikan/menyajikan hasil diskusinya tentang proses 

peradilan dalam Islam  

3. Penutup:  

 Guru mengadakan refleksi hasil pembelajaran  

 Guru mengajak peserta didik menyimpulkan bersama materi 

pembelajaran  

 Guru mengadakan tes baik tulis maupun lisan  

  Guru memberikan pesan-pesan moral terkait dengan sikap 

keimanan dan sosial  

  Guru memberikan tugas mandiri secara individu  

 Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya  

 Guru mengajak berdoa akhir majlis dilanjutkan dengan salam dan 

berjabat tangan 

2. Pertemuan Kedua: 

1. Pendahuluan/Kegiatan Awal (10 menit)  

 Guru mengucapkan salam dan meminta salah satu peserta didik 

memimpin doa  

  Guru memperkenalkan diri dilanjutkan dengan mengenal peserta 

didik melalui absen  

  Guru mempersiapkan fisik dan psikis peserta didik melalui senam 

otak  
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 Guru menjelaskan tujuan pelajaran serta kompetensi dasar yang 

akan dicapai  

 Guru memberikan apersepsi  

  Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan 

dilaksanakan  

 Guru membentuk kelompok diskusi 

2. Kegiatan Inti: 70 menit 

 Mengamati 

 Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang pengertian 

hakim peradilan Islam  

 Peserta didik mengamati tayangan slide tentang syarat-syarat 

hakim peradilan dalam islam  

 Peserta didik membaca literatur tentang pengertian saksi 

peradilan Islam 

 Menanya  

 Peserta didik memberikan tanggapan hasil penjelasan guru 

tentang pengertian hakim dalam peradilan Islam  

 Peserta didik bertanyajawab tentang slide yang belum difahami 

terkait fungsi hakim peradilan dalam Islam  

 Eksplorasi/eksperimen  

 Masing-masing peserta didik diskusi kelompok tentang contoh 

penerapan ketentuan Islam ketentuan Islam tentang peradilan  

  Masing-masing peserta didik diskusi kelompok menggali 

kedudukan hakim wanita dalam peradilan Islam  
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 Mengasosiasi  

 Peserta didik melalui kelompoknya merumuskan pengertian 

hakim dalam peradilan Islam  

 Peserta didik melalui kelompoknya membuat peta konsep 

tentang saksi peradilan Islam  

 Mengkomunikasikan  

 Masing-masing kelompok secara bergantian memaparkan mind 

mapping di depan kelas 

 Secara bergantian, masing-masing kelompok mempresentasikan/ 

menyajikan hasil diskusinya tentang kedudukan hakim wanita 

peradilan dalam Islam 

3. Penutup: 10 menit  

 Guru mengadakan refleksi hasil pembelajaran  

 Guru mengajak peserta didik menyimpulkan bersama materi 

pembelajaran  

  Guru mengadakan tes baik tulis maupun lisan  

 Guru memberikan pesan-pesan moral terkait dengan sikap 

keimanan dan sosial  

  Guru memberikan tugas mandiri secara individu  

 Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari 

pada pertemuan berikutnya 

  Guru mengajak berdoa akhir majlis dilanjutkan dengan salam 

dan berjabat tangan 
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5. Dokumentasi 

 

 

 

 

Foto Dokumentasi: Foto Madrasah Aliyah Darul Istiqamah Amamotu 

 

Foto Dokumentasi: Foto Proses Pembelajaran Fikih di Kelas XI 

 

 

 

 

 

 

Foto Dokumentasi: Foto siswa berpartisipasi aktif dalam mata  pelajaran fikih 
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Foto Dokumentasi: Foto siswa berpartisipasi aktif dalam mata pelajaran sejarah 

kebudayaan Islam 

 

Foto Dokumentasi: Foto siswa sedang belajar kelompok 
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Fot o Dokumentasi: Foto para siswa berbuka puasa di halaman Madrasah dan 

shalat berjamaah 

 

Foto Dokumentasi: Foto wawancara peneliti dengan bapak Muh. Raihan Lc 

selaku guru mata pelajaran fikih dan ibu Nurafiah S. Pd selaku guru mata 

pelajaran sejarah kebudayaan Islam 
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Foto Dokumentasi: Foto wawancara peneliti dengan siswa kelas XI Madrasah 

Aliyah Darul Istiqamah Amamotu 

 

 

 

 

 

Foto Dokumentasi: Foto ruang guru Madrasah Aliyah Darul Istiqamah Amamotu 
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6. Daftar Informan di Madrasah Aliyah Darul Istiqamah Amamotu 

 

No  Nama  Jenis Kelamin  Usia  

1 Syamsuddin, S. Pd Laki-laki  42 

2 Muh Raihan Lc Laki-kali 52 

3 Nurafiah S.Pd Perempuan  27 

4 Ulfatul Auliyah Amrin Perempuan  16 

5 Uswatun Hasanah Perempuan  16 

6 Ainil Maksurah Perempuan  16 

7 Niswatul Khaerah Perempuan  16 

8 Nayatul Mardiah Perempuan  16 

9 Bella Fista Perempuan  16 

10 Nur Jannah Perempuan  16 

11 Raodatul Jannah Perempuan  16 

12 Annisa Nurul Ramadani Perempuan  16 

13 Kurniansih  Perempuan  16 

14 Hafizah Basir Perempuan  16 

15 Nur Azizah Perempuan  16 

16 Shafiyurahman  Laki-laki  16 

17 Ammar Yusuf Laki-laki  16 

18 Abd Rasyid Laki-laki  16 

19 Abd Munid Dahlan Laki-laki 18 

20 Afdalil  Laki-laki  16 

21 Muh Akbar Laki-laki 16 

22 Afdalul Rijal Laki-laki 16 

23 Muhammad Hidayat Laki-laki 16 

24 Muhammad Akbar Laki-laki 16 

25 Muh. Ilham Almubarak Laki-laki 16 

26 Rifki Avandi Laki-laki 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

121 
 

7. Nama Dan Nilai Fikih Kelas XI MA Darul Istiqamah Amamotu Tahun 

Ajaran 2021/2022/ Ganjil 

No  Nama  Nilai  

1 Abd. Munir Dahlan 78 

2 Abd. Rasyid  80 

3 Afdalil  79 

4 Afdalul Rijal 83 

5 Ahmad Praja Nugraha 77 

6 Ainil Maksurah Sabil 87 

7 Ammar Yusuf 85 

8 Annisa Nurul Ramadhan 80 

9 Bella Fista 83 

10 Kurniansih  85 

11 Muh. Ilham Almubarak 77 

12 Muhammad Akbar 78 

13 Muhammad Hidayat 77 

14 Nayatul Mardia 75 

15 Niswatul Khairah 87 

16 Nur Afifah Salsabila 82 

17 Nur Azizah 80 

18 Nur Hafizah Basir 80 

19 Nuraimmah  81 

20 Nur Jannah 77 

21 Raodhatul Jannah 77 

22 Rifki Avandi 77 

23 Shafiyyuh Rahman 77 

24 Ulfatul Auliyah Amrin 85 

25 Uswatun Hasanah  80 
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8. Nama Dan Nilai Fikih Kelas XI MA Darul Istiqamah Amamotu Tahun 

Ajaran 2021/2022/ Genap  

No  Nama  Nilai 

1 Abd. Munir Dahlan 80 

2 Abd. Rasyid  85 

3 Afdalil  83 

4 Afdalul Rijal 85 

5 Ahmad Praja Nugraha 87 

6 Ainil Maksurah Sabil 90 

7 Ammar Yusuf 87 

8 Annisa Nurul Ramadhan 85 

9 Bella Fista 85 

10 Kurniansih  87 

11 Muh. Ilham Almubarak 78 

12 Muhammad Akbar 85 

13 Muhammad Hidayat 80 

14 Nayatul Mardia 96 

15 Niswatul Khairah 96 

16 Nur Afifah Salsabila 96 

17 Nur Azizah 80 

18 Nur Hafizah Basir 90 

19 Nuraimmah  81 

20 Nur Jannah 78 

21 Raodhatul Jannah 81 

22 Rifki Avandi 78 

23 Shafiyyuh Rahman 82 

24 Ulfatul Auliyah Amrin 96 

25 Uswatun Hasanah  80 

 

9. Sikap  

a) Sikap Spritual (Sangat Baik) 

Sikap spritual yang ditunjukkan siswa sangat baik dalam menghargai 

perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

berakhlak mulia dalam kehidupan di Madrasah dan masyarakat, sangat 

rajin berdoa, rajin memberi salam, sangat rajin mengikuti shalat berjamaah 

dan pandai bersyukur. 

b) Sikap Sosial (Baik) 

Sikap sosial yang ditunjukkan siswa baik dalam menghargai 

keluhuran nalai-nilai Pancasila sebagai pandanagan hidup bangsa dengan 

selalu mamperhatikan tata tertib Madrasah, memiliki kejujuran baik, 

memiliki kedisiplinan baik, memiliki tanggung jawab baik, memiliki 

toleransi baik, memiliki sikap gotong royong baik, memiliki kesatuan baik 

dan memiliki kepercayaan diri yang baik.  
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10. Gambar surat izin penelitian 
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BIODATA PENELITI 

Nama   : Rukmana Yusuf 

NIM  : 18010101118 

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam 

Jenis Kelamin : Perempuan 

TTL  : Tosiba, 28 Agustus 1998 

Alamat   : Tosiba, Samaturu, Kolaka Timur. 

No. Telepon/HP : 082348425328 

Email   : rukmanayusuf6@gmail.com 

   : rukmanayusuf2808@gmail.com  

Pengalaman Peneliti : Sangat berkesan 

Pengalaman Pablikasi : - 
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