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“Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan 

perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi 

untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan 

kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga 

dirinya”. (Q.S. At-Taubah [10]:122).* 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Dapertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah Untuk Wanita (Bandung: CV. Jabal 

Raudhatul Jannah, 2010), 206. 
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ABSTRAK 

 
Fitria Cahya Firdaus, 2022. Implementasi Pembelajaran Fiqh Melalui Kitab Fathul Qorib di 

Sekolah Menengah Pertama Darussyafaah Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi 

Tahun Pelajaran 2021/2022. 

Kata Kunci : Pembelajaran Fiqh, Kitab Fathul Qorib 

 

Pembelajaran fiqh adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik pada 

suatu lingkungan belajar dalam mempelajari ilmu tentang perbuatan mukallaf melalui 

pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalil berdasarkan nash (al-Qur’an dan hadist). 

Dalam hal ini, pembelajaran fiqh menjadi pelajaran yang penting sehingga mengarah kepada 

tujuan yang hendak dicapai dan memberi motivasi kepada peserta didik agar mampu 

memahami, melaksanakan, dan mengamalkan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah 

mahdhoh dan muamalah serta dapat mempraktekkannya dengan benar dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana perencanaan 

pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib di Sekolah Menengah Pertama Darussyafaah 

Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022?. 2) Bagaimana 

pelaksanaan pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib di Sekolah Menengah Pertama 

Darussyafaah Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022?. 3) 

Bagaimana evaluasi pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib di Sekolah Menengah 

Pertama Darussyafaah Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Tahun Pelajaran 

2021/2022? 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan bagaimana perencanaan pembelajaran 

fiqh melalui kitab fathul qorib di Sekolah Menengah Pertama Darussyafaah Kecamatan 

Genteng Kabupaten Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022. 2) Mendeskripsikan 

bagaimana pelaksanaan pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib di Sekolah Menengah 

Pertama Darussyafaah Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Tahun Pelajaran 

2021/2022. 3) Mendeskripsikan bagaimana evaluasi pembelajaran fiqh melalui kitab fathul 

qorib di Sekolah Menengah Pertama Darussyafaah Kecamatan Genteng Kabupaten 

Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022 

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus menggunakan teknik pengumpulan data: 1) 

Observasi 2) Wawancara 3) Dokumentasi. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini 

menggunakan dua jenis triangulasi yaitu 1) Triangulasi sumber dan 2) Triangulasi teknik. 

Dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan Miles, Huberman dan Saldana yaitu 1) 

Kondensasi Data, 2) Penyajian Data dan 3) Penarikan Kesimpulan. 

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa dalam implementasi pembelajaran fiqh melalui 

kitab fathul qorib meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. 

Perencanaan pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib di SMP Darussyafaah mengarah 

kepada target atau tujuan yang akan dicapai yaitu membaca, menerjemahkan (murod), 

memahami kaidah nahwu dan kaidah fiqh. Materi pembelajaran dalam Pembelajaran fiqh 

yaitu Bab Ubudiyah sampai Bab Muamalah. Metode Pembelajaran yang digunakan dalam 

pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib yaitu metode klasikal dan individual. Media 

pembelajaran yang digunakan adalah kitab fathul qorib, spidol, papan tulis, dan buku-buku 

pendukung lainnya. Adapun pelaksanaan pembelajaran pada pembelajaranfiqh melalui kitab 

fathul qorib meliputi tiga kegiatan penting yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. 

Sedangkan evaluasi pembelajaran pada pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib 

menggunakan teknik penilaian secara tes yaitu tes lisan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Fiqh menurut bahasa adalah faham atau pemahaman yang benar 

terhadap apa yang dimaksudkan. Sedangkan menurut istilah, fiqh merupakan 

mengetahui hukum-hukum agama Islam dengan cara atau jalan ijtihad.1 

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya fiqh merupakan ilmu yang 

membahas tentang hukum-hukum Islam yang bersifat amaliyah dalam 

kehidupan sehari-hari yang diperoleh dari jalan ijtihad. Sebagaimana hadis 

Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh al-Bukhari yaitu:2 

ِن يْ َمْن يُِرِد هللاُ بِِه َخْيًرا يُفَقٌْههُ فِى الد ِ    

“Barang siapa yang di kehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisi-Nya, 

niscaya Dia memberinya pemahaman (yang mendalam) dalam pengetahuan 

agama.” (HR. al-Bukhari) 

Pada hakikatnya fiqh merupakan ilmu yang pasti, ilmiah yang dimana 

penuh dengan pertimbangan serta penelaah dari ulama-ulama dalam 

memutuskan suatu hukum. Dimana hukum tersebut digunakan sebagai 

landasan atau pondasi dalam kehidupan bermasyarakat.3 Betapa pentingnya 

ilmu fiqh dan perannya dalam kehidupan manusia sehari-hari sehingga perlu 

 

 
 

1 Saifuddin Mujataba, Ilmu Fiqh Sebagai Penganta (Jember:STAIN Jember Press,2013), 3. 
2 Saifudin Nur, ILMU FIQH: Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam 

(Tafakur: 2016) 14. 
3 Firman Mansir & Halim Purnomo, “Urgensi Pendidikan Fiqih Dalam Meningkatkan 

Religiusitas Siswa Madrasah”, Al-WIJDAN: Journal of Islamic Education Studies, Vol. V No. 2 
(November 2020): 16. 
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di ajarkan dan diterapkan dalam lembaga pendidikan baik formal maupun non 

formal. 

Pendidikan memiliki nilai yang strategis dan urgen dalam pembentukan 

suatu bangsa. Pendidikan itu juga berupaya untuk menjamin kelangsungan 

hidup bangsa tersebut. Sebab lewat pendidikanlah akan diwariskan nilai-nilai 

luhur yang dimiliki oleh bangsa tersebut, karena itu pendidikan tidak hanya 

berfungsi untuk how to know, how to do, dan how to live together, tetapi yang 

sangat penting adalah how to be, bagaimana agar how to be terwujud maka 

diperlukan transfer budaya dan kultur.4 

Pendidikan mengarahkan manusia untuk mengetahui tujuan hidupnya. 

Dengan mengetahui tujuan hidup inilah manusia dapat terhindar dari 

penderitaan dan mendapatkan kebahagian. Tujuan hidup ini tertulis jelas 

dalam Al-Qur’an surat Az-Zariyat ayat 56 sebagai berikut: 

نَس إَِّلَّ ِليَْعبُدُونِ  ع َوَما َخلَْقُت ٱْلِجنَّ َوٱْْلِ

 

“dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku”.5 

Ayat tersebut menerangkan tentang tujuan Allah menciptakan jin dan 

manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Ibadah tersebut harus dilakukan 

dengan penuh ketaatan dan ketundukan kepada Allah Swt. Jadi, apapun yang 

dilakukan manusia harus diniatkan untuk beribadah kepada Allah Swt semata. 

 

4 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 8. 
5 Dapertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah Untuk Wanita (Bandung: CV. Jabal 

Raudhatul Jannah, 2010), 523. 
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Berdasarkan ayat di atas, pemerintah merumuskan tujuan pendidikan 

secara rinci yang terdapat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan 

bahwa: 

Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.6 

 

Dalam hal ini, Pendidikan formal memiliki peran penting dalam 

perkembangan intelektual dan psikologi peserta didik. Sekolah sebagai 

wahana untuk membentuk kepribadian peserta didik, mengembangkan bakat 

dan minat, serta membekali peserta didik dengan berbagai keterampilan yang 

diperlukan dalam hidupnya. Keberhasilan pendidikan di sekolah tidak hanya 

ditentukan oleh usaha peserta didik secara individual, atau hasil interaksi 

peserta didik dengan guru dalam proses pembelajaran, melainkan juga oleh 

interaksi peserta didik dengan lingkungan sosialnya dalam berbagai situasi 

sosial yang di hadapi baik di dalam maupun di luar sekolah. Peserta didik 

memiliki potensi bawaan yang berbeda-beda yang bisa dipengaruhi oleh 

lingkungan sosialnya masing-masing.7 

Guru merupakan orang yang memiliki peranan penuh dalam 

pembangunan pendidikan, khusunya dalam lembaga sekolah formal. 

Tanggung jawab dan peranan guru amatlah berat dan tidak semudah apa yang 

diucapkan, sebab guru harus siap dalam menghadapi perubahan dimasa 

 

6 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 
7 Musyarofah, Sosiologi Pendidikan (Lumajang: LP3DI Press, 2016), 1. 
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depan, serta pentingnya proses belajar dan mengajar sangat ditentukan oleh 

sikap guru di dalam kelas.8 Sehingga dalam hal ini peran guru bukan hanya 

sebagai fasilitator penyampai materi saja, namun juga sebagai pemeran 

penting dalam proses membimbing peserta didik menuju pembelajaran yang 

baik guna tercapainya suatu tujuan pembelajaran. 

Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi, 

memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar belajar pada 

diri pebelajar. Oleh karena itu, pembelajaran merupakan upaya sistematis 

untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan proses pembelajaran, 

maka kegiatan pembelajaran berkaitan erat dengan jenis hakikat, dan jenis 

belajar serta hasil belajar9 

Berbicara tentang belajar, kegiatan belajar mengajar merupakan 

kegiatan yang paling pokok dalam keseluruhan proses pendidikan. Hal ini 

berarti berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan tergantung pada 

keberhasilan proses belajar yang dialami siswa selaku peserta didik dan guru 

secara langsung berupaya untuk mempengaruhi, membina, serta 

meningkatkan siswa agar menjadi manusia yang cerdas, terampil, dan 

bermoral tinggi. Indikasi tersebut mengarah pada hakikat pengajaran itu 

sendiri yang dalam penerapannya seorang guru dituntut kemampuan 

profesionalnya, diantaranya kemampuan seorang guru dalam menyajikan 

 

 

 

8 Aziz Shofi Nurdiansyah, “Profesionalisme Guru dan Tantangan Kedepan Dalam 

Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Era Global” Jurnal (2016):181.. 
9 Mundir, Model Pembelajaran Partisipatif Dalam Pendidikan Agama Islam (Bondowoso: 

CV. Licensi, 2021), 24. 
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bahan pelajaran kepada peserta didik yang dalam hal ini yakni proses belajar 

mengajar yang melibatkan guru dan siswa. 

Menurut Sofchah Sulistyowati, ada beberapa indikator proses belajar 

mengajar itu dikatakan berhasil, diantaranya adalah, peserta didik: 

1. Menguasai ilmu pengetahuan dari pelajaran-pelajaran yang ditelah 

diberikan guru serta memiliki ketrampilan sesuai bakat dan minatnya 

2. Terbiasa dengan cara berpikir ilmiah (sesuai logika) serta 

mempunyai ide dan pemikiran atau pendapat yang dapat diterima 

oleh banyak orang dan bisa dipertanggungjawabkan 

3. Mempunyai perilaku yang mencerminkan pribadi yang mandiri, 

sportif serta memiliki pendalaman agama yang cukup kuat 

4. Mampu menjadi anggota masyarakat yang baik, peduli dengan 

lingkungan, mempunyai rasa sosial yang tinggi serta peduli terhadap 

orang lain terutama terhadap orang tua, saudara dan keluarga; 

5. Mampu menunjukkan kecintaannya terhadap ilmu serta menghayati 

hikmah-hikmahnya.10 

 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

kehidupan semakin kompleks dan kebutuhan semakin meningkat. Perlunya 

pengkajian dalam pembelajaran kitab kuning (Kitab Fathul Qorib) bagi 

manusia sangatlah di perlukan sebagai pengantar bagi langkah ijtihad dan 

pembinaan hukum Islam tentang kaidah fiqh secara jelas dan terarah. Juga 

sebagai materi pokok dalam memahami, menafsirkan, dan menerapkan 

bagian dari hukum Islam yang dianjurkan. Selain itu, juga sebagai upaya 

untuk memenuhi kebutuhan umat manusia secara universal yang memberikan 

kontribusi pengetahuan bagi kemajuan ilmu hukum sendiri melalui berbagai 

studi dan sesuai dengan tujuan pengkajian kitab kuning untuk mendidik 

generasi ke generasi berikutnya. 

 
 

10 Sofchah Sulistyowati, Cara Belajar Yang Efektif dan Efisien (Pekalongan: Cinta 
Ilmu,2001), 91. 
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11 Observasi di SMP Darussyafaah, 12 oktober 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Pada mulanya pembelajaran fathul qorib hanya diajarkan di pondok 

pesantren (lembaga pendidikan non-formal) saja, akan tetapi dewasa ini 

sudah ada lembaga pendidikan formal yang telah memasukkannya ke dalam 

muatan lokal dan mengajarkannya dalam pengajaran sehari-hari sebagai mata 

pelajaran tambahan. Salah satu sekolah yang memasukkan pembelajaran 

Fathul Qorib dalam pengajaran sehari-hari adalah SMP Darussyafaah 

Genteng Banyuwangi. SMP Darussyafaah merupakan Sekolah Menengah 

Pertama berbasis swasta yang berada di bawah pimpinan Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan juga berada dibawah 

naungan Yayasan Raudlatut Tholabah Desa Setail Kecamatan Genteng 

Kabupaten Banyuwangi. 

Pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib merupakan kegiatan 

keagamaan di SMP Darussyafaah yang mengkaji atau mengajarkan siswa 

dalam memahami ilmu fiqh yang ada dalam kitab fathul qorib. Selain itu, 

kegiatan tersebut mengajarkan siswa untuk bisa membaca, menerjemahkan 

atau memurodi, serta menjelaskan materi yang telah di bahas dalam kitab 

fathul qorib.11 

Pembelajaran fiqh memiliki kontribusi dalam memberikan pengalaman 

riil pada aspek spiritual dari praktek ibadah dalam Islam. Pembelajaran 

tersebut memikul tanggung jawab yang besar sehingga perlu menjadikannya 

sebagai media strategis dalam penanaman kesadaran dan kesalehan pada 

peserta didik. Dalam hal ini fiqih  menjadi pelajaran  yang  cukup  penting 
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12 Ahmad Makhi, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 16 Desember 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

sehingga mengarah kepada tujuan yang hendak dicapai dan memberi motivasi 

kepada peserta didik agar mampu memahami, melaksanakan, dan 

mengamalkan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah mahdhoh dan 

muamalah serta dapat mempraktekkannya dengan benar dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Berdasarkan hasil wawancara, dengan adanya pembelajaran fiqh 

melalui kitab fathul qorib di SMP Darussyafaah Genteng Banyuwangi, siswa 

juga dapat menguasai kaidah bahasa arab terutama nahwu shorof. Untuk itu 

perlu disadari bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Qur’an dan Hadist, 

yang diturunkan dalam bentuk bahasa arab. Penguasaan bahasa arab tidak 

terlepas dari penguasaan kitab kuning, Al-Qur’an dan hadist tidak akan 

dipahami secara baik kalau tidak pandai membaca kitab atau memahami cara 

membaca kitab kuning dengan baik. Barang siapa yang pandai membaca 

kitab kuning, terutama kitab fathul qorib merupakan suatu kebanggaan, 

karena membaca kitab pada saat ini merupakan hal yang langka, karena tidak 

semua orang bisa, apalagi jika seseorang itu tidak pernah menempuh 

pendidikan pesantren, madrasah diniyah, atau pada pendidikan Islam. Dan 

materi fiqh pun begitu penting karena berkaitan dengan aturan-aturan hukum 

sehari-hari.12 

Berdasarkan pemaparan aspek di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian lebih lanjut tentang rogram pendalaman materi fiqh di 

SMP Darussyafaah dengan judul “Implementasi Pembelajaran Fiqh 
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Melalui Kitab Fathul Qorib di Sekolah Menemgah Pertama 

Darussyafaah Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Tahun 

Pelajaran 2021/2022”. 

B. Fokus Penelitian 

 

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib di 

Sekolah Menengah Pertama Darussyafaah Kecamatan Genteng Kabupaten 

Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib di 

Sekolah Menengah Pertama Darussyafaah Kecamatan Genteng Kabupaten 

Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022? 

3. Bagaimana evaluasi pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib di 

Sekolah Menengah Pertama Darussyafaah Kecamatan Genteng Kabupaten 

Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana perencanaan pembelajaran fiqh melalui 

kitab fathul qorib di Sekolah Menengah Pertama Darussyafaah Kecamatan 

Genteng Kabupaten Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022 
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2. Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pembelajaran fiqh melalui 

kitab fathul qorib di Sekolah Menengah Pertama Darussyafaah Kecamatan 

Genteng Kabupaten Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022 

3. Untuk mendeskripsikan bagaimana evaluasi pembelajaran fiqh melalui 

kitab fathul qorib di Sekolah Menengah Pertama Darussyafaah Kecamatan 

Genteng Kabupaten Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan 

setelah selesai melakukan penelitian. Adapun manfaat teoritis dan praktis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

 

Diharapkan penelitian menghasilkan sumbangsih pengetahuan dalam 

bidang Pendidikan Agama Islam, khususnya terkait dengan pembelajaran 

fiqh melalui kitab fathul qorib. 

2. Manfaat Praktis 

 

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

a. Bagi Peneliti 

 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tolak ukur dalam 

pengetahuan dan wawasan terkait dengan pembelajaran fiqh melalui 

kitab fathul qorib, serta sebagai sarana dalam pengembangan kelimuan 

dalam keterampilan penelitian dan penyusunan karya ilmiah. 

b. Bagi Lembaga 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

masukan bagi lembaga yaitu SMP Darussyafaah, sebagai bahan acuan 

dan pertimbangan dalam pelaksanaan pembelajaran fiqh melalui kitab 

fathul qorib. 

c. Bagi Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember 

 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan 

literatur dan referensi bagi UIN KHAS Jember dan mahasiswa yang 

mengembangkan kajian dalam bidang Pendidikan Agama Islam. 

d. Bagi pembaca 

 

Penelitian ini diharapkan memberi informasi terkait pembelajaran 

fiqh melalui kitab fathul qorib di SMP Darussyafaah Kecamatan 

Genteng Kabupaten Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022. 

E. Definisi Istilah 

 

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang 

menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Adapun definisi 

istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran Fiqh 

 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan 

siswa yang saling bertukar informasi. Sedangkan Fiqh adalah ilmu yang 

menerangkan hukum-hukum syara’ atau suatu ilmu yang mempelajari 

bermacam-macam aturan hidup bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari 

berdasarkan dalil-dalil yang jelas. 
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Pembelajaran fiqh merupakan proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik pada suatu lingkungan belajar untuk mempelajari ilmu yang 

menerangkan hukum-hukum syara’ atau bermacam-macam aturan hidup 

bagi manusia berdasarkan dalil-dalil yang jelas. Pembelajaran Fiqh yang 

dimaksud dalam penelitian ini yaitu rangkaian pembelajaran yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam membelajarkan fiqh melalui 

kitab fathul qorib. 

2. Kitab Fathul Qorib 

 

Kitab fathul qorib merupakan sebuah kitab yang dikarang oleh ulama 

terdahulu yaitu Qosyim Al-Ghozy, juga salah satu kitab fiqih yang wajib 

dipelajari kalangan pesantren salaf di Indonesia. Kitab ini dalam pesantren 

lebih di kenal dengan istilah kitab kuning atau kitab gundul. Kitab fathul 

qorib termasuk kitab yang mendapatkan perhatian besar di pesantren, 

karena ilmunya berkaitan langsung dengan masyarakat yang meliputi 

aktifitas ibadah maupun muamalah yang terjadi dengan manusia secara 

langsung. Sehingga pembelajaran kitab fathul qorib diartikan sebagai 

proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dalam mempelajari 

materi pembelajaran yang ada dalam kitab fathul qorib. 

Berdasarkan definisi istilah tersebut yang dimaksud dengan 

Implementasi Pembelajaran Fiqh Melalui Kitab Fathul Qorib Di SMP 

Darussyafaah Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi adalah suatu 

pelaksanaan kegiatan keagamaan yang membelajarkan materi fiqh kepada 
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peserta didik melalui pembelajaran kitab fathul qorib di SMP Darussyafaah 

Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022. 

F. Sistematika Pembahasan 

 

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan 

skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Supaya lebih 

terstruktur dan mudah dipahami, maka perlu sistematika pembahasan yang 

runtut. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bagian awal terdiri dari: halaman judul, persetujuan pembimbing, 

pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar 

tabel, daftar gambar dan daftar pustaka. 

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang 

masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi 

istilah, dan sistematika pembahasan. 

Bab dua merupakan kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian 

terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan dan kajian 

teori. 

Bab tiga berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari: pendekatan 

dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan 

data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian. 

Bab empat berisi penyajian data dan analisi data. Pada bagian ini 

membahas tentang gambaran obyek penelitian, penyajian dan analisis, serta 

pembahasan temuan. 
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Bab lima yaitu penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagian ini 

adalah akhir dari penulisan karya ilmiah dan merupakan kesimpulan dari 

penelitian yang telah dilakukan. Serta terdapat saran-saran yang berkaitan 

dengan pembahasan dari objek penelitian. 



 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Terdahulu 

 

Pada bagian ini dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait 

dengan penelitian yang hendak dilakukan antara lain: 

1. Lena Susanti, 2021. Skripsi dengan judul “Implementasi Metode Sorogan 

Dalam Pembelajaran Fiqih Pada Kitab Fathul Qorib di Pondok Pesantren 

Hidayatul Mubtadi-in Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo”.13 

Pada penelitian tersebut membahas tentang Implementasi atau 

penerapan metode sorogan dalam pembelajaran fiqih pada kitab fathul 

qorib di pondok pesantren Hidayatul Mubtadi-in kecamatan Rimbo Ulu 

kabupaten Tebo, dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Latar 

belakang peneliti mengangkat judul tersebut didasarkan pada 

permasalahan yang terjadi pada pembelajaran kitab kuning dengan 

menggunakan metode sorogan yaitu santri mengalami kesulitan dalam 

membaca kitab kuning khususnya Nahwu Shorof. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui penerapan, kendala, dan pencapaian metode 

sorogan dalam pembelajaran fiqh pada kitab fathul qarib di Pondok 

Pesantren Hidayatul Mubtadi-in Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo. 

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan metode 

sorogan dalam pembelajaran fikih pada kitab Fathul Qorib di pondok 

pesantren Hidayatul Mubtadi-in diterapkan sudah hampir maksimal. Saat 
 

13 Lena Susanti, Implementasi Metode Sorogan Dalam Pembelajaran Fiqih Pada Kitab 

Fathul Qorib di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-in Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, 
(Skripsi, UIN Sulthanthaha Saifuddin, 2021) 
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proses pembelajaran fikih pada membaca kitab fathul qorib, ustad dan 

santri melaksanakan metode sorogan dengan baik. Metode sorogan juga 

sangat membantu santri dalam membaca dan memahami kitab fathul qorib 

dengan baik. 

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan terletak pada kesamaan dalam membahas pembelajaran 

fiqih pada kitab fathul qorib. Sedangkan perbedaannya terletak pada 

pembahasan yang mana dalam penelitian terdahulu lebih fokus pada 

penerapan metode sorogan. 

2. Inayah, 2020. Skripsi dengan judul “Implementasi Unit Kegiatan Mandiri 

Dalam Pembelajaran Fiqih Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Banyuwangi 

Tahun 2019/2020”.14 

Pada penelitian tersebut membahas tentang implmentasi unit 

kegiatan mandiri dalam pembelajaran fiqh di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri Banyuwangi Tahun 2019/2020, dengan pendekatan penelitian 

kualitatif dan jenis penelitian lapangan (filed research). Latar belakang 

peneliti mengangkat judul ini adalah bahwa sebagian besar teknik dan 

suasana pengajaran di Madrasah-madrasah dalam pembelajaran fiqih yang 

digunakan guru lebih menekankan pada ranah kognitif saja dan 

mengabaikan ranah afektif dan psikomotorik. Sehingga pada implementasi 

unit kegiatan belajar mengajar (UKBM) yang memungkinkan tumbuhnya 

kemandirian dan pengalaman peserta didik untuk terlibat aktif dalam 

 

14 Inayah, Implementasi Unit Kegiatan Mandiri Dalam Pembelajaran Fiqih Di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Banyuwangi Tahun 2019/2020, (Skripsi, IAIN Jember, 2020). 
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penguasaan kompetensi secara utuh melalui pembelajaran yang berpusat 

kepada siswa (student active), yang mendorong kemampuan berfikir 

tingkat tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan secara 

mendalam tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran 

fikih pada Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM) di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 1 Banyuwangi Tahun Pelajaran 2019/2020. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan 

pembelajaran fikih pada unit kegiatan belajar mandiri yaitu menyusun 

kalender pendidikan, rencana pekan efektif, program semester, program 

tahunan, dan meyusun silabus dan RPP sesuai dengan prosedur dari 

pemerintah. Pelaksanaan pembelajaran fikih pada unit kegiatan belajar 

mandiri ada beberapa tahapan yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan 

penutup. Evaluasi pembelajaran fikih pada unit kegiatan belajar mandiri 

menggunakan tiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan terletak pada kesamaan membahas tentang pembelajaran 

fiqh serta fokus penelitian yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada kegiatan yang dilakukan dalam 

pembelajaran fiqh yaitu unit kegiatan belajar mandiri. 

3. Fahmi Fardiansyah, 2019. Tesis dengan judul “Internalisasi Fikih Ibadah 

Melalui Pembelajaran Kitab Fathul Qorib (Studi Multi Situs Pondok 
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Pesantren Anwarul Huda dan Pondok Pesantren Sabilurrosyad 

Malang)”.15 

Pada penelitian tersebut membahas tentang internalisasi atau 

pendalaman fiqih ibadah melalui pembelajaran kitab fathul qorib di 

Pondok Pesantren Anwarul Huda dan Pondok Pesantren Sabilurrosyad 

Malang , dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Latar belakang 

peneliti mengangkat judul tersebut didasarkan pada beberapa hal yang 

terlewatkan dari pihak santri maupun pesantren dalam mengajarkan fikih 

ibadah yaitu internalisasi. Selain itu, ada beberapa kasus yang didapati 

peneliti yaitu banyak santri yang belum menerapkan fikih ibadah dengan 

benar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses 

internalisasi dan hasil internalisasi fikih ibadah melalui pembelajaran kitab 

fathul qorib kepada santri di Pondok Pesantren Anwarul Huda dan Pondok 

Pesantren Sabilurrosyad Malang. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa proses internalisasi yang diterapkan dan 

dikembangkan baik oleh Pondok Pesantren Anwarul Huda dan Pondok 

Pesantren Sabilurrosyad ada 5, yaitu: pertama, tahap perumusan visi, misi, 

dan tujuan pesantren, kedua, membentuk penyusunan perencanaan 

strategis internalisasi, ketiga, membentuk pendekatan dalam internalisasi 

fikih ibadah, keempat, membentuk strategi, metode, dan taktik 

pembelajaran, kelima, melakukan evaluasi internalisasi. 

 
 

15 Fahmi Fardiansyah, Internalisasi Fikih Ibadah Melalui Pembelajaran Kitab Fathul 

Qorib (Studi Multi Situs Pondok Pesantren Anwarul Huda dan Pondok Pesantren Sabilurrosyad 
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Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan terletak pada kesamaan dalam membahas fiqih melalui 

pembelajaran kitab fathul qorib. Sedangkan perbedaannya terletak pada 

pembahasan yang mana dalam penelitian terdahulu lebih fokus pada 

proses internalisasi fikih ibadah melalui pembelajaran kitab fathul qorib 

yang terdiri dari 5 tahap. 

4. Sodikin, 2020. Skripsi dengan judul “Implementasi Pembelajaran Fiqih 

Materi Sholat Melalui Media Audio Visual Bagi Siswa-Siswi Kelas IV 

Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Syafi’iyah Pancakarya Ajung Kabupaten 

Jember”.16 

Pada penelitian tersebut membahas tentang implementasi 

pembelajaran fiqih materi sholat melalui media audio visual bagi siswa- 

siswi kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Syafi’iyah Pancakarya 

Ajung Kabupaten Jember, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan 

jenis penelitian deskriptif. Latar belakang dalam penelitian ini adalah 

Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Syafi’iyah mencetak peserta didik menjadi 

insan yang berilmu, beriman, dan bertaqwa, menjalankan syari’at Islam 

didalam kesehariannya. Melalui rencana pembelajaran yang terstruktur dan 

terarah khususnya materi shalat melalui media audio visual bagi siswa 

kelas IV dilaksanakan dengan memperhatikan karakter peserta didik agar 

kegiatan pembelajaran terlaksana dalam suasana kondusif dan 

menyenangkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

16 Sodikin, Implementasi Pembelajaran Fiqih Materi Sholat Melalui Media Audio Visual 

Bagi Siswa-Siswi Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Syafi’iyah Pancakarya Ajung 
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Sulamul Huda Siwalan Mlarak Ponorogo, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran fiqh materi shalat 

bagi siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Syafi’iyah. 

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa perencanaan 

pembelajaran yang terstruktur dan terarah memudahkan guru dan peserta 

didik dalam pembelajaran fiqih materi shalat bagi siswa kelas IV. 

Pelaksanaan pembelajaran yang terarah dan menyenangkan membuat 

siswa semanat dan antusias dalam belajar serta tidak membosankan. 

Evaluasi dilakuka oleh guru melalui hafalan do’a-do’a sholat, praktek, 

serta tes tulis formatif. 

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan terletak pada kesamaan membahas tentang pembelajaran 

fiqh serta fokus penelitian yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada materi dan media yang diterapkan 

yaitu materi sholat dan media audio visual. 

5. Zulfa Okta Priani, 2021. Skripsi dengan judul “Pembelajaran Kitab Fiqih 

Fathul Qorib Kelas XI A IPS di MA Sulamul Huda Siwalan Mlarak 

Ponorogo”.17 

Pada penelitian tersebut membahas tentang pembelajaran kitab fiqih 

fathul qorib di sebuah lembaga pendidikan yaitu di MA Sulamul Huda 

Siwalan Mlarak Ponorogo, dengan menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Latar belakang pseneliti mengangkat judul tersebut didasarkan 

pada pentingnya pengaruh pembelajaran berbasis kitab kuning dalam 

 

17 Zulfa Okta Priani, Pembelajaran Kitab Fiqih Fathul Qorib Kelas XI A IPS di MA 
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meningkatkan pemahaman siswa, serta melihat perkembangan para siswa 

dalam pembelajaran berbasis kitab kuning. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan implikasi 

pembelajaran kitab fiqih fathul qorib kelas XI A IPS di MA Sulamul Huda 

Siwalan Mlarak Ponorogo. 

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran kitab fiqih fathul qorib di kelas XI A IPS MA Sulamul Huda 

Siwalan Mlarak Ponorogo dilaksanakan setiap hari senin jam ke-3 

pelajaran atau pada pukul 08.50-09.30 WIB dengan metode sorogan dan 

peta konsep. Selama proses pembelajaran berlangsung guru lebih aktif 

berinteraksi dengan siswa. Adapun Implikasi atau kontribusi pembeljaran 

kitab fathul qorib di kelas XI A IPS MA Sulamul Huda Siwalan Mlarak 

Ponorogo adalah mampu menumbuhkan pemahaman yang dapat 

membentuk karakter sikap siswa. 

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan terletak pada kesamaan dalam membahas pembelajaran 

kitab fathul qorib di lembaga pendidikan. Sedangkan perbedaannya 

terletak pada pembahasan yang mana dalam penelitian terdahulu lebih 

fokus pada pengembangan materi Hudud dalam kitab fathul qorib. 

Secara singkat, berikut peneliti petakan tentang persamaan dan 

perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini: 
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Tabel 2.1 

 

Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan dengan Judul yang 

Diangkat oleh Peneliti 

No Nama Judul Persamaan Perbedaan 

1 2 3 4 5 

1 Lena 

Susanti, UIN 

Sulthanthaha 

Saifuddin, 

2021. 

Implementasi 

Metode 

Sorogan 

Dalam 

Pembelajaran 

Fiqih Pada 

Kitab Fathul 
Qorib  di 

Pondok 

Pesantren 

Hidayatul 

Mubtadi-in 

Kecamatan 

Rimbo Ulu 

Kabupaten 

Tebo 

Persamaan 

dalam penelitian 

ini adalah: 

Membahas 

pembelajaran 

fiqih pada kitab 

fathul qorib 

Menggunakan 

jenis penelitian 

kualitatif. 

Perbedaan 

dalam 

penelitian   ini 

dengan 

penelitian 

sebelumnya 

adalah 

penelitian 

terdahulu 

memfokuskan 

pada 

implementasi 

atau penerapan 

metode dalam 

pembelajaran 

fiqih pada kitab 

fathul   qorib 

yaitu metode 

sorogan. 

 

Sedangkan pada 

penelitian   ini 

peneliti   akan 

meneliti tentang 

Implementasi 

pembelajaran 

fiqh melalui 

pembelajaran 

kitab  fathul 

qorib dengan 

metode klasikal 

dan individual. 

2. Inayah, 

IAIN 

Jember, 

2020 

Implementasi 

Unit Kegiatan 

Mandiri 

Dalam 

Pembelajaran 

Fiqih Di 

Persamaan 

dalam penelitian 

ini adalah: 

Membahas 

pembelajaran 

fiqih. 

Perbedaan 

dalam 

penelitian ini 

dengan 

penelitian 

sebelumnya 
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  Madrasah 

Tsanawiyah 

Negeri 

Banyuwangi 

Tahun 

2019/2020 

Menggunakan 

jenis penelitian 

kualitatif. 

adalah 

penelitian 

terdahulu 

memfokuskan 

pada  unit 

kegiatan 

mandiri dalam 

pembelajaran 

fiqih   di 

Madrasah 

Tsanawiyah. 

 

Sedangkan pada 

penelitian  ini 

peneliti  akan 

meneliti tentang 

Implementasi 

pembelajaran 

fiqih melalui 

kitab fathul 

qorib di Sekolah 

Menengah 

Pertama. 

3. Fahmi 

Fardiansyah, 

UIN 

Maulana 

Malik 

Ibrahim 

Malang, 

2019 

Internalisasi 

Fikih Ibadah 

Melalui 

Pembelajaran 

Kitab  Fathul 

Qorib (Studi 
Multi  Situs 

Pondok 

Pesantren 

Anwarul Huda 

dan Pondok 

Pesantren 

Sabilurrosyad 

Malang) 

Persamaan 

dalam penelitian 

ini adalah: 

. membahas 

internalisasi 

fikih melalui 

pembelajaran 

kitab  fathul 

qorib. 

Menggunakan 

jenis penelitian 

kualitatif. 

Perbedaan 

dalam 

penelitian ini 

dengan 

penelitian 

sebelumnya 

adalah 

penelitian 

terdahulu 

memfokuskan 

pada  proses 

internalisasi 

fikih ibadah 

melalui kitab 
fathul qorib 

yang terdiri dari 

5 tahap. 

 

Sedangkan pada 

penelitian ini 

peneliti akan 

memfokuskan 

pada 
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    implementasi 

pembelajaran 

fiqh yang 

meliputi 

perencanaan, 

pelaksanaan 

serta evaluasi. 

4. Sodikin, 

IAIN 

Jember, 

2020. 

Implementasi 

Pembelajaran 

Fiqih Materi 

Sholat Melalui 

Media  Audio 

Visual   Bagi 

Siswa-Siswi 

Kelas  IV 

Madrasah 

Ibtidaiyah 

Salafiyah 

Syafi’iyah 

Pancakarya 

Ajung 

Kabupaten 

Jember. 

Persamaan 

dalam penelitian 

ini adalah: 

Membahas 

pembelajaran 

fiqih. 

Menggunakan 

jenis penelitian 

kualitatif. 

Perbedaan 

dalam 

penelitian ini 

dengan 

penelitian 

sebelumnya 

adalah 

penelitian 

terdahulu 

memfokuskan 

pada 

Pembelajaran 

fiqih materi 

sholat melalui 

media audio 

visual. 

 

Sedangkan pada 

penelitian  ini 

peneliti  akan 

memfokuskan 

pada 

implementasi 

pembelajaran 

fiqh melalui 

kitab fathul 

qorib. 

5. Zulfa Okta 

Priani, IAIN 

Ponorogo, 

2021. 

Pembelajaran 

Kitab    Fiqih 

Fathul  Qorib 

Kelas  XI  A 

IPS di   MA 

Sulamul Huda 

Siwalan 

Mlarak 

Ponorogo 

Persamaan 

dalam penelitian 

ini adalah: 

. membahas 

pembelajaran 

kitab  fathul 

qorib di  suatu 

lembaga 

pendidikan 
. Menggunakan 

Perbedaan 

dalam 

penelitian ini 

dengan 

penelitian 

sebelumnya 

adalah 

penelitian 

terdahulu 

memfokuskan 



24 
 

 

 

 

 

 
 

   jenis penelitian 

kualitatif. 

pada 

pengembangan 

materi hudud 

dalam kitab 

fathul qorib 

 

Sedangkan pada 

penelitian  ini 

peneliti akan 

memfokuskan 

proses 

implementasi 

atau penerapan 

pembelajaran 

fiqh  yang 

mengkaji materi 

dalam kitab 

fathul qorib. 
 

 

Dari ketiga paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

fiqih melalui kitab fathul qorib meliputi pada tiga aspek yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi. Akan tetapi, terkait perbedaan dalam proses 

pembelajarannya dari ketiga penelitian terdahulu, adakalanya yang 

meneliti pada metode pembelajarannya yaitu metode sorogan, dan ada juga 

yang meneliti ke pengembangan materi fiqh yaitu materi hudud pada kitab 

fathul qorib. 

 
 

B. Kajian Teori 

 

1. Pembelajaran Fiqh 

 

Definisi pembelajaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

diartikan sebagai cara, proses, dan perbuatan yang menjadikan makhluk 
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hidup itu belajar.18 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 pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran 

dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik.19 

Dengan kata lain, pembelajaran dapat diartikan sebagai proses untuk 

membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. 

Fiqh adalah ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum syar’i amali 

(praktis) yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang 

mendalam terhadap dalil-dalilnya yang terperinci dalam nash (al-Qur’an 

dan hadist).20 Fiqh menurut bahasa adalah faham atau pemahaman yang 

benar terhadap apa yang dimaksudkan. Sebagai contoh penggunaannya 

dapat ditemukan dalam pernyataan Nabi: 
 

 

 

َمْن يُِرِدهللا بِِه َخْيًرا يُفَق ِْههُ فِي الِد ْيِن )رواه البخاري 

 ومسلم(

 

“Barang siapa yang dikehendaki Allah dalam kebaikan, Allah 

memberikan pemahaman yang sebenarnya tentang agama”. (HR. 

Bukhari-Muslim). 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

18 Dapertemen Pendidikan dan Budaya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
19 Ahdar Djamaluddin dan Wardana, Belajar dan Pembelajaran (Sulawesi Selatan: CV. 

Kaaffah Learning Center, 2019), 13. 
20 Saifuddin Mujtaba, 19. 
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Sedangkan menurut istilah adalah: 

 

 

 اَْلِعْلُم بِاَّلَْحَكاِم الشَّْرِعيَِة اَلَّتِى َطِرْيقَُها اَِّْلْجتَِهادُ 

 

“fiqh menurut istilah ialah mengetahui hukum-hukum agama Islam 

dengan cara atau jalan ijtihad”.21 

Penggunaan istilah fiqh pada mulanya mencakup hukum-hukum 

agama secara keseluruhan, baik hukum-hukum yang berkaitan dengan 

keyakinan (aqidah) maupun yang berkaitan dengan hukum-hukum praktis 

(‘amaliyah) dan akhlak. Dalam tradisi fuqaha (ahli hukum Islam), 

pengertian fiqh sama dengan istilah ilmu syari’ah, yakni pengetahuan 

tentang syari’ah; pengetahuan tentang hukum-hukum perbuatan mukallaf 

secara terinci berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur’an dan Sunnah dengan 

cara istinbath al-ahkam, yakni penggalian, penjelasan, dan penerapan 

hukum.22 

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan pembelajaran fiqh 

adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik pada suatu 

lingkungan belajar dalam mempelajarai ilmu tentang hukum-hukum syar’i 

amali (praktis) atau perbuatan mukallaf melalui pemahaman yang 

mendalam terhadap dalil-dalilnya yang terperinci dalam nash (al-Qur’an 

dan hadist). Selain itu, pembelajaran fiqh juga diartikan sebagai suatu 

proses memahami atau mendalami pokok-pokok hukum Islam dan tata 

cara pelaksanaannya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

21 Saifuddin Mujtaba, 3. 
22 Saifudin Nur, 15. 
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Dalam proses pembelajaran fiqh terdapat beberapa komponen 

penting yaitu: 

a. Perencanaan Pembelajaran 

 

Perencanaan merupakan keselurahan proses pemikiran dan 

penentuan semua aktivitas yang akan dilakukan pada masa yang akan 

datang dalam rangka mencapai tujuan. Definisi lain dari perencanaan 

yaitu kegiatan yang meliputi: a) pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan 

organisasi, b) penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, 

metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai 

tujuan.23 

Perencanaan pembelajaran merupakan proses pembuatan 

keputusan mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam proses 

pembelajaran, pemilihan materi pembelajaran, metode pembelajaran, 

media pembelajaran, dan rencana evaluasi pembelajaran yang 

digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku.24 

Penerapan kegiatan perencanaan dalam kegiatan pembelajaran 

merupakan suatu upaya untuk menentukan berbagai kegiatan yang akan 

dilakukan dalam kaitan untuk mencapai tujuan dari proses 

pembelajaran tersebut. Dalam konteks pendidikan berbasis kompetensi, 

maka tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut adalah 

kompetensi   yang    harus   dimiliki   siswa,    sehingga   perencanaan 
 

23 Sugeng Listyo Prabowo,Perencanaan Pembelajaran (Malang:UIN Maliki Press,2010), 1. 
24 Mukni’ah, Perencanaan Pembelajaran Sesuai Kurikulum KTSP & K-13 (Jember: IAIN 

Jember Press, 2016), 11. 
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27 Noor Harisudin, Pengantar Ilmu Fiqh (Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2019), 5. 

 

 

 

 

 

 

 

pembelajaran merupakan suatu upaya yang menentukan kegiatan yang 

akan dilakukan dalam kaitan dengan upaya mencapai kompetensi yang 

diharapkan.25 

Dalam proses perencanaan pembelajaran terdapat beberapa poin 

penting yang berhubungan dengan pembelajaran fiqh, diantaranya: 

1) Tujuan Pembelajaran 

 

Tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku 

atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 

dan tujuan dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang 

spesifik.26 Dengan adanya tujuan maka hasil belajar dapat diketahui 

terhadap perubahan yang bernilai positif ataupun sebaliknya. 

Adapun tujuan mempelajari ilmu fiqh adalah untuk 

mengetahui hukum-hukum fiqh atau hukum-hukum syar’i atas 

perbuatan dan perkataan manusia. Selanjutnya, setelah mengetahui, 

tujuannya agar hukum fiqh tersebut diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari.27 Sedangkan tujuan adanya pembelajaran fiqh diarahkan 

untuk mengantarkan peserta didik dapat memahami pokok-pokok 

hukum Islam dan tata cara pelaksanaannya untuk diapikasikan dalam 

kehidupan sehingga menjadi muslim yang selalu taat menjalankan 

syariat Islam secara benar. 

 

 

 

 

25 Sugeng Listyo Prabowo, 2. 
26 Sarwan, Belajar & Pembelajaran (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 12. 
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29 Ahmad Sunarto, Terjemah Fathul Qorib Jilid 1 & 2 (Surabaya: Al-Hidayah), 5 

 

 

 

 

 

 

 

2) Materi Pembelajaran 

 

Materi pembelajaran meruapakan segala sesuatu yang menjadi 

bagian isi dari kurikulum yang harus dikuasai peserta didik sesuai 

dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam rangka 

pencapaian standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam satuan 

pendidikan tertentu.28 

Adapun materi pembelajaran fiqh yang terdapat dalam kitab 

fathul qorib yaitu:29 

a) Hukum-Hukum Thaharah (bersuci) 

 

Di dalam bab thaharah terdiri dari 13 pasal yaitu: 

 

- Menjelaskan tentang benda yang kena najis dan benda-benda 

yang bisa suci sebab melalui proses penyamakan dan benda 

yang tidak bisa menjadi suci. 

- Menjelaskan tentang wadah yang haram digunakan sebagai 

tempat air dan wadah yang diperbolehkan dipakainya. 

- Menjelaskan tentang menggunakan alat untuk bersiwak. 

 

- Menjelaskan tentang beberapa fardlunya wudhu. 

 

- Menjelaskan tentang istinja’ dan tata krama orang buang air 

besar. 

- Menjelaskan tentang beberapa perkara yang merusak 

(membatalkan) wudhu. 

- Menjalskan tentang hal-hal yang menyebabkan harus mandi. 
 

28 Rusydi Ananda, Perencanaan Pembelajaran (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan 

Pendidikan Indonesia (LPPI), 2019), 88. 
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- Menjelaskan tentang fardlunya mandi (syarat-syarat yang 

harus dipenuhi sewaktu sedang mandi). 

- Menjelaskan tentang mandi-mandi yang disunnahkan. 

 

- Menjelaskan mengusap muzah itu hukumnya diperbolehkan 

ketika wudhu saja, bukan ketika mandi, baik mandi wajib 

atau sunnah. 

- Menjelaskan tentang tayamum. 

 

- Menjelaskan tentang beberapa macam najis dan cara 

menghilangkannya. 

- Menjelaskan tentang haid, nifas, dan istihadlah. 

 

b) Hukum-Hukum Shalat 

 

Di dalam bab shalat terdiri dari 17 pasal yaitu: 

 

- Menjelaskan tentang syarat-syarat kewajiban mengerjakan 

shalat. 

- Menjelaskan tentang syarat-syarat shalat sebelum masuk 

(hendak melakukan) shalat. 

- Menjelaskan tentang rukun-rukun shalat. 

 

- Menjelaskan tentang beberapa perkara hal mana seorang 

perempuan berbeda dengan seorang laki-laki disaat sedang 

dalam shalat. 

- Menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan shalat. 

 

- Menjelaskan tentang banyaknya banyaknya bilangan rakaat- 

rakaat shalat. 
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- Menjelaskan hal yang ditinggalkan dari rangkaian kegiatan 

shalat. 

- Menjelaskan tentang beberapa waktu yang dimakruhkan 

mengerjakan shalat pada saat tersebut. 

- Menjelaskan tentang shalat berjamaah 

 

- Menjelaskan tentang mengqashar dan menjama’ shalat. 

 

- Menjelaskan syarat-syarat kewajiban melakukan shalat 

jum’at. 

- Menjelaskan tentang shalat shalat dua hari raya. 

 

- Menjelaskan tentang shalat gerhana. 

 

- Menjelaskan tentang beberapa hukum menjalankan shalat 

istisqa’. 

- Menjelaskan tentang tata cara melaksanakan shalat pada 

situasi terancam oleh serangan musuh dalam perang. 

- Menjelaskan tentang hukumnya memakai pakaian. 

 

- Menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan 

mayat, seperti memandikannya, mengkafaninya, 

menshalatinya, dan memakamkannya 

c) Hukum-Hukum Zakat 

 

Di dalam bab zakat terdiri dari 9 pasal yaitu: 

 

- Menjelaskan tentang permulaan nishab unta. 

 

- Menjelaskan tentang permulaan nishab sapi. 

 

- Menjelaskan tentang permulaan nishab kambing. 
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- Menjelaskan tentang kewajiban zakat harta orang yang 

berserikat. 

- Menjelaskan tentang nishab zakat emas. 

 

- Menjelaskan tentang nishab zakat tanaman dan buah-buahan. 

 

- Menjelaskan tentang menghitung-hitung nilai harga harta 

benda dagangan ketika sudah sampai akhir tahun. 

- Menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. 

 

- Menjelaskan tentang zakat itu harus diserahkan kepada 

delapan kelompok. 

d) Hukum-Hukum Puasa 

 

Di dalam bab puasa terdiri dari 1 pasal yaitu menjelaskan 

tentang i’tikaf. 

e) Hukum-Hukum Haji 

 

Di dalam bab haji terdiri dari dari 2 pasal yaitu: 

 

- Menjelaskan tentang hukum-hukum hal-hal yang diharamkan 

saat berihram. 

- Menjelaskan tentang beberapa macam dam (denda). 

 

f) Hukum-Hukum Jual Beli 

 

Di dalam bab jual beli terdiri dari 26 pasal yaitu: 

 

- Menjelaskan tentang riba. 

 

- Menjelaskan tentang hukum-hukum khiyar (memilih). 

 

- Menjelaskan tentang hukum-hukum salam (pesanan). 

 

- Menjelaskan tentang hukum-hukum gadai. 
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- Menjelaskan tentang terhalangnya orang bodoh dan orang 

yang jatuh miskin. 

- Menjelaskan tentang shuluh (perdamaian). 

 

- Menjelaskan tentang hawalah (peralihan). 

 

- Menjelaskan tentang hukum penanggungan (diaman). 

 

- Menjelaskan tentang hukum penanggungan selain uang 

(harta), yaitu penanggungan beberapa badan. 

- Menjelaskan tentang syirkah. 

 

- Menjelaskan tentang hukum wakalah (wakil-mewakilkan). 

 

- Menjelaskan tentang hukum-hukum iqrar. 

 

- Menjelaskan tentang hukum ‘ariyah (pinjaman). 

 

- Menjelaskan tentang hukum ghasab. 

 

- Menjelaskan tentang hukum-hukum syuf’ah. 

 

- Menjelaskan tentang hukum-hukum qiradl (pemberian 

modal). 

- Menjelaskan tentang hukum musaqat. 

 

- Menjelaskan tentang hukum ijarah (sewa menyewa dan 

perburuhan). 

- Menjelaskan tentang hukum ju’alah (pemberian perangsang). 

 

- Menjelaskan tentang hukum mukhabarah (memberi hasil 

sawah). 

- Menjelaskan tentang hukum ihyaa-ul mawaat (menghidupkan 

bumi mati). 
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- Menjelaskan tentang hukum-hukum wakaf. 

 

- Menjelaskan tentang hukum-hukum hibbah (pemberian). 

 

- Menjelaskan tentang hukum-hukum luqathah (barang 

temuan). 

- Menjelaskan tentang pembagian luqathah dan hukum 

masing-masing bagian. 

- Menjelaskan tentang hukum anak temuan. 

 

g) Hukum-Hukum Pembagian Waris dan Wasiat 

 

Di dalam bab waris dan wasiat terdiri dari 2 pasal yaitu: 

 

- Menjelaskan tentang pembagian yang sudah diperkirakan 

kepastiannya. 

- Menjelaskan tentang hukum-hukum wasiat. 

 

h) Hukum-Hukum Perkawinan dan Segala sesuatu yang 

berhubungan dengannya 

Di dalam bab perkawinan terdiri dari 18 pasal yaitu: 

 

- Menjelaskan tentang segala sesuatu yang menjadikan 

pernikahan tidak sah, kecuali dengan sesuatu tersebut. 

- Menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. 

 

- Menjelaskan tentang hukum-hukum maskawin. 

 

- Menjelaskan tentang walimah dalam upacara pernikahan 

adalah sunnah. 

- Menjelaskan tentang hukum-hukum gilir dan nusyuz. 
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- Menjelaskan tentang hukum-hukum khulu’ (perceraian 

dengan ganti). 

- Menjelaskan tentang hukum-hukum talak. 

 

- Menjelaskan tentang hukum talak orang merdeka, budak, dan 

sebagainya. 

- Menjelaskan tentang hukum-hukum rujuk. 

 

- Menjelaskan tentang hukum-hukum sumpah ila’. 

 

- Menjelaskan tentang hukum-hukum zhihar. 

 

- Menjelaskan tentang hukum-hukum qadzaf (menuduh zina) 

dan bersumpah li’an. 

- Menjelaskan tentang hukum-hukum idah dan macam-macam 

perempuan yang diidah. 

- Menjelaskan tentang macam-macam perempuan yang diidah 

dan hukum-hukumnya. 

- Menjelaskan tentang hukum-hukum istibra’ (pelunasan). 

 

- Menjelaskan tentang hukum-hukum radha’ (susunan). 

 

- Menjelaskan tentang hukum-hukum memberi nafkah 

beberapa kerabat. 

- Menjelaskan tentang hukum-hukum memelihara. 

 

i) Hukum-Hukum Jinayat (Pidana) 

 

Di dalam bab jinayat (pidana) terdiri dari 2 pasal yaitu: 

 

- Menjelaskan tentang hukum diat (denda). 

 

- Menjelaskan tentang hukum-hukum sumpah. 
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j) Macam-Macam Hukuman 

 

Di dalam bab hukumam terdiri dari 8 pasal yaitu: 

 

- Menjelaskan tentang hukum-hukum menuduh zina. 

 

- Menjelaskan tentang hukum-hukum beberapa minuman dan 

had yang berkaitan dengan meminum minuman. 

- Menjelaskan tentang hukum-hukum pemotongan bagi 

pencurian. 

- Menjelaskan tentang hukum-hukum perampok (pembegal). 

 

- Menjelaskan tentang hukum-hukum membela diri dan 

memperkosa binatang ternak. 

- Menjelaskan tentang hukum-hukum pemberontak. 

 

- Menjelaskan tentang hukum-hukum murtad. 

 

- Menjelaskan tentang orang yang meninggalkan shalat. 

 

k) Hukum-Hukum Jihad 

 

Di dalam bab jihad terdiri dari 3 pasal yaitu: 

 

- Menjelaskan tentang hukum-hukum alat dan perlengkapan 

yang dibawa musuh yang terbunuh dan pembagian harta 

rampasan. 

- Menjelaskan tentang harta faik atas yang berhak. 

 

- Menjelaskan tentang hukum-hukum perpajakan. 

 

l) Hukum-Hukum Buruan, Sembelihan, dan Makanan 

 

Di dalam bab buruan, sembelihan, dan makanan terdiri dari 3 

pasal yaitu: 
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- Menjelaskan tentang hukum beberapa makanan yang halal 

dari padanya dan selainnya. 

- Menjelaskan tentang hukum-hukum kurban. 

 

- Menjelaskan tentang hukum-hukum akikah. 

 

m) Hukum-Hukum Perlombaan dan Memanah 

 

n) Hukum-Hukum Sumpah dan Nazar 

 

Di dalam bab sumpah dan nazar hanya terdapat satu pasal yaitu 

menjelaskan tentang hukum-hukum nazar. 

o) Hukum-Hukum Peradilan dan Persaksian 

 

Di dalam bab peradilan dan persaksian terdiri dari 4 pasal yaitu: 

 

- Menjelaskan tentang hukum-hukum pembagian 

 

- Menjelaskan tentang hukum persaksian 

 

- Menjelaskan tentang syarat-syarat orang menjadi saksi 

 

- Menjelaskan tentang jenis-jenis hak ada dua macam 

 

p) Hukum-Hukum Memerdekakan Budak 

 

- Menjelaskan tentang hukum-hukum wala’ (tolong-menolong) 

 

- Menjelaskan tentang hukum-hukum tadbir (memudabbarkan 

budak). 

- Menjelaskan tentang hukum-hukum kitabah 

 

- Menjelaskan tentang hukum amat ummul walad. 

 

3) Metode Pembelajaran 

 

Metode adalah cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang telah disusun dalam kegitan 
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nyata agar tujuan yang sudah disusun tercapai secara optimal.30 

Metode pembelajaran adalah suatu cara yang dapat digunakan untuk 

membimbing peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, serta kecerdasan dengan melalui proses yang 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta 

didik untuk berpartisipasi secara aktif.31 

Ada beberapa metode yang digunakan terkait dengan 

pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib antara lain: 

a) Metode Wetonan atau Bandongan 

 

Wetonan atau Bandongan yaitu cara pengajarannya 

pendidik (kiai) membacakan materi ajar (isi kitab) didepan para 

santri, sedangkan para santri juga memegang teks dari kitab 

yang sama yang dibacakan oleh kiai. 

Metode pembelajaran ini biasanya berlangsung satu jalur 

(monolog), yakni kiai membacakan, menerjemahkan, dan juga 

memberi komentar, sedangkan santri atau anak didik 

mendengarkan penuh perhatian sambil mencatat makna harfiah 

dan memberikan simbol-simbol I’rob (kedudukan kata dalam 

struktur kalimatnya). 

 

 

 

30 Abdul Majid, Pembelajaran Tematik Terpadu (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 

150. 
31 Dirman dan Cicih Juarsih, Teori Belajar dan Prinsip-prinsip Pembelajaran yang 

Mendidik (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014) 
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b) Metode Sorogan 

 

Metode sorogan merupakan metode pembelajaran kitab 

secara individual, dimana santri menghadap secara bergiliran 

kepada guru satu persatu untuk membaca, menjelaskan dan atau 

menghafal pelajaran yang diberikan sebelumnya. Metode 

sorogan pada umunya diberikan kepada para santri dan 

memerlukan bimbingan secara individual. Akan tetapi justru 

metode sorogan inilah, yang paling dianggap urgen dari 

keseluruhan sistem pendidikan Islam tradisional, sebab metode 

ini menurut kesabaran, ketekunan, kerajian, ketaatan dan 

disiplin pribadi santri atau siswa.32 

c) Metode Klasikal 

 

Metode klasikal merupakan bentuk pengajaran dimana 

seorang guru dapat mengajar suatu kelompok dengan jumlah 

siswa yang tidak terbatas. Pembelajaran klasikal ini memberikan 

arti bahwa seorang guru melakukan dua kegiatan sekaligus yaitu 

mengelola kelas dan mengelola pembelajaran. Siswa yang 

jumlahnya kurang lebih 30 atau 40 siswa, pada waktu yang sama 

menerima bahan yang sama, umumnya kegiatan ini diberikan 

dalam waktu ceramah.33 

 

 

 

 

32 Darul Abror, Kurikulum Pesantren (Sleman: CV. Budi Utama, 2020), 30. 
33 Rosma Eka Putri, “Pelaksanaan Metode Pembelajaran Kitab Kuning Di Pondok 

Pesantren Tarbiyah Islamiyah Malalo”, Jurnal el-Hekam, Vol V, No. 2 (Desember 2020): 194. 
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d) Metode Musyawarah (Bahtsu Masa’il) 

 

Bahtsu masa’il secara harfiyah adalah membahas masalah- 

masalah. Santri berhimpun dalam kesempatan mengkaji suatu 

perkara dan mencari jalan keluarnya. Bahtsu masa’il bisa juga 

disamakan dengan problem solving dialogue yakni model dialog 

memecahkan masalah. Dalam kalangan pesantren kegiatan 

bahtsu masa’il merupakan landasan utama dan langkah awal 

dalam menyelesaikan segala persoalan. 

Metode pembelajaran ini dipergunakan untuk menganalisa 

satu persoalan dengan mengumpulkan sejumlah referensi 

sebagai alternatif jawaban dari persoalan yang dikaji. Biasanya 

sebelum bahtsu masa’il dilaksanakan santri akan diberikan soal 

atau masalah yang harus dipecahkan dengan mencari jawaban 

dari kitab kuning sebagai rujukan sebanyak-banyaknya, 

kesesuaian dan kevalidan dasar dasar jawaban juga harus 

diperhatikan. 

e) Metode Ceramah 

 

Metode ceramah merupakan cara yang digunakan dalam 

mengembangkan proses pembelajaran melalui cara penuturan 

(lecturer).34 Metode ceramah dapat dikatakan sebagai metode 

yang sifatnya tradisional adalah suatu metode didalam 

pendidikan dimana cara penyempaian materi-materi kepada 

 
34 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 194. 
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anak didik dilakukan dengan cara penerangan dan penuturan 

secara lisan.35 

Metode ini bagus jika penggunaannya betul-betul disiapkan 

dengan baik, didukung alat dan media, serta memperhatikan 

batas-batas kemungkinan penggunaannya. Hal yang perlu 

diperhatikan dengan metode ceramah adalah isi ceramah mudah 

diterima dan dipahami serta mampu menstimulasi pendengar 

(murid) untuk mengikuti dan melakukan sesuatu yang terdapat 

dalam isi ceramah. 

f) Metode Hafalan 

 

Metode hafalan atau metode mahfudhot adalah cara 

menyajikan materi pelajaran dengan menyuruh siswa untuk 

menghafal kalimat-kalimat berupa ayat-ayat Al-Qur’an , hadits, 

syair, cerita, kata-kata hikmah dan lain-lain.36 

Metode hafalan merupakan metode pembelajaran bahasa 

Arab yang hampir pasti menjadi sebuah program wajib di dunia 

pendidikan Islam, khususnya di pondok pesantren. Selain untuk 

mendapatkan pemahaman terhadap suatu materi, metode hafalan 

secara otomatis juga meningkatkan budaya membaca bagi para 

siswa atau santri. Oleh karena itu, para guru banyak yang 

 

 

 

 

35 Bukhari Umar, Hadist Tarbawi (Jakarta: Amzah, 2018) 135. 
36 Devi Suci Windariyah, “Kebertahanan Metode Hafalan Dalam Pembelajaran Bahasa 

Arab”, TA’LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam, Vol.1, No.1 (Juli 2018): 318. 
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menganjurkan siswanya untuk menghafal materi yang telah 

disampaikan.37 

4) Media Pembelajaran 

 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan dan merangsang terjadinya 

proses belajar peserta didik. Manfaat umum media pembelajaran 

diantaranya yaitu pembelajaran lebih jelas dan menarik, efisiensi 

waktu dan tenaga, proses pembelajaran lebih interaktif serta 

memperjelas penyajian pesan. Adapun jenis media pembelajaran 

pada umumnya ada 3 jenis, yaitu media grafis (gambar, grafik, 

poster, papan flanel, foto, dll), media audio (radio dan alat perekam 

lainnya) dan multimedia (proyektor LCD).38 

Guna dapat menciptakan media yang efektif dalam proses 

pembelajaran guru seharusnya memahami materi pembelajaran yang 

akan diajarkan, dan media apa yang cocok digunakan sebagai alat 

bantu dalam penyampaian materi tersebut. Selain itu, guru juga 

dituntut cerdas dalam menentukan macam dan jenis alat bantu yang 

akan digunakan dalam proses pembelajaran itu sendiri.39 

Berdasarkan teori di atas, bahwasanya media pembelajaran sangat 

 

 

 
 

37 Muhammad Hilmi Bahar Rusyadi dan Muassomah, “Metode Hafalan dalam 

Pembelajaran Nahwu di Madrasah Diniyah Kyai Mojo, Temblang, Jombang”, Al-Ma’rifah: Jurnal 
Budaya, Bahasa, dan Sastra Arab, Vol. 17, No. 2 (Oktober 2020): 119-126. 

38 Zainal Aqib, Model-Model, Media, dan Strategi Pembelajaran Kontekstual (Inovatif) 

(Bandung:Yrama Widya,2013)50. 
39 Septy Nurfadhilah, Media Pembelajaran (Jawa Barat: CV. Jejak, 2021), 9. 
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dibutuhkan sebagai suatu sistem terintegrasi dalam proses 

pembelajaran. 

b. Pelaksanaan Pembelajaran 

 

Pelaksanaan pembelajaran adalah proses yang diatur sedemikian 

rupa menurut langkah-langkah tertentu agar pelaksanaan mencapai hasil 

yang diharapkan.40 Dalam pelaksanaan pembelajaran memuat tiga 

kegiatan penting yaitu:41 

1) Pendahuluan 

 

Dalam pendahuluan, seorang pendidik melakukan kegiatan 

membuka pembelajaran. Pendahuluan bertujuan untuk 

mendekatkan guru kepada siswa-siswa dan untuk menciptakan 

hubungan yang harmonis antara guru dan siswa dan antara siswa 

dengan siswa lainnya. 

Tujuan lainnya adalah agar mengkondisikan para siswa 

supaya mereka siap melakukan kegiatan pembelajaran antara siswa 

dan guru harus saling mengenal terlebih dahulu agar 

menumbuhkan keakraban antara keduanya. 

2) Kegiatan Inti 

 

Kegiatan inti dalam proses pembelajaran merupakan kegiatan 

agar tercapainya tujuan pembelajaran dengan baik. Kegiatan ini 

merupakan     kegiatan     yang     bersifat     interaktif,     inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi agar semua bakat minat 
 

40 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar (Bandung: Sinar Baru, 2010), 134. 
41 Mukni’ah, Perencanaan Pembelajaran Sesuai Kurikulum KTSP & K-13 (Jember: IAIN 

Jember Press, 2016), 11. 
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dan perkembangan fisik serta psikologis siswa tersalurkan dengan 

baik. Dalam kegiatan inti pembelajaran, pendidik menyampaikan 

materi pembelajaran yang merupakan inti dari suatu proses 

pelaksanaan pembelajaran. 

3) Penutup 

 

Pada kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan siswa 

membuat rangkuman atau kesimpulan pelajaran, melakukan 

penilaian dan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan 

secara konsisten dan terprogram, memberikan umpan balik 

terhadap proses dan hasil pembelajaran, serta menyampaikan 

rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

c. Evaluasi Pembelajaran 

 

Evaluasi merupakan kegiatan identifikasi untuk melihat apakah 

suatu program yang telah direncanakan telah tercapai atau belum, 

berharga atau tidak, serta dapat pula digunakan untuk melihat tingkat 

efisiensi pelaksanaannya. Evaluasi berhubungan dengan keputusan nilai 

(value judgement). Evaluasi adalah proses yang sistematis untu 

mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk 

menentukan tingkat penguasaan peserta didik terhadap tujuan 

pembelajaran.42 

Evaluasi pembelajaran diartikan sebagai usaha mengumpulkan 

informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

 
42 Kadek Ayu Astiti, Evaluasi Pembelajaran (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2017), 3. 
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membuat keputusan akan perlu atau tidaknya memperbaiki suatu sistem 

pembelajaran sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.43 Dengan 

evaluasi dapat mengetahui sejauh mana efektif dan efisiensi atau 

tidaknya suatu pembelajaran serta mengetahui dimana letak kelemahan 

dan kelebihan dari suatu pembelajaran. 

Secara umum teknik evaluasi terbagi menjadi dua yaitu tes dan 

non tes. 

1) Tes 

 

Tes merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan dalam 

rangka melaksanakan kegiatan pengukuran. Tes adalah salah satu 

teknik penilaian yang terdiri dari sejumlah pertanyaan atau butir 

soal yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi 

melalui jawaban responden atau peserta didik dimana jawaban 

tersebut bisa dikategorikan benar dan salah.44 Ada beberapa bentuk 

evaluasi yang berupa tes diantaranya adalah: 

a) Tes Tertulis 

 

Tes tertulis (essay) merupakan bentuk tes dimana soal dan 

jawaban diberikan bentuk tulisan, tetapi dalam jawaban tidak 

selalu merespon dalam bentuk tulisan, dapat juga dalam bentuk 

yang lain misalnya memberi tanda, mewarnai, mengarsir, dan 

menggambar.45 

 
 

43 Muhammad Zaini, Pengembangan Kurikulum (Yogyakarta: TERAS, 2009), 142. 
44 Kadek Ayu Astiti, Evaluasi Pembelajaran, 33. 
45 Zaenal Arifin, Evaluasi Pembelajaran (Bandung: PT. Rosdakarya, 2019), 125. 
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b) Tes Lisan 

 

Tes lisan adalah tes yang dilaksanakan secara lisan, soal 

atau pertanyaan diberikan secara lisan dan jawaban yang 

diberikan juga dinyatakan secara lisan. Tes lisan digunakan 

untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam 

berkomunikasi serta pemahaman materi secara langsung oleh 

peserta didik.46 

2) Non Tes 

 

Penilaian non tes merupakan jenis penilaian yang dilakukan 

tanpa memberikan soal tes secara tertulis. Penilaian non tes 

biasanya digunakan untuk mengukur hasil belajar pada aspek 

afektif dan psikomotor. Instrumen penilaian dapat dilakukan 

dengan menggunakan lembar observasi atau kuisioner (angket).47 

Jenis penilaian yang menggunakan non tes diantaranya 

adalah sebagai berikut:48 

a) Penilaian Unjuk Kerja 

 

Pada tes unjuk kerja, umumnya dilakukan dengan cara 

menyuruh peserta tes untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang 

bersifat fisik (praktik). Tes bentuk perbuatan ini pada 

umumnya dapat digunakan untuk menilai proses maupun hasil 

(produk) dari suatu kegiatan praktik. 

 

46 Haryanto, Evaluasi Pembelajaran (Konsep dan Manajemen) (Yogyakarta: UNY Press, 

2020), 178. 
47 Kadek Ayu Astiti, Evaluasi Pembelajaran, 43. 
48 Kadek Ayu Astiti, 42. 
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b) Penilaian Proyek 

 

Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap 

suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode/waktu 

tertentu. Penilaian ini dilakukan untuk mendapat gambaran 

kemampuan menyeluruh secara kontekstual mengenai 

kemampuan siswa dalam menerapkan konsep dan pemahaman 

akan materi tertentu. Penilaian ini dapat dilakukan mulai dari 

perencanaan, proses selama pengerjaan, dan hasil proyek. 

c) Penilaian Sikap 

 

Penilaian sikap dilakukan untuk mengetahui 

kecenderungan perilaku spiritual dan sosial peserta didik. 

Penilaian sikap dapat dilakukan dengan cara yakni observasi, 

wawancara, serta laporan pribadi. 

2. Kitab Fathul Qorib 

 

Fathul Qorib al-Mujib fil syarhi Alfadh at-Taqrib disebut juga al- 

Qoul al-Mukhtar fi syarhi Ghoyah al-Ikhtisor adalah buah karya 

Syamsuddin Abu abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin 

Muhammad al-Ghazy (wafat 981 H). Kitab ini merupakan bentuk syarah 

dari kitab at-Taqrib milik Syekh al-Qadhy al-ashfahany. Kitab ini sangat 

populer dikalangan santri dengan pembagian yang seimbang dengan bab- 

bab tentang ubudiyah, bab thaharah, bab shalat, bab zakat, bab puasa, bab 
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haji dan lain sebagainya.49 Kitab ini juga sebagai standarisasi seseorang 

dalam memahami fiqh dengan baik, kitab ini ibarat jembatan penghubung 

antara kitab fiqh dasar seperti safinatun najjah dengan fiqh tertinggi seperti 

fathul mu’in sehingga perannya sangat besar sebagai penghubung dan 

adaptasi seseorang akan istilah-istilah fiqh yang akan mereka jumpai pada 

kitab fiqh yang benar.50 

Adapun isi dari kitab fathul qorib terdiri dari muqoddimah dan 

pembahasan ilmu fiqih yang terdiri atas 16 pembahasan, diantaranya 

adalah:51 

1) Bab yang menjelaskan tentang hukum-hukum thaharah (bersuci) 

 

2) Bab yang menjelaskan tentang hukum-hukum shalat 

 

3) Bab yang menjelaskan tentang hukum-hukum zakat 

 

4) Bab yang menjelaskan tentang hukum-hukum puasa 

 

5) Bab yang menjelaskan tentang hukum-hukum haji 

 

6) Bab yang menjelaskan tentang hukum-hukum jual beli dan lainnya 

dari muamalah seperti akad qiradl dan syirkah 

7) Bab yang menjelaskan tentang hukum-hukum pembagian warisan dan 

wasiat 

8) Bab yang menjelaskan tentang hukum-hukum nikah dan yang 

berkaitan dengan pernikahan 

 

49 Muhammad Hamim HR dan Nailul, Fathul Qorib Paling Lengkap (Lirboyo: Santri Salaf 

Press, 2017), 162. 
50 Fahmi Frediansyah, Internalisasi Fikih Ibadah Melalui Pembelajaran Kitab Fathul 

Qorib (Studi Multi Situs Pondok Pesantren Anwarul Huda dan Pondok Pesantren Sabilurrosyad 
Malang), (Tesis, UIN Malang, 2019), 35. 

51 Achmad Sunarto, Terjemah Fathul Qorib, 5. 
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9) Bab yang menjelaskan tentang hukum-hukum jinayat (pidana) 

 

10) Bab yang menjelaskan tentang hukum-hukum hudud (hukuman) 

 

11) Bab yang menjelaskan tentang hukum-hukum jihad 

 

12) Bab yang menjelaskan tentang hukum-hukum hewan buruan, 

sembelihan, kurban, dan makanan 

13) Bab yang menjelaskan tentang hukum-hukum perlombaan dan 

memanah 

14) Bab yang menjelaskan tentang hukum-hukum sumpah dan nazar 

 

15) Bab yang menjelaskan tentang hukum-hukum peradilan dan 

persaksian 

16) Bab yang menjelaskan tentang hukum-hukum memerdekakan budak 



 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 
Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena yang di alami oleh subjek 

peneliti, misalnya perilaku, tujuan, motivasi, tindakan dan sebagainya dengan 

cara mendeskripsikan dalam bentuk uraian kata-kata dan bahasa pada suatu 

konteks khusus dengan pemanfaatan beberapa metode ilmiah.52 

Sedangkan jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian 

studi kasus. Studi kasus adalah pendekatan kualitatif dimana peneliti 

mengeksplorasi sistem terikat (kasus) dari waktu ke waktu, melalui 

pengumpulan data yang rinci dan mendalam yang melibatkan berbagai 

sumber informasi (observasi, wawancara, materi audiovisual, dokumen dan 

laporan), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema berbasis kasus, misalnya 

beberapa program (studi multi lokasi) atau satu program (studi dalam 

lokasi).53 Dalam penelitian ini, peneliti menyelediki secara cermat suatu 

program, peristiwa, serta kasus dan mengumpulkan informasi secara lengkap  

dengan menggunakan prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang 

sudah di tentukan. 

 

 
 

 

 
 

52 Lexy J Meloeng, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 
2009), 6. 

53 John W. Creswell, Qualitative Inquiry & Reseach Desaign (Sage Publication: 2007), 73. 
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B. Lokasi Penelitian 

 
Lokasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti letak, 

tempat.54 Lokasi penelitian adalah tempat dilaksanakannya sebuah penelitian.  

Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian di SMP Darussyafaah Jl.  

Jember Desa Setail Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Alasan 

peneliti memilih SMP Darussyafaah sebagai lokasi penelitian ini 

menunjukkan data-data yang unik serta menarik untuk diteliti seperti: 

1. SMP Darussyafaah adalah salah satu SMP swasta yang berada di bawah 

naungan Kemendikbud dan berada di lingkup pondok pesantren, sehingga 

dalam proses pembelajarannya tergolong menarik. 

2. Terdapat kegiatan keagamaan yaitu pembelajaran fiqh melalui kitab fathul 

qorib, dimana kegiatan tersebut tidak banyak diterapkan dalam pendidikan 

formal atau sekolah umum. 

3. Belum adanya penelitian yang meneliti tentang pembelajaran fiqh melalui 

kitab fathul qorib di SMP Darussyafaah sebelumnya. 

C. Subjek Penelitian 

 
Subjek penelitian yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

narasumber atau informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang  

dibutuhkan terkait dengan data yang akan diteliti. Penentuan sumber data 

pada orang yang akan diwawancarai dilakukan dengan teknik purposive, yang 

dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.55 Pertimbangan tertentu ini 

 
 

54 Dapertemen Pendidikan dan Budaya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
55 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung:Alfabeta, 

2015), 216. 
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ialah orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau 

teliti. 

Adapun subjek atau informan yang akan dipilih dalam penelitian ini 

 
yaitu: 

 
1. Bapak Mubarok, S.Pd.I selaku kepala sekolah di SMP Darussyafaah Setail 

Genteng Banyuwangi 

2. Bapak Ahmad Makhi selaku ketua pembelajaran fiqh di SMP 

Darussyafaah Setail Genteng Banyuwangi 

3. Bapak Riza Amar Fahmi selaku guru pembelajaran fiqh di SMP 

Darussyafaah Setail Genteng Banyuwangi 

4. Siswa-siswi pembelajaran fiqh di SMP Darussyafaah Setail Genteng 

Banyuwangi 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 
Teknik pengumpulan termasuk bagian yang sangat urgen darwi 

penelitian itu sendiri. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling startegis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan 

pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik 

pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan 

dokumentasi.56 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 

56 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 225. 
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1. Observasi 

 
Observasi merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh kekuatan 

indera seperti pendengaran, penglihatan, perasa, sentuhan, dan cita rasa 

berdasarkan fakta-fakta peristiwa empiris.57 Dengan teknik observasi ini 

peneliti akan lebih mampu memahami konteks data secara keseluruhan 

situasi sosial yang ada di lokasi penelitian, sehingga bisa memperoleh 

pandangan yang menyeluruh. 

Adapun observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi partisipasi pasif (passive participation), artinya peneliti datang 

ditempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak melakukan keterlibatan 

diri secara aktif dalam kegiatan yang sedang diamati.58 

Adapun data yang diperoleh peneliti dari kegiatan observasi ini 

diantaranya: 

a. Perencanaan pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib di SMP 

Darussyafaah Setail Genteng Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022 

b. Pelaksanaan pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib di SMP 

Darussyafaah Setail Genteng Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022 

c. Evaluasi  pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib di SMP 

Darussyafaah Setail Genteng Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan 

untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan 

57 Albi Anggito & Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV. Jejak, 
2018), 111. 
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bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses 

interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang 

diwawancarai melalui komunikasi langsung.59 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin 

(semi structure). Adapun sumber pertimbangan dari penggunaan 

wawancara bebas terpimpin dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Jenis wawancara bebas terpimpin (semi structure) bersifat fleksibel, 

dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas, sehingga bahan-bahan 

pertanyaan dapat dengan mudah diajukan dan lebih objektif. Tujuan dari 

jenis wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara  

lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan 

ide-idenya.60 Selain itu, bisa berhadapan langsung antara pewawancara 

dengan orang yang diwawancarai, sehingga terjadi interaksi yang akrab 

dan secara keseluruhan nampak lebih komunikatif. 

Adapun data-data yang diperoleh peneliti dari kegiatan wawancara 

ini diantaranya: 

a. Perencanaan pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib di SMP 

Darussyafaah Setail Genteng Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022 

b. Pelaksanaan pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib di SMP 

Darussyafaah Setail Genteng Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022 

c. Evaluasi  pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib di SMP 

Darussyafaah Setail Genteng Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022 

59 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, 372. 
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3. Dokumentasi 

 
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian 

dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah 

sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.61 

Adapun data yang diperoleh peneliti dengan kegiatan dokumentasi 

ini adalah: 

a. Perencanaan pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib di SMP 

Darussyafaah Setail Genteng Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022 

b. Pelaksanaan pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib di SMP 

Darussyafaah Setail Genteng Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022 

c. Evaluasi  pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib di SMP 

Darussyafaah Setail Genteng Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022 

E. Analisis Data 

 
Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain yang membaca.62 Analisis data adalah tahapan 

yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena peneliti bisa  memberi 

arti dan makna, serta berfungsi sebagai pemecah atas masalah yang sedang  

dikaji. 
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Dalam penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif Miles, 

Huberman dan Saldana yaitu sebagai berikut:63 

1. Kondensasi Data (Data Condensation) 

 
Kondensasi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, 

penyederhanaan, mengabstraksi, dan mengubah catatan lapangan, transkip  

wawancara, dokumen dan temuan empiris lainnya. Pada tahap ini, peneliti 

menyesuikan seluruh data yang dijaring tanpa harus memilah 

(mengurangi) data. Dalam kondensasi data terdapat 5 tahapan sebagai 

berikut: 

a. Selecting 

 
Peneliti harus bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi- 

dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang 

mungkin lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apa 

yang dapat dikumpulkan dan dianalisis. 

b. Focusing 

 
Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan 

dengan rumusan masalah penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan 

dari tahap seleksi data. Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan 

dari rumusan masalah. 

c. Simplifying 
 

 

 

 

 

 
63 Matthew B. Miles, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana, Qualitative Data Analysis 

A Methods Sourcebook (California: SAGE Publication, 2014), 16. 
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Penyederhanaan data dilakukan dengan cara menetukan tema 

pokok dan hal-hal penting yang dapat menjadi sub bahasa dalam setiap 

fokus penelitian. 

d. Abstracting 

 
Tahap membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan- 

pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Pada 

tahap ini, data yang telah terkumpul di evaluasi khususnya yang 

berkaitan dengan kualitas dan cakupan data. 

e. Transforming 

 
Peneliti menyatukan data partisipan dengan menyusunnya menjadi 

kalimat yang berkelanjutan untuk mempermudah pengamatan setiap 

temuan dan pembahasan dalam melakukan analisa data. Hal ini 

dilakukan secara hati-hati dan seksama pada setiap data yang berhasil 

dikumpulkan dari setiap partisipan. Ini merupakan tahapan terakhir 

dalam rangkaian tahapan kondensasi data. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

 
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Penyajian data merupakan sebuah pengorganisasian, 

penyatuan dari informasi yang memungkinkan untuk penyimpulan dan 

aksi. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami 

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang  

telah dipahami. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion drawing/verification) 
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Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat, yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

dimungkinkan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak 

awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan baru berupa deskripsi atau 

gambaran objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas.64 Dalam tahap ini peneliti menyimpulkan dari hasil 

tahap-tahap analisis sebelumnya dan menjawab semua fokus masalah yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian. 

F. Keabsahan Data 

 
Pengecekan keabsahan data dilakukan agar memperoleh hasil yang 

valid dan dapat dipertanggung jawabkan serta dapat dipercaya oleh semua 

pihak. Keabsahan data merupakan konsep yang menunjukkan keshahihan dan 

keadaan data dalam suatu penelitian. Untuk menguji keabsahan data yang  

diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai 

sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai 

teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Pengecekan 

 

64 Sugiyono, 253. 
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dengan cara triangulasi dilakukan untuk meningkatkan derajat kepercayaan 

dan akurasi data.65 

Sedangkan dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data, peneliti 

menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

1. Triangulasi Sumber, yaitu menguji kredibilitas data yang  dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

2. Triangulasi Teknik, yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda.66 

G. Tahap-Tahap Penelitian 

 
Pada bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan 

desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.67 Dalam 

melaksanakan penelitian, peneliti akan melalui tahapan-tahapan sebagaimana 

yang ditetapkan sebagai berikut: 

1. Tahap Pra-lapangan 

 
Dalam hal ini peneliti menyiapkan berbagai keperluan sebelum 

terjun ke lapangan, termasuk kesiapan etika dan mental serta administrasi 

sebelum penelitian, termasuk perjanjian baik dari UIN KHAS Jember 

maupun dari SMP Darussyafaah Setail Genteng Banyuwangi. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 
 

 
 

65 Helaluddin, Analisis Data Kualitatif (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray: 2019), 135. 
66 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 274. 
67 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jmber Press, 2020) 48. 
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Pada tahap ini, peneliti melakukan berbagai aktivitas penelitian yang 

terkait dengan fokus penelitian yaitu Implementasi program pendalaman 

materi fiqh melalui pembelajaran kitab fathul qorib di SMP Darussyafaah 

Setail Genteng Banyuwangi. Dalam mengumpulkan data peneliti 

menggunakan tiga teknik yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

3. Tahap Analisis Data 

 
Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses penelitian, pada tahap  

ini peneliti mengelola data yang telah diperoleh dari berbagai sumber saat  

penelitian kemudian disusun dalam laporan hasil penelitian. 



 

 

 

BAB IV 

 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

 
A. Gambaran Obyek Penelitian 

 

Gambaran obyek penelitian yang dimaksud peneliti dalam penelitian 

yang berjudul “Implementasi Pembelajaran Fiqh Melalui Kitab Fathul Qorib 

di Sekolah Menengah Pertama Darussyafaah Kecamatan Genteng Kabupaten 

Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022” adalah uraian singkat tentang 

situasi dan kondisi Pembelajaran Fiqh di SMP Darussyafaah yang berada di 

Desa Setail Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. 

Berikut ini merupakan gambaran singkat situasi dan kondisi SMP 

Darussyafaah Genteng Banyuwangi: 

1. Sejarah berdirinya Sekolah Menengah Pertama Darussyafa’ah Setail 

Genteng Banyuwangi 

Yayasan Darussyafa’ah merupakan Yayasan yang terletak didesa 

wadung kec Genteng, didalam Yayasan Darussyafa’ah terdapat Pendidikan 

formal jenjang sekolah dasar (SD) melihat perkembangan zaman dan juga 

kemajuan ilmu teknologi kepengurusan Yayasan Darussyafaa’ah 

mempunyai keinginan untuk mendirikan Pendidikan formal jenjang SLTP. 

Pada awal pembelajaran tahun 2015 Yayasan Darussyafa’ah sudah 

menerima ijin operasional dari kementrian Pendidikan Nasional, setelah 

adanya ijin operasional semua pendidik  yang ditugaskan untuk 

menanggani Pendidikan formal tersebut berusaha mencari siswa guna 

untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar,usaha demi usaha yang 
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dilakukan ternyata hasilnya tidak memenuhi tarjet syarat boleh 

dilaksanakan proses Pendidikan yang ada di Lembaga baru ( SLTP). 

Pada akhir tahun 2015 ijin operasional SMP Darussyafa’ah di 

serahkan ke Yayasan Raudlatut Tholabah, yang berada di Desa Setail, Kec 

Genteng, Pada tanggal 16 Juli 2016 diresmikan Pendidikan formal jenjang 

SLTP di Yayasan Raudhatut Tholabah, dengan nama SMP Darussyafa’ah, 

hingga saat ini masih eksis di bidang Pendidikan saat ini. 

Pada awal pembelajaran di SMP Darussyafa’ah di percayakan oleh 

Bpk Ahmad Soleh,S.Pd untuk mengelola Pendidikan formal tersebut 

dengan salah satu progam unggulan Tahfizdul Qur’an,pada awal ajaran 

2016/2017 siswa baru sejumlah 36 siswa dari berbagai daerah, 

kepemimpinan Bpk Ahmad Soleh berjalan selama 3 bulan, karena beliau 

statusnya menjadai guru tetap di Yayasan Bustanul Makmur, sehingga 

beliau tidak bisa meneruskan kepemimpinannya, kemudian 

kepemimpinannya di SMP Darussyafa’ah di serahkan kepada beliau Bpk 

Mubarok,S.Pd.I Hingga saat ini dipimping oleh beliau Bapak 

Mubarok,S.Pd.I. 

Pada awal tahun ajaran 2017/2018 pendaftaran 56 siswa,tahun ajaran 

2018/2019 pendaftaran siswa baru 76 siswa, tahun ajaran 2019/2020 

pendaftaran siswa baru sebanyak 97 siswa.68 
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2. Kondisi Siswa SMP Darussyafaah Genteng Banyuwangi 

 

Mulai awal pelajaran yang ada di SMP Darussyafa’ah jumlah siswa 

dari tahun ketahun mengalami kenaikan yang sangat dratis, hal ini karena 

peran seorang kyai dan alumni dari Yayasan pondok pesantresn Raudhatut 

Tholabah di masyarakat sekitar dan juga usaha yang dilakukan oleh dewan 

pendidik yang ada di Lembaga tersebut. Siswa yang berada di Lembaga 

tersebut sangatlah bervariatif keberasalannya, ada yang dari dalam daerah, 

luar daerah bahkan diluar pulau jawa dan mayoritas semua siswa yang 

yang sekolah di SMP Darussyafa’ah semua di Asrama ( Pondok pesantren) 

hingga saat ini.69 

3. Letak Geografis SMP Darussyafaah Genteng Banyuwangi 
 

Gambar 4.1 SMP Darussyafaah 

 

SMP Darussyafaah Genteng Banyuwangi merupakan lembaga 

pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Raudlatut Tholabah 

dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). SMP 

Darussyafaah terletak di Jalan Jember Gang Alfirdaus Desa Setail 
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Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, Phone (0333) 846382, Kode 

Pos 68465, Email : smpdarussyafaahsetail@gmail.com. 

4. Sarana dan Prasarana SMP Darussyafaah Genteng Banyuwangi 

 

Dalam proses pembelajaran tidak akan terlepas dari sarana dan 

prasarana, hal tersebut dibutuhkan para siswa untuk menunjang 

tercapainya tujuan belajar yang diharapkan Adapun sarana prasarana yang 

dimiliki SMP Darussyafaah Genteng Banyuwangi adalah sebagai 

berikut:70 

No. Jenis Jumlah 

1. Ruang Kepala Sekolah 1 

2. Ruang Kelas 9 

3. Ruang Guru 1 

4. Ruang Tata Usaha 1 

5. Ruang Lab. Komputer 1 

6. Ruang Perpustakaan 1 

7. Ruang UKS 1 

8. Ruang OSIS 1 

9. Kamar mandi guru dan WC 1 

10. Kamar mandi siswa dan WC 5 

mailto:smpdarussyafaahsetail@gmail.com
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5. Struktur Organisasi SMP Darussyafaah Genteng Banyuwangi 
 

 

 

KETUA YAYASAN 

KH. MASRUHIN ABA HIDAYAT 
 

 

 

 

 

 

 
KOMITE 

MOH. KOSIM, S.Pd 

KABID. PENDIDIKAN 

JUWARIYAH, S.Pd 

 
KEPALA SEKOLAH 

MUBAROK, S.Pd.I 

 

 

 

 

 

 

 

 

TATA USAHA 

 

 

 
PENGEMBANG SMP 

ZAKI AL MUBAROK, M.Pd 

AHMAD YASIN, S.Pd 

MURDIONO, S.Pd 

HASAN KHUBBILAH, S.Pd, I 
 
 

WK. UR. KURIKULUM 

ERLY NURUL H., S.Pd 

WK. UR. KESISWAAN 

NUR KHOLIS 

WK. UR. SARANA 

PRASARANA 

CHAKIM MAULANA 

WK. UR. HUMAS 

MEITHA TRI., S.Pd 

 

GURU BK 

MURDIONO, S. Pd 

WALI KELAS PENGEMBANGAN ALUMNI 

FITRIYAH, S. Pd 
 

 

 
 

 
Gambar 4.2 Struktur Organisasi 
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6. Data Pendidik SMP Darussyafaah Genteng Banyuwangi 
 

No Nama Tempat 

Lahir 

Tanggal Lahir L/ 

P 

Ijazah Terakhir Jabatan NIPY 

1. Mubarok, S.Pd Banyumas 20 Juli 1983 L S1/PAI Kepala Sekolah 150061001 

2. Hasan Khubillah, S.Pd Banyuwangi 13 Agustus 1985 L S1/PAI Guru PAI, TIK 150181601 

3. Erly Nurul Hidayah, S.Pd Banyuwangi 28 Agustus 1994 P S1/IPS Guru IPA, SBK 150191602 

4. Meita Tri H, S.Pd Banyuwangi 05 Mei 1991 P S1/MTK Guru MTK 150201602 
5. Nur Rohim, S.Pd Banyuwangi 20 Februari 1992 L S1/2015 Guru PJOK, B.Jawa 150211601 

6. Chakim Maulana Kendal 17 Mei 1991 L SMA/Sederajat Guru B.Arab 150221601 

7. Fiety Erta, S.Pd Banyuwangi 20 Maret 1993 P S1/BI Guru B. Indonesia 150231602 

8. Nastia Nurmuji, S.Pd Banyuwangi 30 Agustus 1991 P S1/MIPA OPS & Guru IPA 150241602 

9. Ali Mustafa, S.Pd Banyuwangi 04 Agustus 1978 L S1 Guru Tahfidz 150271601 

10. Lailatul Muniroh Banyuwangi 25 November 1997 P SMA/Sederajat Guru B.Arab 150311602 

11. Riza Amar Fahmi Banyumas 16 November 1998 L SMA/Sederajat Guru TIK 150321701 

12. Zulfa Ulin Nuha Banyuwangi 07 Maret 1997 P SMA/Sederajat Guru Tahfidz 150331702 

13. Lia Linggar, S.Pd Banyuwangi 06 Februari 1994 P S1/B.Inggris Guru Bahasa Inggris 150341702 

14. Fitriyah, S.Pd Banyuwangi 10 Desember 1993 P S1/Matematika Guru SBK 150351802 

15. Hesti Cahyaning W, S.Pd Banyuwangi 24 November 1995 P S1/BK Guru BK 150361802 

16. M. Novi Ar-Rosyid Pasir Agung 22 November 1999 L SMA/Sederajat Guru TIK 150371601 
17. Moh. Hasan Basri Banyuwangi 25 Maret 1997 L SMA/Sederajat Guru Tahfidz 150381801 

18. Ali Mubarok Banyuwangi 20 Juli 1984 L SMA/Sederajat Guru Tahfidz 150401801 

19. Ahmad Makhi Banyuwangi 13 April 1978 L SMA/Sederajat Guru Amtsilati 150521901 

20. Fitri Febianti D, S.Pd Banyuwangi 08 Februari 1997 P S1/Fisika Guru IPA 150532002 
21. M. Hibni Al-Farisi, S.E Banyuwangi 06 April 1997 L SI/Ekonomi Staff TU 150542001 

22. Drs. Moh. Kosim Banyuwangi 15 Juli 1965 L S1/PKN Guru PKN  
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7. Visi, Misi, dan Tujuan SMP Darussyafa’ah Genteng Banyuwangi 

 

a. Visi 

 

“Melahirkan generasi tahfidz Al-Qur’an yang berakhlaqul karimah dan 

berwawasan global”. 

b. Misi 

 

1) Menyelenggarakan pendidikan Islam yang memadukan antara iman, 

ilmu, dan amal. 

2) Mewujudkan peserta didik tahfidz Al-Qur’an dan berwawasan global 

dengan penguasaan Bahasa Arab, Bahasa Inggris dan teknologi. 

3) Mewujudkan generasi Islam yang terampil, mandiri dan bertanggung 

jawab bagi kemajuan umat dan bangsa. 

c. Tujuan 

 

1) Dapat mengamalkan ajaran agama hasil proses pembelajaran dan 

kegiatan pembiasaan. 

2) Memiliki kemampuan menghafal Al-Qur’an dan 

menterjemahkannya. 

3) Meraih prestasi akademik maupun non-akademik tingkat kecamatan. 

 

4) Menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai 

bekal untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. 

5) Menjadi sekolah pelopor dan penggerak di lingkungan masyarakat 

sekitar. 

6) Menjadi sekolah yang diminati di masyarakat.71 
 

 
 

71 SMP Darussyafah, “Visi, Misi & Tujuan SMP Darussyafaah”, 23 Mei 2022. 
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B. Penyajian Data dan Analisis 

 

Berikut data yang akan disajikan dan mengacu pada fokus penelitian 

diantaranya: 

1. Perencanaan pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib di Sekolah 

Menengah Pertama Darussyafaah Kecamatan Genteng Kabupaten 

Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022 

Pembelajaran fiqh adalah suatu kegiatan keagamaan yang mengkaji 

materi-materi fiqh dalam kitab fathul qorib yang bertujuan untuk 

memahamkan santri atau siswa tentang ilmu fiqh. Pembelajaran fiqh ini 

menjadi kegiatan pembelajaran sehari-hari dengan menggunakan kitab 

fathul qorib yang dilaksanakan setiap pagi sebelum pembelajaran sekolah 

dimulai dan harus diikuti siswa di SMP Darussyafaah berdasarkan jenjang 

kelasnya. Untuk itu, perlu adanya perencanaan pembelajaran agar tujuan 

dari pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib dapat tercapai dengan 

baik. 

Perencanaan pembelajaran dalam pembelajara fiqh melalui kitab 

fathul qorib merupakan proses pembuatan keputusan mulai dari pemilihan 

materi, metode, serta media pembelajaran yang akan digunakan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Seperti yang disampaikan oleh Bapak 

Mubarok S.Pd selaku Kepala Sekolah mengatakan bahwa: 

Jadi gini mbak, perencanaan pembelajaran itu sangat penting buat 

sebuah lembaga dalam rangka untuk membawa sekolah ini menuju 

ke visi dan misi sekolah, karena tanpa perencanaan pembelajaran 

visi dan misi sekolah tidak akan tercapai dengan baik. Karena apa? 

semua perencanaan pembelajaran adalah sebagai pedoman semua 

guru, tenaga pendidik dan kependidikan dalam kegiatan belajar 
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mengajar yang ada disekolah dan harus disusun secara sistematis. 

Ibarat mau berjalan menuju sebuah tujuan maka harus punya rencana 

itu harus disusun secara sedimikian rapi dan sedimikian bagus agar 

tujuan yang menjadi rencana yang sudah diprogram bisa tercapai. 

Akan tetapi mbak, kalau dalam pembelajaran melalui kitab fathul 

qorib itu tidak ada RPP nya, karena sebagai kegiatan tambahan saja 

dari sekolah setiap pagi, agar siswa itu paham isi dari kitab fathul 

qorib. Perencanaannya itu ya mengenai target yang harus dicapai 

yaitu siswa bisa membaca, menerjemahkan, dan menjelaskan materi 

dalam kitab fathul qorib. Jadi, guru itu sebelum melakukan 

pembelajaran fiqh harus mempersiapkan dulu materinya apa, metode 

yang dipakai apa, medianya apa saja, agar tujuan bisa tercapai, terus 

nanti di akhir pembelajaran biasanya ada evaluasi.72 

Bapak Makhi selaku ketua pembelajaran fiqh menjelaskan terkait 

perencanaan pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib, beliau 

mengatakan bahwa: 

Perencanaan pembelajaran itu mengenai suatu keputusan yang harus 

persiapkan guru ketika pembelajaran mbak. Perencanaan kan kalau 

dalam pembelajaran umum itu biasanya pakai RPP, tetapi kalau 

program pendalaman materi fiqh tidak menggunakan RPP. Jadi yaitu 

mbak, perencanaannya itu menjurus ke target yang akan dicapai 

yaitu siswa bisa membaca, menerjemah, dan menjelaskan. Selain itu, 

guru juga mengajarkan kaidah nahwu dalam kitab fathul qorib.73 

Salah satu guru pembelajaran fiqh yaitu bapak Amar juga 

mengatakan bahwa: 

Kalau perencanaan itu yang pertama adalah mengenai target. Jadi 

guru harus mengerti target yang akan dicapai dalam pembelajaran 

fiqh melalui kitab fathul qorib itu apa. Target yang dicapai 

diantaranya yang diinginkan dari pesantren atau dari yayasan itu 

membaca. Siswa membacanya lancar terus setelah itu bisa 

menerjemahkan atau murod terus yang terakhir itu tentang masalah 

pemahaman. Jadi, bisa baca disertai dengan pemahaman kaidah- 

kaidah nahwu.74 
 

 

 

 
 

72 Mubarok, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 11 Maret 2022. 
73 Ahmad Makhi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 8 Maret 2022. 
74 Riza Amar Fahmi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 11 Maret 2022. 
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Pada wawancara di atas selaras dengan observasi penulis 

bahwasanya perencanaan pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib di 

SMP Darussyafaah Genteng Banyuwangi tidak menggunakan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), tetapi mengarah kepada target yang 

akan dicapai yaitu bisa membaca, menerjemahkan (murod), menjelaskan, 

memahami ilmu fiqh serta bisa memahami kaidah nahwu. Sebelum proses 

pembelajaran dilaksanakan, guru harus mempersiapkan materi, metode, 

media, serta evalusi pembelajaran yang akan diterapkan dalam 

pembelajaran fiqh.75 

Adapun tujuan dari pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib di 

SMP Darussyafaah diungkapkan oleh Bapak Mubarok selaku Kepala 

Sekolah bahwa: 

Yang kaitannya dengan pembelajaran kitab fathul qorib. Kitab fathul 

qorib ini adalah kitab fiqh yang umumnya ada dipesantren, 

mempelajari kitab fathul qorib bagi anak-anak atau santri yang 

pemula umumnya mempelajari masalah sebuah kitab yang berkaitan 

dengan fiqh. Oleh karena itu, kalo anak-anak ini diajari tentang 

masalah fiqh mulai dasar InsyaAllah sampai ke depan anak-anak 

akan bisa mempraktekkan dengan baik sesuai dengan ajaran yang 

sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW melalui agama Islam dan 

itu adalah sebuag kitab yang sangat penting karena dalam kehidupan 

sehari-hari anak-anak atau kita semua akan belajar masalah fiqh 

mulai dasar sampai yang paling mendalam.76 

Hal senada disampaikan oleh ketua pembelajaran fiqh yaitu Bapak 

Makhi terkait tujuan pembelajaran kitab fathul qorib, beliau menyatakan: 

Fathul Qorib di kami atau disebuah pondok pesantren manapun itu 

adalah sebuah kitab yang stratanya mungkin tidak terlalu tinggi dan 

tidak terlalu rendah, sehingga wawasan keilmuan tentang ilmu fiqh 

terutama dominan banyak dipakai dimasyarakat sehingga ini yang 
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kami sodorkan kepada siswa dengan taqrib (kitab fathul qorib) ini 

nanti bisa memberikan satu wawasan atau pengetahuan ketika siswa 

sudah pulang.77 

Dan didukung oleh pernyataan pembelajaran fiqh yaitu Bapak Amar 

yang menyatakan bahwa: 

Kalo fathul qorib sendiri ialah kitab yang menerangkan tentang 

hukum-hukum fiqh ya intinya kalau kita belajar fahul qorib yaitu 

kita mempelajari hukum-hukum fiqh yang sesuai dengan 

madzhabnya Imam Syafi’i. Tentu saja karena kitab fathul qorib itu 

pembahasannya fiqh maka tujuannya adalah untuk memahamkan 

santri atau siswa untuk memahami ilmu-ilmu fiqh karena ilmu fiqh 

kan yang kita gunakan sebagai sarana ibadah.78 

Dari hasil wawancara, peneliti diatas dapat disimpulkan bahwasanya 

tujuan pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib adalah untuk 

memberikan wawasan dan pengetahuan serta memahamkan siswa tentang 

ilmu-ilmu fiqh agar nantinya bisa menerapkan di masyarakat dengan baik 

dan benar. 

Setelah menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran fiqh melalui 

kitab fathul qorib. Kepala sekolah juga menjelaskan materi pembelajaran 

yang mana materi tersebut ada di dalam kitab fathul qorib dan nantinya 

akan diajarkan dalam pembelajaran tersebut. Hal tersebut diungkapkan 

bahwa: 

Materi dalam kitab fathul qorib itu diajarkan mulai dari yang paling 

dasar tapi disesuaikan dengan jenjang kelas. Jadi, kalo yang masih 

pemula ya diajarkan kitab bajuri atau bab yang pemula. Contohnya 

mungkin tentang masalah wudhu, jenjang berikutnya mungkin 

tentang masalah shalat dan sebagainya atau mungkin yang dasar 

tentang masalah bersuci/thaharah. Kemudian, dilanjutkan ke 

berikutnya tentang bab tata cara shalat dan begitu berjenjang sampai 



78 

81 Riza Amar Fahmi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 11 Maret 2022. 
82 Ali Alfian, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 15 Maret 2022. 

 

 

 

 

anak-anak benar-benar paham. Jadi, semuanya diajarkan tapi secara 

bertahap dan terencana. 79 

Selain itu, Bapak Makhi selaku ketua pembelajaran fiqh juga 

menyampaikan terkait materi pembelajaran, beliau menyatakan bahwa: 

Ya, karena kalau di taqrib (fathul qorib) kita kan targetnya khatam 1 

tahun, dibaca murod dan urai karena setiap hari tidak ada pelajaran 

lain kecuali kitab fathul qorib, khusus untuk materi kajian kitab 

kuning aja. Untuk materinya dari bab thaharah sampai munakahat 

dan sampai semuanya ya dipelajari tapi kalau waktunya cukup. Kita 

pelajari bukan hanya apa yang ada di dalamnya akan tetapi materi- 

materi lafdiyahnya.80 

Dan didukung oleh pernyataan Bapak Amar selaku guru 

pembelajaran fiqh, beliau menyatakan bahwa: 

Untuk sementara ini nggak semuanya karena waktunya nggak cukup 

tapi yang diutamakan itu bab masalah ubudiyah yang penting dalam 

masalah ibadah dimulai dari thaharah sampai haji itu diajarkan. 

Nanti kalau waktunya cukup dilanjutkan ke bab muamalah dsb ya 

bab yang belakang-belakang itu kan banyak babnya. Kalau cuma 

sekedar baca itu khatam, tapi kalau sampai ke pemahaman itu belum. 

Nantikan gini biasanya siswa itu yang penting pertama dibekali dulu, 

belajarnya nanti dia akan mengembangkan sendiri dengan cara 

belajar mandiri. Yang penting ada bekalnya dulu sama 

ustadznya/gurunya, untuk selanjutnya dia mengembangkan sendiri 

atau belajar sendiri, kalau tidak tahu tanya gurunya.81 

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan salah satu siswa yaitu Ali 

Alfian: 

Materinya tidak diajarkan semua karena kalau diajarkan semua tidak 

cukup waktunya, ya mungkin untuk rencana pembelajaran dari 

gurunya semua materi pada kitab fathul qorib diajarkan semua. 

Tetapi kalau waktunya itu nutut materinya diajarkan semua sampai 

bab akhir. Biasanya materinya itu diajarkan secara bertahap, 

targetnya 1 tahun khatam, jadi ya tergantung gurunya.82 
 

 
 

79 Mubarok, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 11 Maret 2022. 
80 Ahmad Makhi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 8 Maret 2022. 
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Berdasarkan wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

materi pembelajaran yang diajarkan pada pembelajaran fiqh ialah kitab 

fathul qorib mulai dari Bab Ubudiyah sampai ke Bab Muamalah. Akan 

tetapi, kalau waktunya cukup dalam 1 tahun materi tersebut diajarkan 

semua kepada siswa. Jadi, materi yang diajarkan dalam program 

pendalaman materi fiqh ada dalam kitab fathul qorib diajarkan semua 

kepada siswa agar nantinya siswa bisa memahami materi fiqh secara 

mendalam. 

Di dalam perencanaan pembelajaran juga terdapat komponen metode 

pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan cara yang dilakukan guru 

untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa agar proses 

pembelajaran lebih efektif dan efisien. Bapak Mubarok selaku Kepala 

Sekolah mengungkapkan terkait metode yang digunakan dalam program 

pendalaman materi fiqh yaitu: 

Metodenya adalah klasikal artinya apa anak itu diajar dalam sebuah 

klasikal atau guru membaca terus siswa menirukan secara bersama- 

sama. Kemudian, diajar oleh ustadz makhi dan ustadz amar. Setelah 

itu, satu persatu dari anak-anak ini dicoba untuk membaca yang 

sudah diajarkan oleh ustadz tersebut, agar tahu sampai dimana 

kemampuan si santri/siswa memahami, mengerti tentang membaca 

fathul qorib. Nah, hal itu disebut metode individual. Jadi, memakai 

perpaduan dua metode, klasikal dan individual.83 

Ketua pembelajaran fiqh yaitu Bapak Makhi juga menjelaskan 

terkait metode yang dipakai dalam pembelajaran fiqh melalui kitab fathul 

qorib, beliau menyatakan bahwa: 

Kalau metodenya kami pakai klasikal dan individual. Jadi, kita baca 

dulu sama-sama misalkan kita baca 1 lafadz ditirukan dst sampai 
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diulangi lagi terus. Setelah kurang dari 15 menit disuruh maju untuk 

baca langsung 3 anak, bisa dalam 1 kelas ada anak sekitaran 25 anak 

gurunya 2 itu pun kadang belum maksimal. Masalahnya ada yang 

mampu ada yang tidak sehingga kita mendata anak mampunya 

sampai dihalaman sekian. Namanya tetap sorogan tapi dengan cara 

klasikal individual, kita bacakan dulu kadang kalau setelah itu 

selesai kira-kira 20 menit kemudian ke murodi. Setelah itu, kita 

sampaikan materi-materi nahwu sharaf.84 

 

Hal senada disampaikan oleh Bapak Amar selaku guru pembelajaran 

fiqh Bapak Amar, beliau menyatakan bahwa: 

Kita metodenya klasikal dan individual. Kalau klasikal itu guru 

menerangkan atau yang dihadapi seorang guru itu semua kelas 

karena misalnya ya bab masalah wudhu. Pertama, suruh baca gantian 

dulu setelah itu ditanya masalah nahwu sharafnya, terus ditanya kata 

Al-Wudhu’u kalimat apa, i’rabnya apa, kenapa dibaca rafa’ 

misalnya, itu nanti gantian. Kalau individual itu anaknya maju ke 

depan duduk dibaca, setelah dibaca coba dimurodi. Setelah itu, coba 

pemahamannya dimana artinya kalau individu 1 orang yang kita 

hadapi (maju 1 persatu), tapi itu lebih efektif karena kita akan 

mengetahui kemampuan dari siswa/santri dari pada klasikal.85 

Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu siswa yaitu Ali Alfian 

bahwa: 

Iya mbak metodenya pakai klasikal dan individual. Klasikal itu guru 

membaca kemudian ditirukan oleh siswa, dimurodi terus diuraikan 

secara bersama-sama. Kalau individual, biasanya guru menunjuk 

siswa untuk membaca atau menjelaskan.86 

Berdasarkan wawancara di atas bahwasanya metode pembelajaran 

yang dipakai dalam pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib adalah 

metode klasikal dan individual. Metode klasikal merupakan penyampaian 

materi pembelajaran secara lisan supaya siswa itu menirukan atau 

melafalkan secara bersama-sama yang dilaksanakan secara berulang-ulang 

 

84 Ahmad Makhi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 8 Maret 2022. 
85 Riza Amar Fahmi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 11 Maret 2022. 
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agar siswa itu hafal dan paham dengan materi yang disampaikan. 

Sedangkan metode individual merupakan pembelajaran dimana guru 

menunjuk atau menyuruh siswa secara individu untuk diberikan 

pertanyaan atau menjelaskan materi apa yang sudah dijelaskan oleh 

gurunya. Oleh karena itu, dua metode tersebut paling efektif untuk 

mengetahui kemampuan siswa dalam proses pembelajaran kitab fathul 

qorib. 87 

  

Gambar 4.3 Penggunaan Metode Klasikal dan Individual 

 

Selain itu, di dalam perencanaan pembelajaran juga terdapat media 

pembelajaran yang dapat mengubah lingkungan pembelajaran lebih 

efektif sehingga proses pembelajaran berjalan dengan efisien. Media 

pembelajaran merupakan alat bantu guru dalam menyalurkan materi 

pembelajaran agar siswa dapat menyerap materi dengan baik. Hal ini 

diungkapkan oleh Bapak Mubarok selaku Kepala Sekolah terkait media 

dalam pembelajaran fiqh yaitu: 

Untuk saat ini media yang digunakan adalah media ya biasa anak- 

anak membaca kitab. Jadi, media pembelajarannya adalah kitab 

fathul qorib, ustadz yang membaca anak-anak yang mendengarkan. 

Kemudian, umpan baliknya sama anak-anak yang membaca ustad 
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yang mengoreksi/mendengarkan. Hal itu dapat terjadi hubungan 

interaksi yang bagus antara ustad dengan anak-anak.88 

Bapak Makhi selaku ketua pembelajaran fiqh menyampaikan terkait 

media dalam pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib bahwa: 

Peralatan untuk mengajar ya tidak ada, dalam artian cuma kitab 

fathul qorib saja/materi kitab yang dibawa sama buku yang harus 

disiapkan yaitu buku amsilati. Karena dipelajaran materi ini gini ya 

mungkin agak sedikit berbeda dengan pelajaran-pelajaran umum. 

Mengapa seperti itu? Kalau dimateri pelajaran umum bukan kitab itu 

kan kita paham materinya apa tujuan akan ilmu itu selesai. Akan 

tetapi, di kitab kuning (fathul qorib) tidak hanya itu kita penguraian 

juga pemahaman di lafadz, pemahaman di murod dan pemahaman 

diketerangan-keterangan, sehingga yang dibutuhkan itu kemampuan 

dipengajarnya.89 

Hal tersebut ditambahkan oleh Bapak Amar selaku guru 

pembelajaran fiqh yang menyatakan bahwa: 

Medianya ya pertama yang jelas kita pakai kitab nahwu sesuai sesui 

dengan kelasnya masing-masing. Ketika kita mengajar kelas fathul 

qorib maka media yang digunakan itu kitabnya kitab imriti terus 

ketika dikelas itu ya kita menerapkan secara lisan juga secara tulisan. 

Jadi, ditulis ketika misalnya pas baca kitab menjumpai bab yang 

kira-kira penjelasannya kurang kita tulis di papan tulis.90 

Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu siswa yaitu Ali Alfian 

bahwa: 

Kalau medianya cuma kitab fathul qorib, buku amsilati, spidol, dan 

papan tulis. Kalau proyektor seperti itu tidak pernah digunakan 

dalam pembelajaran kitab fathul qorib.91 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas, bahwasanya 

media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran fiqh melalui 

kitab fathul qorib adalah kitab fathul qorib, spidol, papan tulis, buku-buku 

 

88 Mubarok, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 11 Maret 2022. 
89 Ahmad Makhi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 8 Maret 2022. 
90 Riza Amar Fahmi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 11 Maret 2022. 
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pendukung lainnya seperti buku amsilati dan imriti. Dengan adanya media 

pembelajaran tersebut akan memudahkan guru dalam menyampaikan 

materi pembelajaran agar siswa lebih mengrti dan paham dengan materi 

yang sudah disampaikan.92 

Dari penyajian data diatas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan 

pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib di SMP Darussyafaah yaitu 

mengenai target yang harus dicapai meliputi tujuan pembelajaran, materi 

pembelajaran, metode pembelajaran dan media pembelajaran. Adapun 

target tersebut ialah siswa bisa membaca, memurodi (menerjemahkan), 

menjelaskan, serta memahami kaidah nahwu yang terdapat dalam kitab 

fathul qorib. Selain itu, adanya program pendalaman materi fiqh melalui 

pembelajaran kitab fathul qorib agar nantinya siswa bisa memahami 

kaidah-kaidah fiqh yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Pelaksanaan pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib di Sekolah 

Menengah Pertama Darussyafaah Kecamatan Genteng Kabupaten 

Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022 

Pelaksanaan pembelajaran fiqh di SMP Darussyafaah Genteng 

Banyuwangi merupakan suatu proses rangkaian kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan kitab fathul qorib, yang diatur dengan langkah- 

langkah tertentu agar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Seperti yang 

disampaikan oleh Bapak Mubarok selaku Kepala Sekolah yang 

mengatakan bahwa: 
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Pelaksanaan pembelajaran itu adalah bentuk dari pada perencanaan 

yang sudah kita susun atau rencana yang kita laksanakan di dalam 

sebuah KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) ini namanya pelaksanaan. 

Nah, pada pelaksanaan pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib 

biasanya diawali dengan salam kemudian do’a terus membaca 

nadhoman tapi tergantung gurunya yang ngajar mbak. Setelah itu, 

dimulai pembelajaran kitabnya dengan klasikal dan setelah waktunya 

sudah cukup kemudian ditutup dengan do’a dan salam.93 

Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Makhi selaku ketua 

pembelajaran fiqh yang menyatakan bahwa: 

Pas pembelajarannya pertama yang jelas kita pembukaan, kemudian 

kita klasikal dulu (baca). Setelah baca selesai, menyampaikan uraian 

secara klasikal. Misalkan Alhamdu kalimat isim tandanya isim al 

i’rabnya rafa’ tandanya rafa’ itu dhummah. Guru baca beserta 

maknanya kemudian siswa menirukan. Setelah selesai beberapa bab 

yang dianggap cukup setelah itu maju (Individual), nanti kelihatan 

kemampuannya anak-anak itu baru segini terus diulangi lagi sampai 

bisa. Kalau sudah bisa maju lagi. Setelah selesai, kira-kira ada waktu 

lagi sekitar 15 menit kita sampaikan murod secara klasikal setelah 

itu selesai.94 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, bahwasanya 

pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib dilaksanakan setiap hari 

selain hari jum’at, dimulai pukul 07.00 sampai pukul 08.00 pagi.95 Hal 

tersebut ditambahkan oleh Bapak Amar selaku guru pembelajaran fiqh 

bahwa: 

Untuk pelaksanaannya itu sekitar 30-40 menit atau 1 jam an lah. Di 

awali dengan salam, do’a pembukaan dan alfatihah kepada 

pengarang kitab terus ya langsung pembelajaran kitab fathul qorib 

terus penutupnya nanti siswa suruh baca lagi materi yang sudah 

dipelajari, kadang juga menyimpulkan, kemudian do’a.96 
 

 

 

 
 

93 Mubarok, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 11 Maret 2022. 
94 Ahmad Makhi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 8 Maret 2022. 
95 Observasi di SMP Darussyafaah, 14 Maret 2022. 
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Peneliti juga mewawancarai siswa yang bernama Ali Alfian 

mengenai pelaksanaan pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib, dia 

mengatakan bahwa: 

Biasanya seperti ini mbak, pertama semua siswa masuk kelas, 

kemudian guru mengucapkan salam, berdoa, alfatihah untuk 

pengarang kitab, setelah itu membaca nadhoman. Kemudian gurunya 

membaca kitab fathul qorib disertai maknanya. nah ketika itu, siswa 

juga memaknai kitab fathul qoribnya. Setelah gurunya selesai, terus 

kita membaca materi beserta maknanya bersama-sama satu kelas. 

Setelah itu, siswa membaca kitab satu persatu dengan ditunjuk 

gurunya. Kemudian siswa diberikan pertanyaan tentang nahwunya 

terkadang juga ada yang disuruh gurunya menjelaskan didepan. Jadi, 

selain mendapatkan pelajaran kitab fathul qorib tetapi juga 

diterapkan nahwu-nahwunya.97 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, bahwasanya 

pelaksanaan pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib sekitar 1 jam 

yang terdiri dari kegiatan penting yaitu:98 

a. Pendahuluan 

 

Dalam kegiatan pendahuluan, guru memulai pembelajaran dengan 

mengucapkan salam, pembacaan do’a, dan alfatihah untuk pengarang 

kitab. Setelah itu, siswa membaca nadhoman secara bersama-sama. 

b. Kegiatan Inti 

 

Dalam kegiatan inti, guru menyampaikan materi pembelajaran 

pada kitab fathul qorib dengan metode klasikal dan metode invidual. 

Pelaksanaan metode klasikal yaitu guru membaca materi disertai 

dengan maknanya, kemudian siswa juga memaknai materi yang sama 

dengan gurunya. Setelah itu, guru membaca lagi materi yang telah 

 

97 Ali Alfian, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 15 Maret 2022. 
98 Observasi di SMP Darussyafaah, 15 Maret 2022. 
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dimaknai dan siswa mengikuti secara bersama-sama. Sedangkan 

metode individual yaitu setelah membaca beberapa bab, guru menunjuk 

siswa untuk diberikan pertanyaan, menjelaskan, atau disuruh membaca 

lagi materi yang telah dibahas. 

c. Penutup 

 

Dalam kegiatan penutup, guru mengakhiri pembelajaran dengan 

menyimpulkan materi pembelajaran, do’a penutup dan salam. 

  

 

Gambar 4.3 Proses Pembelajaran 

 

Pelaksanaan pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib di SMP 

Darussyafaah dilaksanakan kurang lebih sudah berjalan selama 2 tahun. 

Akan tetapi, selama pelaksanaannya kurang maksimal dikarenakan adanya 

beberapa faktor baik dari guru maupun siswanya. Berdasarkan wawancara 

penulis dengan Bapak Mubarok selaku Kepala Sekolah yang mengatakan 

bahwa: 

Memang selama ini pelaksanaan dari pembelajaran fiqh kurang 

berjalan maksimal. kan kegiatan ini dikatakan masih baru dan masih 

butuh penyesuaian entah dari guru maupun siswa. Kalau dari guru 

sendiri ada sebagian guru yang kurang mampu dalam mengajarkan 

kitab fathul qorib. Kalau dari siswa ya kebanyakan mereka masih 

kesulitan dalam membaca lafadz dalam kitab tersebut.99 
 
 

99 Mubarok, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 11 Maret 2022. 
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101 Riza Amar Fahmi, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 11 Maret 2022. 

 

 

 

 

Hal senada disampaikan oleh Bapak Makhi selaku ketua 

pembelajaran fiqh yang mengatakan bahwa: 

Masalahnya itu rata-rata karena ketika masuk dipondok itu banyak 

sekali dari mereka yang belum bisa baca Al-Qur’an. La ini masalah 

yang sebenarnya, kita programnya baca kitab yang tidak ada 

harakatnya sama sekali, sedangkan moco Qur’an ae gak iso kan 

masalah.100 

Bapak Amar selaku guru pembelajaran fiqh mengatakan bahwa: 

 

Kendala atau masalah yang dihadapi dalam pembelajaran ini ya itu 

sebagian dari anak-anak itu belum bisa baca Al-Qur’an. Sedangkan 

bahasa dalam fathul qorib kan Arab. Jadi hal itu siswa akan sulit  

dalam memahaminya.101 

Berdasarkan wawancara dan observasi peneliti, ada beberapa 

permasalahan yang menyebabkan pembelajaran fiqh melalui kitab fathul 

qorib di SMP Darussyafaah kurang berjalan maksimal yaitu kurangnya 

kemampuan siswa dalam membaca Al-Qur’an dan kurangnya kemampuan 

guru dalam mengajar. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ada solusi yang harus 

dijalankan dari pihak sekolah agar proses pembelajaran dapat berjalan 

maksimal. Sesuai dengan pernyataan dari Bapak Mubarok selaku Kepala 

Sekolah yang mengatakan bahwa: 

Menurut saya, solusi yang harus dilakukan terkait kurangnya 

kemampuan guru dalam mengajar bisa dengan mengadakan 

bimbingan atau pelatihan tentang pembelajaran kitab fathul qorib. 

Jadi, nanti sebelum proses pembelajaran guru harus mempersiapkan 

kemampuannya. Selain itu mbak, bisa dengan menambah guru 

dibidang kitab kuning atau yang paham dengan kitab fathul qorib. 

Terkait dengan siswa yang belum bisa baca Qur’an, nanti gurunya 
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102 Mubarok, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 11 Maret 2022. 
103 Ahmad Makhi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 8 Maret 2022. 

 

 

 

 

bisa membimbing dengan dibuatkan jadwal diluar pembelajaran 

sekolah agar cepat bisa.102 

Hal senada disampaikan oleh Bapak Makhi selaku pembelajaran fiqh 

yang mengatakan bahwa: 

Solusi atau cara mengatasinya yaitu dengan menambah guru yang 

paham dengan kitab fathul qorib atau bisa dengan pelatihan bagi 

guru yang belum menguasai kitab fathul qorib supaya profesional 

dalam mengajar. Selanjutnya, solusi bagi siswa yang belum bisa 

baca Qur’an, guru harus sabar dan telaten dalam mengajari siswa 

baca AlQur’an dengan cara mengelompokkan siswa yang belum bisa 

baca. kemudian nanti bisa dibimbing pada jam diluar 

pembelajaran.103 

Sesuai hasil wawancara yang penulis lakukan, bahwasanya solusi 

yang disampaikan oleh Bapak Mubarok dan Bapak Makhi tarkait 

kurangnya kemampuan guru dalam mengajarkan kitab fathul qorib yaitu 

dengan mengadakan bimbingan atau pelatihan tentang pembelajaran kitab 

fathul qorib atau menambah tenaga pendidik yang memiliki keahlian 

tentang kitab fathul qorib. Dengan begitu, guru akan lebih profesional 

dalam mengajar dan dapat meningkatkan kompetensinya sehingga proses 

pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib dapat berjalan sesuai harapan. 

Adapun solusi terkait kurangnya kemampuan siswa dalam membaca 

Al-Qur’an atau huruf arab yaitu dengan mengelompokkan siswa yang 

belum bisa baca arab untuk dibimbing diluar jam pelajaran sekolah, 

gurunya harus membimbing dengan penuh kesabaran dan telaten sehingga 

siswa dapat meningkatkan kemampuannya dalam membaca Al-Qur’an. 
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Dari penyajian data di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran fiqh dilaksanakan setiap hari selain hari jum’at dimulai 

pukul 07.00-08.00. Pelaksanaan pembelajaran fiqh melalui kitab fathul 

qorib terdiri dari kegiatan penting yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan 

penutup. Adapun pendahuluan diawali dengan salam, do’a dan alfatihah 

untuk pegarang kitab, serta membaca nadhoman bersama-sama. 

Sedangkan kegiatan inti yaitu penyampaian pembelajaran kitab fathul 

qorib dengan metode klasikal individual. Setelah itu, penutup diakhiri 

menyimpulkan materi, do’a dan salam. 

3. Evaluasi pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib di Sekolah 

Menengah Pertama Darussyafaah Kecamatan Genteng Kabupaten 

Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022 

Peran evaluasi atau penilaian menjadi sangat penting ketika 

pembelajaran itu dianggap sebagai suatu perubahan tingkah laku pada 

siswa. Evaluasi merupakan proses menentukan nilai dari pembelajaran 

yang sudah dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu 

pembelajaran. Dalam pembelajaran fiqh melalui itab fathul qorib, evaluasi 

bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa pada pembelajaran 

kitab fathul qorib. 

Menurut Bapak Mubarok selaku Kepala Sekolah yang menyatakan 

bahwa: 

Evaluasi itu menilai bisa dalam bentuk penilaian buku, angka dalam 

bentuk raport, bisa menilai dalam bentuk praktik. Kalau dalam 

program pendalaman materi fiqh itu nanti penilaiannya tergantung 

guru yang mengajar, biasanya menggunakan tes lisan. Siswa 
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biasanya diakhir semester itu ada ujian lisan, maju ke depan satu 

persatu.104 

Bapak Makhi selaku ketua pembelajaran fiqh menjelaskan terkait 

evaluasi dalam pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib, beliau 

mengatakan bahwa: 

Untuk evaluasinya perhari ini masih sebatas nilai dalam artian ketika 

misalkan anak-anak itu nilainya 6 mungkin masih bisa melanjutkan 

ke jenjang selanjutnya. Kalau nilainya benar dibawah 5 baru dia 

tidak bisa ke jenjang selanjutnya, tetap istilah kami adalah 

ketidaknaikan. Dari evaluasi yang paling kelihatan/paling bisa dilihat 

yaitu karena anak-anak yang masih masuk ke kelas persiapan, rata- 

rata banyak sekali yang belum bisa baca Al-Qur’an. Untuk tes 

lisannya ada, tes tulisnya yang tidak ada. Untuk tesnya kami hanya 

memfokuskan kepada materi uraian terutama misalkan anak-anak 

ada kadang-kadang yang belum bisa menjelaskan/murod tapi dia 

bisa membaca dengan benar dan menguraikan di dalam 

lafdziyahnya. Lafadznya iso oke dia masuk berarti dia tetap 

mendukung terhadap perkembangan di bahasa.105 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwasanya evaluasi pada 

pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib ialah menggunakan tes lisan. 

Adapun penilaiannya lebih memfokuskan pada membaca, menerjemahkan 

(memurodi), dan menjelaskan. Setelah itu, Bapak Amar selaku guru 

pembelajaran fiqh menyatakan bahwa: 

Evaluasinya ada evaluasi perminggu/evaluasi setiap persemester. 

Tujuannya ya kita mengetahui perkembangan siswa dalam seminggu 

itu. Jadi, materi yang disampaikan itu nanti diuji di tes lewat 

penilaian perminggu tapi karena ini programnya masih baru jadi ada 

yang sudah berjalan ada yang belum. yang sudah berjalan itu 

evaluasi persemester itu ada ujian sorogan itu dilakukan persemester, 

yang dinilai ya tentang membacanya (lisan) kemudian masalah 

murod.106 
 
 

 

104 Mubarok, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 11 Maret 2022. 
105 Ahmad Makhi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 8 Maret 2022. 
106 Riza Amar Fahmi, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 11 Maret 2022. 
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Tes lisan termasuk ke dalam ranah kognitif yang berhubungan 

kemampuan mengahafal, memahami, menganalisis, mengaplikasikan serta 

mengevaluasi. Adapun penilaian secara lisan bertujuan untuk mengukur 

kemampuan dan pengetahuan siswa dalam memahami kitab fathul qorib. 

Secara umum, tes lisan juga dapat digunakan untuk mengukur kemampuan 

siswa dalam berkomunikasi dan menyampaikan pendapat. 

Peneliti juga mewawancarai siswa yang bernama Ali Alfian 

mengenai evaluasi program pendalaman materi fiqh, dia mengatakan 

bahwa: 

Untuk evaluasinya gini mbak biasanya tanya jawab maju satu 

persatu di tes membaca, menerjemahkan atau memurodi serta 

menjelaskan kitab fathul qorib terus ya dinilai sama gurunya.107 

Dari hasil penyajian data diatas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi 

pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib berbentuk tes lisan. Adapun 

evaluasinya dilaksanakan setiap persemester, siswa di tes lisan secara 

individu maju satu persatu. Untuk penilaiannya lebih memfokuskan 

tentang membaca, menerjemahkan atau memurodi, menjelaskan kitab 

fathul qorib. 

C. Pembahasan Temuan 
 

Berdasarkan dari data observasi, wawancara, dan dokumentasi diatas 

terdapat beberapa temuan peneliti di SMP Darussyafaah Genteng 

Banyuwangi, hasil temuan penelitian tersebut disajikan berdasarkan fokus 

penelitian. Berikut ini peneliti paparkan melalui tabel temuan data tentang 

 
 

107 Ali Alfian, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 15 Maret 2022. 
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pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib di SMP Darussyafaah Genteng 

Banyuwangi. 

Tabel 4.2 

Matrik Hasil Temuan 

No. Fokus Penelitian Hasil temuan 

1 2 3 

1 Bagaimana pembelajara fiqh 

melalui kitab fathul qorib di 

Sekolah Menengah Pertama 

Darussyafaah Kecamatan Genteng 

Kabupaten Banyuwangi Tahun 

Pelajaran 2021/2022? 

1. Perencanaan pembelajaran 

fiqh melalui kitab fathul qorib 

di SMP Darussyafaah 

mengarah kepada target atau 

tujuan yang akan dicapai yaitu 

membaca, menerjemahkan 

(murod), menjelaskan 

memahami kaidah nahwu, 

serta memahami kaidah fiqh. 

2. Materi pembelajaran yang 

diajarkan dalam pembelajaran 

fiqh melalui kitab fathul qorib 

di SMP Darussyafaah harus 

menyesuikan waktu dalam 1 

tahun yaitu kitab fathul qorib 

mulai dari Bab Ubudiyah 

sampai Bab Muamalah. 

3. Metode pembelajaran yang 

digunakan dalam 

pembelajaran fiqh melalui 

kitab fathul qorib di SMP 

Darussyafaah yaitu ada dua 

diantaranya metode klasikal 

dan metode individual. 

4. Media pembelajaran yang 

digunakan dalam 

pembelajaran fiqh melalui 

kitab fathul qorib di SMP 

Darussyafaah yaitu kitab 

fathul qorib, spidol, papan 

tulis, buku pendukung lainnya 

seperti buku amsilati dan 

imriti. 

2 Bagaimana pelaksanaan 
pembelajaran   fiqh   melalui kitab 

Pelaksanaan pembelajaran fiqh 
melalui kitab fathul qorib di SMP 
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 fathul qorib di Sekolah Menengah 

Pertama Darussyafaah Kecamatan 

Genteng Kabupaten Banyuwangi 

Tahun Pelajaran 2021/2022? 

Darussyafaah dilaksanakan setiap 

hari selain hari jum’at dan di 

mulai pukul 07.00-08.00. Adapun 

pelaksanannya terbagi dalam tiga 

kegiatan penting yaitu: 

1. Pendahuluan 
a. Diawali dengan salam, 

pembacaan do’a dan 

alfatihah untuk pengarang 

kitab. 

b. Siswa membaca nadhoman 

bersama-sama. 

2. Kegiatan Inti 
Dalam kegiatan inti guru 

menyampaikan materi 

pembelajaran pada kitab fathul 

qorib dengan metode klasikal 

dan metode invidual. 

3. Penutup 

Guru mengakhiri 

pembelajaran  dengan 

menyimpulkan materi 

pembelajaran, do’a penutup 

dan salam. 

Adapun dalam pelaksanaan 

pembelajaran fiqh ada beberapa 

permasalahan yang menyebabkan 

program pendalaman materi fiqh 

kurang berjalan maksimal yaitu 

kurangnya kemampuan siswa 

dalam membaca Al-Qur’an dan 

kurangnya kemampuan guru 

dalam mengajar. Solusi yang 

dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan tersebut yaitu 

mengadakan bimbingan atau 

pelatihan bagi guru yang belum 

menguasai pembelajaran kitab 

fathul qorib, menambah tenaga 

pendidik yang ahli dalam kitab 

fathul qorib, dan guru juga 

mengadakan bimbingan bagi 

siswa yang belum bisa baca Al- 

Qur’an atau huruf arab. 

3 Bagaimana evaluasi pembelajaran Evaluasi dalam pembelajaran fiqh 
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 fiqh melalui kitab fathul qorib di 

Sekolah Menengah Pertama 

Darussyafaah Kecamatan Genteng 

Kabupaten Banyuwangi 

2021/2022? 

melalui kitab fathul qorib di SMP 

Darusyafaah dengan 

menggunakan teknik penilaian tes 

yaitu tes lisan. Siswa dites secara 

individu terkait membaca, 

menerjemah (memurodi), dan 
menjelaskan. 

 

 

Berasarkan penyajian data dan analisis yang telah diaparkan, maka 

dilakukan pembahasan tentang hasil temuan penelitian yang telah dikaitkan 

dengan teori-teori yang sudah dijelaskan dan disesuaikan dengan fokus 

penelitian. Adapun pembahasan hasil temuan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Perencanaan pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib di Sekolah 

Menengah Pertama Darussyafaah Kecamatan Genteng Kabupaten 

Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022 

Menurut Sugeng Listyo Prabowo, perencanaan merupakan 

keselurahan proses pemikiran dan penentuan semua aktivitas yang akan 

dilakukan pada masa yang akan datang untuk mencapai suatu tujuan. 

Perencanaan pembelajaran adalah langkah awal mengenai apa yang harus 

dicapai pendidik dan peserta didik dalam suatu proses pembelajaran agar 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.108 

Menurut Mukni’ah, perencanaan pembelajaran merupakan suatu 

proses pembuatan keputusan mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam 

proses pembelajaran, pemilihan materi pembelajaran, metode 

pembelajaran, media pembelajaran, serta rencana evaluasi pembelajaran 

108 Sugeng Listyo Prabowo, 1. 
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yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku.109 

Dari hasil yang didapat dalam penelitian, perencanaan pembelajaran 

fiqh melalui kitab fathul qorib di SMP Darussyafaah mengarah kepada 

target atau tujuan yang akan dicapai yaitu siswa bisa membaca, 

menerjemahkan (murod), menjelaskan, memahami kaidah nahwu, serta 

memahami kaidah fiqh untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Noor Harisudin, yang 

menyatakan bahwa tujuan mempelajari ilmu fiqh adalah untuk mengetahui 

hukum-hukum fiqh atau hukum-hukum syar’i atas perbuatan dan 

perkataan manusia.110 Dalam program tersebut, selain mendapatkan ilmu 

fiqh pada kitab fathul qorib, akan tetapi juga mendapatkan ilmu tentang 

kaidah nahwu sharaf. 

Dari hasil penelitian mengenai materi dalam pembelajaran fiqh 

melalui kitab fathul qorib, bahwasanya materi pembelajaran yang 

diajarkan dalam program pendalaman materi fiqh di SMP Darussyafaah 

harus khatam 1 tahun yaitu kitab fathul qorib mulai dari Bab Ubudiyah 

sampai Bab Muamalah. 

Materi pembelajaran menjadi komponen penting dalam perencanaan 

pembelajaran. Sesuai dengan pendapat Rusydi Ananda yaitu materi 

pembelajaran merupakan segala sesuatu yang menjadi bagian isi dari 

kurikulum yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan kompetensi inti 
 

109 Mukni’ah, Perencanaan Pembelajaran Sesuai Kurikulum KTSP & K-13 (Jember: IAIN 

Jember Press, 2016). 11 
110 Noor Harisudin, Pengantar Ilmu Fiqh (Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2013), 5. 
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dan kompetensi dasar dalam rangka pencapaian standar kompetensi setiap 

mata pelajaran dalam satuan pendidikan tertentu.111 

Dalam pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib di SMP 

Darussyafaah, metode pembelajaran yang digunakan adalah metode 

klasikal dan metode individual. Metode klasikal merupakan penyampaian 

materi pembelajaran secara lisan supaya siswa itu menirukan atau 

melafalkan secara bersama-sama yang dilaksanakan secara berulang-ulang 

agar siswa itu hafal dan paham dengan materi yang disampaikan. 

Sedangkan metode individual merupakan pembelajaran dimana guru 

menunjuk atau menyuruh siswa secara individu untuk diberikan 

pertanyaan atau menjelaskan materi apa yang sudah dijelaskan oleh 

gurunya. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Jiman dan Cicih Juarsih, yang 

menerangkan bahwa dengan metode pembelajaran siswa dapat 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

kegamaan, pengendalian diri, kepribadian, serta kecerdasan dengan 

melalui proses yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif.112 

Guna dapat menciptakan media pembelajaran yang efektif dalam 

proses pembelajaran, guru seharusnya memahami materi pembelajaran 

yang akan diajarkan, dan media apa yang cocok digunakan sebagai alat 

 

111 Rusydi Ananda, Perencanaan Pembelajaran (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan 

Pendidikan Indonesia (LPPI), 2019), 88. 
112 Dirman dan Cicih Juarsih, Teori Belajar dan Prinsip-prinsip Pembelajaran yang 

Mendidik (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014 
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bantu dalam penyampaian materi tersebut.113 Dari hasil penelitian tentang 

media pembelajaran, menunjukkan bahwa media yang digunakan dalam 

pembelajaran fiqh di SMP Darussyafaah yaitu kitab fathul qorib, spidol, 

papan tulis, buku pendukung lainnya seperti buku amsilati dan imriti. 

2. Pelaksanaan pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib di Sekolah 

Menengah Pertama Darussyafaah Kecamatan Genteng Kabupaten 

Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022. 

Menurut Nana Sudjana, pelaksanaan pembelajaran adalah proses 

yang diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu agar 

pelaksanaan mencapai hasil yang diharapkan.114 Dalam pelaksanaan 

pembelajaran, guru harus mempersiapkan aktivitas belajar dan mengajar 

dengan berpedoman pada persiapan dan perencanaan yang telah 

dipersiapkan. 

Pelaksanaan pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib di SMP 

Darussyafaah dilaksanakan setiap hari selain hari jum’at dan di mulai 

pukul 07.00-08.00. Adapun pelaksanannya terbagi dalam tiga kegiatan 

penting yaitu: 

a. Pendahuluan 

 

Dalam kegiatan pendahuluan, hal yang pertama dilakukan guru di 

SMP Darussyafaah adalah: 

1) Membuka pembelajaran   dengan   salam, pembacaan   do’a dan 

 

alfatihah untuk pengarang kitab. 
 

113 Zainal Aqib, Model-Model, Media, dan Strategi Pembelajaran Kontekstual (Inovatif) 

(Bandung:Yrama Widya, 2013), 50. 
114 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar (Bandung: Sinar Baru, 2010), 134. 
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2) Setelah itu, siswa membaca nadhoman secara bersama-sama. 

 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mukni’ah yang menyatakan 

bahwa seorang pendidik melakukan kegiatan membuka pembelajaran. 

Pendahuluan bertujuan untuk mendekatkan guru kepada siswa-siswa 

dan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara guru dan siswa 

dan antara siswa dengan siswa lainnya.115 

b. Kegiatan Inti 

 

Dalam kegiatan inti, hal yang dilakukan guru guru di SMP 

Darussyafaah adalah menyampaikan materi pembelajaran pada kitab 

fathul qorib dengan metode klasikal dan metode invidual. Metode 

klasikal yaitu guru membaca materi disertai dengan maknanya, 

kemudian siswa juga memaknai materi yang sama dengan gurunya. 

Setelah itu, guru membaca lagi materi yang telah dimaknai dan siswa 

mengikuti secara bersama-sama. Sedangkan metode individual yaitu 

setelah membaca beberapa bab, guru menunjuk siswa untuk diberikan 

pertanyaan, menjelaskan, atau disuruh membaca lagi materi yang telah 

dibahas. 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mukni’ah bahwa kegiatan inti 

dalam proses pembelajaran merupakan kegiatan agar tercapainya tujuan 

pembelajaran dengan baik. Dalam kegiatan inti pembelajaran, pendidik 

menyampaikan materi pembelajaran yang merupakan inti dari suatu 

 

 

 
 

115 Mukni’ah, 11. 



99 
 

 

 

proses pelaksanaan pembelajaran.116 Oleh karena itu, penggunaan 

metode pembelajaran harus menyesuaikan dengan materi pembelajaran 

yang akan diajarkan serta karakter siswa agar materi pembelajaran 

dapat diterima oleh siswa. 

c. Penutup 

 

Dalam kegiatan penutup, hal yang dilakukan guru di SMP 

Darussyafaah adalah mengakhiri pembelajaran dengan menyimpulkan 

materi pembelajaran, do’a penutup dan salam. 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mukni’ah, pada kegiatan 

penutup guru bersama-sama dengan siswa membuat rangkuman atau 

kesimpulan pelajaran, melakukan penilaian dan refleksi terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram, 

memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, serta 

menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.117 

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa permasalahan yang 

menyebabkan pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib kurang berjalan 

maksimal yaitu kurangnya kemampuan siswa dalam membaca Al-Qur’an 

dan kurangnya kemampuan guru dalam mengajar. Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut, pihak sekolah mengadakan bimbingan atau 

pelatihan bagi guru tentang pembelajaran kitab fathul qorib untuk 

meningkatkan kompetensinya dalam mengajar. Selain itu, bisa menambah 

 

116 Mukni’ah, 12. 
117 Mukni’ah, 11. 
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tenaga pendidik yang ahli dalam bidang kitab fathul qorib. Terkait siswa 

yang belum bisa baca Al-Qur’an, guru juga bisa mengadakan bimbingan 

diluar jam pelajaran sekolah sehingga proses pembelajaran program 

pendalaman materi fiqh dapat berjalan sesuai harapan. 

3. Evaluasi pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib di Sekolah 

Menengah Pertama Darussyafaah Kecamatan Genteng Kabupaten 

Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022. 

Evaluasi menjadi salah satu komponen penting dalam suatu proses 

pembelajaran. Evaluasi pada pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib 

di SMP Darussyafaah merupakan kegiatan menilai yang bertujuan untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa dalam pembelajaran kitab fathul 

qorib. 

Menurut Kadek Ayu Astiti, evaluasi merupakan kegiatan identifikasi 

untuk melihat apakah suatu program yang telah direncanakan telah 

tercapai atau belum, berharga atau tidak, serta dapat pula digunakan untuk 

melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya. Evaluasi juga berhubungan 

dengan keputusan nilai (value judgement). Evaluasi adalah proses yang 

sistematis untu mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan 

informasi untuk menentukan tingkat penguasaan peserta didik terhadap 

tujuan pembelajaran.118 

Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi pada pembelajaran fiqh 

melalui kitab fathul qorib di SMP Darussyafaah ialah menggunakan 

 
118 Kadek Ayu Astiti, Evaluasi Pembelajaran (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2017), 3. 
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tingkat penilaian secara tes lisan. Adapun evaluasinya dilaksanakan setiap 

persemester, siswa di tes lisan secara individu maju satu persatu. Untuk 

penilaiannya lebih memfokuskan tentang membaca, menerjamahkan atau 

memurodi, serta menjelaskan materi yang telah dibahas pada kitab fathul 

qorib. 

Sebagaimana hal tersebut sejalan dengan pendapat Haryanto, yang 

menerangkan bahwa tes lisan merupakan tes yang dilaksanakan secara 

lisan, soal atau pertanyaan diberikan secara lisan dan jawaban yang 

diberikan juga dinyatakan secara lisan. Tes lisan digunakan untuk 

mengukur kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi serta 

pemahaman materi secara langsung oleh peserta didik.119 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

119 Haryanto, Evaluasi Pembelajaran (Konsep dan Manajemen) (Yogyakarta: UNY Press, 

2020), 178. 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMP Darussyafaah 

Genteng Banyuwangi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam 

implementasi pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Adapun rinciannya 

sebagai berikut: 

1. Perencanaan pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib di Sekolah 

Menengah Pertama Darussyafaah Kecamatan Genteng Kabupaten 

Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022. 

Perencanaan pembelajaran merupakan suatu proses pembuatan 

keputusan mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. 

Perencanaan pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib di SMP 

Darussyafaah mengarah kepada target atau tujuan yang akan dicapai yaitu 

siswa bisa membaca, menerjemahkan (murod), menjelaskan, memahami 

kaidah nahwu, serta memahami kaidah fiqh untuk diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Materi yang diajarkan dalam pembelajaran fiqh melalui kitab fathul 

qorib di SMP Darussyafaah harus khatam 1 tahun yaitu kitab fathul qorib 

mulai dari Bab Ubudiyah sampai Bab Muamalah. Adapun metode 

pembelajaran pada pembelajaran fiqh di SMP Darussyafaah dalah metode 

klasikal dan metode individual. Sedangkan media yang digunakan dalam 

 
 

96 
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pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib di SMP Darussyafaah yaitu 

kitab fathul qorib, spidol, papan tulis, buku-buku pendukung lainnya 

seperti buku amsilati dan imriti. 

2. Pelaksanaan pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib di Sekolah 

Menengah Pertama Darussyafaah Kecamatan Genteng Kabupaten 

Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022 

Pelaksanaan pembelajaran adalah bentuk dari pada perencanaan 

yang sudah di susun atau rencanakan sebelum kegiatan belajar mengajar. 

Pelaksanaan pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib di SMP 

Darussyafaah dilaksanakan setiap hari selain hari jum’at dan di mulai 

pukul 07.00-08.00. Adapun pelaksanannya terbagi dalam tiga kegiatan 

penting yaitu: 

a. Pendahuluan 

 

Membuka pembelajaran dengan salam, pembacaan do’a dan 

alfatihah untuk pengarang kitab. Setelah itu, siswa membaca nadhoman 

secara bersama-sama. 

b. Kegiatan Inti 

 

Dalam kegiatan inti, guru menyampaikan materi pembelajaran pada 

kitab fathul qorib dengan metode klasikal dan individual. 

c. Penutup 

 

Guru mengakhiri pembelajaran dengan menyimpulkan materi 

pembelajaran, do’a penutup, dan salam. 
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3. Evaluasi pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib di Sekolah 

Menengah Pertama Darussyafaah Kecamatan Genteng Kabupaten 

Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022 

Evaluasi pada pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib di SMP 

Darussyafaah ialah menggunakan tingkat penilaian secara tes lisan. 

Adapun evaluasinya dilaksanakan setiap persemester, siswa di tes lisan 

secara individu maju satu persatu. Untuk penilaiannya lebih memfokuskan 

tentang membaca, menerjemahkan atau memurodi, dan menjelaskan isi 

kitab fathul qorib. 

B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulkan di atas, peneliti memberikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Kepala sekolah SMP Darussyafaah, diharapkan untuk selalu memberikan 

dukungan dan pengarahan kepada siswa dalam pembelajaran fiqh melalui 

kitab fathul qorib. Dan juga memberikan bimbingan dan pelatihan kepada 

guru terkait perencanaan pembelajaran fiqh, untuk membuat Silabus dan 

RPP dalam pembelajaran fiqh agar pelaksanaan pembelajaran fiqh dapat 

terarah dan terencana sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan 

baik. 

2. Guru SMP Darussyafaah, diharapkan untuk selalu meningkatkan 

kompetensinya dalam mengajar dan memberikan bimbingan serta 

pengajaran kepada peserta didik. Dan juga ketika mengajar, untuk selalu 

berpedoman dalam RPP sehingga pembelajaran lebih berdaya guna. 
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3. Siswa SMP Darussyafaah, diharapkan untuk selalu menanati peraturan 

sekolah, disiplin, semangat dalam belajar agar mencapai target dari 

pembelajaran fiqh dan mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari- 

hari. 
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MATRIK PENELITIAN 

 
Judul Variabel Sub Variabel Indikator Sumber Data Metode Penelitian Fokus Penelitian 

Implementasi 

Pembelajaran 

Fiqh melalui 

Kitab Fathul 

Qorib di SMP 

Darussyafaah 

Setail Genteng 

Banyuwangi 

Tahun Pelajaran 

2021/2022 

1. Pembelajaran 

Fiqh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kitab fathul 

qorib 

a. Perencanaan 

 

 

 

 

 

 

 

 
b. Pelaksanaan 

 

 

 

c. Evaluasi 

 

 

 

Pembelajaran 

kitab fathul qorib 

a. Tujuan 

Pembelajaran 

b. Materi 

Pembelajaran 

c. Metode 
Pembelajaran 

d. Media 

Pembelajaran 

 
 

a. Pendahuluan 

b. Kegiatan Inti 

c. Penutup 

 
 

a. Tes 

b. Non Tes 

 

 

Hakikat Kitab Fathul 

Qorib 

1. Primer: 

a. Kepala 

Sekolah 

b. Guru 

c. Siswa 

 

2. Sekunder: 

a. Dokumentasi 

b. Kepustakaan 

1. Pendekatan 

Penelitian: 

Kualitatif 

 

2. Jenis Penelitian: 

Penelitian Studi 

Kasus 

 

3. Lokasi Penelitian: 

SMP Darussyafaah 

Setail Genteng 

Banyuwangi 

 

4. Pengumpulan Data: 

a. Observasi 
b. Interview atau 

Wawancara 

c. Dokumentasi 

 

5. Analisis Data 

a. Data Condensation 

(Kondensasi Data) 

b. Data Display 

(Penyajian data) 

c. Conclusion 

Drawing 

(Penarikan 

Kesimpulan) 

1. Bagaimana perencanaan 

pembelajaran fiqh melalui 

kitab fathul qorib di SMP 

Darussyafaah Setail 

Genteng Banyuwangi 

Tahun Pelajaran 

2021/2022? 

2. Bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran fiqh melalui 

kitab fathul qorib di SMP 

Darussyafaah Setail 

Genteng Banyuwangi 

Tahun Pelajaran 

2021/2022? 

3. Bagaimana evaluasi 

pembelajaran fiqh melalui 

kitab fathul qorib di SMP 

Darussyafaah Setail 

Genteng Banyuwangi 

Tahun Pelajaran 

2021/2022? 



 

 

 
     6. Validitas atau 

Keabsahan Data 

a. Triangulasi 

Sumber 
b. Triangulasi Teknik 

 



 

 

 

PEDOMAN PENELITIAN 

 
A. Pedoman Observasi 

1. Observasi tentang kondisi obyektif SMP Darussyafaah Genteng 

Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022 

2. Observasi tentang pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib di SMP 

Darussyafaah Genteng Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022 

3. Observasi tentang situasi dan kondisi peserta didik dalam pembelajaran 

fiqh melalui kitab fathul qorib di SMP Darussyafaah Genteng Banyuwangi 

Tahun Pelajaran 2021/2022 

B. Pedoman Wawancara 

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib di 

Sekolah Menengah Pertama Darussyafaah Kecamatan Genteng Kabupaten 

Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib di 

Sekolah Menengah Pertama Darussyafaah Kecamatan Genteng Kabupaten 

Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021/2022? 

3. Bagaimana evaluasi pembelajaran fiqh melalui kitab fathul qorib di 

Sekolah Menengah Pertama Darussyafaah Kecamatan Genteng Kabupaten 

Banyuwangi Tahun Pelajaran 221/2022? 

C. Pedoman Dokumentasi 

1. Sejarah berdirinya SMP Darussyafaah Genteng Bayuwangi 

2. Letak Geografis SMP Darussyafaah Genteng Banyuwangi 

3. Struktur Organisasi SMP Darussyafaah Genteng Banyuwangi 

4. Data Pendidik SMP Darussyafaah Genteng Banyuwangi 

5. Dokumen serta foto-foto kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan 

penelitian 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

LAMPIRAN GAMBAR 
 
 

(Pelaksanaan Pembelajaran Fiqh di kelas 8D Putra) 
 

 

 

 

(Pelaksanaan Pembelajaran fiqh di kelas 8B Putri) 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

(Wawancara dengan Bapak Mubarok selaku Kepala Sekolah) 
 

 

 

 

(Wawancara dengan Bapak Makhi selaku ketua pembelajaran fiqh) 



 

 

 
 

 

(Wawancara dengan Bapak Amar selaku guru pembelajaran fiqh) 
 

 

(Wawancara dengan siswa) 
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A. Identitas Diri 

Nama : Fitria Cahya Firdaus 

NIM : T20181494 

Prodi : Pendidikan Agama Islam 

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Tempat, Tanggal Lahir :Banyuwangi, 8 Januari 2000 

Alamat : Dusun Rumping RT 03 RW 03 Desa Plampangrejo 

Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi 

 
B. Riwayat Pendidikan 

 

1. TK RA Perwanida 1 Plampangrejo (2004-2006) 

2. MI Miftahul Ulum 1 Plampangrejo (2006-2012) 

3. MtsN 2 Banyuwangi (2012-2015) 

4. SMA Negeri 1 Purwoharjo BWI (2015-2018) 
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