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MOTTO
ْ َس ُح ْوا فِى ا ْل َم ٰج ِل ِس ف
ّٰللاُ لَكُ ْۚ ْم َواِذَا قِ ْي َل ا ْنش ُُز ْوا
َ افسَ ُح ْوا يَ ْف
َّ َٰ ٰٓياَيُّهَا الَّ ِذ ْينَ ٰا َمنُ ْٰٓوا اِذَا قِ ْي َل لَكُ ْم تَف
سحِ ه
ّٰللاُ ِب َما ت َ ْع َملُ ْونَ َخ ِبيْر
ّٰللاُ الَّ ِذ ْينَ ٰا َمنُ ْوا ِم ْنكُ ْۙ ْم َوالَّ ِذ ْينَ ا ُ ْوت ُوا ا ْل ِع ْل َم د ََر ٰج ٍۗت َو ه
فَا ْنش ُُز ْوا يَ ْرفَ ِع ه

Artinya : wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu,
“Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah,
niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila
dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan
mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orangorang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang
kamu kerjakan. (Al-Mujadalah, 58 : 11)1
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ABSTRAK
Anissatul Janah, 2022: “Peningkatan Pemahaman Agama Santri Putri Melalui
Pembelajaran Fiqih Wanita di Pondok Pesantren Ainul Yaqin
Ajung Jember Tahun 2022”.
Kata Kunci:Pemahaman Agama, Pembelajaran Fiqih Wanita
Pembelajaran Fiqih wanita merupakan suatu kegiatan yang melibatkan
antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk
menciptakan suatu pembelajaran yang efektif dan efisien yang di dalamnya
mempelajari ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ yang diperoleh
dengan ijtihad yang di dalamnya membahas tentang masalah-masalah wanita.
Adapun sebagian besar santri baru di Pondok Pesantren Ainul Yaqin masih belum
mampu memahami shalat dan puasa sesuai dengan ajaran Islam yaitu bagaimana
gerakan sholat, puasa, qodo’ puasa dan shalat bagi wanita sesuai dengan ajaran
islam. Sehingga perlu adanya penerapan peningkatan pemahaman agama melalui
pembelajaran fiqih wanita santri putri di Pondok Pesantren Ainul Yaqin Ajung
Jember tahun 2022. Agar santri dapat mengetahui dan memahami materi serta
dapat mempraktikanya dalam kegiatan ibadah.
Fokus penelitian dari skripsi ini adalah: 1) Bagaimana peningkatan
pemahaman sholat santri putri melalui pembelajaran fiqih wanita di Pondok
Pesantren Ainul Yaqin Ajung Jember tahun 2022 ?. 2) Bagaimana peningkatan
pemahaman puasa santri putri melalui pembelajaran fiqih wanita di Pondok
Pesantren Ainul Yaqin Ajung Jember tahun 2022?.
Tujuan Penelitian ini adalah: 1) untuk mendeskripsikan peningkatan
pemahaman sholat santri putri melalui pembelajaran fiqih wanita di Pondok
Pesantren Ainul Yaqin Ajung Jember tahun 2022 2) Untuk
mendeskripsikanpeningkatan pemahaman puasa santri putri melalui pembelajaran
fiqih wanita di Pondok Pesantren Ainul Yaqin Ajung Jember tahun 2022.
Pendekatan yang digunakan peneliti adalah kualitatif: jenis penelitian ini
adalah field research (Penelitian Lapangan). Penelitian ini digunakan
untukmemahami fenomena, tentangapa yang dialami subjek penelitian. Adapun
teknik pengumpulan dalam skripsi ini menggunakan observasi
partisipasif, wawancara semiterstruktur, dan dokumentasi. Sedangkan
analisis data menggunakan model analisis data interaktif yang
dikemukakan oleh Miles dan Huberman dan keabsahan datanya meggunakan
triangulasi sumber dan triangulasi teknik.
Penelitian ini memperoleh kesimpulan : 1) peningkatan pemahaman sholat
santri putri melalui pembelajaran fiqih wanita. Perencanaan yang digunakan
adalah sebelum mengajar guru belajar, mempersiapan materi yang akan diajarkan
dalam kelas. Metode yang digunakan yaitu metode ceramah, tanya jawab dan
praktik. evaluasi yang digunakan yaitu tes lisan dan praktik shalat. 2) peningkatan
pemahaman puasa santri putri melalui pembelajaran fiqih wanita. Perencanaan
yang digunakan ustadzah adalah menyiapkan materi dan mencari referensi terkait
materi puasa. metodeyang digunakan yaitu ceramah, tanya jawab dan praktik.
Evaluasi yang digunakan adalah tes lisan.

viii

ix

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ..............................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN ...............................................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN ...............................................................

iii

MOTTO .................................................................................................

iv

PERSEMBAHAN ..................................................................................

v

KATA PENGANTAR ............................................................................

vi

ABSTRAK..............................................................................................

viii

DAFATAR ISI .......................................................................................

ix

DAFTA TABEL .....................................................................................

xi

DAFTAR GAMBAR ..............................................................................

xii

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

1

A. Konteks Penelitian .................................................................

1

B. Fokus Penelitian ....................................................................

5

C. Tujuan Penelitian ...................................................................

5

D. Manfaat Penelitian .................................................................

5

E. Definisi Istilah .......................................................................

7

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

9

A. Penelitian Terdahulu ...............................................................

9

B. Kajian Teori ..........................................................................

19

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

56

A. Pendekatan Jenis Dan Jenis Penelitian ...................................

56

B. Lokasi Waktu ........................................................................

56

ix

x

C. Subyek Penelitian ...................................................................

57

D. Teknik Pengumpulan Data .....................................................

58

E. Keabsahan Data .....................................................................

62

F. Tahap-tahap Penelitian ..........................................................

63

G. Sisematika Pembahasan ..........................................................

64

BAB IV PENJYAJIAN DATA DAN ANALISIS .................................

67

A. Gambaran Obyek Penelitian ..................................................

67

B. Penyajian dan Analisis Data ...................................................

78

C. Pembahasan Temuan .............................................................

108

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

120

A. Kesimpulan ............................................................................

120

B. Saran ......................................................................................

121

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................

122

LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Pernyataan Keaslian Tulisan ..............................................................

126

2. Matrik Penelitian ................................................................................

127

3. Pedoman Wawancara .........................................................................

129

4. Jurnal Penelitian .................................................................................

130

5. Dokumentasi ......................................................................................

132

6. Surat Izin Penelitian ...........................................................................

151

7. Surat Selesai Penelitian ......................................................................

152

8. Biodata Penulis ..................................................................................

154

x

xi

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu........................

14

Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Ainul Yaqin ...............

71

Tabel 4.2 Data Santri Pondok Pesantren Ainul Yaqin ...............................

72

Tabel 4.3 Struktur Organisasi Madratsah Diniyah Pondok Pesantren
Ainul Yaqin Jember ..................................................................

76

Tabel 4.4 Data Assatidz/assatidzah dan mata pelajaran Madratsah Diniyah
Pondok Pesantren Ainul Yaqin Jember .....................................
Tabel 4. 5 Temuan Peneliti ......................................................................

xi

77
107

xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Pelaksanaan Pembelajaran di Kelas Siswa SMP dan SMK ....

82

Dokumen gambar 4.2 Tes Lisan di Kelas Siswa SMP dan SMK ..............

83

Gambar 4.3 Pelaksanaan Pembelajaran Di Kelas Mahasiswa ...................

84

Gambar 4.4 Ujian Praktek Di Kelas Mahasiswa .......................................

85

Gambar 4.5 Kegiatan Pengecekan Qodo’ Shalat Dan Haid Siswa SMP,
SMK dan mahasiswa .............................................................

92

Gambar4.6 Kegiatan Pembelajaran Di Kelas Siswa ..................................

98

Gambar 4.7 Pembelajaran Di Kelas Mahasiswa .......................................

101

Gambar 4.8 Pengecekan Qodo’ Puasa Dan Haid ......................................

103

xii

1

BAB I
PENDAHULUAN
A. Konteks Penelitian
Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya
adalah seorang muslim yang mana setiap manusia sejak lahir sudah memiliki
fitranya masing-masing, sebagai makluk yang memiliki kemampuan berfikir.
Oleh karena itu, semua warga negara berhak atas pendidikan baik laki-laki
maupun perempuan tanpa adanya perbedaan. Hal ini sebagai upaya sadar
yang dilakukan oleh seseorang untuk membina pribadinya sesuai dengan
nilai-nilai agama Islam dan kebudayaan yang ada dimasyarakat. Pendidikan
adalah laksana eksperimen yang tidak pernah selesai sampai kapanpun,
sepanjang ada kehidupan di dunia ini. Dikatakan demikian, karena pendidikan
merupakan bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memiliki
potensi kreatif dan inovatif dalam segala bidang kehidupannya. 2
Menurut Handari Nawawi dalam bukunya “Pendidikan Dalam Islam”
mengemukakan bahwa “Pendidikan adalah usaha membantu anak yang
belum dewasa agar memiliki kemampuan sendiri untuk mensucikan jiwa
dalam menghadapi segala macam pengaruh yang dapat menyesatkan baik
yangberhubungan dengan kepentingan hidup di dunia maupun diakhirat
untuk mempertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT”. 3
Dalam dunia pendidikan, baik formal maupun non-formal upaya yang
dilakukan oleh seorang guru dalam mencapai tujuan pendidikan adalah
2
3

Handrawi Nawawi, Pendidikan Dalam Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 2016), 25.
Nawawi, 27.

1

2

dengan melakukan pembelajaran dengan maksimal diantaranya meggunakan
strategi, metode, bahan ajar yang sesuai dengan yang dibutuhkan siswa, agar
guru dapat mewujudkan tujuan pendidikan dan mendidik anak-anak bangsa
menjadi anak yang cerdas dan berbudi pekerti. Pembelajaran menurut
Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan
Nasional, Bab 1 Pasal 1 Ayat 20 adalah proses interaksi peserta didik dengan
pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 4 Dengan adanya
interaksi antara guru dengan murid maka menjadi salah satu upaya
mencerdaskan kehidupan bangsa agar dapat menjadi generasi yang mampu
merubah kehidupan bangsa dan menjadi harapan negara.
Menurut Kimble dan Garmezy sebagaimana dikutip oleh M. Tobroni
mengatakan bawa, pembelajaran adalah perubahan perilaku yang relatif tetap
dan merupakan hasil praktik yang diulang-ulang.5 Pendidikan juga diatur
dalam Al Qur’an, yakni:

َ سبِ ْي ِل َربِكَ بِ ْال ِح ْك َم ِة َو ْال َم ْو ِع
س ُۗنُ اِن َربكَ ه َُو
َ ْي اَح
َ ظ ِة ْال َح
َ اُدْعُ ا ِٰلى
ْ ِسنَ ِة َو َجاد ِْل ُه ْم بِالت
َ ي ِه
َسبِ ْي ِل ٖه َوه َُو ا َ ْعلَمُ بِ ْال ُم ْهت َ ِد ْين
َ ا َ ْعلَ ُم بِ َم ْن
َ ضل عَ ْن
Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa
yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui
orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S. An Nahl:125)6
Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menyeru kepada manusia ke
jalan Allah dengan cara yang baik agar sesuai dengan tuntunan Tuhan-Mu
yaitu Islam, dengan hikmah yaitu tegas, benar serta bijak dan dengan

4

Sindikker.Dikti.Go.Id/Dok/Uu/Uu20-2003-Sisdiknas.Pdf, Diakses Pada 28 September 2020.
M. Thobroni,Belajar& Pembelajaran Teori Dan Praktik,(Yogyakarta:2017,Ar-Ruzz Media), 17.
6
Tim Penyusun Al-Qur’an Terjemah,Qs An-Nahl : 125.
5

3

pengajaran yang baik. Di zaman sekarang sebagian wanita yang berfikiran
bahwa tugas mereka hanyalah mengurus rumah tangga dan mengurus anak.
Padahal dengan itu semua, mereka membutuhkan pendidikan karena dalam
hal pendidikan tidak memandang usia. Dalam menuntut ilmu tidak memiliki
batas usia, karena ilmu akan selalu bertambah jika terus dikaji. Baik laki-laki
maupun wanita tidak ada batasan atau larangan dalam menuntut ilmu.
Khususnya seorang wanita yang nantinya akan menjadi madrasah pertama
dalam keluarga untuk mendidik keturunanya.
Wanita sangat diutamakan dalam hal apapun, seorang wanita memiliki
banyak keistimewaan yang luar biasa, seperti mengandung, melahirkan,
menyusui, memelihara anaknya dengan penuh kasih sayang. Akan tetapi
walaupun memiliki keistimewaan yang luar biasa seorang wanita juga
memiliki batasan- batasan dalam banyak perkara seperti dalam ibadah seharihari seperti halnya shalat dan puasa, wanita juga harus mampu melaksanakan
ibadah sesuai dengan ajaran islam. Dalam melaksanakan ibadah seorang
wanita harus memahami pembelajaran fiqih yang berkaitan dengan ibadah
wanita, adapun pembelajaran fiqih pada umumnya dilaksanakan di suatu
lembaga non formal, contoh lembaga non formal diantaranya pondok
pesantren ataupun madrasah-madrasah.
Berdasarkan hasil wawancara dengan ustadzSyaifulloh Farid Arif
selaku kepala madratsah diniyah Pondok Pesantren Ainul Yaqin beliau
menyatakan bahwa di Pondok Pesantren Ainul Yaqin memiliki kegiatan
pembelajaran fiqih wanita yang didalamnya memfokuskan pada hal-hal yang

4

berkaitan dengan kewanitaan yaitu puasa dan shalat, karena wanita
melakukan ibadah shalat dan puasa memiliki perbedaan dengan laki-laki, oleh
karena itu merupakan latar belakang penambahan pembelajaran di Pondok
Putri. 7
Berdasarkan hasil wawancara di atas diperkuat dengan hasil observasi
bahwa Pondok Pesantren Ainul Yaqin merupakan yayasan yang di dalamnya
terdapat santri putra dan santri putri. Adapun pembelajaran yang terlaksana di
pondok Pesantren Ainul Yaqin yaitu diharuskan semua santri untuk belajar
fiqih wanita. Dalam implementasi pembelajaran fiqih wanita dengan
menggunakan buku haid yang menjadi pedomannya. Karena dengan
menggunakan buku tersebut dapat memudahkan santri untuk mengetahui
waktu qodo’ sholat dan puasanya. Berdasarkan observasi peneliti dengan
pihak pengurus pesantren, santri putri di Pondok Pesantren Ainul Yaqin
khususnya santri baru masih belum mampu memahami shalat dan puasa
sesuai dengan ajaran Islam yaitu bagaimana gerakan sholat bagi wanita, puasa
bagi wanita, qodo’ puasa dan shalat bagi wanita sesuai dengan ajaran islam. 8
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengupas
proses pembelajaran yang yang dilakukan ustadz dan ustadzah di Pondok
Pesantren Ainul Yaqin mengenai peningkatan pemahaman agama melalui
pembelajaran fiqih wanita tentang shalat dan puasa bagi wanita. Melalui
penelitian skripsi yang berjudul “Peningkatan Pemahaman AgamaSantri

7
8

Syaifulloh Farid Arif, Diwawancarai Oleh Penulis, Jember, 26 Agustus 2021
Observasi, Jember, 26 Agustus 2021
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Putri Melalui Pembelajaran Fiqih Wanita di Pondok Pesantren Ainul
Yaqin Ajung Jember Tahun 2022”.
B. Fokus Penelitian
1. Bagaimana

peningkatan

pemahaman

sholat

santri

putri

melalui

pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren Ainul Yaqin Ajung
Jember Tahun 2022?
2. Bagaimana

peningkatan

pemahaman

puasa

santri

putri

melalui

pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren Ainul Yaqin Ajung
Jember Tahun 2022?.
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan deskripsi serta fokus penelitian di atas, tujuan dari
penelitian ini sebagai berikut:
1. Untuk mendeskripsikan peningkatan pemahaman shalat santri putri
melalui pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren Ainul Yaqin
Ajung Jember Tahun 2022.
2. Untuk mendeskripsikan peningkatan pemahaman puasa santri putri
melalui pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren Ainul Yaqin
Ajung Jember Tahun 2022.
D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan konteks penelitian di atas dan deskriptif, maka peneliti
menentukan tujuan penelitian yang dikaji. Adapun manfaat yang diharapkan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

6

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan akademik
terkait peningkatan pemahaman agama santri putri melalui pembelajaran
fiqih wanita di Pondok Pesantren Ainul Yaqin Ajung Jember tahun 2022.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi peserta didik/ santri
Meningkatkan kemampuan berfikir dari peserta didik di dalam
mengikuti pelaksanaan pembelajaran fiqih wanita sehingga santri
mempunyai bekal dalam beribadah sehari-hari khususnya ibadah
sholat dan puasa.
b. Bagi guru/ ustadzah
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai hasil evaluasi dan
inovasi pembelajaran agar pembelajaran di masa yang akan datang
bisa lebih baik lagi.
c. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan
bagi peneliti lain yang memiliki tema serupa.
d. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Hasil penelitian ini dapat berguna bagi lembaga UIN Kiai
Haji Achmad Siddiq

Jember sebagai penambahan literasi

kepustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya bagi
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Agama
Islam.
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e. Bagi Lembaga Pondok Pesantren Ainul Yaqin Ajung-Jember
Penelitian ini menjadi salah satu masukan bagi Pondok
Pesantren

Ainul

Yaqin

Ajung-Jember

untuk

meningkatkan

pemahaman agama santri putri.
E. Definisi Istilah
Ada beberapa definisi yang perlu ditegaskan agar tidak terjadi
kesalahpahaman terhadap istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti:
1.

Pemahaman Agama Santri
Pemahaman agama santri adalah suatu tujuan dimana santri dapat
memahami, membedakan, menafsirkan, dan menghubungkan dengan
kejadian dalam pembelajaran agar santri dapat mengetahui batasanbatasan dalam beribadah dan hal-hal yang dilarang bagi wanita.

2.

Pembelajaran Fiqih Wanita
Pembelajaran Fiqih wanita merupakan suatu kegiatan yang
melibatkan antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran
yang bertujuan untuk menciptakan suatu pembelajaran yang efektif dan
efisien yang melibatkan beberapa komponen diantaranya adalah tujuan,
materi, metode dan evalusi, yang di dalamnya mempelajari ilmu
pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ yang diperoleh dengan ijtihad
yang di dalamnya membahas tentang masalah-masalah wanita. Seperti
halnya masalah-masalah ibadah bagi wanita contohnya shalat dan puasa
bagi wanita.
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Jadi yang dimaksud dengan judul peningkatan pemahaman agama
melalui pembelajaran fiqih wanita santri putri di Pondok Pesantren Ainul
Yaqin Ajung Jember tahun 2022adalah suatu kegiatan interaksi antara
siswa dan guru dalam melaksanakan pembelajaran yang dilaksakan di
pondok pesantren putri, dibimbing oleh ustad/ustadzah, pada dasarnya
santri putri wajib hukumnya mempelajari pembelajaran fiqih wanita
karena sebagai pedoman ibadah bagi wanita. Pembelajaran fiqih wanita
merupakan salah satu pembelajaran yang didalamnya bertujuan untuk
meningkatkan pemahaman agama santri agar dapat menjalankan ibadah
dengan baik dan benar sesuai dengan syari’at Islam.
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BAB II
KAJIAN KEPUSTAKAAN
A. Penelitian Terdahulu
Berangkat dari judul yang peneliti pilih, dalam hal ini terdapat
beberapa penelitian terdahulu ya ng berkaitan dengan penelitian ini,
diantaranya:
1. Virliana Khairunisa, 2018, Pembelajaran Fiqih Wanita Di Majelis Taklim
Darul Aman Desa Handiwung Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas
Tahun Pelajaran 2018/2019, Skripsi: Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin. Virliana khairunisa menyimpulkan bahwa pembelajaran fiqih
wanita di majelis taklim darul aman desa handiwung kecamatan pulau
petak kabupaten Kapuas ini dapat memberikan nilai positif bagi para
jamaah, terlihat dari respon baik dari para jamaah dalam pembelajaran
fiqih wanita di majelis taklim ini. Majelis taklim ini juga berjalan dengan
lancar karena di dalam majelis ini sudah terdapat komponen pendidikan
seperti: tujuan, pendidik (ustadzah), dan peserta didik. 9
Persamaan

dengan

penelitian

ini

Sama

dalam

meneliti

pembelajaran fiqih wanita, Sama dalam penggunaan metode Studi
lapangan (Field Research) dan kualitatif deskriptif, Perbedaan dengan
penelitian ini adalah Melakukan penelitian pada majelis taklim, Mimiliki
fokus pada pembelajaranya, materi dan faktor yang mempengaruhi dalam
pembelajaran fiqih wanita.
9

Virliana Khairun Nisa, Pembelajaran Fiqih Wanita Di Majelis Taklim Darul Aman Desa
Handiwung Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas (Skripsi: Uin Antasari, 2018), 87.
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2. Nikmatul Saniah, 2019, Peningkatan Pemahaman Fiqih Wanita Melalui
Program Keputrian (Studi Kasus Di MAN 1 Madiun) Tahun Pelajaran
2019/2020, skripsi: IAIN Ponorogo. Nikmatul Saniah menyimpulkan
peningkatan pemahaman fiqih wanita melalui program keputrian (studi
kasus di MAN 1 Madiun) Tahun Pelajaran 2019/2020 adalah siswa mampu
memecahkan masalah atau soal yang diberikan mengenai haid, nifas, dan
istihadloh, serta mampu menerapkan materi yang didapatkan dalam
kehidupan mereka sehari-hari. 10
Persamaan penelitian ini adalah meneliti mengenai pemahaman,
meneliti tentang fiqih wanita, menggunakan penelitian kualitatif.
Perbedaan penelitian ini adalah pemilihan lokasi penelitian di MAN 1
Madiun, memiliki fokus penelitian mengenai perencanaan, pelaksanaa, dan
evaluasi pembelajaran, menggunakan metode penelitian yang berlandaskan
pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk menelitri pada kondisi
obyek yang alamiah.
3. Eki Arti Santia, 2018, Analisis Tentang Praktik Pendalaman Kajian Fiqih
Wanita Di Kelas VIII Dan IX Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman
Tahun Pelajaran 2018/2019, skripsi: Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta.

Eki Arti Santia menyimpulkan analisis tentang praktik

pendalaman kajian fiqih wanita di kelas VIII dan IX Madrasah Tsanawiyah
Negeri 10 Sleman Tahun Pelajaran 2018/2019 adalah berupa pendalaman
materi yang didasarkan atas kebutuhan, keadaan dan kondisi siswi. Metode
10

Nikmatul Saniah, Peningkatan Pemahaman Fiqih Wanita Melalui Program Keputrian (Studi
Kasus Di Man 1 Madiun), (Skripsi: Iain Ponorogo, 2019), 81.

11

yang digunakan yakni metode ceramah, visualisasi, Tanya jawab, praktek,
teladan, pengulangan materi, nasihat dan peringatan. Materi dalam kajian
fiqih wanita meliputi: taharah, haid, istihadah, mandi wajib, pakaian,
perhiasan dan berhias (tabaruj), adab terhadap orang tua dan pergaulan
terhadap lawan jenis.11
Persamaan penelitian ini adalah sama melakukan penelitian tentang
fiqih wanita, penggunaan metode yang sama yakni studi lapangan (Field
Research) dan kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian ini adalah
pemilihan lokasi penelitian di Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman,
lebih fokus pada praktik pendalaman kajian fiqih wanita, memiliki fokus
penelitian mengenai pendalaman praktik fiqih wanita dan faktor
penghambatnya.
4. Zazilatun Nikmah, 2020, Pemahaman Santri Tentang Haid dalam Kajian
Fiqih Wanita Karya Anshori Umar di Pondok Pesantren Mahasiswa AlAmin Ronowijayan Siman Ponorogo, Skripsi: IAIN Ponorogo. Zazilatun
Nikmah menyimpulkan Pemahaman Santri Tentang Haid dalam Kajian
Fiqih Wanita Karya Anshori Umar di Pondok Pesantren Mahasiswa AlAmin Ronowijayan Siman Ponorogo adalah pelaksanaan pembelajaran
kajian fikih wanita sudah terlaksana dengan baik sesuai yang diharapkan
pondok pesantren dengan melalui 2 tahapan antara lain yaitu persiapan
pembelajaran dan proses pembelajaran, pemahaman santri tentang haid
setelah mengkaji fikih wanita di pondok pesantren mahasiswa ini maka
11

Eki Arti Santia, Analisis Tentang Praktik Pendalaman Kajian Fiqih Wanita Di Kelas Viii Dan Ix
Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman, (Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2018), 91.
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santri bisa membedakan sifat-sifat darah haid dan warna-warna darah haid.
Selain itu, santri juga bisa memahami tentang waktu keluarnya darah haid,
hal-hal yang dilarang ketika haid, dan mandi junub.12
Persamaan penelitian ini adalah melakukan penelitian tentang fiqih
wanita, meneliti tentang pemahaman, sama-sama menggunakan penelitian
kualitatif. Perbedaan penelitian ini adalahmenggunakan metode penelitian
studi kasus, yaitu suatu ekspresi intensif analisis fenomena tertentu atau
satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau masayarakat,
pemilihan lokasi penelitian di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin
Ronowijayan Siman Ponorogo, lebih fokus pada pemahaman santri
tentang haid setelah mengkaji fiqih wanita karya Anshori Umar.
5. Mia Munawaroh, 2021, pembelajaran fiqih wanita pada majelis ta’lim AlMutaqabbil di desa Basawang Kecamatan Teluk Sampit Kotawaringi
Timur, skripsi: IAIN Palangkaraya. Mia Munawaroh menyimpulkan
pembelajaran fiqih wanita pada majelis ta’lim Al-Mutaqabbil di desa
Basawang Kecamatan Teluk Sampit Kotawaringi Timur adalah materi
fiqih yang diajarkan: haid, nifas istihadhah, cara berpakaian yang baik dan
tata cara sholat yang benar bagi wanita, metode yang digunakan pada
pembelajaran fiqih wanita adalah metode ceramah dan Tanya jawab, media
yang digunakan adalah kitab fiqih islam, dampak yang diterima oleh
jama’ah dengan adanya pembelajaran fiqih wanita di Majelis Ta’lim Al-

12

Zazilatun Nikmah, Pemahaman Santri Tentang Haid Dalamkajian Fiqih Wanita Karya Anshori
Umar Di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Ronowijayan Siman Ponorogo, (Skripsi: Iain
Ponorogo, 2020), 91
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Mutaqabbil adalah bertambahnya pengetahuan, dapat mempraktikan,
mendapatkan ilmu yang sangat berharga, dan adanya ketenangan jiwa. 13
Persamaan penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif,
melakukan penelitian tentang pembelajaran fiqih wanita. Perbedaan
penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan adalah metode
kualitatif,

yaitu yang berlandaskan pada filsafat

postpositivisme,

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah, Lebih fokus pada
materi, metode dan media pembelajaran yang digunakan dalam
pembelajaran fiqih wanita pada majelis ta’lim Al-Mutaqabbil di desa
Basawang Kecamatan Teluk Sampit Kotawaringi Timur, pemilihan lokasi
penelitian di majelis ta’lim Al-Mutaqabbil di desa Basawang Kecamatan
Teluk Sampit Kotawaringi Timur.
Berikut ini akan di klasifikasikan lebih lanjut tentang perbedaan
dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan
dilaksanakan. pengelompokan akan ditulis dalam tabel agar memudahkan
bagi pembaca.

13

Mia Munawaroh, Pembelajaran Fiqih Wanita Pada Majelis Ta’lim Al-Mutaqabbil Di Desa
Baswang Kecamatan Teluk Sampit Kota Waringin Timur, (Skripsi: Iain Palangkaraya, 2021), 71.
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No
1
1

2

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
Nama,
Hasil
Tahun,
Persamaan
Perbedaan
Penelitian
Judul
2
3
4
5
Virliana
pembelajaran
a. Sama
a. Melakukan
Khairunisa
fiqih wanita di
dalam
penelitian pada
2018,
majelis taklim
meneliti
majelis taklim
pembelajara Darul Aman
pembelaja b. Mimiliki fokus
n fiqih
Desa
ran fiqih
pada
wanita di
Handiwung
wanita
pembelajaran,
majelis
Kecamatan
b. Sama
materi
dan
taklim
Pulau
Petak
dalam
faktor
yang
Darul Aman Kabupaten
pengguna
mempengaruhi
Desa
Kapuas adalah
an metode
dalam
Handiwung pembelajaran
Studi
pembelajaran
Kecamatan fiqih wanita ini
lapangan
fiqih wanita
Pulau Petak dapat
(Field
Kabupaten
memberikan
Research)
Kapuas
nilai
positif
dan
Tahun
bagi
para
kualitatif
pelajaran
jamaah,
deskriptif
2018/2019
terlihat
dari
respon
baik
dari
para
jamaah dalam
pembelajaran
fiqih wanita di
majelis taklim
ini.
Majelis
taklim ini juga
berjalan
dengan lancar
karena
di
dalam majelis
ini
sudah
terdapat
komponen
pendidikan
seperti: tujuan,
pendidik
(ustadzah),
peserta didik
Nikmatul
peningkatan
a. Meneliti
a. Pemilihan
Saniah
pemahaman
mengenai
lokasi penelitian
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1

3

2
2019,
peningkatan
pemahaman
fiqih wanita
melalui
program
keputrian
(studi kasus
di MAN 1
Madiun)
Tahun
Pelajaran
2019/2020

3
fiqih
wanita
melalui
program
keputrian
(studi kasus di
MAN
1
Madiun)
adalah siswa
mampu
memecahkan
masalah atau
soal
yang
diberikan
mengenai haid,
nifas,
dan
istihadloh,
serta mampu
menerapkan
materi
yang
didapatkan
dalam
kehidupan
mereka seharihari.
Eki Arti
Analisis
Santia 2018, tentang
analisis
praktik
tentang
pendalaman
praktik
kajian
fiqih
pendalaman wanita
di
kajian fiqih
kelas VIII dan
wanita di
IX Madrasah
kelas VIII
Tsanawiyah
dan IX
Negeri
10
Madrasah
Sleman adalah
Tsanawiyah berupa
Negeri 10
pendalaman
Sleman
materi yang
Tahun
didasarkan
Pelajaran
atas
2018/2019
kebutuhan,
keadaan dan
kondisi siswi.
Metode yang
digunakan

4
pemaham
an
b. Meneliti
tentang
fiqih
wanita
c. Menggun
akan
penelitian
kualitatif

5
di MAN
1
Madiun
b. Memiliki fokus
penelitian
mengenai
perencanaan,
pelaksanaa, dan
evaluasi
pembelajaran
c. Menggunakan
metode
penelitian yang
berlandaskan
pada
filsafat
postpositivisme,
digunakan
untuk menelitri
pada
kondisi
obyek
yang
alamiah

a. sama
melakuka
n
penelitian
tentang
fiqih
wanita
b. pengguna
an
metode
yang
sama
yakni
studi
lapangan
(Field
Research
)
dan
kualitatif
deskriptif
.

a. Pemilihan
lokasi penelitian
di
Madrasah
Tsanawiyah
Negeri
10
Sleman
b. Lebih
fokus
pada
praktik
pendalaman
kajian
fiqih
wanita
c. Memiliki focus
penelitian
mengenai
pendalaman
praktik
fiqih
wanita
dan
faktor
penghambatnya
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1

4.

2

Zazilatun
Nikmah,
2020,
pemahaman
santri
tentang haid
dalam
kajian fiqih
wanita
karya
Anshori
Umar di
Pondok
Pesantren
Mahasiswa
Al-Amin
Ronowijaya
n Siman
Ponorogo

3
4
yakni metode
ceramah,
visualisasi,
tanya jawab,
praktek,
teladan,
pengulangan
materi, nasihat
dan
peringatan.
Materi dalam
kajian
fiqih
wanita
meliputi:
taharah, haid,
istihadah,
mandi wajib,
pakaian,
perhiasan dan
berhias
(tabaruj), adab
terhadap
orang tua dan
pergaulan
terhadap
lawan jenis.
pelaksanaan
a. sama
pembelajaran
melakuka
kajian
fikih
n
wanita sudah
penelitian
terlaksana
tentang
dengan baik
fiqih
sesuai
yang
wanita
diharapkan
b. sama
pondok
meneliti
pesantren
tentang
dengan
pemaham
melalui
2
an
tahapan antara c. Menggun
lain
yaitu
akan
persiapan
penelitian
pembelajaran
kualitatif
dan
proses
pembelajaran,
pemahaman

5

a. Menggunakan
metode
penelitian studi
kasus,
yaitu
suatu ekspresi
intensif analisis
fenomena
tertentu
atau
satuan
social
seperti individu,
kelompok,
lembaga, atau
masayarakat.
b.
Pemilihan
lokasi penelitian
di
Pondok
Pesantren
Mahasiswa AlAmin
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1

5.

2
2020/2021

Mia
Munawaroh
, 2021,
pembelajara
n fiqih
wanita pada
majelis
ta’lim AlMutaqabbil
di desa
Basawang
Kecamatan
Teluk
Sampit
Kotawaringi
Timur,
skripsi:
IAIN
Palangkaray

3
santri tentang
haid setelah
mengkaji fikih
wanita
di
pondok
pesantren
mahasiswa ini
maka
santri
bisa
membedakan
sifat-sifat
darah haid dan
warna-warna
darah
haid.
Selain
itu,
santri
juga
bisa
memahami
tentang waktu
keluarnya
darah
haid,
hal-hal yang
dilarang
ketika
haid,
dan
mandi
junub
Pembelajaran
fiqih wanita di
majelis ta’lim
AlMutaqabbil di
Desa
Basawang
adalah materi
fiqih
yang
diajarkan:
haid,
nifas
istihadhah,
cara
berpakaian
yang baik dan
tata
cara
sholat
yang
benar
bagi
wanita,

4

5
Ronowijayan
Siman Ponorogo
c. lebih fokus
pada
pemahaman
santri
tentang
haid
setelah
mengkaji fiqih
wanita
karya
Anshori Umar

a. Sama
a. Metode
menggun
penelitian yang
akan
digunakan
penelitia
adalah metode
n
kualitatif, yaitu
kualitatif
yang
b. Sama
berlandaskan
melakuk
pada
filsafat
an
postpositivisme,
penelitia
digunakan untuk
n tentang
meneliti
pada
pembelaj
kondisi
objek
aran
ilmiah.
fiqih
b. Lebih
fokus
wanita
pada
materi,
metode
dan
media
pembelajaran
yang digunakan
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1

2
a 2021/2022

3
metode yang
digunakan
pada
pembelajaran
fiqih wanita
adalah metode
ceramah dan
Tanya jawab,
media
yang
digunakan
adalah kitab
fiqih
islam,
dampak yang
diterima oleh
jama’ah
dengan
adanya
pembelajaran
fiqih wanita di
Majelis
Ta’lim
AlMutaqabbil
adalah
bertambahnya
pengetahuan,
dapat
mempraktikan
, mendapatkan
ilmu
yang
sangat
berharga, dan
adanya
ketenangan
jiwa.

4

5
dalam
pembelajaran
fiqih
wanita
pada
majelis
ta’lim
AlMutaqabbil di
desa Basawang
Kecamatan
Teluk
Sampit
Kotawaringi
Timur.
c. Pemilihan lokasi
penelitian
di
Majelis Ta’lim
Al-Mutaqabbil
di
desa
Basawang
Kecamatan
Teluk
Sampit
Kotawaringi
Timur

Jadi, dapat diambil kesimpulan dari pemaparan kelima penelitian
terdahulu

yakni

meneliti

tentang

pembelajaran

fiqih

wanita

dan

perbedaannyapun terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian peneliti
lebih fokus pada pemahaman shalat dan puasa santri putri. Peneliti melakukan
penelitian tentang peningkatan pemahaman agama santri putri melalui
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pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren Ainul Yaqin Ajung Jember
tahun 2022.
B. Kajian Teori
1. Pengertian Peningkatan Pemahaman Agama Santri
Menurut Adi S, sebagaimana dikutip oleh Zamroni bahwasanya
peningkatan berasal dari kata tingkat yang berarti lapis atau lapisan dari
sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti
pangkat, taraf, dan kelas. Sedangan peningkatan berarti kemajuan. Secara
umum, peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajad, tingkat,
dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti pemahaman
keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. selain itu
peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan
dan sebagainya.14
Menurut Suharsimi Arikunto Pemahaman (comprehension) siswa
diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang
sederhana diantara fakta-fakta atau konsep. Menurut Nata Sudjana
pemahaman dapat dibedakan dalam tiga kategori antara lain: (1) tingkat
terendah dalam pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan dalam
arti yang sebenarnya, mengartikan prinsip-prinsip, (2) tingkat kedua adalah
pemahaman penafsiran, yaitu m enghubungkan bagian-bagian terendah
dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan dengan kejadian,

14

Zamroni, upaya optimalisasi kegiatan belajar mengajar, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2007), 2.
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membedakan yang pokok dengan yang bukan pokok, dan (3) tingkat ketiga
merupakan tingkat tertinggi yaitu pemahaman ekstrapolasi.

15

Dalam Al-Qur’an, agama disebut millah, misalnya millatun Ibrahim
yang artinya agama (yang dibawa) Ibrahim. (Al-Nahl: 123). Selain itu
dalam Al-Qur’an agama disebut juga din atau al-ilin. Misalnya: lakum
dinukum waliya din yang artinya bagimu din (ij’ama) mu, dan bagiku din
(agama) ku. (Al-Kafirun: 6). Selain berarti agama, kata din juga berarti:
pembalasan di hari kiamat, kebiasaan, undang-undang, peraturan,
kebenaranya dan merupakan jalan kearah keselamatan hidup. 16
Agama Islam adalah risalah (pesan-pesan) yang diturunkan Allah
kepada para Nabi dan Rasul sebagai petunjuk dan pedoman yang
mengandung

hukum-hukum

sempurna

untuk

dipergunakan dalam

menyelenggarakan tata cara kehidupan manusia, yaitu mengatur hubungan
manusia dengan manusia lainya, hubungan manusia dengan alam dan
dengan manusia dengan khaliknya karena itu, Agama Islam mengandung
tiga komponen pokok yang terstruktur dan tidak dapat dipisahkan antara
satu dengan yang lainya. Ketiga komponen tersebut adalah:
a. Aqidah dan Iman, yaitu keyakinan adanya Allah dan para Rasul utusan
dan dipilih-Nya untuk menyampaikan risalah-risalahnya kepada umat
melalui malaikat, yang dituangkan dalam kitab-kitab suci-Nya yang
berisikan informasi tentang segala sesuatu yang telah direncanakan dan
15
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ditentukan Allah. Aqidah merupakan komponen dalam islam yang
diatasnya berdiri Syari’at dan Aklak islam.
b. Langsung dalam hubungannya dengan sesama makluk lainnya
(mu’amalah), baik dengan sesame manusia maupun dengan alam
sekitarnya. Oleh karena itu, secara garis besar, Syari’at meliputi dua hal
pokok, yaitu: ibadah dalam pengertian khusus atau ibadah mahdlah dan
ibada dalam arti umun atau Mu’amalah atau ibadah gairu mahdlah.
c. Akhlak yaitu pelaksaan ibadah kepada Allah dan bermuamalah dengan
sesama makhluk dengan penuh keiklasan seakan-akan disaksikan
langsung oleh Allah, meskipun dia tidak melihat secara langsung. 17
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menfokuskan pada syari’ah
islam. Menurut Muhammad ‘Ali At-Tahanawi dalam kitabnya Kisyaaf
Ishthilaahaat al-Funun dikutip oleh Warkum Sumitri dalam bukunya yang
berjudul Hukum Islam menyatatakan bahwa syari’ah mencakup seluruh
ajaran islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan muamalah
(kemasyarakatan).18 Adapun berdasarkan bidang syari’ah yang menjadi
fokus peneliti adalah ibadah.
Fiqih menurut bahasa berarti faham atau tahu. Menurut istilah, fiqih
berarti ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar’I yang
berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari Al-Qur’an
dan Al-Hadist sedangkan ibadah merupakan suatu kewajiban bagi umat
manusia terhadap Tuhanya dan dengan ibadah manusia akan mendapat
17
18
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ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Fiqih ada
beberapa bagian yaitu ada fiqih bagian ibadah (shalat, zakat, puasa, dan
haji).19 Berdasarkan pembagian fiqih ibadah yang menjadi fokus dalam
penelitian ini adalah ibadah puasa dan shalat.
1) Shalat
a) Pengertian shalat
Shalat menurut pengertian bahasa ialah berdoa (memohon)
sedang menurut pengertian syara’ sebagaimana kata Imam Rafi’I
sebagaimana dikutip olehImron Abu Amar dalam bukunya yang
berjudul Terjemah Fathul Qorib Jilid 1, shalat ialah ucapan-ucapan
dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan ditutup
dengan salam disertai beberapa syarat yang sudah ditentukan. 20
Pengertian ini antara lain terlihat dari firman Allah:

َ ُ صدَقَةً ت
سكَ ٌن
َ ص ِل
َ َص ٰلوتَك
َ علَ ْي ِه ُۗ ْم اِن
َ ط ِه ُرهُ ْم َوتُزَ ِك ْي ِه ْم بِ َها َو
َ ُخذْ ِم ْن ا َ ْم َوا ِل ِه ْم
ل ُه ُۗ ْم َو ه
َ س ِم ْي ٌع
َ ُّٰللا
ٌع ِل ْيم
Artinya: ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat
itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan
mendoalah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu
(menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. 9 atTaubah: 103).21

19
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Ayat Al-Qur’an antara lain adalah:

صيْنَ لَهُ ا ِلد ْينَ ەۙ ُحنَ َف ۤا َء َويُ ِق ْي ُموا الص ٰلوة َ َويُؤْ تُوا
َو َما ٓ ا ُ ِم ُر ْٓوا اَِّل ِليَ ْعبُد ُوا ه
ِ ّٰللاَ ُم ْخ ِل
الز ٰكوة َ َو ٰذلِكَ ِديْنُ ْالقَ ِي َم ُۗ ِة
Artinya: Padahal mereka tidak diperintakan melainkan supaya
mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan diri
karena-Nya, dengan menjauhi kesesatan, dan (supaya)
mereka mendirikan salat dan memberi zakat karena yang
demikian itulah agama yang lurus. (Q.S. 98 al-Bayyinah:
5).22

الدي ِْن ِم ْن َح َر ُۗج
ِ علَ ْي ُك ْم فِى
َ ّٰللا َحق ِج َهاد ٖ ُِۗه ه َُو اجْ ت َٰبىكُ ْم َو َما َج َع َل
ِ َو َجا ِهد ُْوا فِى ه
س ْو ُل
ُ ي ٰهذَا ِل َيكُ ْونَ الر
َ ِملةَ ا َ ِب ْيكُ ْم اِب ْٰر ِهي ُۗ َْم ه َُو
ْ ِس همىكُ ُم ْال ُم ْس ِل ِم ْينَ ەۙ ِم ْن قَ ْب ُل َوف
ٰ
ۤ
َاس فَا َ ِق ْي ُموا الصلوة َ َو ٰاتُوا الز ٰكوة
َ
ِ علَى الن
َ علَ ْيكُ ْم َوتَكُ ْونُ ْوا شُ َهدَا َء
َ ش ِه ْيدًا
صي ُْر ࣖ ۔
ِ َص ُم ْوا ِب ه
ِ اّٰلل ُۗه َُو َم ْو ٰلىكُ ْۚ ْم فَ ِن ْع َم ْال َم ْو ٰلى َو ِن ْع َم الن
ِ َوا ْعت
Artinya: Maka dirikan olehmu salat dan bayarlah zakat, dan
berpegang teguhlah dengan (agama) Allah. Ia Tuhan
kamu, malah sebaik-baik Tuhan dan sebaik-baik
penolong. (Q. S. 22. Al-Hajj: 78).23

ْ ع ٰلى ُجن ُ ْو ِبكُ ْم ْۚ فَ ِاذَا ا
ط َمأْنَ ْنت ُ ْم
َ ّٰللا قِ َيا ًما وقُعُ ْودًا و
َ َفَ ِاذَا ق
َ ض ْيت ُ ُم الص ٰلوة َ فَاذْكُ ُروا ه
ٰ
ٰ
ْ فَاَقِ ْي ُموا الصلوة َ ْۚ اِن الصلوة َ َكان
علَى ْال ُمؤْ ِمنِيْنَ ِك ٰتبًا م ْوقُ ْوتًا
َ َت
Artinya: Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu),
ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk
dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah
merasa aman, maka laksanakanlah salat itu (sebagaimana
biasa). Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang
ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (Q.
S. an-Nisa’: 103).24
Berdasarkan beberapa ayat diatas dapat disimpulkan bahwa
Shalat ialah suatu ibadah yang mengandung perkataan dan
perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan
salam. Salat disyari’atkan pada malam isra’ mi’raj. Hukumnya
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adalah fardu a’in bagi setiap muslim yang mukallaf, yang
ditetapkan dengan dalil Al-Qur’an, sunnah dan ijma’.25
b) Syarat wajib salat
Syarat wajib salat adalah sebagai berikut:
(1) Islam
(2) Baligh
(3) Berakal.
c) Syarat sah salat
Adapun syarat-syarat sah salat adalah:
(1) Mengetahui masuknya waktu. Salat tidak sah apabila
seseorang yang melaksanakanya tidak mengetahui secara pasti
atau dengan persangkaan yang berat bahwa waktu telah masuk,
sekalipun ternyata dia salat dalam waktunya. Demikian juga
yang ragu, salatnya tidak sah. Allah Swt berfirman:

َ ع ْن
ً يء ِم ْنهُ نَ ْف
ُ سا فَكُلُ ْوه
َ صد ُٰقتِ ِهن نِحْ لَةً ُۗ فَا ِْن ِط ْبنَ لَكُ ْم
َ َِو ٰاتُوا الن
َ س ۤا َء
ْ ش
َهنِ ۤ ْيـًٔا م ِر ۤ ْيـًٔا

Artinya: Sesungguhnya salat bagi orang-orang yang beriman
mempunyai ketentuan waktu. (QS. An-Nisa (4):
103).26
(2) Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Pensucian hadas kecil
dengan wudu’ dan pensucian hadas besar dengan mandi. 27

َ َع ْن َع ِل ِى ب ِْن
ُ  قَا َل َر:ضي ا ّٰللاُ َع ْنهُ قَا َل
ِسو ُل ّٰللا
ِ ط ْلق َر
سااَ َحدُ ُك ْم فِى الص ََل ِة
َ َ (اِذَاف: سل َم
َ صلى ّٰللاُ َعلَ ْي ِه َو
َ

25
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ُسة
ْ ص ِر
َ ف َو ْليَ َتو ضا ْ َو ْليُ ِع ِد الص ََل ةَ) َر َواه ْالخ َْم
َ فَ ْليَ ْن
َصح َحهُ اب ُْن ِحبان
َ َو
Artinya: Dari Ali putera Talq, ra., ia berkata: “Bersabda
Rasulullah saw.: “Apabila seseorang di antara kamu
kentut waktu shalat, maka hendaklah ia batalkan
shalatnya, lalu wudhu’lah dan kembalilah pada
shalatnya lagi”. (hadist diriwayatkan oleh Imam Eman
dan dishahihkan oleh Imam Ibnu Hibban).28

(3) Suci badan, pakaian dan tempat dari najis hakiki. Untuk
keabsahan shalat disyaratkan suci badan, pakaian dan tempat
dari najis yang tidak dimaafkan. 29

ُ  قَا َل َر:ى ّٰللاُ َع ْنهُ قَا َل
ِسو ُل ّٰللا
ِ س ِعيْد َر
َ َو َع ْن اَ ِبى
َ ض
ُ سل َم (اِذَا َجا َء ا َ َحدُ ُك ُم ْال َم ْس ِجدَ فَ ْل َي ْن
،ظ ْر
َ صلى ّٰللاُ َعلَ ْي ِه َو
َ
ص ِل فِ ْي ِه َما
َ َفَا ِْن َراَى فِى نَ ْعلَ ْي ِه اَذًى اَ ْوقَدَ ًرا فَ ْلي
َ ُسحْ هُ َو ْلي
ُ صح َحهُ اب ُْن
.َخزَ ْي َمة
َ  َو،َاَ ْخ َر َجه ُ اَبُودَ ُاود
Artinya: Dari Abu Sa’id Al Khudri, ra., ia berkata: “Bersabda
Rasulullah saw. : “Apabila seseorang diantara kamu
dating ke masjid maka telitilah. Bila ia melihat kedua
sandalnya terdapat kotoran atau najis, maka basuhlah,
kemudia ia shalat”. (Hadist dikeluarkan oleh Imam
Abu Dawud). Imam Ibnu Khuzaimah menyatakan
shahihnya hadist ini. 30

(4) Menutup aurat. Seseorang yang shalat disyaratkan menutup
aurat, baik sendiri dalam keadaan terang,

maupun sendiri

dalam gelap. 31Allah Swt berfirman:

ُ
ٍخذُواْ ِزنَتَ ُك ْم ِع ْندَ ُك ِل َمس ِْجد
Artinya: Ambillah (pakailah) pakaianmu yang bagus pada
setiap memasuki masjid (shalat). (Q.S 7. Al-A’raf:
31).32
28
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صلى ّٰللاُ َعلَ ْي ِه
َ َو َع ْن َعا ِئ
ِ شةَ َر
َ  اَن الن ِبى،ضى ا ّٰللُ َع ْن َها
َ :سل َم قَا َل
ُص ََلةَ َحائِض اَّل بِ ِخ َمار) َر َواه
َ َو
َ ُ(َّل يَ ْقبَ ُل ّٰللا
ُ صح َحهُ ا ْب ُن
.َخزَ ْي َمة
َ ِسةُ اَِّل الن
َ ْالخ َْم
َ  َو،سائِي
Artinya: Dari Aisyah, ra., ia berkata: “Sesungguhnya
Rasulullah saw. Telah bersabda: “Tidak akan diterima
shalatnya wanita yang sudah dewasa (balaighah),
kecuali tertutup rambutnya hingga punggungnya”.
(Hadist diriwayatkan oleh Imam lima, kecuali Imam
Nasa’i). Imam Ibnu Khuzaimah menyatakan
shahihnya hadist ini. 33

(5) Menghadap kiblat. Ulama sepakat bahwa menghadap kiblat
merupakan syarat sah salat. Allah Swt berfirman:

ْ ت فَ َو ِل َوجْ َهكَ ش
ُ َط َر ْال َمس ِْج ِد ا ْل َح َر ِام ُۗ َو َح ْي
ث َما كُ ْنت ُ ْم
َ َْو ِم ْن َحي ُْث خ ََرج
ْ فَ َولُّ ْوا ُو ُج ْو َهكُ ْم ش
َ َعلَ ْيكُ ْم ُحجة ٌ اَِّل ال ِذيْن
ظلَ ُم ْوا
ِ َط َر ٗه ۙ ِلئ ََل يَكُ ْونَ ِللن
َ اس
ْ ِم ْن ُه ْم فَ ََل ت َْخش َْوهُ ْم َو
َعلَ ْيكُ ْم َولَعَلكُ ْم ت َ ْهتَد ُْو ۙن
َ ي
ْ ِي َو َِّلُتِم نِ ْع َمت
ْ ِاخش َْون
Artinya: Dari mana pun engkau (Nabi Muhammad) keluar,
maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam.
Di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah
wajahmu ke arahnya agar tidak ada alasan bagi
manusia (untuk menentangmu), kecuali orang-orang
yang zalim di antara mereka. Maka, janganlah kamu
takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku agar
Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu dan agar
kamu mendapat petunjuk. (Q.S. 2. Al-Baqarah:
150).34

سا
ِ َو َِّلَ ِبى دَ ُاودَ ِم ْن َح ِد ْي
َ  َو َكانَ اِذَا: ُث اَنَس َر ِض َى ّٰللاُ َع ْنه
َ َفَ َرفَا َ َرادَاَ ْن َيت
صل ى
َ طو
َ ع ا ْستَ ْق َب َل ِبنَا قَتِ ِه ا ْل ِق ْبلَةَ فَ َكب َر ثُم
ُ َحي
.س ٌن
َ ْث َكانَ َوجْ هُ ِر َكا ِب ِه) َواِ ْسنَا دُهُ َح
ArtinyaAbu Dawud meriwayatkan dari hadist Anas putera
Malik, ra.,: “Bila Rasulullah saw. Akan bepergian dan
bermaksud sahlat sunat, maka beliau mengarahkan
kendaraanya ke Kiblat, kemudian beliau takhir, lalu
beliau shalat mengikuti arah tungganganya itu”.
(Sanad hadist ii adalah “hasan”). 35

33
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Menghadap kiblat dikecualikan kepada orang yang salat alkhauf dan salat sunat diatas kendaraan bagi orang musafir dalam
perjalanan. Ulama sepakat, bagi orang yang menyaksikan Ka’bah
wajib menghadapkan ke Ka’bah itu sendiri secara tepat. Akan
tetapi bagi orang yang tidak menyaksikanya, karena jauh di luar
kota mekah, hanya wajib menghadapkan muka kea rah Ka’bah,
demikian pendapat jumhur ulama. Imam syafi’I berpendapat mesti
menghadapkan muka ke Ka’bah itu sendiri sebagaimana hanya
orang yang berada di kota Mekah. Caranya mesti diniatkan dalam
hati bahwa menghadap itu tepat pada Ka’bah. 36
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d) Rukun sholat
Menurut golongan syafi’iyah rukun salat itu ada tigabelas
macam, yaitu:
(1) Niat
(2) Takbirat al-ihram
(3) Berdiri pada salat fardu bagi yang sanggup
(4) Membaca Al-Fatihah bagi setiap orang yang salat kecuali ada
uzur seperti terlambat mengikuti imam (masuq)
(5) Ruku’
(6) Sujud dua kali setiap roka’at
(7) Duduk antara dua sujud
(8) Membaca tasyahud akhir
(9) Duduk pada tasyahud akhir
(10) Salawat kepada Nabi Saw setelah tasyahud akhir
(11) Duduk diwaktu membaca salawat
(12) Mengucapkan salam
(13) Tertib 37
1) Puasa
a) Pengertian Puasa
Menurut bahasa puasa berarti menahan (imsak) dan
mencegah (kaff) dari sesuatu. Misalnya, di katakan “shama

37

Abror, 83.
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‘anil-kalam”, artinya menahan dari berbicara. Allah swt.
Berfirman sebagai pemberitahuan tentang kisah Maryam.

َ ِ قَا َل اِن َما ٓ اَن َ۠ا َرسُ ْو ُل َربِ ِك
َب لَ ِك غُ ٰل ًما زَ ِكيًّا
َ َّله
Artinya: Sesungguhnya aku telah berbazar berpuasa untuk
Tuhan yang Maha Pemurah… (Q.S. Maryam (19):
26)38
Maksudnya, diam dan menahan diri dari berbicara.
Orang arab lazim mengatakan, “shama an-nahar”. Maksudnya,
perjalanan matahari berhenti pada batas pertengahan siang.
Menurut syarak (syara’), puasa berarti menahan diri dari
hal-hal yang membatalkanya dengan niat yang dilakukan oleh
orang bersangkutan pada siang hari, mulai terbit fajar sampai
terbenam mata hari. Dalam hal ini dapat diartikan bahwasanya
puasa adalah menahan diri dari perbuatan (fi’il) yang berupa
dua macam syahwat (syahwat perut dan syahwat kemaluan)
serta menahan diri dari segala sesuatu agar tidak masuk perut,
seperti obat atau sejenisnya. Mulai dari terbit fajar sampai
terbenamnya matahari. Berdasarkan uraian diatas orang yang
berhak melaksanakan puasa yaitu: orang muslim, berakal, tidak
sedang haid dan tidak sedang nifas. Puasa harus dilakukan
dengan niat; yakni, bertekat dalam hati untuk mewujudkan
perbuatan itu secara pasti, tidak ragu-ragu. Tujuan niat adalah
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membedakan antara perbuatan ibadah dan perbuatan yang telah
menjadi kebiasaan.39
Puasa secara etimologi adalah menahan diri dari segala
sesuatu, baik menahan dari makanan, ucapan ataupun yang
lainya. Sedangkan puasa menurut terminologi yaitu menahan
diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan
puasa sejak terbit fajar shodiq hingga terbenam matahari
dengan niat karena Allah Swt.40
Di dalam Za’dul Ma’ad, Ibnu Qayyim menjelaskan
bahwa puasa dimaksudkan tak lain adalah menahan syahwat
dan menyapihnya dari hal-hal yang disenangi dan menundukan
nafsu.
Buya Hamka mengatakan bahwa puasa adalah ibadah
yang bertujuan untuk membangun dan memelihara hubungan
baik antara manusia degan Allah Swt. Dalam Al-Qur’an Allah
Swt berfirman, kita diwajibkan mengerjakan puasa supaya
ketakwaan kita bertambah.41
b) Syarat sah puasa
Menurut ulama syafi’iyah:
(1) Islam
(2) Balig
39
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40
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(3) Berakal
(4) Suci
(5) Mampu
(6) Menetap (tidak bepergian)42
c) Rukun puasa
Rukun puasa ialah menahan diri dari dua macam
syahwat; yakni syahwat perut dan syahwat kemaluan.
Maksudnya,

menahan

diri

dari

segala

sesuatu

yang

membatalkanya. Dalam hal ini, mazhab Maliki dan Syafi’I
menambahkan satu rukun yang lain, yaitu, berniat yang
dilakukan pada malam hari. 43
d) Waktu puasa
Puasa dilakukan sejak terbit fajar smapai terbenam
matahari. Penentuan waktu ini diambil dari daerah yang malam
dan siangnya sama atau dari daerah yang kadang-kadang
siangnya panjang, seperti Bulgaria, dengan mengira-ngira
waktu puasa menurut daerah terdekat. Seperti dalam ayat
berikut:

ُ الصيَ ِام الر َف
ُۗ اس ل ُهن
ٌ َاس لكُ ْم َوا َ ْنت ُ ْم ِلب
ٌ َس ۤاى ُك ْم ُۗ ُهن ِلب
َ ِث ا ِٰلى ن
ِ َا ُ ِحل لَ ُك ْم لَ ْيلَة
َع ْنكُ ْم ْۚ فَ ْال ٰـن
ع ِل َم ه
َ عفَا
َ علَ ْيكُ ْم َو
َ َاب
َ سكُ ْم فَت
َ
َ ُّٰللاُ اَنكُ ْم كُ ْنت ُ ْم ت َْخت َانُ ْونَ ا َ ْنف
ُّٰللاُ لَكُ ْم ُۗ َوكُلُ ْوا َوا ْش َرب ُْوا َحتهى َيتَبَينَ لَكُ ُم ْال َخ ْيط
َب ه
َ بَا ِش ُر ْوهُن َوا ْبتَغُ ْوا َما َكت
ْ
ُ
َ ْ ض ِمنَ ْال َخي ِْط
َْ
ام اِلَى ال ْي ْۚ ِل َو ََّل
ُ َاَّل ْبي
ِ جْر ثم ا َتِ ُّموا
ِ َاَّلس َْو ِد مِنَ الف
َ َالصي
َّٰللا فَ ََل ت َ ْق َرب ُْو َه ُۗا َك ٰذلِك
ِ تُبَا ِش ُر ْوهُن َوا َ ْنت ُ ْم عٰ ِكفُ ْو ۙنَ فِى ْال َمسٰ ِج ِد ُۗ تِ ْلكَ ُحد ُ ْود ُ ه
َاس لَ َعل ُه ْم يَتقُ ْون
ِ ّٰللاُ ٰا ٰيتِ ٖه ِللن
يُبَ ِينُ ه
42
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Artinya; Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur
denganistrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan
kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui
bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri,
tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu.
Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa
yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan
minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara
benang putih dan benang hitam, yaitu fajar.
Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang)
malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika
kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah
batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu
mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayatayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.
(Q.S. Al-Baqarah (2): 187)44
Pernyataan “benang putih dan benang hitam“ dalam ayat
di atas bersifat kiasan. Artinya, terangnya siang dan gelapnya
malam. Kondisi ini (terangnya siang dan gelapnya malam) akan
terjadi ketika fajar telah terbit. Mengenai hadis Nabi saw. Yang
artinya: “jika bilal mengumandangkan azan pada malam hari,
makan dan minumlah kalian sampai Ibn Ummi Maktum
mengumandangkan azan”. Ibnu Abdul-Barr mengomentari,
“hadis ini merupakan dalil bahwa benang putih adalah pagi dan
sahur menurut kesepakatan tidak akan terjadi, kecuali sebelum
fajar.
e) Faedah puasa
Puasa, secara praktis, memperbarui kehidupan manusia,
yaitu dengan membuang makanan yang telah lama mengendap
dan menggantinya dengan yang baru, mengistirahatkan perut
44
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dan alat pencernaan, memelihara tubuh, membersihkan sisasisa makanan yang mengendap dan tidak tercerna, serta
menghilangkan bau busuk yang disebabkan oleh makanan dan
minuman.
Al-Kamal bin Hamam sebagaimana dikutip oleh AlZuhayly dalam bukunya yang berjudul Puasa Dan Iktikaf
berkata, “puasa adalah rukun islam yang ketiga setelah laa
ilaaha illa Allaah, Muhammadur-Rasulullaah dan salat. Allah
swt. Mensyariatkan puasa karena beberapa faedah.
Faedah terbesar dari puasa adalah dapat mewujudkan
beberapa hal berikut.
(1) Puasa bisa menenangkan nafsu amarah dan meruntuhkan
kekuatanya yang tersalurkan dalam anggota tubuh, seperti
mata, lidah, telinga, dan kemaluan. Dengan berpuasa,
aktivitas nafsu menjadi lemah. Suatu pepatah mengatakan,
“jika nafsu lapar, semua anggota tubuh akan kenyang.
Sebaliknya, jika nafsu kenyang, semua anggota tubuh akan
lapar.”
(2) Puasa

akan menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap

orang miskin.

Sebab,

ketika orang

yang

berpuasa

merasakan kepedihan rasa lapar pada beberapa waktu, dia
akan berfikir, bagaimana jika keadaan seperti itu terjadi
sepanjang hari. Pikiran itu akan mendorongnya untuk
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mengasihi orang miskin. Degan demikian dia akan
memperoleh pahala di sisi Allah swt.
(3) Puasa, terkadang bisa menyertakan orang yang berpuasa
dengan orang-orang miskin, yaitu dengan ikut menanggung
atau merasakan penderitaan mereka. Tindakan seperti ini
akan mengangkat kedudukanya di sisi Allah swt.
Dalam Al-Qur’an, Allah swt. Memuji orag yang
berpuasa sebagai berikut:45

ت
ِ  َو ْال َخ ِش ِعيْنَ َو ْال َخ ِش َع... ت
ِ اِن ْال ُم ْس ِل ِميْنَ َو ْال ُم ْس ِل َم
ت
ِ ت َوالص ِئ ِميْنَ َوالص ِئ َم
ِ َص ِد ق
َ َص ِد ِقيْنَ َو ْال ُمت
َ ََو ْال ُمت

Artinya: Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang
muslim … laki-laki dan perempuan yang khusyuk,
laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki
dan perempuan yang berpuasa…….(Q.S. Al-Ahzab
(33): 35).46

45
46

Al-Zuhayly, Puasa Dan Iktikaf (Kajian Berbagai Mazhab), 86-90
Tim Penyusun Al-Qur’an Terjemah,QsAl-Ahzab : 35.
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f) Macam-macam puasa
Bila dilihat dari segi hukumnya, puasa dibagi kepada
empat, yaitu:
(1) Puasa wajib, yang meliputi: a. puasa bulan ramadhan, b.
puasa qada, c. puasa nazar, d. puasa kaffarat.
(2) Puasa sunah, puasa sunah ini meliputi puasa-puasa sebagai
berikut: puasa yang dilakukan selama enam hari di bulan
syawal, puasa pada hari senin kamis, puasa hari arafah,
yaitu puasa yang dilakukan pada (Tanggal 9 zulhijah) bagi
orang yang tidak sedang melakukan ibadah haji, Puasa pada
hari kedelapan bulan zulhijah (sebelum hari arafah), Puasa
tasu’a dan asyura, yaitu puasa yang dilakukan pada tanggal
9 dan 10 muharam, Puasa pada bulan-bulan yang terhormat
(al-Asyhur al-haram), yaitu puasa yang dilakukan pada
bulan-bulan zulqaidah, zulhijah, muharam dan rajab, Puasa
Nabi daud merupakan suatu puasa yang dilakukan selang
satu hari (hari ini berpuasa besok tidak), Puasa selama tiga
hari dalam bulan (hijriyah), waktu yang paling baik untuk
melakukan puasa ini ialah pada tanggal 13, 14, 15.
(3) Puasa makruh
Puasa makruh ini terbagi atas tiga macam: Puasa
yang dilakukan pada hari jum’at, kecuali hari-hari
sebeumnya telah berpuasa, Puasa wisal, yaitu puasa yang
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dilakukan secara bersambung tanpa makan atau minum
pada malam harinya, Puasa dahri, puasa yang dilakukan
terus menerus.
(4) Puasa haram
Yakni puasa yang mencakup puasa-puasa sebagai
berikut: Puasa yang dilakukan oleh seorang istri tanpa
seizing suaminya, Puasa yang dilakukan pada hari raya idul
fitri dan idul adha, Puasa pada tiga hari tasyriq (11, 12,
13zulhijah), Puasa yang dilakukan dalam keadaan haid dan
nifas. 47
2. Pengertian Pembelajaran Fiqih Wanita
Pembelajaran berasal dari kata “belajar” yang bermakna proses,
pembentukan tingkah laku secara terorganisir. 48 Pembelajaran merupakan
keseluruhan kegiatan yang memungkinkan dan berkenaan dengan
terjadinya proses interaksi kegiatan belajar mengajar. Kamus Besar Bahasa
Indonesia mendefinisikan kata “pembelajaran” berasal dari kata ajar yang
berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau di
turut, sedangkan “pembelajaran” berarti proses, cara perbuatan menjadikan
orang atau makhluk hidup belajar.
Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik
dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran
merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses
47

Khoirul Abror, Fiqh Ibadah, 138-52
Hadim, Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Pembinaan Akhlak Siswa Kelas Viii
Mtsn Gondowulung Bantul, (Yogyakarta:Uin Suka Press, 2009), 7.
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perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta
pembentukan sikap dan kepercayaan pada pesera didik. 49 Dengan kata lain,
pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat
belajar dengan baik.
Faiz Mohammad Yaqob sebagaimana dikutip olehAsfiati dalam
bukunya yang berjudul Redesign Pembelajaran Pendidikan Agama Islam
Menuju

Revolusi

Industri

4.0menyebutkan

bahwa

pembelajaran

melibatkan peserta didik dan pendidik secara kerjasama dan melakukan
proses yang terus menerus untuk mencapai pengetahuan yang bermanfaat
bagi peserta didik serta mengembangkan profesionalisme pendidik.50
Menurut Kimble dan Garmezysebagaimana dikutip oleh M. Thobroni
dalam bukunya yang berjudul Belajar & Pembelajaran Teori Dan
Praktikpembelajaran adalah suatu perubahan perilaku yang relative tetap
dan merupakan hasil praktik yang diulang-ulang.51 Saiful berpendapat
sebagaimana dikutip oleh Halid Hanafi dan alin-lain dalam bukunya yang
berjudul

Profesionalisme

Guru

Dalam

Pengelolaan

Kegiatan

Pembelajaran Di Sekolahbahwa pembelajaran merupakan proses interaksi
edukatif yang terjadi dalam suatu proses pendidikan antara guru sebagai
pihak pengajar dan peserta didik sebagai pihak yang diajar sehingga
tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 52 Pembelajaranpun juga

49
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harus dilakukan secara berulang-ulang agar siswa dapat mengingat materi
yang sudah disampaikan dan dapat memberikan perubahan pada siswa
melalui pembelajaran yang sudah berlangsung.
Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks, karena
dalam kegiatan pembelajaran senantiasa mengintegrasikan berbagai
komponen dan kegiatan, yaitu siswa dengan lingkungan belajar untuk
diperolehnya perubahan perilaku (hasil belajar) sesuai dengan tujuan
(kompetensi)

yang

diharapkan.

Mohammad

Surya

menjelaskan

“Pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk
memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan,
sebagai hasil dari pengalaman individu sendiri dalam interaksi dengan
lingkunganya”. 53
Pembelajaran adalah upaya guru untuk memberikan stimulus,
arahan dan dorongan kepada siswa agar terjadi proses belajar. 54 Selain itu
Rombepajung juga berpendapat bahwa pembelajaran merupakan perolehan
suatu matapelajaran, pengalaman, atau pengajaran. 55 Sementara itu,
pembelajaran adalah penyedwiaan kondisi yang mengakibatkan terjadinya
proses belajar pada diri peserta didik. Pembelajaran yang efektif tidak
telepas dari peran guru yang efektif, kondisi pembelajaran yang efektif,

53

Rusman, Model-Model Pembelajaran Pengembangan Profesionalisme Guru, (Jakarta: Raja Wali
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keterlibatan peseta didik, dan sumber belajar/lingkungan belajar yang
mendukung. 56
Pembelajaran merupakan suatu sistem, yang terdiri atas berbagai
komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen
tersebut meliputi: tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Keempat
komponen pembelajaran tersebut harus diperhatikan oleh guru dalam
memilih dan menentukan model-model pembelajaran apa yang akan
digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 57
Jadi, dapat diambil kesimpulan dari beberapa pendapat para ahli
diatas bahwa pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang melibatkan
guru dan peserta didik dalam proses pembelajaranya dan merupakan suatu
kerjasama antara keduanya dalam mencapai tujuan pembelajaran yang
efektif dan efisien. Dalam suatu pembelajaran melibatkan beberapa
komponen diantaranya adalah tujuan, materi, metode dan evaluasi. Karena
saling berhubungan satu sama lain dalam pelaksanaan kegiatan
pembelajaran guna menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan
dan dapat mencerdaskan generasi-generasi muda. Dalam pembelajaran
terdapat beberapa hal yang dapat dipelajari seperti halnya pembelajaran
fiqih, aqidah, sejarah dll.
Fiqih berasal dari kata fuqoha – yafqohu wa fiqhan secara etimologi
adalah: “pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu”. Sedangkan secara
terminologis, para fuqoha memberikan beberapa definisi: Fiqih merupakan
56
57

Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 40-41.
Rusman, Model-Model Pembelajaran Pengembangan Profesionalisme Guru, 1.
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suatu pengetahuan tentang hukum-hukum syara yang diperoleh dengan
ijtihad. Fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat
praktis dengan cara pencarian dalil. Sementara Abdul Wahab Khalaf
mendefinisikannya dengan majmu’at al-ahkam al-syar’iyyah al-amaliyyah
al-mustafadah min adillatiha al-tafshiliyyah” (kumpulan hukum-hukum
syara’ yang berbentuk perbuatan/tindakan yang diambil dari dalil-dalil
yang spesifik).58
Wanita adalah manusia yang berkelamin betina dan merupakan
seorang gadis yang memiliki daya tarik kecntikan dan memiliki sifat
keibuan yang telah mencapai usia dewasa dan telah dapat memiliki
kematangan secara emosi dan afeksi serta memiliki sifat-sifat khas
kewanitaan. Wanita merupakan suatu individu masyarakat muslim yang
berhak bersenang-senang dengan ruh dan jasad.59
Pengertian fiqih wanita pada hakikatnya pengertian fiqih itu sendiri,
kemudian ada penajaman dan pentafsilan yang mendalam dalam
pembahasan tentang masalah-masalah wanita. Jadi pengertian fiqih wanita
adalah suatu topik pembahasan fiqih tentang masalah-masalah pembawaan
kaum wanita (al-masa’il al-jibiliyyah li al-nisa’).60
Jadi dapat

disimpulkan

bahwa

pembelajaran

fiqih

wanita

merupakan suatu kegiatan yang melibatkan guru dan peserta didik dalam

Muhammad Musyafa’, Pengaruh Pemahaman Fiqih Wanita Terhadap Kompetensi Ibadah
Sholat Siswi Mi Al-Fithrah Surabaya, (Skripsi: Iain Sunan Ampel, Surabaya), 13.
59
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60
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58

41

proses pembelajaranya dan merupakan suatu kerjasama antara keduanya
dalam mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Dalam suatu
pembelajaran melibatkan beberapa komponen diantaranya adalah tujuan,
materi, metode dan evaluasi. Yang didalamnya mempelajari suatu ilmu
tentang

kumpulan

hukum-hukum

syara’

yang

berbentuk

perbuatan/tindakan yang diambil dari dalil-dalil yang spesifik.
a. Proses Pembelajaran Fiqih Wanita
Dalam pembelajaran fiqih wanita terdapat beberapa tahapan
dalam pelaksanaan pembelajaran diantaranya adalah:
1) Perencanaan pembelajaran
Perencanaan adalah suatu cara yang memuaskan untuk
membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan
berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan
yang terjadi sehingga kegiatan tersebut dapat mencapai tujuan yang
telah ditetapkan.
Cunningham mengemukakan sebagaimana dikutip oleh
Fatahullah Jurdi dalam bukunya yang berjudul Perencanaan
Pembelaran

Ppknbahwa

perencanaan

ialah

menyeleksi

dan

menghubungkan pengetahuan fakta, imajinasi dan asumsi untuk
masa

yang akan dating dengan tujuan memvisulisasi dan

memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang
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diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang
akan diguakan dalam penyelesaian. 61
Menurut Degeng sebagaimana dikutip oleh Fatahullah Jurdi
dalam bukunya yang berjudul Perencanaan Pembelajaran PPKN
mendeinisikan bahwa pembelajaran merupakan uapaya untuk
membelajarkan siswa. Dalam pengertian tersebut bahwa dalam
pengajaran

itu

terdapat

kegiatan

memilih,

menetapkan,

mengembangkan metode untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Pemilihan, penetapan, dan mengembangkan metode ini didasarkan
pada kondisi pengajaran yang ada. Kegiatan ini pada dasarnya
merupakan inti dari perencanaan pembelajaran. 62
Perencanaan pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan
yang merumuskan tujuan-tujuan apa yang ingin dicapai oleh suatu
kegiatan pembelajaran. Cara apa yang digunakan untuk menilai
pencapaian tujuan tersebut, materi atau bahan apa yang akan
disampaikan, bagaimana cara menyampaikan bahan serta media atau
alat

apa

yang

diperlukan

untuk

mendukung

pelaksanaan

pembelajaran tersebut.63
2) Pelaksanaan Pembelajaran
Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari
rencana pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran
61

Fatahullah Jurdi, Perencanaan Pembelaran Ppkn, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Perss
Darussalam Banda Aceh, 2017), 2.
62
Jurdi, 6.
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Ruslan Dan Rusli Yusuf, Perencanaan Pembelajaran Ppkn, (Syiah Kuala University Press:
Banda Aceh, 2017), 2-10.
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meliputi: kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup.
Dalam pembelajaran menggunkan berbagai metode pembelajaran
untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan
tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.64
Dalam

pelaksanaan

pembelajaran

agar

dapat

mendukung

pelaksanaan proses pembelajaran maka perlu adanya metode-metode
yang digunakan dalam pembelajaran sebagai pendukung proses
pembelajaran.
Menurut Ahmadi sebagaimana dikutip oleh Darmadi dalam
bukunya yang berjudul Pengembangan Model Dan Metode
Pembelajaran Dalam Dinamika Belajar Siswa, mengemukakan
bahwa metode pembelajaran adalah suatu pengetahuan tentang caracara mengajar yang digunakan oleh guru atau instruktur. Pengertian
lain mengatakan bahwa metode pembelajaran merupakan teknik
penyajian yang dikuasai oleh guru untuk mengajar atau menyajikan
bahan pelajaran kepada siswa di dalam kelas, baik secara individual
ataupun secara kelompok agar pelajaran itu dapat diserap, dipahami
dan dimanfaatkan oleh siswa dengan baik. 65
Dalam pelaksanaan pembelajaran terdapat beberapa metode
yang digunakan untuk mendukung keberhasilan proses pembelajaran
diantaranya adalah:

64
65

Rusman, Model-Model Pembelajaran Pengembangan Profesionalisme Guru, 10.
Darmadi, Pengembangan Model Dan Metode Pembelajaran Dalam Dinamika Belajar Siswa,
(Cv Budi Utama: Yogyakarta, 2017), 175.

44

a) Ceramah
Metode ceramah adalah metode dengan memberikan
penjelasan tentang sebuah materi. Biasa dilakukan didepan
beberapa orang peserta didik. Metode ini menggunakan bahasa
lisan. Peserta didik biasanya duduk sambil mendengarkan
penjelasan materi disampaikan pendidik. Menurut Syaiful Sagala
metode ceramah merupakan sebuah bentuk interaksi melalui
penerangan dan penuturan lisan dari guru kepada peserta didik.
Dalam pelaksanaan ceramah untuk menjelaskan uraianya, guru
dapat menggunakan alat-alat bantu seperti gambar, dan audio
visual lainya. 66
b) Tanya jawab
Metode Tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran
dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru
kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. Hal ini
sejalan dengan pendapat Sudirman yang mengartikan bahwa
“metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam
bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru
kepada siswa, tetapi bisa juga dari siswa kepada guru”.67
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Lalu Muhammad Nurul Wathoni, Hadist Tarbawi, (Forum Pemuda Aswaja: Nusa Tenggara
Barat, 2020), 223.
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c) Diskusi
Metode diskusi adalah cara penyampaian bahan pelajaran
dimana guru

memberi kesempatan kepada

siswa untuk

mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun
berbagai alternative pemecahan masalah. 68
d) Metode demonstrasi
Metode demonstrasi adalah suatu metode yang digunakan
untuk memperlihatkan suatu proses, mekanisme atau cara kerja
suatu alat yang berkaitan dengan bahan peserta didikan. Pada
metode ini adakalanya guru lebih aktif daripada peserta didik,
jika guru yang melaksanakan peserta didikan demonstrasi.
e) Metode eksperimen
Metode eksperimen adalah metode yang memberi
kesempatan kepada peserta didik baik secara perorangan atau
kelompok untuk melakukan suatu percobaan di laboratorium atau
di lapangan, guna membuktikan teori atau menemukan sendiri
suatu pengetahuan baru. Metode eksperimen sering dilakukan
pada saat kegiatan praktikum.
f) Metode pemberian tugas atau resitasi
Metode pemberian tugas (resitasi) merupakan metode
yang menugaskan kepada peserta didik untuk mengerjakan
sesuatu

68

dengan

tujuan

memantapan,

mendalami,

Ani Afifah, Metode Guided Discovery, (Syiah Kuala University Press: Aceh, 2021), 15.
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memperkaya materi yang sudah dipeserta didiki atau menemukan
suatu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang relevan atau
sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.
g) Metode latihan (Drill)
Metode latihan disebut juga metode training atau metode
drill, yaitu suatu metode atau cara mengembangkan kompetensi
atau skill peserta didik baik dalam aspek kognitif, afektif maupun
psikomotor, sehingga peserta didik menjadi terampil dalam
bidang yang dilatihkan. Latihan biasanya diberikan setelah
peserta didik mempeserta didiki suatu masalah atau topik atau
setelah guru menjelaskan materi tersebut. 69
h) Metode bercerita
Metode bercerita adalah suatu cara mengajar dengan
bercerita atau menyampaikan suatu kisah atau peristiwa yang
sangat penting bagi peserta didik untuk dipetik hikmahnya atau
peserta didikan dari cerita tersebut. Pada hakikatnya metode
bercerita sama dengan metode ceramah, karena informasi
disampaikan melalui penuturan atau penjelasan lisan dari seorang
kepada orang lain, bedanya pada etode cerita ada penekanan
terhadap suatu kisah atau peristiwa yang mengandung pesan atau
hikmah atau peserta didikan tertentu misalnya guru bercerita
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Lufri. Ardi Et Al, Metodologi Pembelajaran: Strategi, Pendekatan, Model, Metode
Pembelajaran, (Malang: Cv Irdh, 2020), 53-59
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tentang kisah penemuan listrik, penemuan atom, penemuan sel
dan lain sebagainya.
i) Metode karyawisata
Metode karyawisata adalah suatu cara mendapatkan
pengetahuan oleh para peserta didik dengan jalan membawa
mereka langsung ke objek yang terdapat di luar kelas atau
lingkungan kehidupan nyata, agar mereka dapat mengamati atau
mengalami secara langsung. Metode karyawisata diterapkan
antara lain terhadap objek yang akan dipelajari hanya terdapat di
tempat tertentu.70
j) Metode bermain peran
Metode bermain peran adalah suatu cara penguasaan
bahan peserta didikan melalui pengembangan dan penghayatan
peserta didik dengan memerankanya sebagai tokoh hidup atau
benda mati. Dengan kegiatan memerankan ini akan membuat
peserta didik lebih meresapi perolehanya.
k) Metode sosiodrama
Metode

sosiodrama

adalah

cara

mengajar

yang

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan
kegiatan memainkan peran terutama yang terdapat dalam
kehidupan masyarakat (kehidupan sosial). Seperti metode
bermain peran, dalam metode sosiodrama peserta didik dibina
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Lufri. Ardi Et Al,63.
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agar tampil mendramatisasikan atau mengekspresikan sesuatu
yang dihayati.
l) Metode projek
Metode projek adalah cara penyajian peserta didikan yang
bertitik tolak dari suatu masalah atau tugas, kemudian dibahas
dari berbagai segi yang berhubungan sehingga pemecahanya
secara keseluruhan. Projek merupakan kegiatan yang dapat
dilaksanakan peserta didikan di dalam atau diluar kelas secara
berkelompok atau individu.71
m) Metode praktik
Metode
kesempatan

praktik
kepada

merupakan

peserta

didik

upaya

memberikan

untuk

mendapatkan

pengalaman langsung. Metode pembelajaran praktik adalah
metode pembelajaran dimana peserta didik melaksanakan
kegiatan praktik agar memiliki ketegasan atau keterampilan yang
lebih tinggi. 72
Dalam hal ini di pembelajaran fiqih wanita yang diteliti
lebih terfokus pada tiga metode pembelajaran yaitu: ceramah,
praktik dan tanya jawab karena dengan menggunakan ketiga
metode tersebut dapat memudahkan santri dalam memahami
materi, melatih santri untuk aktif bertanya jika masih ada materi
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Lufri. Ardi Et Al,66-67.
Galih wiguna, wahid munawar dan sunarto H. Untung, metode praktik pada pembelajaran
vokasional otomotif bagi peserta difabel, journal of mechanical engineering education. Vol. 1,
no 2, desember 2014, 262-263.
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yang belum dipahami dan santri dapat mempraktikanya dalam
kehidupan sehari-hari.
3) Evaluasi Pembelajaran
Evaluasi

merupakan

penilaian

keseluruhan

program

pendidikan mulai perencanaan suatu program substansi pendidikan
termasuk kurikulum dan penilaian (asesmen) serta pelaksanaanya,
pengadaan dan peningkatan kemampuan pendidik, manajemen
pendidikan, dan reformasi pendidikan secara keseluruhan.
Menurut Stufflebeam & Shinkfield sebagaimana dikutip oleh
Sahlan dalam bukunya yang berjudul Evaluasi Pembelajaran
mendefinisikan bahwa evaluasi merupakan suatu proses penyediakan
informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk
menentukan harga dan jasa (the worth and merit) dari tujuan yang
dicapai, desain, implementasi dan dampak untuk membantu
membuat

keputusan,

membantu

pertanggung

jawaban

dan

meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. 73
Menurut Guba dan Lincoln sebagaimana dikutip oleh Zainal
Arifin dalam bukunya yang berjudul Evaluasi Pembelajaran
mendefinisikan

bahwa

evaluasi

adalah

suatu

proses

untuk

menggambarkan peserta didik dan menimbangnya dari segi nilai dan

73

Sahlan, Evaluasi Pembelajaran, (Jember: Stain Jember Pers, 2015), 8-9
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arti. Definisi ini menegaskan bahwa evaluasi berkaitan dengan nilai
dan arti. 74
Tyler sebagaimana dikutip oleh Sahlan dalam bukunya yang
berjudul Evaluasi Pembelajaran mendefinisikan bahwa evaluasi
merupakan proses penentuan sejauhmana tujuan pendidikan tercapai.
Banyak definisi disampaikan oleh para ahli tetapi pada hakekatnya
evaluasi selalu memuat masalah informasi dan kebijakan yaitu
informasi tentang pelaksanaan dan keberhasilan suatu program yang
selanjutnya digunakan untuk menentukan kebijkan berikutnya. Kalau
kita akan mengevaluasi program pembelajaran yang telah dilakukan,
maka kita harus mengevaluasi pelaksanaan dan keberhasilan dari
program pembelajaran yang telah direncanakan. Hasil evaluasi
pembelajaran diharapkan dapat mendorong pendidik mengajar lebih
baik dan mendorong peserta didik untuk belajar lebih baik. 75
Dapat diambil kesimpulan bahwa evaluasi pembelajaran
adalah proses sistematis yang meliputi pengumpulan informasi
(angka, deskripsi verbal), analisis, dan interpretasi informasi untuk
membuat keputusan tentang pencapaian hasil belajar peserta didik
berdasar pada standar yang sudah ditetapkan dalam sekolah maupun
dalam suatu pembelajaran seperti halnya dalam pembelajaran
pendidikan agama islam, fiqih, aqidah akhlak dll.
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Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2014), 5.
Sahlan, Evaluasi Pembelajaran, 10.
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Dalam pembelajaran fiqih wanita yang peneliti teliti untuk
mengetahui hasil pembelajaranya menggunakan berbagai bentuk
evaluasi diantaranya adalah:
a) Tes tulis
Tes tertulis juga sering diebut dengan paper and penciltest
adalah tes dimana soal dan jawaban yang diberikan dalam bentuk
tulisan, tetapi dalam menjawab tidak selalu merespon dalam
betuk tulisan, dapat juga berbentuk yang lain, misalnya memberi
tanda, mewarnai, mengarsir, menggambar. Secara umum tes tulis
dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu tes uraian dan
tes objektif. 76
b) Tes lisan
Tes lisan digunakan untuk mengukur kemampuan peserta
didik dalam berkomunikasi (communication skill).Tes lisan juga
dapat digunakan untuk menguji peserta didik baik secara individu
maupun kelompok. Tes ini termasuk te verbal, yaitu tes soal dan
jawabanya menggunakan bahasa lisan. Tingkat berfikir untuk
pertanyaan lisan dikelas cenderung rendah, seperti pengetahuan
dan pemahaman. Dari segi persiapan dan cara bertanya, tes lisan
dapat dibedakan menjadi dua, yakni: tes lisan bebas dan tes lisan
berpedoman. 77
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Sahlan, Evaluasi Pembelajaran, 42-59
Sahlan, 95-97.
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c) Ujian praktik
Tes perbuatan atau tes praktik adalah tes yang menuntut
jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan atau
perbuatan. Lebih jauh Stigins mengemukakan “tes tindakan
adalah suatu bentuk tes yang peserta didiknya diminta untuk
melakukan kegiatan khusus dibawah pengawasan penguji yang
akan mengobservasi penampilanya dan membuat keputusan
tentang kualitas hasil belajar yang didemonstrasikan. “peserta
didik bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan dan
ditanyakan. Misalnya, coba praktikan bagaimana cara mengetik
dengan 10 jari dengan baik dan benar. 78
Dalam hal ini di pembelajaran fiqih wanita yang diteliti
lebih terfokus pada dua evaluasi pembelajaran yaitu: tes lisan dan
praktik, karena santri diharuskan memahami materi dan dapat
mempraktikanya dalam beribadah sehari-hari, khususnya ibadah
shalat dan puasa.
4) Tujuan Pembelajaran Fiqih Wanita
Tujuan adalah pedoman sekaligus sebagai sasaran yang
dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Sedikit banyak perumusan
juga tujuan akan mempengaruhi kegiatan pengajaran yang dilakukan
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Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, 149-150.
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oleh guru sekaligus akan mempengaruhi kegiatan belajar peserta
didik.79
Menurut

Zakiyah Daradjah sebagaimana dikutip oleh

Ramayulis dalam bukunya yang berjudul Ilmu Pendidikan Islam
mendefinisikan bahwa tujuan adalah Sesutu yang diharapkan tercapai
setelah suatu usaha atau kegiatan selesai. Tujuan merupakan
komponen utama yang harus dirumuskan dalam suatu program
karena sebagai pondasi dan tolak ukur dalam menjalankan
kegiatan. 80
Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik
dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar
dapat terjadi proses perolehan ilmu, pengetahuan, penguasaan
kemahiran dan merupakan suatu proses untuk membatu agar peserta
didik dapat belajar dengan baik. 81
Fiqih secara umum adalah suatu ilmu yang mempelajari
bermacam-macam syari’at dan hukum islam dan berbagai macam
aturan hidup manusia, baik yang bersifat individu maupun yang
bermasyarakat sosial.82 Fiqih didefinisikan sebagai ilmu tentang
hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil
yang terperinci, disebut praktis karena ia berisi pedoman bagi kaum
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Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendi Dikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 86.
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muslimin dalam melakukan segala aktivitas ibadah maupun
muamalah. 83
Objek kajian ilmu fiqih adalah orang mukalaf (dewasa) dalam
pandangan hukum syari’ah, agar mengetahui mana yang diwajibkan,
disunnahkan, diharamkan, dimakruhkan, dan diperbolehkan, serta
mana yang batal (tidak sah).84
Wanita adalah makhluk manusia yang diciptakan Allah Swt
dengan bentuk dan susunan tubuhnya berbeda dengan laki-laki. Sejak
awal penciptaanya wanita dijadikan oleh Allah Swt untuk menjadi
pasangan bagi laki-laki85wanita adalah kata umum yang digunakan
untuk menggambarkan perempuan yang sudah dewasa yang
memiliki kematangan psikis dan psikologis.
Al-Qur’an juga jelas mengatakan perempuan adalah partner
(pasangan, saudara kembar, saudara kandung) sehingga kedudukan
serta hak-haknya hampir dapat dikatakan sama. Kalaupun ada
perbedaan hanyalah akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan
tuhan kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan
yang ada tidaklah mengakibatkan yang satu merasa memiliki
kelebihan daripada yang lain. 86
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Fiqih wanita adalah suatu kajian ilmu pengetahuan yang
didalamnya

dikhususkan

kepada

wanita

yang

mempelajari

bermacam-macam syari’at dan hukum islam yang didalamnya
membahas hal-hal yang berhubungan dengan masalah kewanitaan. 87
Berdasarkan

teori

diatas

dapat

diambil

kesimpulan

bahwasanya tujuan pembelajaran fiqih wanita adalah suatu pedoman
atau pencapaian suatu pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan
siswa di suatu kelas agar siswa dapat memahami materi yang sudah
ditentukan oleh guru, sebagai suatu pencapaian akhir yaitu siswa
dapat memahami ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang digali dari
dalil-dalil yang berkaitan dengan wanita sebagai pedoman umat
islam dalam segala aktivitas beribadah sehari-hari khususnya shalat
dan puasa.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
1. PendekatanPenelitian
Pendekaatan

yang

digunakan

dalam

penelitian

ini

adalah

pendekatan kulitatif yaitu penelitian yang dimaksud adalah untuk
memahami fenomena, tentangapa yang dialami subjek penelitian misalnya
perilaku, persipsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara
deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus
yang alamiah dan dengan memanfaatankan berbagai metode ilmiyah.

88

2. Jenis Penelitian
Jenispenelitianinimenggunakan penelitianlapangan (field research),
sehinggapeneliti

mengumpulkandatadilapangan

yaitu

di Pondok

Pesantren Ainul Yaqin Ajung Jember. Penelitian ini nantinya akan
menjelaskan tentang bagaimanapeningkatkan pemahaman agamasantri
putri melaluipembelajaran fiqih wanita di pondok pesantren Ainul Yaqin
Ajung Jember.
B. Lokasi Penelitian
Adapun lokasi penelitian yang peneliti ambil adalah di Pondok
Pesantren Ainul Yaqin Ajung Jember tepatnya di JL. Otto Iskandardinata No.
13 Klanceng, Ajung, Jember. Pertimbangan dalam pemilihan lokasi ini
dikarenakan:
88
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1. Masih banyak santri putri yang minim pemahaman keagamaan dalam
aspek sholat dan puasa khusus bagi wanita, karena ilmu kewanitaan
sangatlah penting untuk dipelajari terlebih untuk wanita karena ibadah
wanita dengan laki-laki sangat jauh berbeda seperti halnya qodho sholat
dan qodho puasa bagi wanita yang haidl dan tata cara qodho yang benar
sesuai dengan ajara islam.
2. Masih banyak santri yang belum memahami bagaimana shalat dan puasa
dengan benar sesuai dengan ajaran islam khususnya santri baru baik siswa
maupun mahasiswa.
C. Subjek Penelitian
Sebelum memasuki situasi sosial, peneliti menentukan sumber data
yang akan dijadikan subjek yang diteliti dalam konteks sosial budayanya.
Dalam penelitian ini informan atau subjek penelitian yang akan dilibatkan
diantarannya:
1. Ketua yayasan pondok pesantren Ainul Yaqin Bapak Fauzi Syamhaji
2. Kepala madratsah diniyah di Pondok Pesantren Ainul Yaqin Ajung Jember
ustadz Syaifulloh Farid Arif
3. Ustad/Ustadzah pengampu pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren
Ainul Yaqin Ajung Jember ustadzah Mahirotul Haromaini dan ustadzah
Anisaul Afidah
4. Ketua pengurus Pondok Pesantren Ainul Yaqin Ajung Jember Siti
Qomariyah Citra Lestari
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5. Sebagian santri putri Pondok Pesantren Ainul Yaqin Ajung Jember Nurul
Alviana Untsa, Sri Wahyuni, Dwi Sri Hartini, Rivalina Permatasari, Fitriya
Nur Aeni, Nur Aisyah Yilianti, Naili Faza Fariha,Ana Tri Wahyuni, Erna
Widiyawati, Miftah Khoirun Nisa, Siti Fatimah, Zulfa Zakiyatul Fahira.
Siswa yang menjadi narasumber merupakan rekomendasi dari Pondok
Pesantren Aniul Yaqin Ajung Jember.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langk ah yang paling strategis
dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan
data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi,
wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik yang dilakukan sebagai berikut:
1. Observasi
Jenis observasi yang akan peneliti lakukan ialah menggunakan
observasi partisipasif. Partisipasi yang dilakukan berupa partisipasi pasif,
jadi dalam hal ini peneliti akan datang di tempat kegiatan orang yang
diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.
Hasil observasi direkam dengan baik, peneliti menggunakan alat
pencatat hasil observasi dan alat perekam kegiatan (hp). Metode ini
menggunakan pengamatan independen atau penginderaan langsung
terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses, atau perilaku. Dalam hal ini
peneliti akan melakukan penelitian terhadap beberapa objek yang akan
diamati:
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a.

Mengamati bagaimana peningkatkan pemahaman shalat santri putri
melalui pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren Ainul Yaqin
Ajung Jember Tahun 2022.

b. Mengamati bagaimana peningkatkan pemahaman puasa santri putri
melalui pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren Ainul Yaqin
Ajung Jember Tahun 2022.
2. Wawancara
Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan oleh
peneliti adalah wawancara semi terstruktur, yakni peneliti menggunakan
pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap
untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan secara
terperinci sesuai dengan permasalahan yang akan dipertanyakan kepada
subjek penelitian.
Peneliti akan menyusun pertanyaan-pertanyaan secara terperinci
dalam penelitian, kemudian wawancara akan berlangsung dengan alami
yang terpacu pada pertanyaan yang telah dibuat. Data yang akan diperoleh
peneliti melalui wawancara ini yakni:
a. Peningkatkan pemahaman shalat santri putri melalui pembelajaran
fiqih wanita di Pondok Pesantren Ainul Yaqin Ajung Jember Tahun
2022
b. Mengamati bagaimana peningkatkan pemahaman shalat santri putri
melalui pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren Ainul Yaqin
Ajung Jember Tahun 2022
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3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah terjadi.
Dokumentasi

bisa

berbentuk

tulisan,

gambar,

atau

karya-karya

monumental dari seseorang.89 Dokumen merupakan pelengkap dari
penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
Adapun data yang ingin diperoleh peneliti dalam metode ini yaitu:
a. Peningkatkan pemahaman shalat santri putri melalui pembelajaran fiqih
wanita di Pondok Pesantren Ainul Yaqin Ajung Jember Tahun 2022
b. Peningkatkan pemahaman puasa santri putri melalui pembelajaran fiqih
wanita di Pondok Pesantren Ainul Yaqin Ajung Jember Tahun 2022.
4. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan
refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan
analitis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. 90 Analisis data
juga dilakukan saat penelitian di lapangan yang mana bekerja dengan
catatan-catatan untuk kemudian memilah, mengklasifikasi dan mensistensi
data yang dihasilkan. Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini merupakan teknik analisis kualitatif model interaktif dari
Miles, Huberman dan Saldana yaitu:
a. Pengumpulan Data
Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan
dokumentasi dicatat dalam catatan deskriptif adalah cacatan alami, yaitu
89

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung:Alfabeta, 2018),
240.
90
Sugiono, 240.
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cacatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami
sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti
terhadap fenomena yang dialami. Catatan refleksi adalah catatan yang
berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan
yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk
tahap berikutnya. Proses wawancara, observasi dan dokumentasi yang
dilakukan tercatat dalam catatan lapangan menghasilkan dua bagian,
yakni deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif merupakan catatan
alami tanpa adanya penafsiran dan pendapat dari peneliti mengenai
fenomena yang dilihat, dengar serta disaksikan dan dialami sendiri oleh
penulis. Sedangkan catatan refleksi adalah catatan yang berisi komentar,
kesan, tafsiran serta ulasan dari temuan yang dijumpai dari peneliti dan
hal menjadi bahan untuk pengumpulan data tahap berikutnya.
b. Kondensasi Data (Data Condensation)
Kondensasi data adalah proses menyeleksi, memfokuskan,
menyederhanakan, membuat abstraksi data dan mengubah catatan
lapangan.

Dengan menggunakan data kondensasi data tentang

peningkatan pemahaman agama santri putri melaluipembelajaran fiqih
wanita di Pondok Pesantren Ainul Yaqin Ajung Jember akan lebih detail
dan jelas.
c. Penyajian Data
Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan
adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian
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dalam penelitian, Miles dan Huberman yakni bahwa penyajianpenyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utamabagi analisis
kualitatif yang valid. Penyajian-penyajian yang dimaksud meliputi,
berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Yang paling sering
digunakan dalam penyajian data penelitian kualitatif adalah dengan teks
yang bersifat naratif.
Data yang akan disajikan yaitu hasil dari catatan lapang peneliti
serta hasil observasi dan studi dokumen yang sesuai dengan focus
masalah penelitian ini, yakni peningkatan pemahaman agama santri putri
melalui pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren Ainul Yaqin
Ajung Jember.
d. Kesimpulan, Penarika/Verifikasi Data
Penarikan kesimpulan dan verifikasi makna-makna yang muncul
dan data harus diuji kebenaranya, kekokohanya dan kecocokanya, yakni
yang merupakan validitasnya. Terhadap data-data yang penting melalui
observasi, wawancara dan studi dokumen.91
E. Keabsahan Data
Keabsahan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah
triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan cara
mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yaitu
guru/ustdzah dan siswa/santri.92 Hal ini agar hasil dari penelitian
meningkatkan pemahaman agama santri putri melalui pembelajaran fiqih
91

Matthew B. Miles Dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis A Methods
Sourcebook, Terj. Johnny Saldana, (America: SAGE Publication, 2014) 31-33
92
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2017), 92.
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wanita di Pondok Pesantren Ainul Yaqin Ajung Jember dapat dipertanggung
jawabkan dan dipercaya.
Kedua

yakni

menggunakan triangulasi

teknik

untuk

menguji

kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang
sama dengan teknik yang berbeda.93 Setelah melakukan hal tersebut dan
diperoleh data dari beberapa pihak melalui proses wawancara, selanjutnya
kebenarannya akan dicek melalui kegiatan observasi dan dokumentasi di
lapangan.
F. Tahap-Tahap Penelitian
Dalam penelitian kualitatif diperlakukan langkah-langkah yang harus
diperhatikan sebagai berikut:
1. Tahap studi pendahuluan dan pra-lapangan
Dalam tahapan ini peneliti lebih dahulu mengetahui mengenai latar
belakang mengapa penelitian tersebut dilakukan.
2. Menyusun rancangan penelitian
Tahapan ini peneliti membuat rancangan penelitian dahulu dimulai
dengan pengajuan judul dan konsultasi dengan dosen pembimbing.
3. Studi eksplorasi
Tahapan ini peneliti melakukan kunjungan lokasi penelitian dan
berusaha mengenal lingkungan sekitar yang dijadikan tempat penelitian.

93

Sugiyono,127.
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4. Perizinan
Hal ini dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh
lembaga pendidikan yang teribat dalam penelitian.
5. Menyusun instrumen penelitian
Mempersiapkan materi atau hal-hal yang akan digunakan saat
melakukan wawancara, observasi dan pencatatan dokumen.
6. Pelaksanaan
Merupakan kegiaan inti dari suatu penelitian. Yang mana meliputi
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.
7. Tahap analisis dan penulisan laporan
Merupakan tahapan yang tak kalah penting dari tahapan
sebelumnya, tahapan ini merupakan penentu dari hasil akhir penelitian.
G. Sisematika Pembahasan
Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi

alur pembahasan

yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan
sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan
berbentuk daftar pustaka.94
Bab pertama pendahuluan, yakni memuat komponen dasar penelitian
seperti latar belakang masalah yang berisi tentang fenomena yang diangkat
dalam penelitian, serta beberapa alasan mengapa penelitian tersebut layak
dilakukan. Fokus penelitian berisi tenang fenomena yang diteliti beserta
keterangan yang lebih spesifik mengenai batasan-batasan penelitian tersebut.

94

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember:Iain Jember, 2017) 48.

65

Tujuan penelitian berisi tentang tujuan yang akan dicapai dalam
penelitian tersebut. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua oleh peneliti yakni
teoritis dan praktis. Hal ini berisi tentang manfaat yang diperoleh peneliti saat
melakukan penelitian. Definisi istilah berisi istilah penting yang menjadi titik
perhatian peneliti didalam judul penelitian, dan sistematika pembahasan berisi
deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga
bab penutup. Fungsi dari satu bab ini adalah untuk memperoleh gambaran
umum dari skripsi ini.
Bab dua, kajian kepustakaan yang memuat tentang kajian kepustakaan
dan kajian teori. Kajian kepustaka berisi tentang definisi dan tinjauan
mengenai penelitian terdahulu. Sedangkan kajian teori yang berisi tentang
masalah penelitian yang diteliti sesuai dengan fokus penelitian dan tujuan
penelitian. Fungsi dari bab kedua ini adalah untuk mengetahui hasil dari
penelitian yang ada pada bidang sama serta membicarakan terkait dengan
topik peneltian.
Bab ketiga, metode penelitian yang memuat tentang pendekatan dan
jenis penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data,
keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian. Fungsi bab ketiga ini untuk
pedoman dalam penelitian yang mana berupa langkah-langkah yang harus
diikuti untuk menjawab pertanyaan dalam fokus penelitian.
Bab keempat, berisi tentang gambaran objek penelitian, penyajian data,
analisis daa serta pembahasan temuan. Fungsi dari bab empat ini adalah untuk
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pemaparan data yang diperoleh di lapangan dan juga untuk menarik
kesimpulan.
Bab kelima akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran-saran.
Fungsi dari bab kelima ini adalah sebagai rangkuman dari semua pembahasan
yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, sekaligus memuat
penyampaian saran dari berbagai pihak yang terkait.
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BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian
Objek dari penelitian ini yaitu Pondok Pesantren Ainul Yaqin Ajung
Jember sebagai kelengkapan objek ini, akan dikemukakan tentang Pondok
Pesantren Ainul Yaqin Ajung Jember yang meliputi: 95
1. Profil Pondok Pesantren Ainul Yaqin Ajung Jember
a. Nama Pesantren
b.

95

: Ainul Yaqin Ajung Jember

Alamat Lengkap Pesantren
1) Jalan/Nomor

: Otto Iskandar/ 13

2) Desa/Kelurahan

: Ajung

3) Kecamatan

: Ajung

4) Kabupaten

: Jember

5) NomorTelepon

: 087756278555

c. Instagram

: ponpesainulyakin

d. Facebook

: ponpes.ainul yakin

e. Website

:-

f. Tahun Berdiri

: 1969

g. Bangunan

: Milik Sendiri

h. Luas Tanah

: 1600 m²

Dokumentasi, Jember, 22 Desember 2021.
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2. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Ainul Yaqin Ajung Jember
Pondok pesantren Ainul Yaqin adalah salah satu tempat para kaula
atau masyarakat di dalam menimba ilmu agama di dusun Ajung Klanceng
desa Ajung. Awal mula berdirinya pondok pesantren ini perkiraan tepat
pada tahun 1969 ketika masih dilegalkanya Totoan Gelap (TOGEL) oleh
pemerintah daerah dengan nama pondok pesantren Al-Karomah.
Pemberian nama tersebut ditujukan untuk maksud agar semua santri yang
mengaji ilmu agama di pondok ini mendapat kemuliaan (karomah) dari
Allah SWT. Memang pada masa itu banyak para masyarakat menjuluki
pengasuh sebagai kyai keramat, karena pada masa waktu itu banyak
orang-orang yang berdatangan untuk meminta nomor Togel kepada
beliau. 96
Pada saat itu jumlah santri yang tidak tinggal di pondok sangatlah
banyak, bahkan se-Dusun Klanceng dan Dusun Krasak – Ajung. Tetapi,
ada yang tinggal di pondok hanya 2 orang yang berasal dari Bondowoso.
Pada masa selanjutnya beralih status menjadi Pondok pesantren Al-Qodiri
03 cabang dari Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember yang diasuh oleh
KH. Ach. Muzakki Syah. Alasan beralihnya status ini karena pendiri
sekaligus pengasuh pondok pesantren ini yakni KH. Moch. Ainul Yaqin
berguru serta berjuang didalam menegakkan agama Islam dengan
memasyarakatkan amalan Manaqib Syekh Abdul Qodir al-Jailani, RA.

96

Ach. Fauzi Syamhaji, Wawancara Oleh Penulis, Jember, 22 Desember 2021.
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bersama KH. Ach. Muzakki Syah pengasuh Pondok Pesantren Al-Qodiri
1 Jember.97
Pada awalnya pondok pesantren ini merupakan pondok salaf
(klasik) yang didalamnya hanya mengkaji ilmu-ilmu agama. Selang
beberapa tahun kemudian yakni pada Tahun 2006 pondok pesantren ini
mengadakan program formal yaitu, Sekolah Menegah Pertama (SMP)
Ainul Yaqin yang berinduk di SMP Negeri 09 Jember. Pengadaan
Program Sekolah Menegah Pertama (SMP) Ainul Yaqin ditujukan agar
para santri tidak hanya dibekali dengan ilmu agama akan tetapi juga ilmu
umum dengan maksud agar kelak santri dapat meneruskan pendidikan
yang lebih tinggi secara formal, sehingga dapat bersaing di era zaman
globalisasi pada waktu itu, serta kurangnya minat masyarakat ketika
anaknya setelah lulus Sekolah Dasar (SD) hanya mondok tanpa
melanjutkan sekolah formalnya. Dari itulah pengasuh berinisiatif agar
diadakan Program Sekolah Menegah Pertama (SMP).
Pada tahun 2013 pengasuh berinisiatif mendirikan Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) Azza Ainul Yaqin dengan maksud agar para
santri/siswa SMP yang lulus dapat melanjutkan pendidikan formalnya
didalam pondok pesantren tanpa harus keluar mencari lokasi sekolah
formal, meskipun masih berstatus sebagai santri PP. Ainul Yaqin,
mengingat bahayanya pergaulan anak remaja di lingkungan masyarakat.
Selain program formal SMP dan SMK juga ada program Non formal

97

Ach. Fauzi Syamhaji, Wawancara Oleh Penulis, Jember, 22 Desember 2021.
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yakni Madrasah Diniah Ainul Yaqin yang dalam pembelajarannya
mengkaji ilmu-ilmu agama Islam baik nahwu, shorof, tauhid, fiqih, ilmu
baca al-Quran dan lainnya layaknya pondok pesantren di Nusantara. 98
3. Visi dan Misi Pondok Pesantren Ainul Yaqin Ajung Jember
Setiap lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren Ainul
Yaqin Ajung Jember pasti memiliki visi dan misi yang menggambarkan
tujuan dan target yang ingin dicapai di lembaga pendidikan tersebut.
a. Visi:
Adapun visi Pondok Pesantren Ainul Yaqin Ajung Jember
sebagai berikut:
Melahirkan

generasi

muslim

berilmu,

bertaqwa,

dan

berakhlakul karimah.
b. Misi:
Adapun misi Pondok Pesantren Ainul Yaqin Ajung Jember
sebagai berikut:
1) Mewujudkan lembaga pendidikan Islam yang religius.
2) Menciptakan budaya kajian ilmu Agama Islam.
3) Menegakkan panji-panji Islam.
4) Mewujudkan tujuan pendidikan Islam. 99

98
99

Ach. Fauzi Syamhaji, Wawancara Oleh Penulis, Jember, 22 Desember 2021.
Dokumentasi, Jember, 22 Desember 2021.
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4. Struktur Kepengurusan Pondok Pesantren Ainul Yaqin Ajung
Jember
Adapun struktur kepengurusan putri pondok pesantren Ainul Yaqin
adalah sebagai berikut:100
a. Pendiri Pondok Pesantren :KH. Moch. Ainul Yaqin
b. Pengasuh

: Nyai Hj. Siti Zainab

c. Kepala Yayasan

: Lr. Ach. Fauzi Syamhaji

d. Ketua Pengurus

: Siti Qomariyah Citra Lestari

e. Wakil Ketua

: Mahirotul Haromaini

f. Waka TU

: Nala Naba’ul Husna

Anggota

: Faza Faizatul Ummah

Waka Keamanan

: Ermita Faradisa

Anggota

: 1. Siti Lailatun Ni’mah
2. Nida Nurma Utami

5. Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Ainul Yaqin Ajung Jember
Sarana dan prasarana di pondok pesantren Ainul Yakin Ajung
Jember adalah sebagai berikut :101
Tabel 4.1
Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Ainul Yaqin
No.
1
1.
2.
3.
100
101

Sarana
Jumlah
3
2
Rumah
Pengasuh 1
(dhalem
Kantor Yayasan
1
Gedung
Madrasah/ 2

Dokumentasi, Jember, 22 Desember 2021.
Dokumentasi, Jember, 22 Desember 2021.

Keterangan
4
Layak Pakai
Layak Pakai
Layak Pakai
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sekolah
Musholla putra

1

Layak Pakai

Musholla putri
Kamar santri putra
Kamar santri putri
Kamar pengurus putra
Kamar pengurus putri
Koperasi pondok
Parkir Kendaraan
Kantor asatidz/ guru

1
8
11
1
1
1
1
1

Layak Pakai
Layak Pakai
Layak Pakai
Layak Pakai
Layak Pakai
Layak Pakai
Layak Pakai
Layak Pakai

6. Data Santri Pondok Pesantren Ainul Yaqin Ajung Jember
Jumlah keseluruhan santri Pondok Pesantren Ainul Yaqin adalah
114 orang yang terdiri dari 62 santri putra dan 52 santri putri. Jumlah
keseluruhan santri tersebut menetap di pondok pesantren sebagai
berikut:102
Tabel 4.2
Data Santri Pondok Pesantren Ainul Yaqin
No.
1
1.
2.

Jenis Kelamin
2
Putra
Putri
Jumlah

Jumlah
3
62
52
114

7. Metode Pengajaran Pondok Pesantren Ainul Yaqin Ajung Jember
a.

Metode sorogan ketika pengajaran membaca Kitab103.
Metode sorogan merupakan metode yang ditempuh dengan
cara ustadz menyampaikan pelajaran kepada santri secara individual.
Sasaran metode ini biasanya kelompok santri pada tingkat rendah
yaitu mereka yang baru menguasai pembacaan kitab. Melalui

102
103

Ach. Fauzi Syamhaji, Wawancara Oleh Penulis, Jember, 23 Desember 2021.
Ach. Fauzi Syamhaji, Wawancara Oleh Penulis, Jember, 23 Desember 2021.
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sorogan, pengembangan intelektual santri dapat ditangkap oleh kiai
secara utuh. Dia dapat memberikan bimbingan penuh sehingga dapat
memberikan tekanan pengajaran terhadap santri-santri tertentu atas
dasar observasi langsung terhadap tingkat kemampuan dasar dan
kapasitas mereka.
b.

Metode Wetonan ketika Majlis ta’lim
Metode wetonan atau di sebut juga metode bandongan adalah
metode

pengajaran

menerjemahkan,

dengan

menerangkan

cara
dan

ustadz/kiai
mengulas

membaca,

kitab/buku-buku

keislaman dalam bahasa arab, sedangkan santri mendengarkannya.
Mereka memperhatikan kitab/bukunya sendiri dan membuat catatancatatan (baik arti maupun keterangan) tentang kata-kata yang
diutarakan oleh ustadz/kiai.
c.

Meode Ceramah ketika proses KBM MADIN
Metode ceramah ini merupakan hasil pergeseran dari metode
wetonan dan metode sorogan.

d.

Metode Mudzakarah ketika Majlis Ta’lim rutin mingguan
Metode mudzakarah adalah suatu pertemuan ilmiah yang
secara spesifik membahas masalah diniyyah seperti aqidah, ibadah
dan masalah agama pada umumnya. Aplikasi metode ini dapat
mengembangkan dan membangkitkan semangat intelektual santri.
Mereka diajak berfikir ilmiah dengan menggunakan penalaran-
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penalaran yang didasarkan pada Al-qur’an dan Al-sunah serta kitabkitab keislaman klasik.
e. Metode Majlis Ta’lim ketika Mauidzotul hasanah Manaqiban akbar
bulanan
Metode majlis ta’lim adalah metode menyampaikan pelajaran
agama islam yang bersifat umum dan terbuka, yang dihadiri jama’ah
yang memiliki latar belakang pengetahuan, tingkat usia dan jenis
kelamin.
Metode ini tidak hanya melibatkan santri mukmin dan santri
kalong (santri yang tidak menetap di asrama cuma belajar
dipesantren) saja tetapi masyarakat sekitar pesantren yang tidak
memiliki kesempatan untuk mengikuti pengajian setiap hari.
Pengajian majlis ta’lim bersifat bebas dan dapat menjalin hubungan
yang akrab antara pesantren dan masyarakat sekitarnya. 104
8. SejarahMdratsah Diniyah Ainul Yaqin
Madrasah diniyah di Pondok Pesantren Ainul Yaqin ini berdiri
sejak tahun 1996, pada tahun tersebut pembelajaran MADIN belum ada
kurikulum, jadi pembelajaran pada tahun 1996 ini tidak ada tingkatan
kelas. Hanya mentargetkan kitab saja, jika mengaji kitab sudah hatam
maka ganti ke kitab lainnya, begitu seterusnya. Pengajar pada waktu itu
langsung dari keluarga ndalem yaitu Ibu Nyai Hj. Siti Zaenab dan Romo
KH. Muhammad Ainul Yaqin dan 4 Ustadz dari Pondok Pesantren Al-

104

Ach. Fauzi Syamhaji, Wawancara Oleh Penulis, Jember, 23 Desember 2021.
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Qodiri, waktu pelakasanaan madrasasah diniyah di Pondok pesantren
Ainul Yaqin ini dilaksanakan jam 13.00-14.30 WIB, pelaksanaan ini
berlangsung hingga tahun 1999.
Pada tahun 2000 ada perombakan yakni di bawah kendali Lr.
Fauzan ‘Adhzimah S. Pd. I putra pertama dari Romo KH. Muhammad
Ainul Yaqin dan datangnya ustadz yang sedang kuliah di STAIN pada
waktu itu. Dengan begitu maka kurikulum mulai terbentuk dan tersusun
dan mulai ada tingkatan kelas. Pada tahun 2009 terdapat sebuah problem
yang mengharuskan lembaga pendidikan PP. Ainul Yaqin dan PP. AlQodri berpisah, semenjak itu Madrasah Diniyah di pasrahkan kepada Lr.
Fauzi Syam putra kedua dari Romo yai. Selama di bawah kendali Lr.
Fauzi terjadi perombakan besar-besaran secara bertahap hingga sekarang.
9. Struktur Organisasi Madratsah Diniyah Pondok Pesantren Ainul
Yaqin Jember.
Setiap lembaga pasti memiliki struktur organisasi, selain sebagai
wujud tata tertib administrasi, hal ini agar lembaga terkait memiliki
manajemen dan sistem serta tata usaha yang baik. Begitu pula dengan
lembaga

Madratsah Diniyah Pondok Pesantren Ainul Yaqin Jember

memiliki struktur organisasi sebagai berikut:
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Tabel 4.3
Struktur Organisasi Madratsah Diniyah
Pondok Pesantren Ainul Yaqin Jember.
NO

NAMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Saifullah Farid Arif
Siti Qomariah Citra Lestari
Andi Prabowo
Maulana Ahmad Nur. H
Abdur Rahman
Mahirotul Haromaini
Anisa’ul Afidah
Neng Holisotun Nurul Isroiriyah
Zian Atiqotul Maula
Siti Fatima
Neng Silfina Rohmatillah
Mahirotul Haromaini
Abdurrahman

14

Zulfi Zumala

15

Rizky Himmatul Qowim

JABATAN
Kepala Sekolah
Tata Usaha
Kaur Kurikulum
Kaur Amni 1
Kaur Amni 2
Kaur Sarpras
Dirosatul Lajnah
Bendahara
Wali Kelas 1
Wali Kelas 2
Wali Kelas 3
Wali Kelas 4
Wali Kelas 5
Wali Kelas Fiqih Wanita
(Smp Dan Smk)
Wali Kelas Fiqih Wanita
(Mahasiswa)

Pada table di atas dapat dilihat bagian dari struktur organisasi
beserta nama-namanya. Sama seperti lembaga pada umumnya di
Madratsah Diniyah Pondok Pesantren Ainul Yaqin Jember juga memiliki
struktur organisasi, seperti yang sudah dijelaskan pada table di atas. 105
10. Data Assatidz dan Mata Pelajaran Madratsah Diniyah Pondok
Pesantren Ainul Yaqin Jember.
Di Madratsah Diniyah Pondok Pesantren Ainul Yaqin Juga
memiliki data pembagian mata pelajaran dan assatid/assatidzah atau guru
pengampu sebagai berikut:
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Tabel 4.4
Data Assatidz/assatidzah dan mata pelajaran Madratsah Diniyah Pondok
Pesantren Ainul Yaqin Jember
NO

NAMA

JABATAN

1

Saifullah Farid Arif

Kepala Madin

2

Siti Qomariah Citra
Lestari

Tata Usaha

3

Andi Prabowo

Kaur
Kurikulum

MAPEL
Tuhfatul. A.
Safina
Aqidatul Awam
Bmk
Muhafadhoh
Mabadi Fiqih
Mabadi Fiqih
Ayyuhal Walad

4

Maulana Ahmad
Nur. H

Kaur Amni 1

5

Abdur Rahman

Kaur Amni 2
& Wali Kelas
V

Imrithi
Bmk
Muhafadhoh
Amsilatul Tasrif
Amsilatul Tasrif
Muhafadhoh
Jazariyah

6

Mahirotul Haromaini

Fiqih Wanita
Ta’limul Lughoh
Fiqih Wanita

7

Anisa’ul Afidah

Dirosatul
Lajnah

8

Neng Holisotun
Nurul Isroiriyah

Bendahara

9

Zian Atiqotul Maula

Khulashoh

Kaur Sarpras
& Wali Kelas
Iv

Khulashoh

Mabadi Fiqih
Mabadi Fiqih
Jawahir

Wali Kelas I

Taisir Kholaq
Imla’

10

Siti Fatima

Wali Kelas Ii

11

Neng Silfina
Rohmatillah

Wali Kelas Iii

12

Zulfi Zumala

Wali Kelas
Fiqih Wanita

Mustholahul Tajwid
Pmk
Mabadi Tajwid
Hid Sibyan
Jurmiyyah
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13

Rizky Himmatul
Qowim

12

Catur Ragilian
Ahaddi

(Smp Dan
Smk)
Wali Kelas
Fiqih Wanita
Mahasiswa
Guru

Muhafadhoh
Bmk
Jurmiyyah
Bmk

Pada table di atas dapat dilihat bagian dari data assatidz/ assatidzah,
pembagian mata pelajaran di Madratsah Diniyah Pondok Pesantren Ainul
Yaqin, seperti yang sudah dijelaskan pada table di atas.106
B. Penyajian Data dan Analisis
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa, penelitian
ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Maka, akan
disajikan data berdasarkan pada fokus penelitian.
1. Peningkatan Pemahaman Shalat Santri PutriMelalui Pembelajaran
Fiqih Wanita Di Pondok Pesantren Ainul Yaqin Ajung Jember
Tahun 2022.
Di Pondok Pesantren Ainul Yaqin Ajung Jember terdapat beberapa
kegiatan keagamaan sebagai penunjang program pesantren diantaranya
adalah kegiatan ekstra dan intra Pondok Pesantren seperti sorogan, kajian
kitab, qiro’ah dan khitobah. Pembelajaran fiqih wanita termasuk dalam
kegiatan intra pondok pesantren di bawah naungan Madratsah Diniyah.
Berikut merupakan beberapa persepsi, kepala yayasan, kepala
Madratsah Diniyah, ketua pengurus Pesantren Putri, asatidzah/guru dan
beberapa santri yang direkomendasikan oleh ustadzah/guru:
106
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Peningkatan pemahaman sholat ini dilaksanakan berlandaskan dari
berbagai latar belakang, hal ini disampaikan oleh Achmad Fauzi Syamhaji
Kepala Yayasan Pondok Pesantren Ainul Yaqin bahwa:
“Ya karena kalau melihat latar belakang santri putri/ santriwati
disini tidak semuanya itu alumni dari pondok, ada yang hanya
sekolah formal saja, ada yang memang tidak tahu apa-apa tidak
pernah ikut madin atau ndak pernah nyantri kalong jadi mereka
tidak tahu tentang hal dasar seperti ini yang sudah tahu mungkin
akan lebih erat lagi ilmunya dan yang tidak tahu akan menjadi tahu
nah inilah gunanya diadakanya pembelajaran fiqih wanita tersebut,
kalau disini yang berperan aktif pertama ustdzah-ustadzahnya
sebagai mentor sebagai narasumber kemudian untuk pesertanya ya
dari santri putri sendiri, kalau santri putri disini ada santri yang
masih sekolah juga ada santri yang masih kuliah atau mahasiswa,
karena santri disini itu campur antara siswa dan mahasiswa”. 107
Agar pembelajaran fiqih wanita dapat maksimal maka harus saling
bekerjasama, karena memiliki keterkaitan dengan kegiatan pondok
pesantren lainya, seperti sholat berjamaah, shalat dhuha dll. berdasarkan
latar belakang diadakanya pembelajaran fiqih wanita, Acmad Fauji
Syahaji sebagai kepala yayasan Pondok Pesantren Ainul Yaqin, beliau
menyampaikan bahwa:
“Kegiatan di pondok putri, banyak kegiatanya dari bangun sampek
tidur, tidur sampek bangun lagi, oh iya ada disini pembelajaran
fiqih wanita, ya hasil dari pembelajaran fiqih wanita ini ya hal
mendasarnya itu agar mereka itu tahu santri putri di belakang itu
tahu ehmm tata cara mengqodo’ sholat dengan baik dan benar yaitu
salah satunya ya itu hasilnya agar mereka semua itu tahu kalau
tidak diajarkan dari dasar apalagi itu menjadi hal yang penting bagi
seorang wanita, kalau nanti mereka tidak tahu terus sholatnya
ngawur sedangkan itu kan salah satu hal yang wajib mereka
laksanakan, kalau mereka tidak tahu ibadah yang mereka
laksanakan ibadah sholat yang mereka lakukan sampai saat ini
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berarti kan sia-sia, iya benar tentang tata caranya sholat dan puasa
dengan benar”108
Hal ini juga disampaikan oleh Syaifulloh Farid Arif selaku kepala
Madratsah Diniyah Pondok Pesantren Ainul Yaqin, beliau menyatakan:
“Memang disini kan notabe santrinya itu ada dua mbak yaitu antara
mahasiswa dan siswa dan tidak semua santri itu dulunya pernah
mondok sebelum mondok di pesantren Ainul Yaqin jadi tidak
semua santri itu sudah memahami bagaiman cara sholat dengan
benar dan mengqodo’ solatnya karena itu sangat penting kaitanya
dengan wanita oleh karena itu kami dari pihak madin mengadakan
pembelajaran ini sebagai tambahan wawasan khususnya untuk
santri putri disini” 109
Hal ini juga disampaikan oleh Siti Qomariya Citra Lestari sebagai
kepala pengurus Pondok Pesantren Putri Ainul Yaqin, beliau menyatakan
bahwa:
“Karena saya kan sudah lama mondok disini yang saya tau anakanak santri disini ya mbak jadi ini itu berawal dari ada beberapa
anak santri yang masih belum benar dalam sholatnya kayak
sujudnya, rukuknya dll apalagi kan memang ini sangat penting dan
anak-anak santri itu tidak semua itu dulunya pernah mondok mbak
jadi menurut saya pembelajaran ini sangat penting jadi awalnya
dari situ terus ini diajukan sama kepala pondok yang dulu pada
tahun 2019 kalau nggak salah dan sampai sekarang ini mbak”
Adapun menurut Achmad Fauzi Syamhaji Kepala yayasan Pondok
PesantrenAinul

Yaqin,

beliau

menyampaikan

tujuan

diadakanya

pembelajaran fiqih wanita bahwa:
“Tujuan dari pembelajaran fiqih wanita ini yang jelas agar santri itu
tahu dan dan dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari
tentang fiqih wanita ini dan santri itu dapat mengamalkan
melaksanakan apa yang mereka pelajari dari pembelajaran fiqih
wanita pada tata cara pelaksanaanya sholat, qodo’ sholat dengan
baik dan benar”. 110
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Jadi dapat disimpulkan dari berbagai hasil wawancara diatas
pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren Ainul Yaqin dimulai pada
tahun 2019,berdasarkan adanya beberapa santri masih belum memahami
sholat dan cara menqodo’ sholat dengan benar oleh karenanya perlu
diadakan pembelajaran fiqih wanita, dengan tujuan dapat meningkatkan
pemahaman sholat santri putri, seperti tata cara sholat, rukun-rukun,
syarat sah, sunnah-sunnah sholat dan mengqodo’ sholat dengan benar
sesuai dengan syariat islam. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan
pehaman sholat yaitu dengan memberikan mentor atau ustadzah yang
mumpuni dalam bidangnya. Selain santri menerima materi dalam kelas,
juga

melaksanakan

praktik

agar

lebih

memahami

dan

dapat

mempraktikanya dalam kegiatan ibadah sehari-hari.
Adapun upaya dalam peningkatan pemahaman sholat dilakukan
oleh ustadzah yaitu dengan melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi pembelajaran, dalam hal ini ustadzah Mahirotul Haromaini
sebagai mengampu pembelajaran fiqih wanita di kelas siswa SMP dan
SMK menyampaikan bahwa:
“Untuk proses pembelajaranya sendiri biasanya itu saya tidak jauh
berbeda nggeh dengan pembelajaran madin yang lainya, kita
menggunakan kitab, kita maknain terlebih dahulu kemudian di
terangkan, kalau misalnya ada bab yang perlu kita praktikkan
bersama-sama kita juga belajar praktik seperti itu kemudian
terkadang juga ada apa sesi Tanya jawab juga, nggeh kalau sholat
kita selalu praktek, untuk perencanaan sendiri ya tidak jauh
berbeda dengan selayaknya ustadzah yang lainya, ya saya belajar
dulu mencari referensi-referensi karena ini juga termasuk e materi
yang ckup sulit dan ruwet hhhh ya itulah perencanaanya, untuk
system pembelajaranya sendiri terjadwal yang pertama terjadwal
karena itu dilaksanakan setiap satu minggu sekali setelah ba’da
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subuh maksimal satu jam selain itu juga selain ada pembelajaran
itu kita juga ada yang namanya evaluasi entah itu setiap bab entah
itu satu semester, nah iya termasuk dalam kegiatan madrasah
diniyah juga, kalau evaluasinya itu biasanya menggunakan tes nah
tes itu biasanya menggunakan lisan dan juga praktek karenakan
sholat kita tahu anak-anak bisa atau tidak paham dan tidak itu dari
prakteknya mereka, karena terkadang anak-anak itu paham teorinya
tapi tidak paham bagaimna cara mempraktekanya itu salah satunya,
selain itu terkadang kalau tes tulis anak-anak masih bisa untuk
menyontek nah itu, jadikan terkadang bisa dimanipulasi oleh
mereka”111
Hasil wawancara di atas dikuatkan dengan dokumen gambar yaitu:

Dokumen Gambar 4.1112Pelaksanaan Pembelajaran di Kelas Siswa
SMP dan SMK.
Jadi dapat disimipulkan dari hasil wawancara yang diperkuat
dengan dokumen gambar di atas bahwa upaya peningkatan pemahaman
sholat pada pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren Ainul Yaqin
menggunakan berbagai metode diantaranya selain santri memaknai kitab,
ustadzah juga menjelaskan materi yang dimaknai yaitu disebut dengan
metode ceramah, metode lain sebagai pendukung dalam proses
pembelajaran yaitu metode Tanya jawab dan praktik karena dengan
111
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menggunakan metode ini dapat meningkatkan pemahaman santri. Apabila
suatu pembelajaran hanya mempelajari materi maka dapat membuat suatu
pembelajaran monoton, jenuh dan tidak efektif untuk memahamkan santri.
Dalam upaya untuk mengetahui pemahaman maka perlu adanya
evaluasi sebagai pengukur kemampuan dan pencapaian pembelajaran.
Dari berbagai hasil wawancara dan dokumentasi di atas, dikuatkan dengan
dokumen pelaksanaan ujian tes lisan di bawah ini:

Dokumen Gambar 4.2113 Tes Lisan Di Kelas Siswa SMP dan
SMK
Adapun evaluasi yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman
sholat adalah dengan menggunakan evaluasi tes lisan dan praktik karena
dengan menggunakan kedua tes tersebut, selain santri dapat memahami
materi juga dapat mempraktikanya dan diharapkan para santri dapat
menerapkanya dalam kegaiatan ibadahnya.
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Upaya dalam peningkatan pemahaman sholat ini juga disampaikan
oleh ustadzah Anissa’ul Afidah sebagai ustadzah pengampu di kelas
mahasiswa, beliau menyatakan bahwa:
“Kalau untuk yang sholat pasti dibutuhkan praktek jadi tidak
melulu materi tapi juga dibarengi praktek dalam pembelajaranya ya
sama seperti biasanya kita menjelaskan memberikan pertanyaan
juga mempraktekan gerakan sholat itu bagaimana dan juga ada
sedikit makna yang kita ambil, perencanaanya ya kalau mengajar
ya harus belajar terlebih dahulu harus Belajar dulu, masak
menyampaikan materi nggak tau materinya apa, harus belajar dulu
baru bisa mengajar yang lain, kalau untuk majelis apalagi hanya
satu jam pelajaran ya RPP ya memang penting sebenarnya ya
karena memang hanya seperti ini ya otak atik metu aja, emm kalau
untuk evaluasinya ya ujian lisan dan ujian praktik, prakteknya itu
ya untuk praktek sholat kalau lisan mungkin ya pertanyaan tentang
keseharian bagaimana e bagaimana cara kalian mengqodo’ sholat
dan sebabnya itu apa dan mungkin jam-jam ditinggalkan karena
udzur apa sehingga sholat itu bisa di qodo’, kalau untuk sistemnya
sendiri e seperti pembelajaran biasanya ya penyampaian materi lalu
ada evaluasinya dan rencana kedepan setelah evaluasi itu seperti
apa”114
Hasil wawancara di atas dikuatkan dengan dokumen gambar di
bawah:

Dokumen Gambar 4.3115Pelaksanaan Pembelajaran Di Kelas
Mahasiswa.

114
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Berdasarkan wawancara dan dokumen gambar di atas, diperkuat
dengan adanya dokumen gambar dibawah ini yang menggambarkan ujian
praktik:

Dokumen gambar 4.4116 ujian praktek di kelas mahasiswa.
Hasil wawancara, dan dokumentasi diatas terungkap bahwa upaya
dalam peningkatan pemahaman sholat di pondok pesantren Ainul yaqin
yaitu perencanaan yang digunakan ustadzah adalah belajar terlebih
dahulu, membaca kitab pada sub bab yang akan dijelaskan di kelas dan
mencari materi dari referensi-referensi atau kitab-kitab lain. Dalam
Pelaksanaan pembelajaran fiqih wanita menggunakan beberapa metode
pembelajaran diantaranya adalah: guru memaknai kitab, menerangkan
terlebih dahulu/ ceramah, Tanya jawab dan praktik. Adapun evaluasi yang
digunakan adalah tes lisan dan praktik karena dengan menggunakan
kedua tes tersebut santri dapat lebih memahami materi dan dapat
mempraktikanya dalam kegiatan ibadah. Evaluasi menggunakan tes lisan
dapat membantu ustadzah untuk mengetahui pemahaman dari masing-
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masing individu santri, karena dengan tes lisan santri tidak bisa
mencontek dan nilai tes sesuai dengan kemampuan.
Berdasarkan pada beberapa hasil wawancara dan dikuatkan
dengan dokumen gambar diatas dapat diambil kesimpulan bahwa santri
sudah

mengalami

peningkatan

dengan

menggunakan

metode

pembelajaran yang disesuai dengan santri di pondok pesantren Ainul
Yaqin. Adapun metode yang digunakan adalah memaknai kitab, ceramah,
Tanya jawab dan praktik, karena dengan menggunakan metode tersebut
dapat memudahkan santri untuk memahami materi dan praktik. diharap
santri dapat memahami dan mempraktikanya dalam kegiatan ibadahnya.
Dalam hal ini evaluasi yang digunakan untuk mengetahui pemahaman
santri adalah dengan menggunakan evaluasi tes lisan dan praktik, karena
dengan menggunakan tes lisan guru dapat mengetahui jujur dan
pemahaman santri sesuai dengan kemampuanya, ujian praktik bertujuan
agar dapat mengetahui pemahaman praktik shalat, jadi selain memahami
teori juga dapat mempraktikan.
Adapun hasil dari pemahaman sholat santri putri pondok pesantren
Ainul Yaqin, juga disampaikan oleh kepala yayasan, kepala madin, kepala
pondok pesantren putri dan asatidzah pengampu di kelas siswa SMP,
SMK dan Mahasiswa. Achmad Fauzi Syamhaji sebagai kepala yayasan
Pondok Pesantren Ainul Yaqinmenyampaikan bahwa:
“Hasilnya
anak-anak
anak-anak
jadi selain

mereka semua itu jadi tahu materi dari dasarnya seperti
itu belajar dari niat sampai salam dengan benar dan
bisa mempraktikan dalam kegiatan ibadah sehari-hari,
santri-santri ini paham materi, mereka juga memahami
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praktiknya, apalagi itu menjadi hal yang penting bagi seorang
wanita, kalau nanti mereka tidak tahu terus sholatnya ngawur
sedangkan itu kan ehmm salah satu hal yang wajib”117
Hal serupa juga disampaikan oleh Syaiulloh Farid Arif sebagai
kepala madin di Madratsah Diniyah Ainul Yaqin, beliau menyatakan:
“Untuk hasil atau output dari pembelajaran ini santri putri itu anakanak jadi tahu bagaimana tata cara sholat dengan benar sesuai
syari’at dan cara mengqodo’nya karena sholat wanita dengan lakilaki itu berbeda seperti takbirnya seperti itu seperti hal-hal yang
lain itu juga berkaitan dan qodo’ sholatnya itu kapan dilaksanakan
dan bagaimana sunnah-sunnahnya qodo’ dan yang berkaitan
dengan sholat”.118
Hal serupa juga disampaikan oleh Anisa’ul Afidah sebagai
ustadzah pengampu pembelajaran fiqih wanita di kelas mahasiswa, beliau
menyatakan:
“Untuk sholat disini hasilnya adalah sampai saat ini bisa dikatakan
alhamdulilla lah mbak anak-anak santri ini bisa memahami
mengenai ubudiyah ya contohnya sholat ini mahasiswa sendiri itu
bisa tahu bagaimana caranya qodo’ sholat, fardhu-fardhunya sholat,
syarat sahnya sholat dari majelis pembelajaran fiqih wanita ini” 119
Hal serupa juga disampaikan oleh Mahirotul Haromaini sebagai
ustadzah pengampu pembelajaran fiqih wanita di kelas siswa SMP dan
SMK, beliau menyampaikan bahwa:
“Untuk hasilnya sendiri Alhamdulillah anak-anak sudah lebih
paham mengenai pembelajaran dari fiqih wanita itu nggeh
khususnya untuk bab sholat karena kita memang fokusnya disitu
juga, seperti kayak praktek sholatnya dan anak-anak bisa praktek
sendiri kan mereka itu diberikan buku haid, dari buku haid sendiri
itu anak-anak bisa tahu tanggalnya mereka haid kapan selesainya
kapan kemudian nanti tahu kapan anak-anak wajib mengodo’
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kapan ia tidak wajib mengodo’ dari situ anak-anak jadi tahu dari
pencatatan di buku itu”. 120
Jadi dari beberapa hasil wawancara di atas dapat diambil
kesimpulan bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan observasi guru di kelas
dan di lapangan santri sudah lebih baik dari sebelumnya, lebih memahami
materi sholat, seperti bagaimana sholat dengan benar, sunnah-sunnah,
rukun, syarat sah dan qodo’ sholat dengan benar sesuai syariat islam, dan
santri sudah bisa mempraktikanya dalam kegiatan ibadah sehari-hari
seperti pada kegiatan sholat berjamaah. Adapun praktik secara langsung
untuk dapat mengetahui qodo’ sholat di Pondok Pesantren Ainul Yaqin
menggunakan buku haid sebagai pedoman ketika santri haid, dari buku
tersebut santri dapat mengetahui masa suci, masa haid dan sholat yang
wajib diqodo’ dan tidak diqodo’.
Pemahaman sholat ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan
beberapa santri dikelas siswa SMP, SMK dan mahasiswa, Nur Aisyah
Yulianti santri di kelas siswa SMP dan SMK ia menyatakan bahwa:
“Kalau menurut saya pribadi sendiri pembelajaran ini sangat
bermanfaat bagi saya, karena saya santri baru saya dapat
mengetahui sholat dengan benar, qodo’ sholat yang benar dan yang
dapat membuat saya lebih memhami tentang sholat ini prakteknya
langsung pada buku haid yang sudah disediakan oleh pondok
pesantren karena disitu kita dapat mengetahui kapan kita suci,
kapan kita haid dan shola tapa yang kita qodo’”. 121
Hal serupa juga disampaikan oleh Nurul Alviana Untsa, santri di
kelas siswa SMP dan SMK bahwa:
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“Dengan adanya pembelajaran ini bisa membantu saya memahami
sholat dengan baik kan soalnya saya itu masih baru mondok di sini
jadi belum memperdalam tentang itu dan sekarang itu saya
perdalam lagi bagaimana sholat dengan baik, bagaimana
mengqodo’ sholat dengan baik, karena disini itu ada buku haid
yang bisa membantu bagaimana tentang atau cara mengqodo’
sholat dan kita itu bisa mengetahui kapan suci kapan haidnya dan
shola tapa yang perlu kita qodo’”.122
Hal serupa juga disampaikan oleh Sri Wahyuni, santri di kelas
siswa SMP dan SMK bahwa:
“Karena saya disini masih santri baru jadi saya sedikit demi sedikit
dapat mempraktikan pembelajaran ini dan saya dapat mengetahui
tentang sholat yang benar, qodo’ sholat yang benar karena disini
ada buku haid jadi disini mbak-mbak dan adek-adek itu bisa tahu
sholat yang harus di qodo’ itu”.123
Hal serupa juga disampaikan oleh Dwi Sri Hartini, santri di kelas
siswa SMP dan SMK bahwa:
“Dengan adanya pembelajaran ini saya bisa tahu bagaimana
caranya sholat dengan benar dan juga sunnah-sunnahnya, juga
dengan pembelajaran ini saya bisa tahu kapan qodo’ sholat,
dipondok ini juga di sediakan buku haid jadi anak-anak juga bisa
tahu kapan harus mengqodo’ sholat”.124
Hal serupa juga disampaikan oleh Rivalina Permatasari, santri di
kelas siswa SMP dan SMK bahwa: “sangat membantu untuk saya
karena saya itu baru pertama kali ini mondok jadi pembelajaran ini
dapat membuat saya untuk mempelajari bagaimana sholat dengan
benar, cara mengqodo’ sholat dengan benar”. 125
Hal serupa juga disampaikan oleh Fitriya Nur Aini, santri di kelas
siswa SMP dan SMK bahwa:“sangat membantu saya karena untuk
siswa santri baru bisa mengerti bagaimana sholat dengan benar,
mengqodo’ dengan benar, ya disini adanya itu buku haid disitu kita
bisa tahu kapan suci kapan haid dan shola tapa saja yang di
qodo’”.126
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Jadi dari berbagai hasil wawancara di atas hasil pemahaman sholat
santri putri di Pondok Pesantren Ainul Yaqin adalah para santri menjadi
lebih memahami hal-hal yang berkaitan dengan ibadah sholat, mulai dari
takbiratul ikhrom hingga salam. Pembelajaran fiqih wanita di Pondok
Putri sudah diterapkan oleh para santri khususnya kelas siswa SMP dan
SMK, dimana santri mengisi buku yang sudah disediakan oleh Pondok
Pesantren, yaitu buku panduan pencatatan haid yang didalamnya santri
dapat mengetahui qodo’ sholat, masa haid, masasuci dan adat atau
kebiasaan haidnya.
Pemahaman sholat ini juga disampaikan oleh beberapa santri dari
kelas mashasiswa yang mengikuti pembelajaran fiqih wanita ini, Naili
Faza Fariha menyampaikan bahwa:
“Kalau menurut saya tu sangat bermanfaat karena jadi apa ya
seperti tahu ketika kita baru suci dari haid itu bisa tahu kapan dan
shola kapan saja yang kita qodo’ dan sholat apa atau yang tidak
usah di qodo’ selain itu juga belajar bagaimana tata cara sholat dan
puasa dengan benar juga, kalau untuk itu sebelum adanya kegiatan
ini kita diwajibkan untuk beli namanya buku haid biasanya dicatat
disitu”. 127
Hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh Ana Tri Wahyuni
bahwa:
“Menurut saya pembelajaran fiqih wanita ini sangat membantu
saya khususnya dalam pelaksanaan sholat, qodo’ sholat dengan
benar, untuk pengetahuanya itu disini itu anu ada buku haid ee
sehingga dapat meudahkan santri mengetahui qodo’ sholatnya
karena sudah ada jadwalnya masing-masing kayak kapan haid
kapan sucinya itu mbak itukan dapat memudahkan untuk santri iya
jadi implementasinya itu ada di situ mbak”. 128
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Hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh Erna Widiyawati
bahwa:
“Kalau menurut saya sangat bermanfaat dan juga sangat penting
karena dari adanya ini kita bisa tahu kayak e qodo’ sholat itu yang
benar itu seperti apa dan juga masih banyak yang lainya juga kayak
tata cara sholat implementasinya dalam kehidupan sehari-hari jadi
ya harus diterapkan, ada bukunya buku haid”. 129
Hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh Miftah Khoirun
Nisa’ bahwa:“menurut saya sendiri dengan e adanya pembelajaran
ini saya dapat memahami bagaimana sholat dengan benar dan
bagaimana qodo’ sholat dengan benar” 130
Hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh Siti Fatimah bahwa:
“Gini mbak awalnya kan saya itu nggak paham sama sekali
mengenai solat ini karena notabenya saya itu baru mondok waktu
kuliah ini mbak jadi sekarang saya mulai sedikit demi sedikit
memahami pada pembelajaran ini mengenai bagaimana sholat
dengan benar dan puasa dengan benar karena kan disini itu
prakteknya langsung pada buku haidnya mbak jadi lebih
memudahkan para santri untuk mengetaui qodo’ solatnya mbak” 131
Hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh Zulfa Zakiyatul
Fahira bahwa:
“Menurut saya itu sangat bagus terutama untuk bagi mahasiswa
kan tidak semuanya mahasiswa itu ada di pondokan, berasal dari
pondok kan nggak semua kan mahasiswa di pondok dulunya di
kosan gitu, dan disini juga tidak banyak yang berasal dari
pondokan dan menurut saya itu mempelajari fiqih itu, karena bagi
mahasiswa itu bisa sangat membantu dan mengetaui a bagaimana
tata cara sholat tata cara sholat kususnya bagi wanita di pondok
pesantren”132
Jadi dapat disimpulkan dari beberapa sumber wawancara di atas
bahwasanya
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mempraktikanya dalam kegiatan ibadah sehari-hari. dalam hal ini
dikuatkan dengan adanya dokumen gambar di bawah ini:

Dokumen Gambar 4.5133Kegiatan Pengecekan Qodo’ Shalat Dan
Haid Siswa SMP, SMK dan mahasiswa..
Pengecekan buku haid dilaksanakan pada malam rabu dalam satu
minggu, pengontrolan secara langsung oleh pengurus pesantren bagian
ubudiyah, kegiatan ini bertujuan agar santri dapat mengetaui qodo’ sholat,
masa haid dan sucinya. Adapun santri yang masih belum memahami
maka pihak pengurus pesantren yang akan membimbing, karena
mengecekan haid berkaitan dengan kegiatan pondok pesanten lainya
seperti sholat berjamaah, sholat dhuha, mengaji, tahlil dll. 134
Jadi dapat disimpulkan dari hasil observasi dan argumen yang
sudah disampaikan oleh santri dari kelas siswa SMP, SMK dan
Mahasiswa, bahwa santri yang sudah mengikuti pembelajaran fiqih
wanita sedikit demi sedikit sudah memahami dan mencoba belajar
mempraktikanya dalam kegiatan ibadah sehari-hari. Dalam hal ini
133
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diperkuat dengan adanya dokumen gambar di atas yang menerangkan
bahwa santri sudah menerapkan pembelajaran fiqih wanita, khususnya
pada pemahaman sholat yang diterapkan pada buku haid dari pesantren,
dan dari buku tersebut santri dapat mengetahui qodo’ shalat ketika
haidnya keluar pada jam-jam atau waktu tertentu.
Berdasarkan hasil di atas penerapan pembelajaran fiqih wanita
dikuatkan dengan dokumen gambar buku haid dari pondok pesantren
terlampirkan. Buku tersebut adalah buku yang menjadi pedoman santri
putri khususnya dalam urusan haid, dan dalam buku ini sudah dijelaskan
kapan waktu haid, masa suci, qodo’ shalat, dan buku ini sangat membantu
santri dalam urusan ibadah sehari-hari. karena haid berkaitan dengan
ibadah lain yang dilakukan oleh seorang wanita seperti sholat, membaca
Al-Qur’an dan lain-lain. hal ini juga berpengaruh dengan kegiatan pondok
pesantren seperti: sholat berjamaah, sholat dhuha, mengaji, tahlil, dan
lain-lain. 135
Jadi dapat disimpulkan dari beberapa hasil wawancara, dokumen
gambar dan hasil observasi di atas bahwa dari pebelajaran fiqih wanita,
dapat meningkatkan pemahaman sholat santri putri di pondok pesantren
Ainul Yaqin,

karena dalam pelaksanaan pembelajaran ustadzah

menggunakan berbagai metode seperti: memaknai kitab, ceramah, Tanya
jawab dan praktik, bertujuan agar santri memahami materi yang
disampaikan dan dapat melaksanakan praktik dalam kegiatan ibadah
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sehari-hari. Adapun peningkatan pemahaman sholat dapat dilihat dari
hasil evaluasi yaitu hasil tes lisan dan ujian praktik yang dilampirkan dan
santri dapat menerapkan teori yang sudah dipelajari di dalam kelas pada
kegiatan ibadah seperti qodo’ shalat, shalat berjamaah, shalat dhuha dll.
2. Peningkatan Pemahaman Puasa Santri PutriMelalui Pembelajaran
Fiqih Wanita Di Pondok Pesantren Ainul Yaqin Ajung Jember
Tahun 2022.
Di Pondok Pesantren Ainul Yaqin Ajung Jember terdapat
pembelajaran fiqih wanita, yang didalamnya merupakan suatu kegiatan
intra pondok pesantren di bawah naungan madratsah diniyah yang
dilaksanakan di pondok pesantren putri. Pembelajaran fiqih wanita
bertujuan agar dapat meningkatkan pemahaman puasa santri putri.
Adapun Pemahaman merupakan sebuah perilaku seseorang dalam
mengaplikasikan materi yang sudah dipelajari dan dapat mempraktikanya
dalam setiap kegiatan, adapun puasa adalah suatu ibadah yang dilakukan
oleh setiap umat islam yaitu menahan diri dari makan dan minum mulai
dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, puasa terdiri dari puasa
wajib dan sunnah contoh ibadah puasa wajib adalah puasa di bulan
ramadhan dan contoh puasa sunnah adalah puasa senin kamis, puasa
dalailul khoirot dll. Upaya peningkatan pemahaman puasa di Pondok
Pesantren Ainul Yaqin adalah sebagaimana diuraikan di bawah :
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Berikut merupakan beberapa persepsi, kepala yayasan, kepala
madratsah diniyah, ketua pengurus pesantren putri, asatidzah dan
beberapa santri yang direkomendasikan oleh ustadzah:
Peningkatan pemahaman puasa menurut Achmad Fauzi Syamhaji
Kepala Yayasan Pondok Pesantren Ainul Yaqin beliau menyatakan
bahwa:
“Untuk latar belakangnya sendiri itu sama seperti sholat karena
memang dalam pembelajaran ini tujuanya ada dua yaitu dapat
meningkatkan pemahaman sholat dan puasa santri putri, karena
kalau melihat latar belakang santri putri/ santriwati disini tidak
semuanya itu alumni dari pondok, ada yang hanya sekolah formal
saja, ada yang memang tidak tahu apa-apa tidak pernah ikut madin
atau ndak pernah nyantri kalong jadi mereka tidak tahu tentang hal
dasar seperti ini yang sudah tahu mungkin akan lebih erat lagi
ilmunya dan yang tidak tahu akan menjadi tahu nah inilah gunanya
diadakanya pembelajaran fiqih wanita tersebut, kalau disini yang
berperan aktif pertama ustdzah-ustadzahnya sebagai mentor
sebagai narasumber kemudian untuk pesertanya ya dari santri putri
sendiri, kalau santri putri disini ada santri yang masih sekolah juga
ada santri yang masih kuliah atau mahasiswa, karena santri disini
itu campur antara siswa dan mahasiswa”. 136
Dari wawancara Fauzi Syamhaji di atas beliau menyampaikan
bahwa adanya upaya peningkatan pemahaman puasa berawal dari sebuah
permasalahan yang ada di Pondok Pesantren Ainul Yaqin, karena
pembelajaran fiqih wanita sangat penting khususnya bagi wanita,karena
notabe santri tidak semua berlatar belakang dari pondok pesantren, jadi
masih ada santri yang belum memahami puasa, bagaimana qodo’ puasa,
rukun, sunnah, syarat dll, yang berkaitan dengan puasa. Adapun yang
terlibat langsung dalam upaya peningkatkan pemahaman puasa adalah
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asatidzah atau guru pengampu mata pelajaran, dan untuk kelas ada dua
kategori yaitu siswa dan mahasiswa.
Pemahaman puasa ini juga dijelaskan oleh kepala madrasah
diniyah yaitu saudara Syaifulloh Farid Arif beliau menyatakan bahwa:
“Kalau untuk pemahaman puasa ya semua hampir sama dengan
sholat karena kan kegiatanya jadi satu dalam satu majelis jadi
metode yang digunakan pun sama mbak, seperti ceramah, Tanya
jawab, namun kalau untuk puasa itu prakteknya ya dalam
kehidupan langsung, kalau disini biasanya anak-anak putri
seringnya puasa senin kamis, dan yang berkaitan langsung dengan
pembelajaran ini juga seperti qodo’ puasa romadhonnya, jadi
santri-santri selain mempelajari syarat, sunnah, sukun puasa juga
mempelajari qodo’ puasa bagi wanita, karena kan kalau wanita
setiap bulanya ada haidnya jadi ada puasa yang harus di qodo’
ketika bulan suci romadhon” 137
Syaifulloh Farid Arif menyampaikan bahwa pembelajaran ini
seluruhnya diserahkan pada yang bertugas yaitu ustadzah pengampu
pembelajaran fiqih wanita, untuk metode yang digunakan dalam
peningkatan pemahaman puasa yaitu: metode ceramah, Tanya jawab dan
praktik, adapun praktik dalam kehidupan langsung seperti puasa senin
kamis, dan yang berkaitan dengan wanita adalah puasa qodo’ ramadhan,
karena wanita mengalami haid dan wajib mengqodo puasa.
Pemahaman puasa ini juga disampaikan oleh ketua pengurus
pondok pesantren putri yaitu Siti Qomariyah Citra Lestari, beliau
menyampaikan bahwa:
“Kalau dari segi pemahaman puasa disini itu menurut saya karena
saya hanya mengamati ketika anak-anak dilingkungan pesantren ya
menurut saya dengan adanya pembelajaran ini anak-anak dapat
memahami dalam pembelajaran ini, karena kan selain belajar
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dikelas anak-anak juga langsung mempraktikanya dalam kehidupan
sehari-hari si saya litanya seperti kayak puasa senin kamis itu mbak
dan anak-anak jadi tahu bagaimana cara mengqodo’ puasa dengan
benar karena kan kita pasti setiap bulanya ada udzhur jadi ketika
bulan puasa kan pasti ada puasa yang harus kita qodo’mbk”. 138
Siti Qomariyah Citra Lestari ketua pengurus putri Pondok
Pesantren Ainul Yaqin dari pengamatanya bahwasanya semua santri yang
telah mengikuti pembelajaran tersebut sudah mulai mempraktikanya
dalam kegiatan ibadah sehari-hari, seperti: puasa qodo’ dan puasa sunnah,
karena selain belajar di dalam kelas santri juga langsung praktik, jadi
santri dapat mengetahui bagaimana puasa dengan benar dan puasa apa
yang harus diqodo’.
Adapun dalam peningkatkan pemahaman puasa perlu adanya
sebuah usaha yang didalamnya ustadzah menggunakan berbagai metode
dan evaluasi sebagai penunjang dalam proses pembelajaran, hal ini
diungkapkan oleh Mahirotul Haromaini sebagai ustadzah pengampu
pembelajaran fiqih wanita di kelas siswa SMP dan SMK, beliau
menyatakan bahwa:
“Untuk puasanya itu selain kita tadi ya selain kita maknai setelah
kita terangkan biasanya kita langsung buka sesi tanya jawab kalau
nggak gitu saya yang memberikan persoalan kepada mereka, jadi
nanti setelah saya memberikan persoalan nanti kalau anak-anak
menanggapi jadi kita tahu apasih berapa kemampuan mereka,
untuk perencanaan sendiri ya tidak jauh berbeda dengan
selayaknya ustadzah yang lainya, ya saya belajar dulu mencari
referensi-referensi karena ini juga termasuk e materi yang cukup
sulit dan ruwet hhhh ya itulah perencanaanya, untuk sistem
pembelajaranya sendiri terjadwal yang pertama terjadwal karena itu
dilaksanakan setiap satu minggu sekali setelah ba’da subuh
maksimal satu jam selain itu juga selain ada pembelajaran itu kita
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juga ada yang namanya evaluasi entah itu setiap bab entah itu satu
semester, nah iya termasuk dalam kegiatan madrasah diniyah juga,
kalau evaluasinya itu biasanya menggunakan tes nah tes itu
biasanya menggunakan lisan untuk puasanya dan dari situ kita tahu
anak-anak bisa atau tidak paham karena itu terkadang kalau tes
tulis anak-anak masih bisa untuk menyontek nah itu, jadikan
terkadang bisa dimanipulasi oleh mereka”. 139
Mahirotul haromaini adalah ustadzah pengampu pembelajaran
fiqih wanita di kelas siswa yaitu siswa SMP dan SMK menyatakan bahwa
pembelajaran diawali dengan memaknai kitab terlebih dahulu dilanjutkan
dengan memberikan persoalan agar dapat mengetahui kemampuan para
santri. Sebelum melaksanakan pembelajaran atau perencanaan yang
digunakan adalah dengan mencari referensi terkait materi. karena
termasuk materi yang sulit, untuk sistem pembelajaran terjadwal dan
tersistem dilaksanakan setiap satu minggu satu kali setiap hari minggu
ba’da subuh, untuk evaluasi menggunakan tes lisan untuk mengetahui
kemampuan para santri.
Hasil wawancara di atas diperkuat dengan dokumen gambar di
bawah:

Dokumen Gambar4.6140Kegiatan Pembelajaran Di Kelas Siswa.
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Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi di atas dikuatkan
dengan hasil observasi bahwa pembelajaran fiqih wanita dilaksanakan di
kelas yang sudah dibagi oleh pihak pesantren dan untuk tempat
pembelajaran fiqih wanita untuk siswa SMP dan SMK dilaksanakan di
mushola dilaksanakan di hari minggu ba’da shubuh, dan untuk mahasiswa
di kelas yang ada di depan ndalem (rumah pengasuh), adapun
pelaksanaanya

maksimal

pembelajaran

adalah

satu

jam,

dalam

pembelajaranya pihak kepala madin menyerahkan segala hal yang
berkaitan dengan pembelajaran kepada guru atau pengampu pembelajaran
fiqih wanita. 141
Jadi dapat disimpulkan bahwa dari hasil wawancara, observasi dan
dikuatkan dengan dokumen gambar di atas bahwa pemahaman fiqih
wanita adalah suatu kegiatan mempelajari bagaimana puasa dan qodo’
dengan benar sesuai dengan ajaran islam, adapun dalam pembelajaran
fiqih wanita dilaksanakan di kelas siswa SMP dan SMK. Adapun usaha
yang dilakukan dalam peningkatan pemahaman puasa, ustadzah
pengampu

menggunakan

beberapa

langkah

yaitu

perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi. Untuk perencanaan yang digunakan ustadzah
yaitu dengan belajar terlebih dahulu sebelum mengajar di kelas dan
mencari atau membaca referensi dari kitab-kitab lain sesuai dengan materi
yang akan diajarkan, karena pemahaman puasa merupakan suatu
pembelajaran tambahan dari ustadzah di kelas fiqih wanita karena saling
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berkaitan dengan haid, seperti qodo’dan qodo’ shalat. Adapun metode
yang digunakan oleh ustadzah adalah ceramah, Tanya jawab dan praktik.
untuk praktik para santri melaksanakan setiap bulan pada buku haid yang
sudah di sediakan oleh pondok pesantren yang didalamnya para santri
dapat mengetahui wajib qodo’nya dan evaluasi yang digunakan untuk
mengetahui pemahaman puasa ustadzah menggunakan tes lisan.
Hal ini juga disampaikan oleh Anisa’ul Afidah sebagai pengampu
pembelajaran fiqih wanita di kelas mahasiswa, beliau menyatakan bahwa:
“Dalam pembelajaranya ya sama seperti biasanya kita menjelaskan
memberikan pertanyaan itu bagaimana dan juga ada sedikit makna
yang kita ambil, perencanaanya ya kalau mengajar ya harus belajar
terlebih dahulu harus Belajar dulu, masak menyampaikan materi
nggak tau materinya apa, harus belajar dulu baru bisa mengajar
yang lain, kalau untuk majelis apalagi hanya satu jam pelajaran ya
RPP ya memang penting sebenarnya ya karena memang hanya
seperti ini ya otak atik metu aja, emm kalau untuk evaluasinya ya
ujian lisan untuk yang puasa itu praktinya dalam kehidupan seharihari, keseharianya, puasa senin kamis, puasa qodo’ romadhon,
kalau materi untuk puasa sendiri ya seperti rukun-rukun, syarat
sahnya puasa niat dll”. 142
Dalam

hal

ini

juga

dikuatkan dengan observasi

bahwa

pembelajaran fiqih wanita dilaksanakan di kelas yang sudah ditentukan
oleh pengurus pesantren, dalam kegiatan pembelajaran tersebut yang
terlibat adalah seluruh santri yang ikut dalam pembelajaran fiqih wanita
yaitu ustadzah pengampu dan sebagian mahasiswa. Adapun kegiatan yaitu
ada perencanaan dari ustadzah pengampu, pelaksanaan pembelajaran dan
ada evaluasi disetiap akir pembelajaran. Adapun metode yang digunakan
adalah ceramah, tanya jawab dan praktik. Untuk pembelajaran puasa
142
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praktik yang dilakukan dengan menggunakan buku yang sudah disediakan
pesantren yaitu buku haid yang didalamnya para santri selain dapat
mengetahui qodo’ shalat, namun juga dapat mengetahui qodo’ puasa. 143
Dokumen gambar kegiatan pembelajaran fiqih wanita kelas
mahasiswa.

Dokumen Gambar 4.7 144Pembelajaran Di Kelas Mahasiswa
Jadi dapat disimpulkan dari wawancara, observasi dan dokumen
gambar di atas bahwa pembelajaran fiqih wanita di kelas mahasiswa
dilaksanakan di kelas yang sudah disediakan oleh pihak pengurus
pesantren, adapun metode dalam peningkatan pemahaman puasa ustadzah
menggunakan metode ceramah, Tanya jawab dan praktik, untuk praktik
diterapkan dalam buku yang sudah disediakan pesantren yang didalamnya
para santri dapat mengetahui qodo’ haid dan masa sucinya. Karena
menerapanya dalam buku haid yang disediakan oleh pesantren bertujuan
agar santri dapat mengetahui qodo’ puasa. Penerapan puasa diantaranya
Qodo’ puasa ramadhan dan puasa-puasa sunnah seperti puasa senin

143
144

Observasi, Jember, 08 Januari 2022
Dokumen, 06Januari 2022
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kamis. Untuk evaluasi yang digunakan adalah tes lisan yang bertujuan
agar dapat mengetahui kemampuan dan pemahaman puasa santri.
Dalam peningkatan pemahaman ini juga disampaikan hasilnya
oleh ustadzah pengampu pembelajaran fiqih wanita sebagai pengampu
dalam pembelajaran fiqih wanita, ustadzah Mahirotul Haromaini
menyatakan bahwa:
“Untuk hasilnya sendiri dari pemahaman puasanya sendiri
Alhamdulillah anak-anak itu sudah lebih paham mengenai
pembelajaran dari fiqih wanita itu nggeh khusunya untuk puasa
karena kita memang fokusnya disitu juga, salah satu latar
belakangnya itu nggeh karena minimnya pemahaman santri
mengenai fikih wanita itu sendiri terutama untuk bab pengodo’an e
ngodo’ puasa dan anak-anak itu masih perlu belajar bagaimana
puasa dengan benar qodo’ puasa dengan benar karena kaitanya
dengan wanita itu sangat penting”. 145
Hal ini juga disampaikan oleh ustadzah Anisa’ul Afidah sebagai
ustadzah pengampu pembelajaran fiqih wanita, beliau menyampaikan
bahwa:
“Hasil dari pembelajaran tentang puasa ini, yak an sebelum
diadakanya majelis inipun sebenarnya sudah banyak yang mulai
mengimplementasikan banyak yang mulai e puasa sunnah senin
kamis, nah dengan adanya pembelajaran ini mereka tambah
mengerti bagaimanakah barokah yang terdapat pada puasa sein
kami, manfaatnya dari puasa senin kamis ya mungkin itu saja kirakira e mengapa diadakanya pembelajaran fiqih wanita ini ya karena
untuk lebih memantapkan lagi ilmu agamnya di dalam pesantren,
kita masuk ke dalam pesantren itu kan niatnya yang pertama adalah
untuk menata bagaimana keagamaan kita di pesantren jadi dengan
adanya majelis ini bisa mendukung niat kita untuk beribadah
semakin giat, apalagi kan dari kita sendiri santri itu nggak
semuanya dari pondok pesantren jadi dengan adanya ini bisa
membantu dari santri-santri yang dulunya belum pernah masuk
dalam pesantren, kalau dalam pembelajarn fiqih ini” 146
145
146
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Dapat disimpulkan dari penyampaian hasil pembelajaran fiqih
wanita bahwa santri sudah mulai menerapkan pembelajaran dalam
kegiatan sehari-hari seperti puasa qodo’, puasa senin kamis dll. Selain
penerapan dalam puasa secara langsung para santri juga menerapkan
dalam buku haid yang disediakan oleh pesantren yang didalamnya santri
dapat mengetahui qodo’ puasa, masa suci dan haid seperti gambar
dokumen di bawah ini:

Dokumen Gambar 4.8147Pengecekan Qodo’ Puasa Dan Haid.
Dari dokumen gambar di atas sebagai penguat hasil wawancara
dan observasi bahwa, selain santri sudah dapat memahami materi puasa,
juga melaksanakanya dalam kegiatan ibadah sehari-hari. Didalam
kegiatan praktik santri mengisi buku haid yang sudah disediakan oleh
pesantren, santri dapat mengetahui qodo’ puasa, masa suci dan masa haid.
Adapun hasil pembelajaran ini dikuatkan dengan wawancara dari
sebagian santri SMP dan SMK yang mengikuti pembelajaran tersebut

147

Dokumen, 06Januari 2022.
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yang direkomendasikan oleh ustadzah pengampu, Nur Aisyah Yulianti
menyampaikan bahwa:
“Kalau dari saya pribadi dengan pembelajaran ini saya dapat
mengetahui bagaimana puasa dengan benar, sunnah-sunnah puasa,
rukun, syarat-syarat dan lain-lain yang berkaitan dengan puasa,
apalagi saya kan santri baru disini jadi saya jadi tahu bagaimana
hal-hal yang ada pada saat kita puasa, ee apalagi kan kita ada haid
mbak setiap bulanya jadi harus tahu puasa yang kita qodo’ apa saja
dan berapa lama waktunya dan bagaimana tata caranya karena itu
sangat penting bagi wanita” 148
Hal ini juga disampaikan oleh Nurul Alviana Unsa,bahwasanya:
“Ya kalau menurut saya hampis sama seperti sholat mbak jadi
disini saya kan masih baru jadi bisa tahu bagaimana puasa dengan
benar, rukun puasa, sunnah-sunnah puasa dll dan disini saya juga
mulai memahami bagaimana qodo’ puasa dengan benar dan puasa
apa yang harus kita qodo’ kan kita wanita mbak jadi pasti ada
nggak puasanya ketika saat bulan romadhon” 149
Hal serupa juga disampaikan oleh Sri Wahyuni, bahwasanya:
“Sama karena saya kan masih baru ya mbak jadi menurut saya itu
sama dengan sholat tadi jadi disini saya dapat mengetahui
bagaimana puasa itu dengan benar itu kayak gimana dan
bagaimana qodo’ puasa bagi perempuan dan sedikit demi sedikit
saya mencoba untuk mempraktikanya” 150
Hal ini juga disampaikan olehDwi Sri Hartini,bahwasanya:“dengan
adanya pembelajaran ini sangat membantu saya untuk dapat
mengetahui puasa dengan benar itu gimana mbak kayak sunnahsunnah puasa, rukunya dan lain-lain, dan disini juga saya bisa
mengetahui bagaimana qodo’ puasa dengan benar mbak”151
Pernyataan yang sama juga disampaikan olehRevalina
Permatasari,bahwasanya:“saya jadi tahu puasa dengan benar itu
gimana dan bagaimna cara mengqodo’ puasa dengan benar itu
gimana mbak kan soalnya saya ini dulu belum pernah belajar dan
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baru pertama ini mondok jadi ini sangat bermanfaat sekali bagi
saya mbak”152
Hal ini juga disampaikan olehFitria Nur Aeni,bahwasanya: “sangat
membantu karena saya masih siswa baru jadi saya bisa tahu puasa
itu gimana yang benar dan ketika haid saat romadhon itu kan kita
gak puasa jadi kita bisa tahu bagaimana cara mengqodo’ dengan
benar mbak”153
Jadi dari beberapa hasil wawancara dari beberapa santri di kelas
SMP dan SMK dapat diambil kesimpulan bahwasanya para santri
khususnya santri dari kelas siswa sudah memahami pembelajaran fiqih
wanita khususnya pada pemahaman puasa, adapun para santri sudah dapat
mengetahui cara mengqodo’, puasa dengan benar, sunnah-sunnah, syarat
puasa dll. Adapun dalam hal ini para santri sedikit demi sedikit sudah
mulai mempraktikan pembelajaran fiqih wanita ini dalam kehidupan
sehari-hari.
Adapun penyampaian hasil dari pembelajaran fiqih wanita ini juga
disampaikan oleh sebagian santri mahasiswa, dalam hal iniNaili
Faza Fariha menyampaikanbahwasanya: “kalau saya pribadi itu
dengan adanya ini jadi tambah paham bagaimana puasa dengan
benar dan qodo’ puasa dengan benar kayak rukun-rukun terus
syarat-syarat puasa gitu wes mbak pokok yang berkaitan dengan
puasa”154
Hal ini juga diperkuat dengan wawancara yang disampaikan
olehAna Tri Wahyuni,bahwasanya:
“Ya hampir sama dengan sholat itu mbak saya pribadi disini bisa
lebih memahami puasa dan qodo’ puasa dengan benar dan saya
bisa mengetahui sunnah-sunnah, syarat, rukun puasa juga mbak,
pokoknya yang berkaitan dengan puasa itu, ee untuk
implementasinya sendiri saya langsung dari buku haid untuk
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mengetahui qodo’ puasanya dan praktek langsungnya biasanya ya
pada puasa senin kamis dan puasa qodo’ itu mbak” 155
Hal ini juga disampaikan olehErna Widiyawati, bahwasanya:
“Kalau menurut saya sangat ini juga sangat penting karena dari
adanya ini kita bisa tahu kayak e qodo’ puasa itu yang benar
seperti apa terus cara menqodo’ puasa itu seperti apa dan juga
masih banyak yang lainya juga kayak tata cara puasa itu wes
mbak”156
Halini juga disampaikan olehMiftah Khoirun Nisa’,bahwasanya:
“Kalau untuk pemahaman puasa saya pribadi dengan adanya
pembelaaran ini saya sedikit demi sedikit jadi paham mbak
bagaimana puasa dengan benar dan bagaimana qodo’ puasa dengan
benar kan itu mba kita kan sebagai wanita harus paham terkait
qodo’ puasa ini karena kan kita setiap bulanya ada udzhur/ haid
mbak jadi setiap bulan romadon pasti ada bolongnya mbak” 157
Hal serupa juga disampaikan olehSiti Fatimah,bahwasanya: “kalau
saya sendiri dengan adanya pembelajaran ini saya jadi paham
bagaimana puasa dengan benar dan bagaimana cara menqodo’
puasa dengan benar mbak”158
Hal ini juga disampaikan olehZulfa Zakiyatul Fahira,bahwasanya:
“menurut saya dengan adanya pembelajaran ini ee saya jadi lebih
tau dari sebelumnya mbak mengenai puasa, qodo’ puasa tata cara,
sunnah-sunnah, rukun dll yang berkaitan dengan puasa itu sendiri
mbak”159
Jadi dapat diambil kesimpulan dari berbagai penyampaian hasil
pembelajaran fiqih wanita dalam meningkatkan pemahaman puasa santri
di kelas mahasiswa sudah dapat memahami pembelajaran fiqih wanita
khususnya pada pemahaman puasa. santri sudah memahami qodo’ puasa,
sunnah-sunnah, rukun, syarat puasa dan hal-hal yang berkaitan dengan
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puasa. Dalam hal ini para santri juga sudah menerapkan pembelajaran ini
dalam kehidupan sehari-hari seperti puasa senin kamis, qodo’ puasa
ramadhan dan puasa sunnah lainya. Adapun pendukung dalam penerapan
pembelajaran fiqih wanita ini adalah buku haid yang sudah disediakan
oleh pondok pesantren, dimana para santri dapat mengetahui qodo’
puasanya dan berapa jumlah puasa yang wajib di qodo’.
Tabel 4.5
Temuan Peneliti
No
Fokus Penelitian
1.
Peningkatan
pemahaman
shalat
santri putri melalui
pembelajaran
fiqih
wanita Di Pondok
Pesantren Ainul Yaqin
Ajung Jember Tahun
2022.

Temuan
Peningkatan pemahaman shalat santri putri
melalui pembelajaran fiqih wanita di pondok
pesantren Ainul Yaqin dilaksanakan setiap
satu minggu satu kali setiap hari minggu,
ba’da subuh, kegiatan belajar mengajar
dilaksanakan
maksimal
satu
jam,
dilaksanakan di kelas-kelas yang sudah
disediakan oleh pengurus pondok putri yaitu
untuk kelas siswa bertempat di mushola
putrid an untuk mahasiswa bertempat di
halaman ndalem (rumah pengasuh).
Adapun
upaya
dalam
peningkatan
pemahaman
sholat
yaitu
dengan
menggunakan beberapa langkah diantaranya
adalah:
1. Perencanaan
pembelajaran
yang
digunakan adalah ustadzah pengampu
belajar terlebih dahulu materi yang akan
diajarkan di kelas.
2. Pelaksanaan
pembelajaran
yang
dilakukan di Pondok Pesantren Ainul
Yaqin, ustadzah menggunakan berbagai
metode diantaranya adalah ceramah,
Tanya jawab, dan praktik.
3. Evaluasi
pembelajaran
dalam
mengetahui pemahaman santri yaitu
dengan menggunakan tes lisan dan
praktik.
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2.

Peningkatan
pemahaman
puasa
santri putri melalui
pembelajaran
fiqih
wanita Di Pondok
Pesantren Ainul Yaqin
Ajung Jember Tahun
2022.

Peningkatan pemahaman puasa santri putri
melalui pembelajaran fiqih wanita Di
Pondok Pesantren Ainul Yaqin yaitu
dilaksanakan bersamaan dengan pemahaman
sholat namun untuk pemahaman puasa
merupakan suatu tambahan materi.
Adapun
upaya
dalam
peningkatan
pemahaman
puasa
yaitu
dengan
menggunakan beberapa langkah diantaranya
adalah:
1. Perencanaan pembelajaran yaitu sebelum
mengajar didalam kelas ustada mencari
referensi dari kitab-kitab fiqih yang
membahas tentang puasa.
2. Pelaksanaan pembelajaran fiqih wanita
menggunakan metode ceramah, Tanya
jawab dan praktik dalam buku haid
dengan tuuan agar dapat mengetahui
qodo’ puasa.
3. Evaluasi yang digunakan adalah tes lisan.

C. Pembahasan dan Temuan
Setelah data yang diperoleh melalui hasil penelitian dengan cara
wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan dengan judul peningkatan
pemahaman agama santri putri melalui pembelajaran fiqih wanita di Pondok
Pesantren Ainul Yaqin Ajung Jember Tahun 2022. maka perlu adanya
pembahasan dan temuan.
Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui penelitian di lapangan
maka dalam pembahasan dan temuan peneliti mendeskripsikan secara khusus
tentang peningkatan pemahaman agama santri putri melalui pembelajaran
fiqih wanita di Pondok Pesantren Ainul Yaqin Ajung Jember Tahun 2022.
Seperti peningkatan pemahaman shalat santri putri melalui pembelajaran fiqih
wanita dan peningkatan pemahaman puasa santri putri melalui pembelajaran
fiqih wanita di Pondok Pesantren Ainul Yaqin Ajung Jember Tahun 2022.

109

1. Peningkatan Pemahaman Shalat Santri putri Melalui Pembelajaran
Fiqih Wanita di Pondok Pesantren Ainul Yaqin Ajung Jember Tahun
2022.
Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui penelitian di
lapangan maka dalam pembahasan dan temuan Pembelajaran Fiqih Wanita
dalam Peningkatan Pemahaman Shalat Santri putri peneliti akan
memaparkan sebagai berikut:
Pertama, Perencanaan pembelajaran merupakan suatu acuan yang
dilakukan guna mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam suatu
pembelajaran, di pondok pesantren Ainul Yaqin perencanaan pembelajaran
fiqih wanita, ustadzah belajar terlebih dahulu materi yang akan diajarkan
di kelas seperti halnya membaca kembali materi yang akan diajarkan pada
waktu tersebut. dengan adanya perencanaan pembelajaran tersebut lebih
efektif dan efisien dan terarah sesuai dengan tujuan pembelajaran fiqih
wanita yang dilaksanakan di pondok pesantren karena dapat memantapkan
kesiapan ustadzah sebelum mengajar dalam kelas.
Hasil analisis di atas terdapat kesamaan jika dibandingkan dengan
teori Ruslan Dan Rusli Yusuf dalam bukunya yang berjudul Perencanaan
Pembelajaran Ppkn bahwa:
Perencanaan pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan yang
merumuskan tujuan-tujuan apa yang ingin dicapai oleh suatu
kegiatan pembelajaran. Cara apa yang digunakan untuk menilai
pencapaian tujuan tersebut, materi atau bahan apa yang akan
disampaikan, bagaimana cara menyampaikan bahan serta media
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atau alat apa yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan
pembelajaran tersebut.160
Dari uraian di atas data yang diperoleh setelah penelitian kaitanya
antara teori dengan temuan dilokasi penelitian, dapat diketahui bahwa
dalam peningkatan pemahaman shalat pertama adalah melakukan
perencanaan pembelajaran agar pembelajaran dapat terarah sesuai dengan
tujuan pembelajaran fiqih wanita.
Kedua, Pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan di pondok
pesantren Ainul Yaqin adalah dengan menggunakan beberapa metode
untuk pelaksanaanya yaitu diantaranya adalah metode ceramah, Tanya
jawab dan praktik. Karena dengan menggunakan beberapa metode di atas
dapat meningkatkan pemahaman shalat para santri putri.
Metode ceramah yang digunakan ustadzah di pondok pesantren
Ainul Yaqin adalah suatu penjelasan secara langsung dalam kelas
menggunakan bahasa lisan yaitu diawali dengan menerjemahkan isi kitab
dilanjutkan dengan penjelasan materi sesuai dengan materi yang sudah
diartikan dalam bahasa Indonesia.
Hasil analisis di atas terdapat kesamaan jika dibandingkan dengan
teori Lalu Muhammad Nurul Wathoni dalam bukunya yang berjudul
Hadist Tarbawi bahwa:
Metode ceramah adalah metode dengan memberikan penjelasan
tentang sebuah materi. Biasa dilakukan didepan beberapa orang
peserta didik. Metode ini menggunakan bahasa lisan. Peserta didik
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biasanya duduk sambil
disampaikan pendidik. 161

mendengarkan

penjelasan

materi

Hasil uraian data yang diperoleh setelah peneliti kaitkan antara teori
dengan temuan dilokasi penelitian, dapat diketahui bahwa dalam
pelaksanaan pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren Ainul Yaqin
menggunakan metode ceramah sebagai salah satu metode dalam upaya
peningkatan pemahaman shalat santri putri.
Metode kedua yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran
fiqih wanita adalah metode tanya jawab yang didalamnya santri dapat
bertanya kepada ustadzah pengampu terkait materi yang belum dipahami
dan ustadzah menjawab pertanyaan tersebut, juga sebaliknya jika ustadzah
bertanya maka siswa atau santri menjawabnya.
Berdasarkan hasil analisis di atas terdapat kesamaan jika
dibandingkan dengan teori darmadi dalam bukunya yang berjudul
pengembangan model dan metode pembelajaran dalam dinamika belajar
siswa, bahwa:
Metode Tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk
pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa,
tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. Hal ini sejalan dengan
pendapat Sudirman yang mengartikan bahwa “metode tanya jawab
adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang
harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi bisa juga
dari siswa kepada guru.162
Hasil uraian data yang diperoleh setelah peneliti kaitkan antara
teori dengan temuan dilokasi penelitian, dapat diketahui bahwa dalam
161
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pelaksanaan pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren Ainul Yaqin
menggunakan metode Tanya jawab sebagai salah satu metode dalam upaya
peningkatan pemahaman shalat santri putri, dengan menggunakan metode
tersebut guru/ ustadzah dapat mengetahui pemahaman para santri.
Metode ketiga adalah metode praktik yang didalamnya para santri
dapat mempraktikan secara langsung materi yang sudah dipelajari dalam
kelas dalam kehidupan sehari-hari, praktik bertujuan agar santri dapat
mempunyai pengalaman secara langsung dan memiliki keterampilan.
Praktik yang dilaksanakan yaitu adala praktik ibadah shalat dengan baik
dan benar sesuai dengan syari’at islam.
Hasil analisis di atas terdapat kesamaan jika dibandingkan dengan
teori Galih wiguna, wahid munawar dan sunarto h. untung dalam jurnal
yang berjudul metode praktik pada pembelajaran vokasional otomotif bagi
peserta difabel, bahwa:
Metode praktik merupakan upaya memberikan kesempatan kepada
peserta didik untuk mendapatkan pengalaman langsung. Metode
pembelajaran praktik adalah metode pembelajaran dimana peserta
didik melaksanakan kegiatan praktik agar memiliki ketegasan atau
keterampilan yang lebih tinggi163
Hasil uraian data yang diperoleh setelah peneliti kaitkan antara teori
dengan temuan dilokasi penelitian, dapat diketahui bahwa dalam
pelaksanaan pembelajaran fiqih wanita menggunakan metode praktik
dalam implementasi pembelajaranya sebagai suatu upaya yang dilakukan
oleh guru/ustadzh dalam meningkatkan pemahaman santri dalam praktik
163
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shalat. Adapun tujuanya adalah agar santri dapat memiliki pengamalam
dan keterampilan praktik.
Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses sistematis yang
bertujuan dapat mengethui kemampuan, pemahaman santri dan membuat
keputusan tentang pancapaian hasil belajar peserta didik berdasarkan pada
standar yang sudah ditentukan atau ditetapkan. Berdasarkan uaraian di atas
dalam pembelajaran fiqih wanita dalam upaya peningkatan pemahaman
shalat menggunakan dua evaluasi yaitu:
Pertama, evaluasi tes lisan yaitu dilakukan secara individu, berurut
sesuai dengan no absen dan dilaksanakan secara lisan di setiap akhir
pembelajaran fiqih wanita yang bertujuan untuk menguji kemampuan dan
pemahaman santri.
Tes lisan digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik
dalam berkomunikasi (communication skill). Tes lisan juga dapat
digunakan untuk menguji peserta didik baik secara individu
maupun kelompok. Tes ini termasuk te verbal, yaitu tes soal dan
jawabanya menggunakan bahasa lisan. Tingkat berfikir untuk
pertanyaan lisan dikelas cenderung rendah, seperti pengetahuan dan
pemahaman. 164
Hasil uraian data yang diperoleh

peneliti di lapangan dan

disesuaikan dengan teori bahwa evaluasi yang digunakan untuk
mengetahui pemahaman shalat adalah tes lisan yang dilakukan setiap akhir
pembelajaran fiqih wanita yang didalamnya memuat berbagai pertanyaan
yang berkaitan dengan materi shalat seperti: syarat sah, rukun, sunnahsunnah, qodo’ shalat dll, yang berkaitan dengan ibadah shalat.
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Kedua, berdasarkan hasil temuan di lapangan ujian praktik yang
dilakukan di Pondok Pesantren Ainul Yaqin dalam mengetahui
pemahaman shalat santri. Adapun kegiatan ujian praktik ini dilakukan
dengan pengawasan dari penguji yaitu ustadzah/guru pengampu.
Hasil

analisis

lapangan

di

atas

terdapat

kesamaan

jika

dibandingkan dengan teori Zainal Arifin dalam bukunya yang berjudul
Evaluasi Pembelajaran, bahwa:
Tes perbuatan atau tes praktik adalah tes yang menuntut jawaban
peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan atau perbuatan. Lebih
jauh stigins mengemukakan “tes tindakan adalah suatu bentuk tes
yang peserta didiknya diminta untuk melakukan kegiatan khusus
dibawah pengawasan penguji yang akan mengobservasi
penampilanya dan membuat keputusan tentang kualitas hasil
belajar yang didemonstrasikan. “peserta didik bertindak sesuai
dengan apa yang diperintahkan dan ditanyakan. Misalnya, coba
praktikan bagaimana cara mengetik dengan 10 jari dengan baik dan
benar. 165
Berdasarkan

uraian yang diperoleh peneliti di lapangan dan

dikaitkan dengan teori di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan
evaluasi pembelajaran fiqih wanita menggunakan tes perbuatan atau tes
praktik dilakukan dalam pengawasan penguji yaitu ustadzah/guru
pengampu. Evaluasi praktik bertujuan untuk memberikan pengalaman
dalam bentuk tindakan atau perbuatan kepada santri dan untuk mengetahui
pemahaman praktik shalat santri.
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2. Peningkatan Pemahaman Puasa Santri putri Melalui Pembelajaran
Fiqih Wanita di Pondok Pesantren Ainul Yaqin Ajung Jember Tahun
2022.
Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan maka pembahasan
dan temuan peningkatan pemahaman puasa santri putri melalui
pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren Ainul Yaqin Ajung Jember
ditempuh dengan berbagai cara diantaranya adalah: perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi.
Dalam upaya peningkatan pemahaman puasa di Pondok Pesantren
Ainul Yaqin Ajung Jember

meng gunakan beberapa rangkaian

pembelajaran diantaranya adalah:
Pertama, Perencanaan pembelajaran dilaksanakan oleh ustadzah/
guru pengampu pembelajaran fiqih wanita dengan mempersiapkan materi
di awal guru memilih, mencari referensi dan menetapkan tambahan materi
puasa dalam kelas fiqih wanita dan menetapkan metode yang sesuai dan
dapat

mudah memahamkan para santri dalam mencapai tujuan

pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pesantren, karena pembelajaran
merupakan upaya dalam memahamkan santri dalam segala bidang
keilmuan yang ada di pondok pesantren.
Hal ini diperkuat oleh teori Fatahullah Jurdi dalam bukunya yang
berjudul Perencanaan Pembelaran Ppkn, bahwa:
Menurut Degeng pembelajaran merupakan upaya untuk
membelajarkan siswa. Dalam pengertian tersebut bahwa dalam
pengajaran itu terdapat kegiatan memilih, menetapkan,
mengembangkan metode untuk mencapai hasil yang diinginkan.
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Pemilihan, penetapan, dan mengembangkan metode ini didasarkan
pada kondisi pengajaran yang ada. Kegiatan ini pada dasarnya
merupakan inti dari perencanaan pembelajaran. 166
Pendapat Fatahullah Jurdi diperkuat oleh teori Ruslan Dan Rusli
Yusuf dalam bukunya yang berjudul Perencanaan Pembelajaran Ppkn,
bahwa:
Perencanaan pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan yang
merumuskan tujuan-tujuan apa yang ingin dicapai oleh suatu
kegiatan pembelajaran. Cara apa yang digunakan untuk menilai
pencapaian tujuan tersebut, materi atau bahan apa yang akan
disampaikan, bagaimana cara menyampaikan bahan serta media
atau alat apa yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan
pembelajaran tersebut.167
Berdasarkan temuan di atas yang telah disesuaikan dengan teori
tersebut dapat disimipulkan bahwa perencanaan yang digunakan di Pondok
Pesantren Ainul Yaqin guru/ustadzah dalam perencanaanya yaitu
menentukan, memilih, mencari referensi sesuai materi dan menetapkan
metode yang sesuai dan dapat meningkatkan pemahaman puasa santri putri
guna mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh Pondok
Pesantren.
Kedua, dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran di Pondok
Pesantren Ainul Yaqin yaitu ustadzah/ guru pengampu menggunakan
beberapa

metode,

dalam

pelaksanaanya

meliputi

pendahuluan,

pelaksanaan dan penutup yang didukung dengan adanya metode yaitu:
metode ceramah dan Tanya jawab.
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Adapun berdasarkan hasil temuan di lapangan di atas diperkuat
oleh teori Rusman dalam bukunya yang berjudul Model-Model
Pembelajaran Pengembangan Profesionalisme Guru bahwa:
Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari rencana
pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran meliputi:
kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Dalam
pembelajaran menggunkan berbagai metode pembelajaran untuk
menunjang tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan tujuan
pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. 168
Dalam

pelaksanaan

pembelajaran

agar

dapat

mendukung

pelaksanaan proses pembelajaran maka perlu adanya metode-metode yang
digunakan dalam pembelajaran sebagai pendukung proses pembelajaran.
Berdasarkan temuan di lapangan teori Ruslan diperkuat oleh teori Darmadi
dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Model Dan Metode
Pembelajaran Dalam Dinamika Belajar Siswa, bahwa:
Menurut Ahmadi metode pembelajaran suatu pengetahuan tentang
cara-cara mengajar yang digunakan oleh guru atau instruktur.
Pengertian lain mengatakan bahwa metode pembelajaran
merupakan teknik penyajian yang dikuasai oleh guru untuk
mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada siswa di dalam
kelas, baik secara individual ataupun secara kelompok agar
pelajaran itu dapat diserap, dipahami dan dimanfaatkan oleh siswa
dengan baik.169
Adapun metode yang digunakan dalam upaya meningkatkan
pemahaman puasa santri di Pondok Pesantren Ainul Yaqin adalah dengan
menggunakan metode ceramah dan tanya jawab.
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Hasil temuan lapangan di atas diperkuat oleh teori Lalu
Muhammad Nurul Wathoni dalam bukunya yang berjudul Hadist Tarbawi,
bahwa:
Metode ceramah adalah metode dengan memberikan penjelasan
tentang sebuah materi. Biasa dilakukan didepan beberapa orang
peserta didik. Metode ini menggunakan bahasa lisan. Peserta didik
biasanya duduk sambil mendengarkan penjelasan materi
disampaikan pendidik. 170
Teori Lalu Muhammad Nurul Wathoni diperkuat oleh teori
Darmadi dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Model Dan
Metode Pembelajaran Dalam Dinamika Belajar Siswa, bahwa:
Metode Tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk
pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa,
tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. Hal ini sejalan dengan
pendapat Sudirman yang mengartikan bahwa “metode tanya jawab
adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang
harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi bisa juga
dari siswa kepada guru.171
Berdasarkan hasil temuan di lapangan peneliti kaitkan dengan
teori, maka dapat diketahui bahwa dalam penerapan pelaksanaan
pembelajaran diawali dengan pendahuluan, kegiatan inti menggunakan dua
metode yaitu ceramah dan tanya jawab, dimana setelah guru/ustadzah
menerangkan materi dilanjut dengan tanya jawab dari guru maupun siswa
begitu

sebaliknya.

Adapun

pembelajaran

fiqih

wanita

bertujuan

meningkatkan pemahaman puasa santri.
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Ketiga, evaluasi pembelajaran di Pondok Pesantren Ainul Yaqin
adalah tes lisan sebagai salah satu upaya dalam mengetahui pemahaman
puasa santri, adapun dengan tes lisan guru/ ustadzah dapat mengetahui
kemampuan yang dimiliki santri dan dengan tes tersebut guru dapat
mengetahui kejujuran dalam pengetahuan dan pemahaman materi dari
masing-masing santri.
Hal itu diperkuat oleh teori Sahlan dalam bukunya yang berjudul
Ealuasi Pembelajaran, bahwa:
Tes lisan digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik
dalam berkomunikasi (communication skill). Tes lisan juga dapat
digunakan untuk menguji peserta didik baik secara individu
maupun kelompok. Tes ini termasuk te verbal, yaitu tes soal dan
jawabanya menggunakan bahasa lisan. Tingkat berfikir untuk
pertanyaan lisan dikelas cenderung rendah, seperti pengetahuan dan
pemahaman. 172
Berdasarkan temuan yang sudah disesuaikan dengan teori tersebut
dapat disimpulkan bahwa evaluasi yang digunakan di Pondok Pesantren
Ainul Yaqin untuk mengetahui pemahaman puasa santri adalah dengan
menggunakan tes lisan dimana di dalamnya memuat materi yang sudah
dipelajari pada pembelajaran di kelas seperti: rukun, sunnah-sunnah, syarat
sah puasa dll. Dari nilai tes lisan tersebut dapat diketahui pemahaman dari
masing-masing santri.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Peningkatan pemahaman shalat santri putri Pondok Pesantren Ainul Yaqin
Ajung Jember. Peningkatan pemahaman shalat merupakan tujuan dari
pembelajaran fiqih wanita, upaya dalam peningkatan pemahaman shalat
yang dilakukan di pondok pesantren ainul yaqin yaitu meliputi
perencanaan, pelaksanaa, dan evaluasi. Upaya peningkatan dilaksanakan
oleh guru pengampu mata pelajaran pembelajaran fiqih wanita,
perencanaan yang dilaksanakan adalah sebelum mengajar guru belajar,
mempersiapan materi yang akan diajarkan dalam kelas. Adapun dalam
pelaksanaan pembelajaran guru/ustadzah menggunakan tiga metode yaitu
metode ceramah, tanya jawab dan praktik. Untuk evaluasi yang digunakan
guna untuk mengetahui kemampuan dan pemahaman santri adalah dengan
menggunakan tes lisan dan praktik shalat.
2. Peningkatan pemahaman puasa santri putri Pondok Pesantren Ainul Yaqin
Ajung Jember. Peningkatan pemahaman puasa merupakan tujuan dan
tambahaman dalam pembelajaran fiqih wanita. Adapun upaya peningkatan
pemahaman puasa merupakan pembelajaran tambahan yang diberikan
ustadzah/guru sebagai tambahan karena saling

berkaitan dengan

pemahaman shalat dan berkaitan pada haid dan masa suci perempuan.
Upaya peningkatan pemahaman puasa ada tiga yaitu perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan yang dilaksanakan ustadzah adalah
menyiapkan materi dan mencari referensi terkait materi puasa. Dalam
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pelaksanaan menggunakan tiga metode yaitu ceramah, tanya jawab dan
praktik. Evaluasi yang digunakan adalah tes lisan.
B. Saran
1. Bagi Kepala Yayasan Pondok Pesantren Ainul Yaqin
Bagi Kepala Yayasan Pondok Pesantren Ainul Yaqin sebaiknya
dalam pembelajaran lebih mengembangkan pembelajaran tambahan dan
mengutamakan kebutuhan santri, Kedepanya pembelajaran fiqih wanita ini
dapat terus diterapkan dan dikembangkan menjadi pembelajaran pokok di
pondok pesantren Ainul Yaqin agar semua santri dapat memahami puasa,
shalat, qodo’ puasa dan shalat dengan benar sesuai dengan syari’at islam.
2. Bagi Kepala Madratsah Diniyah Ainul Yaqin
Bagi Kepala Madratsah Diniyah Ainul Yaqin kedepanya lebih
memperhatikan penuh kebutuhan-kebutuhan santri dalam hal beribadah.
Dan pembelajaran fiqih wanita dapat terus menerus diterapkan sebagai
kegiatan pembelajaran wajib karena berkaitan dengan ibadah santru putri.
3. Bagi Guru Pembelajaran Fiqih Wanita
Bagi Guru Pembelajaran Fiqih Wanita agar selalu memiliki inovasi
atau cara bagaimana santri lebih semangat belajar dan dapat meningkatkan
pemahaman santri baik dalam teori maupun praktik.
4. Bagi Peneliti
Alangkah baiknya jika penelitian pembelajaran fiqih wanita ini
tidak hanya dilakukan di lembaga ini saja, namun juga bisa diterapkan atau
diberikan ilmu serta masukan kepada guru lain, agar bisa mencoba
menerapkan pembelajaran tersebut.
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Lampiran II
MATRIK PENELITIAN
SUB
INDIKATOR
VARIABEL
Peningkatan
1. Pembelajaran a. Perencanaan 1. Memberikan
Pemahaman
Fiqih Wanita
pembelajaran
penguatan
Agama Santri Putri
Fiqih Wanita
kepada santri
Melalui
2. Mengidentifi
Pembelajaran Fiqih
kasi topik
Wanita di Pondok
3. Merumuskan
Pesantren Ainul
stimulasi
YaqinAjung
untuk di
Jember Tahun
berikan
2022
kepada santri
4. Menentukan
aneka
sumber
belajar yang
ada di
pondok
pesantren
Ainul Yaqin
5. Mengidentifi
kasi sarana
prasarana
JUDUL

VARIABEL

SUMBER
DATA
Data primer:
Informan:
- Kepala
Yayasan
Pondok
Pesantren
Ainul Yaqin
- Ustadzah
- Sebagian
Santri
Pondok Putri
PP.
Ainul
Yaqin
Data
Skunder:
1. Observasi
2. Dokument
asi

METODE
PENELITIAN
Pendekatan
penelitian :
Kualitatif
Jenis
penelitian:
penelitian
deskriptif
Teknik
pengumpulan
data :
- Observasi
- Wawancara
- Dokumentasi
Analisis data:
- Reduksi data
- Penyajian data
- Kesimpulan

FOKUS
PENELITIAN
1. Bagaimana
peningkatan
pemahaman sholat
santri putri melalui
pembelajaran fiqih
wanita di Pondok
Pesantren Ainul
Yaqin Ajung
Jember Tahun
2022?
2. Bagaimana
peningkatan
pemahaman puasa
santri putri melalui
pembelajaran fiqih
wanita di Pondok
Pesantren Ainul
Yaqin Ajung
Jember Tahun
2022?.
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2. Pemahaman
Agama
Santri

b. Pelaksanaan
pembelajaran
Fiqih Wanita
c. Evaluasi
pembelajaran
Fiqih Wanita

1) Metode
ceramah,
Tanya
jawab dan
pratek
1) Tes tulis, tes
lisan
dan
ujian
praktek

a. Sholat

1) Syarat sah
sholat
2) rukun sholat
3) macammacam solat

b. puasa

1) Syarat sah
puasa
2) rukun puasa
3) macammacam
puasa

Keabsahan
data:
- Trigulasi
sumber
- Trigulasi
Teknik
- Menggunakan
bahan
referensi

Tahap
penelitian :
- Persiapan
- Pelaksanaan
- Evaluasi dan
tindak lanjut
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Lampiran III
PEDOMAN PENELITIAN
A. Pedoman Observasi
1. Mengamati aktivitas santri dalam mengikuti pembelajaran fiqih wanita
2. Mengamati gaya belajar siswa saat kegiatan pembelajaran fiqih wanita
3. Mengamati gaya guru/ ustadzah saat menyampaikan materi di kelas
4. Mengamati pelaksanaan pembelajaran guru di kelas
B. Pedoman Wawancara
1. Apa hasil atau produk dari pembelajaran fiqih wanita
2. Mengapa dilakukan pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren.
Ainul Yaqin
3. Siapa yang terlibat dalam proses pembelajaran fiqih wanita
4. Berapa lama proses pembelajaran fiqih wanita dilakukan
5. Sejak kapan pembelajaran fiqih wanita dilakukan
6. Dimana proses pembelajaran fiqih wanita dilaksanakan
7. Apa tujuan pembelajaran Fiqih wanita di pondok pesantren putri
Pondok Pesantren. Ainul Yaqin Ajung Jember
8. Bagaimana pembelajaran fiqih wanita dalam peningkatan pemahaman
shalat santri putri di Pondok Pesantren. Ainul Yaqin
9. Bagaimana pembelajaran fiqih wanita dalam peningkatan pemahaman
puasa santri putri di Pondok Pesantren. Ainul Yaqin
10. Apa perencanaan yang digunakan ustadzah sebelum melaksanakan
pembelajaran fiqih wanita
11. Bagaimana system pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren.
Ainul Yaqin
12. Apa evaluasi yang digunakan ustadzah dalam pembelajaran fiqih
wanita
13. Bagaimana menurut kalian dengan adanya Pembelajaran fiqih wanita
14. Apakah kalian menerapkan pembelajaran fiqih wanita dalam kegiatan
sehari-hari
C. Pedoman Dokumentasi
1. Sejarah Pondok Pesantren. Ainul Yaqin
2. Struktuk organisasi Pondok Pesantren. Ainul Yaqin
3. Sejarah Madratsah Diniyah Pondok Pesantren. Ainul Yaqin
4. Struktuk organisasi Madratsah Diniyah Pondok Pesantren. Ainul Yaqin
5. Foto-foto yang berkaitan dengan penelitian
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Lampiran IV
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Lampiran V
DOKUMENTASI
Kegiatan Pembelajaran di kelas siswa SMP dan SMK
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Kegiatan pembelajaran di kelas mahasiswa
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Kitab Fasholatanp

Pemeriksaan Buku Haid

Buku Haidh
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buku haidh

Hasil Pembelajaran Fiqih Wanita
Absensi Pembelajaran Fiqih Wanita
Jadwal Pelajaran Madrtasah Diniyah

Jadwal pelajaran
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Absensi santri/siswa
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Hasil Tes Sebelum Pembelaaran Fiqih Wanita

140

141

142

143

144
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Hasil Pembelajaran
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147

148

149

150

151

152

153
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BIODATA PENULIS

A. Data Pribadi
Nama Lengkap
Nim
Jenis Kelamin
Tempat/Tgl Lahir
Agama
Alamat

: Anissatul Janah
: T20181055
: Perempuan
: Banyuwangi, 20 Juli 2000
: Islam
: Dusun Bulurejo RT 003 RW 003, Desa Tegalrejo,
Kec. Tegalsari, Kab. Banyuwangi
No. Hp
: 082131918314
Email
: anissatuljannah6@gmail.com
B. Riwayat Pendidikan
1. TK
:2. SD/MI
: SDN 3 Tegalrejo Banyuwangi/ 2007-2012
3. SMP/MTS
: Mts Diponegoro Tegalsari Banyuwangi/ 2012-2015
4. SMA/SMK
: Smk Darussalam Blokagung Banyuwangi/ 2015-2018

