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Pelaksanaan pembelajaran pada dasarnya adalah sebuah proses 

yang dilakukan oleh guru dan siswa sehingga terciptanya proses 

pembelajaran dalam arti adanya suatu perubahan prilaku individualisasi 

terhadap siswa itu. Pendididkan pada hakikatnya mempunyai jangkauan 

makna yang sangat luas serta dalam rangka mencapai kesempurnaannya, 

memerlukan waktu dan tenaga yang tidak kecil. Pendidikan sangatlah 

penting, sehingga orang tua memasukkan anak mereka ke sekolah ataupun 

madrasah guna untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran fikih 

materi haji dan umrah serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat 

pembelajaran fikih materi haji dan umrah pada siswa kelas X di MAS Batu 

Tangga.  

  Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan 

pendekatan kualitatif. Sobjek dalam penelitian ini adalah guru yang 

mengajar pada mata  pelajaran Fikih materi haji dan umrah dan siswa 

kelas X MAS Batu Tangga Objek penelitian ini adalah Pelaksanaan 

pembelajaran  Fikih  materi Haji dan Umroh pada siswa kelas X MAS 

Batu Tangga. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

wawancara dan dokumenter. Data yang telah diperoleh kemudian diolah 

melalui teknik reduksi data, editing, dan trigulasi hingga akhirnya bisa 

dianalisis dan disajikan.  

  Hasil temuan dalam penelitian ini adalah 1) Pembelajaran fikih 

materi haji dan umroh dilaksanakan tanpa tatap muka atau dilaksanakan 

secara daring. Aplikasi yang digunakan oleh guru yang mengajar fikih 

materi haji dan umroh yaitu whatsapp group dan google meet. 2) faktor 

pendukung dan penghambat dalam proses pembelajaran fiqih materi haji 

dan umroh pada siswa kelas X MAS Batu Tangga yaitu terdapat pada latar 

pendidikan guru, pengalaman mengajar guru, penguasaan bahan yang 

dimiliki guru, penguasaan metode. 

  Tidak hanya terkait pendidik, faktor lain yang mempengaruhi 

seperti minat dan perhatian siswa, sarana dan prasarana, lingkungan dan 

faktor ekonomi juga mempengaruhi dalam proses pelaksanaan 

pembelajaran fiqih materi haji dan umroh di MAS Batu Tangga.  


