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MOTTO 

                          

                            

         

 

Artinya: “dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki 

yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang 

yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui, keterangan-

keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan kepadamu Al 

Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah 

diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan
*
  

(Qs. An-Nahl 43-44) 
 

 

 

                                                             
* Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahan 
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ABSTRAK 

Septy Nur Elyani Putri, 2021: “Penerapan pembelajaran kitab At-Tazhib di 

Sekolah Menengah Atas Unggulan BPPT Darus  Sholah Jember”.  

Kata kunci:  Penerapan pembelajaran,  kitab At-Tazhib, Sekolah Menengah Atas 

Unggulan BPPT Darus Sholah Jember. 

Penerapan pembelajaran ini adalah pembelajaran ilmu fikih melalui kitab 

at-Tadzhib, dimana dalam pembelajaran tersebut diterapkan dalam suatu instansi 

lembaga sekolah formal yakni SMA Unggulan BPPT Darus Sholah Jember.  

Dimana dalam penerapan pembelajaran fikih tersebut merupakan suatu rumpun 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penggunaan metode 

pembelajaran kitab at-Tadzhib di SMA Unggulan BPPT Darus Sholah Jember 

tahun ajaran 2020/2021? 2) Bagaimana media pembelajaran kitab at-Tadzhib di 

SMA Unggulan BPPT Darus Sholah Jember tahun ajaran 2020/2021? 3) 

Bagaimana penilaian pembelajaran kitab at-Tadzhib di SMA Unggulan BPPT 

Darus Sholah Jember tahun ajaran 2020/2021? 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan metode pembelajaran 

kitab at-Tadzhib di SMA Unggulan BPPT Darus Sholah Jember tahun ajaran 

20202021. 2) Mendeskripsikan media pembelajaran kitab at-Tadzhib di SMA 

Unggulan BPPT Darus Sholah Jember tahun ajaran 2020/2021. 3) 

Mendeskripsikan penilaian pembelajaran kitab at-Tadzhib di SMA Unggulan 

BPPT Darus Sholah Jember tahun ajaran 2020/2021. 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang jenis datanya 

bersifat kualitatif, yaitu berupa pernyataan, kalimat, dan dokumen. Sehingga pada 

penulisan karya tulis ilmiah ini hanya disuguhkan data berupa narasi. Sedangkan 

jenis penelitian yang digunakan adalah field research. field research atau 

penelitian lapangan merupakan studi terhadap realitas kehidupan sosial 

masyarakat secara langsung. 

Penelitian ini menemukan kesimpulan : 1) Metode yang digunakan dalam 

penerapan pembelajaran kitab At-Tadzhib di Sekolah Menengah Atas Unggulan 

BPPT Darus Sholah Jember tahun 2020/2021 yaitu: Metode ceramah dan Metode 

qawaid dan tarjamah. 2) media yang di gunakan oleh guru dalam penerapan 

pembelajaran kitab at-tahzib yaitu Media cetak, Media berbasis manusia, dan 

Media audio visual. 3) Penilaian yang digunakan dalam penerapan pembelajaran 

kitab At-Tadzhib di Sekolah Menengah Atas Unggulan BPPT Darus Sholah 

Jember tahun 2020/2021 yaitu: Tes lisan dan Unjuk kerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Pendidikan adalah bagian penting bagi peradaban manusia, yaitu 

untuk melangsungkan kehidupan manusia di dunia, karena pendidikan 

merupakan potensi awal untuk meraih masa depan. Pendidikan merupakan 

suatu proses untuk menyiapkan generasi muda dalam menjalankan kehidupan 

dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnnya secara efektif dan efisien. 

Berbicara mengenai pendidikan sama halnya dengan membahas kewajiban 

menuntut ilmu. 

Pendidikan hadir menyapa manusia untuk mengetahui sesuatu, baik 

mengenai lingkungan sosial maupun lingkungan alamnya karena pendidikan 

merupakan jendela pembuka bagi mimpi-mimpi dan cita-cita seseorang 

didalam menjalani hidup.
1
 Sesuai dengan yang tercantum dalam UUD 1945 

pasal 31 ayat 1 bahwa “Setiap Warga Negara berhak mendapat pendidikan”. 

Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor. 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional telah dijelaskan dalam Bab 1 Pasal 1 

menjelaskan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

susana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan 

negara.
2
 

                                                           
1
 Imam Tholkhah dan Ahmad Barizi, Membuka Jemdela Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2011), 38 
2
 Undang-Undang Republik Indonesia dan Peraturan menteri Pendidikan Nasional tentang Guru 

dan Dosen, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 60-61 
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Dari rumusan diatas, dalam rangka mengembangkan dan membangun 

potensi manusia Indonesia seutuhnya, dalam arti utuh jasmani dan 

rohanisesuai dengan amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia 1945, diperlukan adanya pelaksanaan pendidikan agama sebagai 

mata pelajaran wajib disekolah pada semua jalur jenis dan jenjang 

pendidikan.
3
 

Dalam pendidikan ada yang namanya pendidikan agama, pendidikan 

agama juga beperan sangat penting untuk kehidupan siswa, baik dunia 

maupun akhirat. Sebagai seorang manusia kita sangat memelukan agama 

untuk membimbing dan mengarahkan hidup pada kebenaran dan ketenangan. 

Menyadari betapa pentingnya agama, maka perlu adanya penanaman nilai-

nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dengan cara pemberian pendidikan 

baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. 

Pendidikan agama adalah pendidikan yang materi bimbingan dan 

arahannya adalah ajaran agama yang ditujukan agar manusia mempercayai 

dengan sepenuh hati akan adanya Tuhan, patuh dan tunduk melaksanakan 

perintah-Nya dalam bentuk beribadah, dan berakhlak mulia. Pendidikan 

agama adalah pendidikan yang diarahkan untuk menumbuhkembangkan rasa 

intuisi keagamaan yang ada dalam diri sesorang kemudian melaksanakannya 

ajaran-ajarannya dengan penuh ketundukan.
4
 

                                                           
3
 Abdul Rachman Shaleh, Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2006), 15 
4
 Abdul Rachman Shaleh, Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa,5 
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Dalam Islam mengajarkan segala aspek yang berhubungan dengan 

kehidupan manusia. Menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi setiap 

muslim, sebagaimana yang dijelaskan pada QS. At-Taubah: 122 

َ لَِيْنِفُرْوا اْلُمْؤِمُنْونََ َكانََ َوَما
ْنُهمَْ ِفْرَقةَ  ُكلَ  ِمنَْ َنَفرََ َفلَْوَلَ َكۤافَّة   ْينَِ ِفى ل َيَتَفقَُّهْوا َطۤاى َِفةَ  م   ِاَذا َقْوَمُهمَْ َولُِيْنِذُرْوا الد 

ا   َيْحَذُرْونََ لََعلَُّهمَْ ِالَْيِهمَْ َرَجُعْوْٓ

Artinya:   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 jika 

mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya.
5
 

 

Dalam ayat ini, Allah SWT menerangkan bahwa tidak perlu semua 

orang mukmin berangkat ke medan peranng, bila peperangan itu dapat 

dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja. Tetapi harus ada pembagian 

tugas dalam masyarakat, sebagian berangkat ke medan peranng, dan sebagian 

lagi bertekun menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam agar 

ilmu tersebut dapat di ajarkan secara merata, dan dakwah dapat dilakukan 

dengan cara yang lebih efektif dan bermanfaat serta kecerdasab umat Islam 

dapat ditingkatkan.
6
 

Dalam menuntut ilmu tidak hanya diwajibkan bagi laki-laki, namun 

juga diwajibkan bagi perempuan yang bisa diperoleh melalui pendidikan. 

Sebagai seorang muslim harus mampu tunduk dan taat terhadap ajaran Islam. 

Oleh sebab itu, manusia harus dididik melalui pendidikan Islam.
7
 Salah satu 

wadah untuk melaksanakan pendidikan adalah lembaga pendidikan. Lembaga 

pendidikan terdiri dari pendidikan formal dan non formal. 

                                                           
5
 Al-Qur’an dan Terjemahnya, QS At-Taubah :122 

6
 Muhammad Musthafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, (Semarang: CV. Toha Putra, 1992) 

7
 Muhammad Faturrahman, Model-Model Pembelajaran Inovatif, (Jakarta: Gagas Media, 2017), 3 
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Jauh sebelum Indonesia merdeka, perguruan-perguruan keagamaan 

sudah lebih dulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, agama 

secara sadar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dinamika 

pendidikan. Pendidikan keagamaanpun berkembang sebagai bagian dari mata 

pelajaran agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. 

Dalam hal inilah, letak pendidikan dalam masyarakat sebenarnya 

mengikuti corak sejarah manusia.
8
 Dengan demikian maka dapat dikatakan 

bahwa pendidikan lahir dari manusia dan akan menjadi pelajaran bagi 

manusia sendiri. Dalam pelaksanaan pendidikan tentunya tidak lepas dari 

istilah kegiatan pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu usaha untuk 

membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan 

peserta didik. Dengan demikian proses pembelajaran bertujuan untuk 

mencapai perubahan terhadap peserta didik, dari yang tidak tahu menjadi tahu 

dan yang tidak paham menjadi paham. 

Berbagai cara ditempuh oleh masing-masing lembaga pendidikan 

demi mewujudkan tujuan tertentu. Pembelajaran dapat berhasil ditandai 

dengan perubahan tingkah laku, perubahan tingkah laku tersebut menyangkut 

baik perubahan yang bersikap pengetahuan (kognitif), dan keterampilan 

(psikomotorik) maupun yang menyangkut nilai dan sikap (efektif).
9
 Agar 

pendidikan dapat tercapai sesuai dengan tuntutan zaman, maka tidak hanya 

diperlukan ketiga ranah tersebut, akan tetapi aspek spiritual juga harus 

terpenuhi. 

                                                           
8
 Nurani Soyomukti, Teori-Teori Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-ruzzmedia, 2010), 22 

9
 Muhammad Faturrahman, Model-Model Pembelajaran Inovatif, (Jakarta: Gagas Media, 2017), 3 
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Sama halnya dalam pembelajaran yang memusatkan kepada 

pencapaian tujuan pembelajaran. Untuk mencapai tujuan tersebut tentu 

terdapat cara tersendiri dalam mewujudkannya. Seperti di Indinesia 

khususnya, berbagai jenis lembaga pendidikan memiliki aneka ragam pola 

pendidikan dari yang bersifat tradisional hingga modrn. Terbukti di 

masyarakat setingkat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah 

menengah kejuruan, bahkanhingga sekolah yang bertaraf Internasional. 

Keberagaman tersebut tentu memiliki berbagai alasan untuk menarik 

minat peserta didik, mengembangkan metode pembelajaran hingga mencapai 

visi dan misi dalam suatu lembaga pendidikan. Dengan adanya perbedaan 

yang unik dari pola pengajaran pada umumnya, akan membawa dampak yang 

lebih baik dalam penerapan proses pembelajaran. Misalnya, menarik minat 

peserta didik untuk menempuh pendidikan dalam suatu lembaga, tercapainya 

prestasi siswa, adanya ketertarikan peserta didik secara global, bahkan 

memiliki fungsi lain untuk mendapatkan dana pendidikan. 

Melihat adanya perkembangan zaman yang tentu dipengaruhi oleh 

kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, membuat posisi lembaga 

pendidikan yang tergolong seakan tersingkirkan. Hal ini membawa dampak 

terhadap perkembangan lembaga tersebut, termasuk dalam menerapkan 

pembelajaran berupa kitab kuning dan bahan ajar masih tergolong dalam 

pembelajaran berbasis klasik. 

Kitab merupakan istilah khusus yang digunakan untuk menyebut 

karya tulis dibidang keagamaan yang ditulis dengan huruf Arab. Sebutan ini 
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membedakan karya tulis pada umumnya yang ditulis dengan huruf selain 

Arab, yang sebut buku. Adapun kitab yang dijadikan sumber belajar di 

pesantren dan lembaga pendidikan Islam tradisional semacamnya.
10

 

Kitab kuning sebagai sumber belajar umumnya diakses oleh kalangan 

tradisional yang memberi penghargaan tinggi pada kitab dan pengarangnya, 

dan merasa memiliki tanggung jawab moral untuk melestarikannya 

sebagaimana adanya. 

Ilmu fikih merupakan salah satu cabang ilmu yang banyak 

mendapatkan perhatian yang cukup berharga di kalangan umat islam. Setiap 

muslim tidak mungkin bisa hidup tanpa mengetahui ilmu fikih, karena ilmu 

fikih merupakan pegangan hidup dalam bertindak. Baik dari hal-hal terkecil 

sampai masalah yang lebih besar. Oleh sebab itu ilmu fikih sangat penting 

dipelajari karena ilmu fikih merupakan pegangan setiap muslim ketika 

bertindak dalam kehidupan sehari-hari sehingga yang dilakukan menjadi 

serba ibadah. 

Sederhanya membersihkan kotoran baik itu pada benda apalagi 

membersihkan badan sendiri, seseorang tidak cukup hanya mengetahui 

tatacara membersihkan kotoran akan tetapi menyucikan. Fikih juga mengatur 

bagaimana seseorang agar bisa hdup dengan baik dalam kehidupan sosial, 

seperti berdagang, baik ketika menjadi pembeli maupun penjual. 

Kitab kuning sampai dewasa ini masih dianggap sesuatu yang penting 

bagi sistem pembelajaran di pasantren-pesantren. Sekalipun perkembangan 

                                                           
10

 Muhammad Thoriqussu’ud, “Model-Model Pengembanngan Kajian Kitab Kuning Di Pondok 

Pesantren”, Ilmu Tarbiyah At-Tajdid, vol 1, No. 2, 2012, 231 
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dan kemajuan teknologi industri memaksa kebanyakan manusia untuk 

mengonsumsi bacaan ilmiah dan kontemporer lainnya, sistem pengajaran 

kitab kuning di sebagian pesantren belum banyak mengalami perubaha-

perubaha, baik menyangkut orientasi keilmuan, metodologi, maupun 

kurikulum.11 Banyak pesantren-pesantren modrn yang mash menggunakan 

pembelajaran dengan kitab kuning, meskipun menggunakan cara pengajaran 

terbaru sessuai dengan kemajuan zaman. 

Tidak ingin ketinggalan dengan sekolah-sekolah menengah atas pada 

umumnya, lembaga Sekolah Menengah atas ini juga mempunyai cara 

tersendiri dalam membumikan keberadaannya di masyrakat. Jika dilembaga 

Sekolah Menengan Atas pada umumnya hanya mendapatkan atau 

menerapkan mata pelajaran umum lainnya, maka di SMA Darussholah inilah 

yang akan mendapatkan mata pelajaran tambahan keagamaan. Dengan 

menerapkan suatu pembelajaran kitab kuning yang mana pembelajaran 

tersebut membahas tentang pembelajaran fiqih, yang merujuk kepada kitab 

at-Tadzhib. Lembaga ini mempunyai nilai plus di masyarakat maupun 

lembaga sendiri.12  

Untuk pemilihan lokasi karna memang cocok untuk menjadi suatu 

penelitian dimana dalam sekolah tersebut hampir 50% para siswanya tidak 

menetap di yayasan, melainkan dari rumah masing-masing. Dimana siswa 

tersebut sangat awam sekali terhadap pembelajaran kitab, maka dari situlah 

                                                           
11

 Imam Tholkhah dan Ahmad Barizi, Membuka Jendela Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2011), 72 
12

 Observasi, Pembelajaran Di SMA Unggulan BPPT Darus Sholah, 18 Februari 2020 
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peneliti tertarik untuk meneliti di sekolah tersebut. Pembelajaran fikih yang 

dimaksutkan adalah bagian dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

yang ditambahkan dalam sekolah tersebut. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul PENERAPAN PEMBELAJARAN 

FIKIH MEMALUI KITAB AT-TADZHIB DI SEKOLAH MENENGAH 

ATAS UNGGULAN BPPT DARUS SHOLAH JEMBER TAHUN 

2020/2021 

B. FOKUS PENELITIAN 

Fokus penelitian merupakan perumusan masalah dalam penelitian 

kualitatif. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang ingin 

dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun 

dengan jelas, singkat, tegas, spesifik, operasional yang dituanngkan dalam 

bentuk kalimat tanya.
13

 

1. Bagaimana penggunaan metode pembelajaran fikih melalui kitab At-

Tadzhib di SMA Unggulan BPPT Darus Sholah Jember tahun ajaran 

2020/2021? 

2. Bagaimana media pembelajaran fikih melalui kitab At-Tadzhib di SMA 

Unggulan BPPT Darus Sholah Jember tahun ajaran 2020/2021? 

3. Bagaimana penilaian pembelajaran fikih melalui kitab At-Tadzhib di 

SMA Unggulan BPPT Darus Sholah Jember tahun ajaran 2020/2021? 

 

                                                           
13

 Tim Penyusun, Pedoman Penulis Karya Ilmiah, (Jember: Iain Jember, 2018), 44 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 9 

 

C. TUJUAN PENELITIAN  

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju 

dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-

masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.
14

 Adapun tujuan dari penelitian 

yang hendak dilakukan ini yakni: 

1. Mendeskripsikan metode pembelajaran fikih melalui kitab at-Tadzhib di 

SMA Unggulan BPPT Darus Sholah Jember tahun ajaran 2020/2021. 

2. Mendeskripsikan media pembelajaran fikih melalui kitab at-Tadzhib di 

SMA Unggulan BPPT Darus Sholah Jember tahun ajaran 2020/2021. 

3. Mendeskripsikan penilaian pembelajaran fikih melalui kitab at-Tadzhib 

di SMA Unggulan BPPT Darus Sholah Jember tahun ajaran 2020/2021. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Pada dasarnya suatu penelitian akan lebih berguna apabila dapat 

dipergunakan oleh semua pihak. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini 

dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran untuk memperkaya 

khazanah keilmuan. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan tentang Pembelajaran Fikih Melalui Kitab Kuning At-

Tadzhib, agar menjadikan suatu kemampuan tersebut bermanfaat bagi 

                                                           
14

 Tim Penyusun, Pedoman Penulis Karya Ilmiah,45 
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peserta didik dan juga dapat memudahkan pendidik dalam belajar 

mengajar. 

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan tentang Pembelajaran 

Fikih Melalui Kitab At-Tadzhib di SMA Unggulan BPPT Darusholah. 

b. Bagi Lembaga SMA Darusholah Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

untuk meningkatkan Pembelajaran Fikih Melalui Kitab AT-Tadzhib di 

SMA Darusholah Jember. Dan diharapkan penelitian ini dapat dipakai 

sebagai acuan dalam suatu pembelajaran. 

c. Bagi Lembaga IAIN Jember

Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah kualitas 

mahasiswa dan calon guru Pendidikan Agama Islam, sehingga dapat 

dijadikan informasi dan referensi bagi seluruh aktivitas akademik untuk 

menggali lebih dalam membangun suatu pengetahuan yang lebih 

mendalam dan lengkap untuk melahirkan pendidikan yang lebih 

berkualitas. 

E. DEFINISI ISTILAH 

Definisi istilah ini berisi tentang pengertian istilah yang menjadi fokus 

penelitian dalam judul penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar tidak menjadi 

kerancuan atau kesalahan pemahaman dalam memahami hasil penelitian ini. 

Berikut isitilah-istilah dalam penelitian adalah: 

1. Pembelajaran Kitab Al-Tadzhib
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Pembelajaran kitab al-Tadzhib merupakan proses suatu interaksi 

yang dilakukan pendidik dan peserta didik individu maupun kelompok 

untuk memperoleh suatu pembelajaran tentang ilmu fiqih yang bertujuan 

untuk mengembangkan kreatifitas berfikir pada bidang syari’at Islam baik 

dalam segi ibadah maupun mCuamalah dengan tujuan agar peserta didik 

mengetahui, memahami dan dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-

hari. 

2. Penerapan Pembelajaran At-Tadzhib

Penerapan pembelajaran kitab at-Tadzhib merupakan proses atau 

cara seseorang untuk melakukan sesuatu atau mempraktekkan  suatu 

pembelajaran kitab yang terdapat didalam suatu lembaga tertentu. 

3. SMA Darusholah

SMA Darusholah merupakan lembaga sekolah umum yang 

menambahkan kitab kuning sebagai refrensi atau kajian suatu 

pembelajaran yang berlangsung disekolah. 

Berdasarkan uraian definisi istilah tersebut yang dimaksud dengan 

pembelajaran kitab at-Tadzhib adalah suatu proses interaksi atau bisa disebut 

dengan suatu pembelajaran yang menggunakan kitab kuning untuk refrensi 

mata pelajaran fiqih yang dilaksanakan di SMA Darusholah. 

F. SITEMATIKA PEMBAHASAN 

Sistematika pembahasan berisirencana susunan atau sistematika 

penulisan dalam penelitian.
15

 Penyusunannya dimulai dari Bab pertama

sampai Bab Akhir. Dengan kata lain pada Bab ini berisi tentang rangkuman 
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dari isi proposal penelitian. Adapun sistematika pembahasan dalam proposal 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bab I, merupakan bagian pendahuluan dalam penulisan proposal yang 

terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. 

Bab II, berisi tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian 

terdahulu dan kajian teori. 

Bab III, berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan 

dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan 

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

Bab VI, penyajian data dan analisis. Bab empat ini berisi gambaran 

obyek penelitian, penyajian data dan analisis data, serta pembahasan dan 

temuan. 

Bab V, penutup berisi kesimpulan dan saran-saran. 

15
 Happy Susanto, Panduan Menyusun Proposal (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), hal. 35 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

13 

BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

 

A. PENELITIAN TERDAHULU 

Salah satu fase yang penting untuk dikerjakan oleh calon peneliti 

adalah penelusuran pustaka. Dalam penelitian, tampilan pustaka terdahulu 

bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penelitian yang telah 

dikerjakan oleh peneliti terdahulu. Sehingga akan dapat ditemukan mengenai 

posisi penelitian yang akan dilakukan, selain itu bertujuan untuk menghindari 

terjadinya duplikasi yang tidak diinginkan serta tudingan plagiat, meskipun 

itu terjadi secara kebetulan. 

Beberapa kajian studi yang memiliki relevansi dengan kajian yang 

dikembangkan antara lain: 

1. Robiatul Adawiyah (2017), skripsi Institut Agama Negeri (IAIN) Jember. 

Dalam skripsinya yang berjudul “Pembelajaran Kitab Al-Akhlaq Li Banat 

di Pondok Pesantren Salafiyah Safi’iyah Asyariyah Curah Lele Balung 

Jember”.
16

 Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan 

kualitatif deskriptif, jenis penelitiannya menggunakan file reaserch, 

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian 

ini dengan observasi, interview dan dokumentasi. Fokus masalah yang 

diteliti di skripsi ini adalah Adapun metode analisis data yang digunakan 

dalam melaksanakan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan 

validitas datanya menggunakan triangulasi sumber.  

                                                           
16

 Robiatul Adawiyah, tahun 2017, Pembelajaran Kitab Al-Akhlaq Li Banat di Pondok Pesantren 

Salafiyah Safi’iyah Asyariyah Curah Lele Balung Jember, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

IAIN Jember, 2017. 
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2. Khusnul Khotimah, tahun 2016, “Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan 

Karakter Dalam Terjemahan Kitab Izhat Al Nasyi’in Karya Steikh 

Mustofa Al Ghalayain Diniyah Al Amiri Tegal Sari Banyuwangi” (skripsi 

IAIN Jember, 2016).
17

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif deskriptif, pengumpulan data dalam pelaksanaan penelitian ini 

dengan observasi, interview dan dokumentasi.  

3. Tamamul Ilmi, tahun 2015, “Implementasi Metode Pembelajaran Kitab 

Kuning di Pondok Pesantren Asy-Syuja’i Desa Curah Meluwo 

Kecamatan Rambipuji Tahun 2014/2015 ” (skripsi IAIN Jember, 2015).
18

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, 

pengumpulan data dalam pelaksanaan penelitian ini dengan observasi, 

interview dan dokumentasi. 

4. Ghina Mulika, tahun 2021, “Pendidikan Fikih Perempuan dalam Kitab 

Luqtatul’Ajlan Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ” (skripsi 

UIN Antasari Banjarmasin, 2021).
19

 Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan datanya 

menggunakan observasi, interview, dan dokumentasi. 

5. fatimatus Zahro, tahun 2016, “Implementasi metode akselerasi 

(percepatan) pembelajaran kitab kuning dengan menggunakan kitab 

Nubdzatul Bayan di pondok pesantren Bustanul Ulum Bulugading 

                                                           
17

 Rizqi Winda Qomariyah, tahun 2016, Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam 

Terjemahan Kitab Izhat Al Nasyi’in Karya Steikh Mustofa Al Ghalayain Diniyah Al Amiri Tegal 

Sari Banyuwangi , Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember, 2016. 
18

 Tamamul Ilmi, tahun 2015, Implementasi Metode Pembelajaran Kitab Kuning di Pondok 

Pesantren Asy-Syuja’i Desa Curah Meluwo Kecamatan Rambipuji Tahun 2014/2015 
19

 Ghina Mulika, tahun 2021, Pendidikan Fikih Perempuan dalam Kitab Luqtatul ‘Ajlan Karya 

Syekh Muhammad Arsyad A-Banjari, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, 

2021 
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Langkap Bangsalsari Jember” (skripsi IAIN Jember tahun 2016). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian 

deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, 

interview, dan dokumentasi.
20

 

Tabel 1.1 

Persamaan dan Perbedaan  

No Penulis Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1 2 3 4 5 

1 Robiatul 

Adawiyah 

Pembelajaran 

Kitab Al-Akhlaq 

Li Banat di 

Pondok Pesantren 

Salafiyah 

Safi’iyah 

Asyariyah Curah 

Lele Balung 

Jember 

Sama-sama 

meneliti tentang 

pembelajaran 

kitab kuning 

Peneliti terdahulu 

menggunakan kitab 

Al Akhlaq Li Al-

Banat, sedangkan 

peneliti 

menggunakan kitab 

at-Tadzhib 

Peneliti terdahulu di 

Pondok Pesantren 

Salafiyah Syafi’iyah 

Asyhariyah Curah 

lele Balung Jember, 

sedangkan peneliti 

di SMA Darusholah 

                                                           
20

 Fatimatus Zahro, tahun 2016, “Implementasi metode akselerasi (percepatan) 

pembelajaran kitab kuning dengan menggunakan kitab Nubdzatul Bayan di 

pondok pesantren Bustanul Ulum Bulugading Langkap Bangsalsari Jember”, 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember, 2016 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 16 

Jember 

2 Khusnul 

Khotimah 

Implementasi 

Nilai-Nilai 

Pendidikan 

Karakter Dalam 

Terjemahan Kitab 

Izhat Al Nasyi’in 

Karya Syeikh 

Mustafa Al 

Ghalayain di 

Madrasah Diniyah 

Al Amiriyyah 

Tegal Sari 

Banyuwangi 

Sama-sama 

menggunakan 

pembelajaran 

kitab kuning 

Peneliti terdahulu 

menggunakan kitab 

Izhat Al Nasyi’in, 

sedangkan peneliti 

menggunakan kitab 

at-Tadzhib 

Peneliti terdahulu di 

Madrasah Diniyah 

Al Amiriyyah Tegal 

Sari Banyuwangi, 

sedangkan peneliti 

di SMA Darusholah 

Jember 

3 Tamamum 

Ilmi 

Implementasi 

Metode 

Pembelajaran 

Sama-sama 

menggunakan 

pembelajaran 

Penelitian terdahulu 

lebih memfokuskan 

pada metode 
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Kitab Kuning di 

Pondok Pesantren 

Asy-Syuja’i Desa 

Curah Meluwo 

Kecamatan 

Rambipuji 

kitab kuning pembelajaran kitab 

kuning, sedangkan 

peneliti 

memfokuskan pada 

pembelajaran kitab 

kuning. 

Peneliti terdahulu di 

Pondok Pesantren 

Asy Syuja’i Desa 

Curah Mluwo 

Kecamatan 

Rambipuji, 

sedangkan peneliti 

di SMA Darusholah 

Jember 

4 Ghina 

Mulika 

Pendidikan Fikih 

Perempuan dalam 

Kitab 

Luqtatul’Ajlan 

Karya Syekh 

Muhammad 

Arsyad Al-Banjari 

Sama-sama 

mengkaji suatu 

kitab fikih  

Penelitian terdahulu 

lebih memfokuskan 

terhadap kajian fikih 

wanita sedangkan 

peneliti 

memfokuskan 

terhadap kajian 

kitab umum yang 
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terdapat dalam suatu 

kitab 

5 Fatimatus 

Zahro 

Implementasi 

metode akselerasi 

(percepatan) 

pembelajaran 

kitab kuning 

dengan 

menggunakan 

kitab Nubdzatul 

Bayan di pondok 

pesantren 

Bustanul Ulum 

Bulugading 

Langkap 

Bangsalsari 

Jember 

Sama-sama 

mengkaji suatu 

pembelajaran 

kitab kuning 

Peneliti terdahulu  

menggunakan 

metode Akselerasi 

(percepatan) 

Pembelajaran kitab 

kuning dengan 

menggunakan kitab 

Nubdzatul Bayan. 

Sedangkan peneliti 

masih memfokuskan 

terhadap metode 

yang digunakan 

dalam suatu 

pembelajaran. 

 

Berdasarkan tabel persamaan dan perbedaan posisi penelitian ini 

berbeda dengan peneliti yang sekarang. Penelitian terdahulu lebih 

memfokuskan kepada metode dan nilai-nilai karakter pada santri yang berada 

di lingkup pondok pesantren, sedangkan peneliti lebih memfokuskan 
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bagaimana penerapan metode, media dan penilaian pembelajaran kitab 

kuning yang berada di lingkup sekolah formal. 

B. KAJIAN TEORI 

1. Pembelajaran Fikih  

Pembelajaran secara harfiah adalah proses belajar. Pembelajaran 

dapat dimaknai sebagai proses penambahan pengetahuan dan wawasan 

melalui rangkaian aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseoranng 

sehingga mengakbatkan terjadinya perubahan yanng bersifat positif dan di 

tahap akhir akan diperoleh keterampilan, kecakapan, dan pengetahuan 

baru.
21

  

Pembelajaran bisa disebut juga dengan proses interaksi antara 

peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke 

arah yang lebih baik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk 

membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Proses 

pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat 

bberlaku di manapun dan kapanpun. 

Menurut Sugiono dan Hariyanto pembelajaran didefinisikan 

sebagai sebuah kegiatan guru mengajar atau membimbing siswa menuju 

proses pendewasaan diri, pengertian tersebut menekankan pada proses 

mendewasakan yang artinya mengajar dalam bentuk menyampaikan 

materi (transfer of knowledge), tetati lebih pada bagaimana menyampaikan 

dan mngambil nilai-nilai (transfer of vulue) dari materi yang diajarkan 
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 Asis Saefudin dan Ika Berdiati, Pembelajaran Efektif, (Bandung: PT.Remaja  Rosdakarya, 

2014), 8 
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agar dengan bimbingan pendidikan bermanfaat untuk mendewasakan 

siswa.22 

Pembelajaran mengandung arti dalam setian kegiatan yang 

dirancang untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan dan 

nilai yang baru. Kesiapan guru untuk mengenal karakteristik siswa dalam 

pembelajaran merupakan modal utama penyampaian bahan belajar dan 

menjadi indikator suksesnya pelaksanaan pembelajaran. 

M. Sobry Sutikno dalam bukunya belajar dan pembelajaran 

mengemukakan definisi pembelajaran yaitu,segala upaya yang dilakukan 

oleh guru (pendidik) agar terjadi proses belajar pada diri siswa. Secara 

implisit, di dalam pembelajaran ada kegiatan memilih, menetaokan dan 

mengembangkan metode untuk mencapai hasil pembelajaran yang 

diinginkan.23 

Pembelajaran mengandung arti setiap kegiatan yang dirancanng 

untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan dan nilai 

yanng baru. Kesiapan guru untuk mengenal karakteristik siswa dalam 

pembelajaran merupakan modal utama penyampaian bahan belajar dan 

menjadi indikator suksesnya pelaksanaan pembelajaran. 

Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara 

peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke 

arah yang lebih baik. Dalam proses pembelajaran banya sekali faktor yang 

mempengaruhi, baik faktor internal yang datang dari dalam individu 
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 Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendiidkan:Teory dan Aplikasi dalam 

Proses Pembelajaran (Jogyakarta: Ar Ruzz Media: 2014), 180 
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 M. Sobry Sutikno, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Prospect, 2009), 32 
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maupun eksternal yanbg datang dari lingkungan. Dalam pembelajaran 

tugas guru yang paling uatama adalah mengkondisikan lingkungan agar 

menunjanng terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik.24 

Pembelajaran mengandung arti setiap kegiatan yang dirancang 

untuk membentu seseorang mempelajari suatu kemampuan dan nilai yang 

baru. Kesiapan guru untuk menganal karakteristik siswa dalam 

pembelajaran merupakan modal utama penyampaian bahan belajar dan 

menjadi indikator suksesnya pelaksanaan pembelajaran. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka dapat diketahui 

bahwasannya pembelajaran merupakan suatu usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan pendidikan dalam suatu lingkungan belajar yang 

bertujuan agar dapat memberi perubahan menuju ke arah yang lebih baik 

melalui sistem yang memiliki beberapa komponen yang saling 

berhubungan.  

Dapat ditarik kesimpulan pula bahwa pembelajaran adalah usaha 

sadar dari guru untuk membuat siswa belajar, yaitu terjadi perubahan 

tingkah laku pada diri siswa yang belajar, dimana perubahan tersebut 

didapatkannya kemampuan baru yang belaku dalam waktu yang relative 

lama dan karena ada usaha. 

Ada beberapa teori pembelajaran dalam dunia pembelajaran di 

antaranya, yaitu:25 
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 Rohman dan Amri, Manajemen Pendidikan “Analisis dan Solusi Terhadap Kenerja Manajemen 

Kelas dan Strategi Pengajaran yang Efektif” (Jakarta: Prestasi Pustaka), 234 
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Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta:Ar-Ruzz 
Media, 2015), 84. 
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a. Teori Behaviorisme 

Teori Behaviorisme adalah pembelajaran sebagai kegiatan yang 

bersifat mekanistik antara stimulus dan respon atau teori belajar yang 

lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat 

adanya stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan 

bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya yang 

bertujuan merubah tingkah laku dengan cara interaksi antara stimulus 

dan respon, yang dikembangkan oleh beberapa tokoh seperti, Ivan 

Pavlov, EdwardLee Throndike, Guthrie, Burrhus Frederic Skinner dan 

Hull. 

b. Teori Kognitivisme 

Teori kognitivisme merupakan transformasi informasi atau ilmu 

pengetahuan yang ada di lingkungan kemudian disimpan dalam pikiran. 

Belajar terjadi ketika pengetahuan baru diperoleh atau pengetahuan 

yang sudah ada diubah oleh pengalaman pengalaman. 

c. Teori Konstruktivisme 

Teori Konstruktivisme adalah membangun pengetahuan sedikit 

demi sedikit, yang kemudian hasilnya diperluas melalui  konteks yang 

terbatas dan tidak sekonyong konyong. Pengetahuan bukanlah 

seperangkat fakta-fakta, konsep-konsep, atau kaidah yang siap untuk 

diambil atau diinget. Manusia harus mengkontruksi pengetahuan itu dan 

memberi makna melalui pengalaman nyata. 
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d. Teori Humanisme 

Teori belajar Humanisme yaitu proses memanusiakan manusia, 

di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri 

artinya manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk 

diterapkan dalam lingkungan. Proses belajar humanisme memusatkan 

perhatian pada diri peserta didik sehingga menitik beratkan kepada 

kebebasan individu. 

Jadi dapat disimpulkan Pembelajaran dapat dimaknai sebagai 

proses penambahan pengetahuan dan wawasan melalui rangkaian 

aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh seseorang sehingga kegiataan 

guru mengajar atau membimbing siswa menuju proses pendewasaan 

diri. 

Secara etimologis, kata fikqh memiliki beberapa arti diantaranya 

adalah pengetahuan, pengertian dan pemahaman. Di dalam Al-Qur’an 

sendiri, kata fiqh dalam bentuk kata kerja disebut sebanyak 20 kali 

dalam 12 surat dan 20 ayat. Kesemuanya berkenaan dengan konteks 

pembicaraan soal-soal keagamaan,
26

 

Fiqh Islam merupakan salah satu bidang studi Islam yanng 

paling terkenal atau dikenal oleh msyarakat. Hal ini terjadi karena fiqh 

terkait langsung dengan kehidupan masyarakat, dan itu terjadi dari 

sejak lahir sampai dengan meninggal dunia, manusia selalu 

berhubungan dengan fiqh. Karena sifat dan fungsinya yang demikian 
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 Muhammad Amin Suma, Ijtihad Ibn Taymiyyah dalam Fiqh Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 
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itu maka fiqh dikategorikan sebagai ilmu al-hal. Ilmu al-hal yaitu ilmu 

yang berkaitan dengan tingkah laku kehidupan menusia, dan juga 

termasuk ilmu yang wajib dipelajari oleh manusia, karena dengan ilmu 

itu pula seseorang baru bisa atau seseorang baru dapat melaksanakan 

kewajibannya mengabdi kepada Allah SWT melalui ibadah. 

Fiqh selalu menyertai seorang muslim dalam kehidupan sehari-

hari mulai dari bangun tdur hingga tidur kembali dan selalu menyertai 

semua kegiatan seorang muslim. Jadi fiqh mempunyai kedudukan yang 

sangat penting dalam islam terutama dalam mengarahkan apa dan 

bagaimana seorang muslim bertindak dan melakukan kegiatannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Secara sederhana, fiqh bisa dipahami sebagai hasil dari 

pemikran manusia tentang sesuatu hal yang bersumber dari al-Qur’an 

dan hadist Nabi Muhammad SAW. Fiqh sendiri adalah pengetahuan 

tentang hukum islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang 

telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang 

terinci. Jadi pembelajaran fiqh adalah proses interaksi antara pendidik 

dengan peserta didik dalam memahami hukum-hukum fiqh dan 

mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.  

Mata pelajaran fiqh merupakan salah satu bagian mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta 

didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan 

hukum Islam pada kehidupan sehari-hari. 
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Dengan mempelajari ilmu fiqh kita dapat mengetahui dasar-

dasar dalam berdalil, dapat menjelaskan mana saja dalil yang benar dan 

mana saja dalil yang palsu. Dalil yang benar adalah apa yang ada 

didalam al-Qur’an dan hadist. 

2. Metode pembelejaran 

Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru, yang 

dalam menjalankan fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Metode pembelajaran lebih bersifat prosedural, yaitu 

berisi tahapan tertentu.
27

 Kemampuan metodologi merupakan 

kemampuan guru dalam memahami, menguasai, dan kemampuan 

melaksanakan sejumlah metode mengajar, sehingga proses 

pembelajaran dapat dikembangkan dengan baik, efektif, efisien, dan 

penuh makna, serta tujuan dapat dicapai. 

Metode dapat disebut baik manakala sesuai dengan karakteristik 

siswa, sesuai dengan tujuan dan kompetensi yang ingin dicapai, dan sesuai 

dengan sifat materi yang akan dikemangkan dalam pembelajaran. Selain 

itu dalam mengembangkan suatu proses pembelajaran sangat tidak 

mengkin hanya mengunakan satu metode, melainkan guru mengunakan 

multi metode dalam upaya membelajarkan dan mencapai tujuan yang 

diinginkan.28 

Saiful Bahri menyampaikan dalam buku yang berjudul strategi 

pembelajaran bahwa dalam pelaksanaanya metode pembelajaran itu tidak 
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Didi Supriadie dan Deni Darmawan, Komunikasi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja 
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selayaknya digunakan sendiri-sendiri, tetapi merupakan kombinasi antara 

beberapa metode mengajar, karena setiap metode tentunya mempunyai 

kekurangan dan membutuhkan metode lain untuk melengkapinya agar 

murid menjadi lebih mudah memahami bahan yang disampaikan.29 Dan 

metode pembelajaran menurut Djamarah dalam teorinya juga menjelaskan 

bahwa metode merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode 

diperlukan oleh guru agar penggunanya bervariasi sesuai yang ingin 

dicapai setelah pengajaran berakhir.30 

Trianto menjelaskan perencanaan merupakan suatu upaya yang 

dilakukan oleh pendidik tentang apa yang diperlukan dalam rangka 

mencapai suatu tujuan. Untuk itu, guru harus bijaksana dalam menentukan 

model, atau strategi yang sesuai, yang dapat menciptakan situasi dan 

kondisi kelas menjadi kondusif agar proses belajar mengajar dapat 

berlangsung sesuai dengan tujuan yang diharapkan.31 

Maka metode pembelajarannya pun mutlak perlu diperhatikan, 

sebab pembelajaran mesti disajikan dengan cara yang tepat agar 

tercapai tujuan pelajaran. Menurut Zamakhsyari Dhofier dan 

Nurcholish Madjid, metode pembelajaran Kitab Kuning di pesantren 

meliputi: metode sorogan, dan bandongan. Sedangkan Husein 

Muhammad menambahkan bahwa selain metode metode wetonan atau 
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Muhammad Afandi, Evi Chamalah dan Oktarina Puspita Wardani, Model dan Metode 

Pembelajaran di Sekolah, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2013), 16. 
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bandongan, dan metode sorogan, diterapkan juga metode diskusi 

(munazharah), metode evaluasi, dan metode hafalan.32 

a. Metode hafalan 

Metode hafalan adalah metode pengajaran dengan 

mengharuskan santri membaca dan menghafalkan teks-teks kitab yang 

berbahasa arab secara individual, biasanya digunakan untuk teks kitab 

nadhom, seperti aqidat al-awam, awamil, imriti, alfiyah dan lain-lain. 

Dan untuk memahami maksud dari kitab itu guru menjelaskan arti kata 

demi kata dan baru dijelaskan maksud dari bait-bait dalam kitab 

nadhom. Dan untuk hafalan, biasanya digunakan istilah setor, yang 

mana ditentukan jumlahnya, bahkan kadang lama waktunya. 

Metode hafalan adalah salah satu metode tradisional yang 

digunakan untuk belajar kitab kuning di pondok pesantren, 

teknisnya, dalam metode ini peserta didik menghafal teks atau bait 

bait nadhom yang terdapat dalam suatu kitab, kemudian disetorkan 

kepada ustadz secara periodik atau insidental tergantung petunjuk 

ustadznya tersebut.33 

b. Metode sorogan 

Metode pembelajaran dengan pola sorogan dilaksanakan 

dengan jalan santri membaca di hadapan kyai, Dan kalau ada 

salahnya kesalahan itu langsung dihadapi kyai. Di pesantren besar, 
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Ali Akbar, Metode Pembelajaran Kitab Kuning di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah 
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sorogan dilakukan oleh dua atau tiga santri yang biasa terdiri dari 

keluarga kyai atau santri-santri yang diharapkan kemudian hari 

menjadi orang alim. Dalam metode ini santri yang pandai 

mengajukan sebuah kitab ke kyai untuk dibaca di hadapan kiyai.34 

Metode ini, adalah metode pengajaran dengan sistem individual, 

prosesnya adalah santri dan biasanya yang sudah pandai, menyodorkan 

sebuah kitab kepada kyai untuk dibaca didepan kyai, dan kalau ada 

salahnya, kesalahan itu langsung dibetulkan oleh kyai. Di pondok 

pesantren, metode ini dilakukan hanya oleh beberapasantri saja, yang 

biasanya terdiri dari keluarga kyai atau santri-santri tertentu yang sudah 

dekat dengan kyai atau yang sudah dianggap pandai oleh kyai dan 

diharapkan di kemudian hari menjadi orang alim. 

c. Metode wetonan 

Wetonan adalah metode yang dilakukan dengan cara kyai/guru 

membaca teks-teks kitab yang berbahasa Arab, menerjemahkannya ke 

dalam bahasa lokal, dan sekaligus menjelaskan maksud yang 

terkandung dalam kitab tersebut. Metode ini dilakukan dalam rangka 

memenuhi kompetensi kognitif santri dan memperluas referensi bagi 

mereka. Memang dalam metode bandhongan, hampir tidak pernah 

terjadi diskusi antara kyai dan santri, tetapi metode ini tidak berdiri 
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Anin Nurhayati, Inovasi Kurikulum “Telaah Terhadap Pengembangan Kurikulum Pendidikan 
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sendiri, melainkan diimbangi dengan metode lain yang mana para santri 

lebih aktif.35 

d. Metode ceramah 

Metode ceramah merupakan cara mengajar yang sangat 

tradisional dan telah lama dijalankan di dalam sejarah dunia 

pendidikan terutama pendidikan Islam, waktu zaman Nabi 

Muhammad metode ini sudah ada yakni dengan cara mengajar 

dengan cara berceramah. 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswani Zain dalam 

bukunya Strategi Belajar Mengajar mengatakan” metode ceramah 

adalah metode yang boleh dikatakan metode yang tradisional, sejak 

zaman dahulu metode ini telah pergunakan sebagai alat komunikasi 

secara lisan antara guru dengan peserta didik dalam prosess belajar 

mengajar, tetapi metode ini tidak dapat ditinggalkan begitu saja dalam 

kegiatan belajar mengajar”.36 

Metode ceramah adalah suatu metode di dalam pendidikan 

di mana cara penyampaian materi-materi pelajaran kepada anak didik 

dilakukan dengan cara penerangan dan penuturan secara lisan. Dalam 

metode ini peranan ustadz lebih dominan sehingga santri lebih banyak 

pasif dan menerima apa yang disampaikan oleh ustadz. 
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e. Metode demonstrasi 

Metode pembelajaran demontrasi adalah metode pembelajaran 

dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan,dan atau urutan 

melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui 

penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau 

materi yang sedang disajikan.
37

 

Metode pembelajaran demontrasi adalah metode pembelajaran 

yang digunakan untuk memperlihatkan sesuatu proses atau cara kerja 

suatu benda yang berkenaan dengan bahan pelajaran. Demonstrasi 

merupakan praktek yang di peragakan kepada peserta didik karena itu 

demontrasi dapat dibagi menjadi dua tujuan, yaitu: demontrasi proses 

yang digunakan untuk memahami langkah demi langkah dan 

demontrasi hasil untuk memperlihatkan atau memperagakan hasil dari 

suatu proses. 

3. Media pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah 

berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab media 

adalah perantara (وسا ئل) atau pengantar pesan dari pengirim kepada 

penerima pesan. Dalam teori Gerlach & Ely mengatakan bahwa media 

apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau 

kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu 
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memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian 

ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media.
38

 

Sedangkan menurut Djamarah “kata media berasal dari bahasa 

Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata “medium” yang secara 

harfiah berarti perantara atau pengantar”. Dengan demikian, media adalah 

segala alat yang digunakan oleh guru dalam proses belajar. Jadi, media 

dapat memudahkan seorang guru dalam mengajar, selain itu penggunaan 

media dapat membangkitkan motivasi belajar siswa.39 

Beberapa pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

media adalah salah satu alternatif yang digunakan oleh seorang guru dalam 

menyampaikan sebuah materi di depan kelas. Dengan menggunakan 

media seorang guru diharapkan bisa lebih mudah dalam menyampaikan 

materi dan siswa juga dapat menerima pelajaran dengan baik dan 

menyenangkan sehingga menimbulkan motivasi siswa untuk belajar. 

Macam-macam media pembelajaran: 

a. Media Audio 

Media audio seperti radio, handphone dan semacamnya. Media 

ini dapat digunakan dalam pembelajaran, misalkan yang pernah terjadi 

pada tahun 1940-an sampai tahun 1990-an, beberapa radio di Nusantara 

masih kerap memutar sandiwara Brama Kumbara, tutur tinular dan 

semacamnya. Namun hari ini, pemutaran Nusantara tersebut telah 

banyak di ambil alih oleh media televisi. 

                                                           
38

Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013), 3. 
39

 Djamarah.Syaiful Bahri, Strategi Belajar Mengajar. Cet-4. (Jakarta: Reineka Cipta, 2010), 120. 
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Media audio, merupakan salah satu alat atau media 

pembelajaran yang jumpai di sekolah-sekolah atau bahkan perguruan 

tinggi yang telah menerapkan pembelajaraan berbasis IT  (Informasi 

dan Teknologi). Misalkan diSMA 2 Arjasa Jember, SMA 1 Jember, 

STAIN Jember dan beberapa PerguruanTinggi lainnya.40 

b. Media Visual 

Media Visual dalam perkembangan teknologi mutakhir, lebih 

banyak menyedot perhatian dari pada media audio. Sebab, media visual 

dapat “menyambung” antara penonton dengan yang ditonton. Bahkan 

yang menonton dapa melihat secara jelas dan gamblang mengenai 

sesuatu, fenomina, sosok atau apapun yang sedang diliputoleh media 

visual, media berbentuk gambar, model, benda/alat yang dapat 

memberikan pengalaman visual yang nyata. Seperti tayangan tentang 

demonstrasi, pidato presiden dan semacamnya.41 

c. Media Audio Visual 

Media audio visual adalah media yang memiliki unsur-unsur 

suara dan unsur gambar. Contohnya pembelajaran ini menggunakan 

proyektor yang menampilkan suatu gambar/video yang mengeluarkan 

suara.
42

 

  

                                                           
40

Rif’an Humaidi, Media Pembelajaran Konsep dan Implementasi (Jember: STAIN Jember Press, 
2013), 97. 
41

Rif’an Humaidi, Media Pembelajaran Konsep dan Implementasi,31. 
42

Rif’an Humaidi, Media Pembelajaran Konsep dan Implementasi,33. 
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d. Media Berbasis Manusia 

Media berbasis manusia merupakan media tertua yang 

digunakan untuk mengirimkan dan mengomunikasikan pesan dan 

informasi. Salah satu contoh yang terkenal adalah gaya tutorial 

Socrates. Sistem ini terdapat menggabungkan dengan media visual lain. 

Media ini bermanfaat khususnya bila tujuan kita adalah 

merubah sikap atau ingin secara langsung terlibat dengan pemantauan 

pembelajaran peserta didik. Misalnya, media manusia dapat 

mengarahkan dan mempengaruhi proses belajar melalui eksplorasi 

terbimbing dengan menganalisis dari waktu ke waktu apa yang terjadi 

pada lingkungan belajar.
43

 

e. Media berbasis cetakan 

Media yang berbasis cetakan yang paling umum dikenal adalah 

buku teks, buku penuntun, jurnal, majalah, dan lembaran lepas. Teks 

berbasis cetakan menuntut enam elemen yang perlu diperhatikan saat 

merancang, yaitu: Konsistensi, format, organisasi,daya tarik, ukuran 

huruf , penggunaan spasi kosong.
44

 

4. Penilaian atau evaluasi 

Penilaian atau evaluasi merupakan suatu proses atau kegiatan yang 

sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang 

proses dan hasil peserta didik dalam rangka membuat keputusan-

keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Menurut Ralph 

                                                           
43

Azhar Arsyad, Media Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),35. 
44

Azhar Arsyad, Media Pendidikan,42. 
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Tyler yang dikutip dalam teorinya mengungkapkan bahwa penilaian 

merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh 

mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pembelajaran sudah tercapai.
45

 

Penilaian juga  merupakan proses penentuan sejauh mana tujuan 

pendidikan tercapai. Banyak definisi disampaikan oleh para ahli tetapi 

pada hakikatnya evaluasi selalu membuat masalah informasi tentang 

pelaksanaan dan keberhasilan suatu program yang selanjutnya digunakan 

untuk menentukan kebijakan berikutnya. Kalau kita akan mengevaluasi 

program pembelajaran yang telah direncanakan. Hasil evaluasi 

pembelajaran diharapkan dapat mendorong pendidik mengajar lebih baik 

dan mendorong peserta didik untuk belajar lebih baik.46 

Pada umumnya dalam dunia pendidikan ada dua tehnik penilaian 

yaitu menggunakan tes dan non tes. 

a. Tes 

Tes merupakan seperangkat pertanyaan atau tugas yang 

direncanakan untuk memperoleh informasi tentang sifat atau 

psikologi yang setiap butir pertanyaan atau tugas tersebut 

mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. Tes juga 

dapat diartikan sebagai suatu alat untuk memperoleh informasi hasil 

belajar peserta didik yang memerlukan jawaban benar dan salah. 

  

                                                           
45

Zaenal Arifin, Evaluasi Pembelajaran,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 2. 
46

Moh Sahlan, Evaluasi Pembelajaran Panduan Praktis Bagi Pendidik Dan Calon Pendidik 

(Jember: STAIN Jember Press,2013), 3. 
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1) Tes lisan 

Tes lisan adalah tes yang menuntut jawaban dari peserta 

didik dalam bentuk bahasa lisan. Tes lisan digunakan untuk 

mengukur kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi. 

2) Tes tertulis 

Tes tertulis (pencil and paper test), yakni jenis tes dimana 

tester dalam mengajukan butir-butir pertanyaan atau soalnya 

dilakukan secara tertulis dan testee memberikan jawabannya juga 

secara tertulis. 

3) Tes untuk Kerja 

Tes untuk kerja dalah teknik penilaian berdasarkan hasil 

pengamatan terhadap aktifitas peserata didik dalam melakukan 

sesuatu. 

b. Non tes 

Non tes adalah penilaian hasil belajar yang tidak menggunakan 

alat ukur tes. Dalam penilaian non tes ada beberapa tehnik yaitu tehnik 

observasi, skala sikap, angket dan wawancara. 

Berdasarkan uaraian tersebut, evaluasi pembelajaran adalah 

kegiatan mengevaluasi atau mengoreksi hal-hal yang telah terjadi atau 

dilakukan selama proses pembelajaran.  

1) Kitab At-Tadzhib 

Kitab at-Tadzhib atau biasa dikenal dengan kitab Matn Abi 

Suja’ (Al-Ghawah wa At-Taqrib) merupakan syarh wa At-Taqrib, 
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kitab yang sangat populer dalam mzhab syafi’i. Kitab tersebut 

merupakan kitab yang membahas tentang ilmu fikih. Isi dari kitab 

tersebut adalah kesimpulan-kesimpulan hukum fikih yang ditulis 

dengan dalil yang mendasarinya, sehingga memudahkan bagi 

penuntut ilmu untuk menghafalnnya. 

Kitab ini adalah salah satu kitab terbaik dalam fikih mazhab 

asy-Syafi’i, baik dalam pengkajiannya maupun isi kandungannya. 

Kitab ini mencangkup semua bab fikih, mulai dari ketentuan-

ketentuan hukum, serta masalah-masalah yang terkait dengan 

ibadah, muamalah, dan lain sebagainya. Kitab ini tersusun dengan 

bahasa yang mudah, susunan kata-kata yang indah, ranngkaian 

kalimat yang baik, dan klasifikasi bahasa yang sitematis. Semua itu 

memudahkan orang yang mempelajari ilmu fikih dalam memahami 

dan menghayati kandungannya. 

Kitab ini terbagi menjadi beberapa bab,di antaranya: 

a. Kitab Bersuci 

b. Kitab Sholat 

c. Kitab Zakat 

d. Kitab Puasa 

e. Kitab Haji 

f. Kitab Muamalah 

g. Kitab Nikah 

h. Kitab Jinayat 
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i. Kitab Hudud 

j. Kitab Jihat 

k. Kitab Pemburuan  

l. Kitab Penyembelihan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
47

 Pada bab ini mengulas 

mengenai pendekatandan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, 

teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap 

penelitian. 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang 

bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah untuk menemukan informasi 

yang mendalam terkait fenomena yang terjadi kemudian dianalisi dan 

dideskripsikan sehingga menghasilkan makna dan mudah difahami orang 

lain.
48

  

Sedangkan jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam 

pendekatan kualitatif ini adalah menggunakan jenis penelitian lapangan (field 

reseach). Menurut Sugiyono dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif.
49

 

Penelitian lapangan merupakan studi terhadap realitas kehidupan sosial 

masyarakat secara langsung. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat 

ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam 

suatu keadaan alamiah. Seorang peneliti ingin memaparkan fenomena yang 

sesuai dengan tema yang diambil oleh peneliti.  
                                                             
47 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta,2017), 2 
48 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif,(Bandung: Alfabeta,2018), 7 
49 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif,10 
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Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian fild reseach yaitu agar 

data yang diperoleh merupakan data yang aktual atau keadaan yang terjadi 

sekarang yang di observasi secara lamgsung di lapangan dan dapat 

dipertanggung jawabkan serta dapat dipercaya. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian tersebut hendak 

dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, 

peristiwa, teks dan sebagainya).
50

 Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di 

Sekolah Menengah Atas Darus Sholah yang beralokasi di Tegal Besar, 

Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi penelitian ini didasari oleh karena 

lembaga tersebut merupakan salah satu mengajarkan pembelajaran kitab At-

Tadzhib. 

Untuk pemilihan lokasi karna memang cocok untuk menjadi suatu 

penelitian dimana dalam sekolah tersebut hampir 50% para siswanya tidak 

menetap di yayasan, melainkan dari rumah masing-masing. Dimana siswa 

tersebut sangat awam sekali terhadap pembelajaran kitab, maka dari situlah 

peneliti tertarik untuk meneliti di sekolah tersebut. 

C. Subyek Penelitian 

Subjek penelitian yaitu orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan yang 

diteliti yang memiliki informasi penting dalam suatu peristiwa atau kegiatan 

yang menjadi objek penelitian sehingga dapat memberikan informasi atau 

memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan peneliti. 

                                                             
50 Tim Penyusun, Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 74 
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Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif lebih dikenal dengan sebutan 

informan yang mana informan tersebut tidak mewakili suatu populasi 

melainkan mewakili suatu informasi.
51

 

Dalam hal ini peneliti menggunakan tekhnik purposive sampling 

merupakan teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan 

tertentu. Pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut dianggap paling tahu 

tentang apa yang kita harapkan pada saat melakukan penelitian.
52

 Peneliti 

menggunakan teknik ini sebab peneliti sudah menentukan siapa saja informan 

di Sekolah Menengah Atas Darus Sholah dengan tujuan dapat memperoleh 

informasi atau data yang peneliti butuhkan mengenai penerapan pembelajaran 

Kitab At-Tadzhib. Adapun subjek penelitian yang dipilih adalah sebagai 

berikut:  

1. Kepala Sekolah SMA Darus Sholah Ir, Hari Wahyono, MP 

2. Guru Fikih Bapak Syafa’at  

3. Siswi SMA Darus Sholah 

 Adinda Rista Dwi Safina 

 Naila Silfi Rozikiyah 

 Hanifah Fauziyah 

 Yulianti 

 Karima Nurti 

  

                                                             
51

 Rulam Ahmadi, Metodologi penelitian Kualitatif, 83. 
52

Sugiyono, Metode Penelitian, 21. 
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Penyebab serta menemunkan kaidah-kaidah yang mangaturnya
53

. 

Tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan latar yang observasi, 

kagiatan-kegiatan yang terjadi di latar itu, orang-orang yang berpartisipasi 

dalam kegiatan-kegiatan dan partisipasi meraka.
54

 

Berdasarkan keterlibatan pengamat, observasi ada dua macam. 

Pertama, observasi non-partisipasi, yaitu suatu bentuk observasi di mana 

peneliti (pengamat) tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan 

kelompok, dapat juga dikatakan pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan 

yang diamatinya. Kedua, observasi partisipasi, yaitu suatu bentuk 

observasi di mana pengamat secara teratur terlibat dan berpartisipasi dalam 

kegiatan yang diamati, dalam hal ini peneliti memiliki fungsi ganda, 

sebagai peneliti yang tidak diketahui atau dirasakan oleh anggota lain, dan 

kedua sebagai anggota kelompok. Peneliti bisa berperan aktif sesuai 

dengan tugas yang dipercayakan kepadanya.
55

 

a. Observasi partisipasi dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu: 

Partisipasi pasif, dalam hal ini peneliti hanya datang di tempat kegiatan 

orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. 

b. Partisipasi aktif, dalam observasi ini peneliti ikut melakukan apa yang 

dilakukan oleh narasumber, tetapi belum sepenuhnya lengkap. 

c. Partisipasi moderat, dalam observasi ini terdapat keseimbangan antara 

peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar. Peneliti ikut dalam 

beberapa kegiatan tapi tidak semuanya. 

                                                             
53

 Emzir, Metodelogi Penelitian Kualitati Analisis. 38. 
54

 Rulam ahmadi, Metodelogi Penelitian Kualitati kualitatif, 161 
55 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, 384. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

 40 

d. Partisipasi lengkap, peneliti terlibat sepenuhnya dalam kegiatan yang 

dilakukan oleh sumber data.
56

 

Jenis observasi yang digunakan peneliti adalah observasi non 

partisipan. Melalui teknik observasi non partisipan ini peneliti menemukan 

data mengenai bagaimana penerapan pembelajaran kitab At-Tadzhib. Data 

yang diperlukan melalui observasi adalah: 

1. Kepala Sekolah 

2. Guru  

3. Siswi 

2. Wawancara 

Metode wawancara adalah salah satu metode untuk mendapatkan 

data yang dilakukan dengan pembicara oleh dua pihak yaitu pewawancara 

yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. 

Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dan responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada 

laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada 

pengetahuan dan keyakinan pribadi.
57

 

                                                             
56 Sugiyono, Metodologi Penelitian, 227 
57

Sugiono, Metodologi Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 137. 
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Ditinjau dari bentuk pertanyaan yang diajukan maka jenis 

wawancara dapat dikategorikan menjadi tiga macam: 

a. Wawancara terstruktur, adalah suatu bentuk wawancara di mana 

peneliti sebagai pewawancara menyusun secara terperinci dan 

sistematis pedoman pertanyaan menurut pola tertentu dengan 

menggunakan format yang baku. 

b. Wawancara semi terstruktur, adalah apabila peneliti sebagai 

pewawancara menyusun pedoman pertanyaan tapi tidak menggunakan 

format dan urutan yang baku. Sering dipahami bahwasanya dalam 

wawancara semi terstruktur ini bentuk pertanyaan yang diajukan 

kepada informan bisa berkembang dan tidak selalu berpacu dengan 

pedoman pertanyaan yang telah dibuat. 

c. Wawancara bebas, adalah suatu bentuk wawancara yang berlangsung 

secara alami, tidak diikat atau diatur oleh suatu format yang baku.
58

 

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur karena 

peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap pengumpulan datanya. Subjek yang dituju dalam 

wawancara ini antara lain kepala sekolah, pengajar dan siswi. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan kegiatan mengumpulkan data berupa 

dokumen yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental  

                                                             
58

 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, 377. 
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dari seseorang.
59

 Dokumen yang dibutuhkan untuk melengkapi data 

penelitian ini meliputi: 

1) Dokumen mengenai profil lembaga 

2) Data pengasuh dan pengajar 

3) Dokumen lain yang relevan yang diperoleh dari berbagai sumber. 

E. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 

lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkan ke dalam unit-unit peniting dan yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.
60

 

Analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian 

kualitatif. Analisi digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam 

data sehingga hpotesis dapat dikembangkan dan dievalusi.
61

 Analisis data 

dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, 

selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan.
62

 

Penelitian ini menggunakan analisis Miles, Huberman dan Saldana, 

mengemukakan bahwa aktifitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,sehingga 

                                                             
59

Sugiono, Metodelogi Penelitian Pendidikan, 124. 
60 Sugiono, Metodelogi Penelitian, 130 
61 Sugiono, Metodelogi Penelitian, 130 
62 Sugiono, Metodelogi Penelitian, 131 
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datanya sudah jenuh. Adapun aktifitas yang dilakukan dalam analisis data, 

yaitu:
63

 

1. Kondensasi Data (Data Condensation) 

Dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, 

memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan dan 

mentransformasikan data yang terdapat pada catatan lapangan. Letak 

perbedaan antara reduksi data dengan kondensasi data terletak pada cara 

penyederhanaan data. Reduksi cenderung memilah dan memilih, 

sedangkan kondensasi menyesuaikan seluruh dsata yang dijaring tanpa 

harus memilah (mengurangi data). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan kondensasi 

proses analisi data dalam penelitian kualitatif tentu akan lebih 

mengakomodir data secara menyeluruh tanpa harus mengurangi temuan 

lapangan yang diperoleh selama penelitain berlangsung.
64

 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan 

sejenisnya. Dengan cara menyajikan data akan diperoleh kemudahan 

dalam memahami kejadian didalam pnelitian, dan mempermudah 

perencanaan kerja selanjutnya.
65

 

                                                             
63 Miles, Huberman dan Saldana, Qualitative Data Analysis (America: SAGE Publiction, 2014), 

12 
64 http://www.google.com/urlsa=source/web/jurnal/reposotory.usu.ac.id  (04 Oktober 2019) 
65 Sugiono, Metodology Penelitian, 249 

http://www.google.com/urlsa=source/web/jurnal/reposotory.usu.ac.id%20%20(04
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Setelah langkah pertama, langkah selanjutnya adaah menyajikan 

data-data penelitian yang berkaitan dengan focus peneltian yaitu metode, 

media dan penilaian dalam penerapan pembelajaran kitab at-tadzhib di 

SMA Unggulan BPPT Darus Sholah Jember tahun 2020 dalam bentuk 

uraian singkat dan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. 

3. Penarikan Kesimpulan (Clonclusion Drawing/Verification) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles, 

Huberman dan Salada adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

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 kelapangan mengumpulkan data. Maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
66

 

F. Keabsahan Data 

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan 

peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan.
67

 Agar 

diperoleh data yang absah maka perlu diteliti kredibilitasnya, uji kredibilitas 

menurut Sugiyono ada enam jenis, yaitu: perpanjangan pengamatan, 

peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis 

                                                             
66

 Sugiono, Metodology Penelitian, 252 
67

Tim Penyusun, Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah, 47.  
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kasus negatif, dan membercheck.
68

 Dalam hal ini, peneliti menggunakan 

triangulasi sumber dan triangulasi metode. 

 Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, maka dipakai 

validasi data triangulasi. Peneliti perlu melakukan uji keabsahan data, karena 

dengan begitu dapat diketahui tingkat kepercayaan hasil data temuan dengan 

jalan pembuktian terhadap relitas yang sedang diteliti oleh peneliti. Maka 

peneliti menggunakan tehnik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan 

dengan cara pemeriksaan ulang baik sebelum atau sesudah data dianalisis.
69

 

Keabsahan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
70

 

1. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang 

berbeda beda dengan tehnik yang sama. Triangulasi sumber untuk untuk 

menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber. 

2. Triangulasi metode atau tehnik yaitu peneliti menggunakan tehnik atau 

metode pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data 

dari sumber yang sama. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu 

di cek dengan observasi atau dokumentasi. 

G. Tahap-tahap Penelitian 

Tahap-tahap penelitian ini menguaraikan rencana pelaksanaan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian yang dilakukan 

                                                             
68

Sugiyono, Metode Penelitian, 270. 
69 Nusa Putra, Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 96 
70 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif R&D, 241 
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oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, 

penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan proposal.
71

 

1. Tahap pra penelitian lapangan 

a. Menemukan masalah di lokasi penelitian 

b. Menyusun rencana penelitian (proposal) 

c. Pengurusan surat ijin meneliti 

d. Menyiapkan perlengkapan penelitian 

2. Tahap penelitian lapangan 

a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian 

b. Memasuki lokasi penelitian 

c. Mencari sumber data yang telah ditentukan obyek penelitian 

d. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah 

ditetapkan 

3. Tahap akhir penelitian lapangan 

a. Penarikan kesimpulan 

b. Menyusun data yang telah ditetapkan 

c. Kritik dan saran 

 

                                                             
71

Tim Penyusun, Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah, 48. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Objek Penelitian 

Gambaran objek penelitian yang dimaksud peneliti ialah uraian 

singkat mengenai situasi dan kondisi Sekolah Menengah Atas Darus Sholah 

Jember yang dijadikan sebagai lokasi penelitian oleh peneliti. Berikut ini 

merupakan gambaran objek penelitian yang ada dilokasi: 

1. Profil Sekolah

Nama Lembaga : SMA Unggulan BPPT Darus Sholah Jember 

Kepala Sekolah : Ir. Hari Wahyono, MP 

Alamat Lengkap : Jl. M. Yamin No. 25 Tegal Besar Kaliwates 

 Jember 

No Telp/Fax : (0331) 327468 

Website : www.smaubpptdsjember.sch.id 

Kode Pos : 68132 

Status : Swasta 

Akreditasi : A 

Tahun Berdiri : 2003 

Kabupaten/Kota : Jember 

Provinsi : Jawa Timur 

Organisasi Penyelenggara  : Yayasan Pendidikan Islam Darus Sholah 

http://www.smaubpptdsjember.sch.id/
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2. Letak Geografis

SMA Unggulan BPPT Jember berlokasi di selatan kota, tepatnya 

di Jl. M. Yamin NO. 25 Tegal Besar Kaliwates Jember, Kecamatan 

Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, SMA Unggulan 

BPPT Darus Sholah berbatasan dengan : 

Utara : Pom mini moch yamin 

Selatan : Perumahan tegal besar 

Timur : Yayassan PP Darus Sholah 

Barat : Persawahan 

3. Sejarah Sekolah Menengah Atas Darus Sholah Jember

SMA Unggulan BPPT Darus Sholah Jember adalah salah satu 

lembaga Pendidikan Formal khusus di bawah naungan YPI Darus Sholah 

yang didirikan pada Tahun 2003 oleh KH. Yusuf Muhammad, LML dan 

dibawah naungan Departemen Pendidikan Nasional. Adapun maksut dan 

tujuan didirikannya SMA Unggulan BPPT Darus Sholah Jember adalah 

menjadikan model pendidikan alternatif dengan tujuan agar menjadi 

insan yang memiliki imtaq dan iptek yang seimbang, cerdas, terampil dan 

berahklakul karimah. 

SMA Unggulan BPPT Darus sholah Jember merupakan model 

tipe pendidikan alternatif yang pas untuk menghadapi era globalisasi 

dengan tidak meninggalkan dasar-dasar agama Islam untuk 

meningkatkan perkembangan diri siswa. Sedangkan perhatian pada anak 

yang mempunyai kecerdasan dan kemampuan yang luar biasa, kurang 
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mendapat perhatian. Padahal anak yang mempunyai kecerdasan luar 

biasa ini merupakan aset bangsa dalam rangka mengejar ketinggalan 

dalam segala bidang, serta dalam rangka mengantisipasi persaingan 

global di masa depan.
72

4. Visi dan Misi Sekolah Menengah Atas Darus Sholah Jember

a. Visi Sekolah

“Terbentuknya insan kamil, berwawasan global, berpijak pada 

nilai-nilai agama, berguna bagi nusa bangsa, untuk meraih 

kebahagiaan dunia akhirat.” 

b. Misi Sekolah

1) Mendidik peserta didik untuk beriman dan bertaqwa

(memantapkan nilai religiusitas/Ad-Dien) 

2) Menyelenggarakan penbelajaran untuk mengembangkan 

pengetahuan dan ketrampilan ( mengembangkan intelektualitas 

/Al-Aql) 

3) Menumbuhkan akhlaqul karimah/budi luhur, utamanya budaya

malu untuk berbuat yang tidak semestinya (menumbuhkan nilai 

Al-Haya’) 

4) Memfasilitasi potensi dari peserta didik untuk meraih prestasi

(Al-amalussholihin) 

5) Menyusun kerikulum sesuai dengan undang-undang untuk

mewujudkan visi satuan pendidikan 

72
 Dokumentasi, Sekolah Menengah Atas Unggulan BPPT Darus Sholah Jember, Maret 2020 
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6) Mengimplementasikan kurikulum semaksimal mungkin

7) Melaksanakan proses pembelajaran dalam pendekatan scientific

learning, berprespektif PAIKEM dan STEAM serta HOTS 

8) Melakukan proses penilaian secara ontentik

9) Memenuhi sarana prasarana yang memadai

10) Melengkapi kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

sesuai dengan spesifikasi dan kacukupan rasio 

11) Merencanakan dan menggunakan anggaran sesuai dengan

peruntukan 

12) Mengelola segenap sumberdaya sekolah dan lingkungan dengan

maksimal 

5. Tujuan Sekolah Menengah Atas Darus Sholah Jember

Tujuan didirikannya SMA Unggulan BPPT Darus Sholah Jember 

adalah menjadikan model pendidikan alternatif dengan tujuan agar 

menjadi insan yang memiliki imtaq dan iptek yang seimbang, cerdas, 

terampil, dan berakhlakul karimah. 
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6. Struktur Organisasi

Tabel 4.1 

Struktur Kepengurusan Organisasi SMA Unggulan BPPT Darus Sholah 

Jember 

7. Keadaan Guru Sekolah Menengah Atas Darus Sholah Jember

Tabel 4.2 

Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan
73

Nama Guru L/P JABATAN GELAR NUPTK 

Hari Wahyono L Kepsek S2 0459740641200022 

73
 Sumber Data : Arsip Tata Usaha Sekolah Menengah Atas Unggulan BPPT Darus Sholah Jember 
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Anis Sukmayanti P Pengajar S1 9748751653300042 

Azizatul Khairia P Pengajar S1 

Ewa Nur Kariyawati P Pengajar S1 4536761663300093 

Fais Satur Rohma P Pengejar S2 

Farida Ulfa P Pengajar S1 9748759661300022 

Hadi Utomo L Pengajar S1 3262765667200003 

Haerul Anam L Pengajar S1 

Evi Sulistyaningseh P Pengajar S1 

Hossiyatur Robbah L Pengajar S1 

Mohammad 

Zainunnuroni 

L Pengajar S1 1235752654200023 

Muhammad Asfani L Pengajar S1 

Muhammad 

Shahibusy Syafaat 

L Pengajar S1 

Siti Nurul Adimah L Pengajar S1 4146754656300043 

Uliya Qoidah P Pengajar sMA 4747744646200072 

Wahyu Giri P L Pengajar S1 

Moh Toha L Pengajar 

Aima Ayuningtyas P Pengajar 
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8. Keadaan Sarana Prasana Sekolah Menengah Atas Darus Sholah Jember

Tabel 4.3 

Sarana Prasarana SMA Unggulan BPPT Darus Sholah Jember
74

NO NAMA JUMLAH 

1 Kantor Guru 1 

2 Ruang Kelas 12 

3 Perpustakaan 1 

4 Laboratorium 2 

5 Kamar Mandi Guru 2 

6 Kamar Mandi Siswa 6 

7 Lapangan Bulu Tangkis 2 

8 Lapangan Olah Raga 1 

9 LCD Proyektor 6 

10 Komputer Kantor 2 

9. Keadaan Siswa Sekolah Menengah Atas Darus Sholah Jember

Tabel 4.4 

Data Siswa SMA Unggulan BPPT Darus Sholah Jember 

Tingkat Jumlah 

X 94 

XI 84 

XII 74 

TOTAL 252 

74
 Sumber Data : Arsip Tata Usaha Sekolah Menengah Atas Unggulan BPPT Darus Sholah Jember 
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B. Penyajian Data dan Analisis 

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data yang 

dihasilkan dalam penelitian yang digunakan dengan sistematis yang 

disesuaikan dengan fokus penelitian dan analisis data yang releven. 

Untuk memperoleh data dalam penelitian, maka pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Setelah proses pengumpulan data selesai kemudian dilanjutkan analisis data 

yang dilakukan secara interaktif. 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan – bahan 

lain. Sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sentesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting, akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang 

dapat diceritakan kepada orang lain. 

Pada umumnya dalam sekolah formal hanya menyangkup beberapa  

mata pelajaran saja, namun beda halnya dengan SMA Darus Sholah  Jember. 

Dimana sekolah tersebut menambahkan beberapa mata pelajaran agama yang 

wajib, contohnya saja seperti yang saya teliti saat ini adalah pembelajaran 

fikih. Pada dasarnya dalam sekolah formal terutama bagi SMA Negeri atau 

Swasta, pembelajaran fikih merupakan mata pelajaran agama islam dimana 

yang disematkan dalam mata pelajaran PAI ( Pendidikan Agama Islam). 
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Setelah saya melakukan observasi terhadap sekolah tersebut memang 

benar adanya, bahwa SMA Darus Sholah ini menambahkan mata pelajaran 

fikih sebagai mata pelajaran formal. Selaku kepala sekolah, Bpk Hari 

Wahyono mengemukakan alasan menambahkan mata pelajaran fikih: 

“Alasannya sederhana saja mbak, karna kami seluruh guru atau 

pengajar ingin agar siswa yang bersekolah di SMA Unggulan BPPT 

Darus Sholah ini bisa memahami dan mengamalkan fikih-fikih dasar 

yang berhubungan dengan kehidupan, ditambah lagi pada zaman 

sekarang, sangat minim sekali minat siswa untuk memasuki pendidikan 

pesantren. Sedangkan mata pelajaran terutama PAI yang sesuai dengan 

kurikulum sekolah formal sangatlah singkat. Maka dari itu mengapa 

mata pelajaran fikih disini dimasukkan kedalam mata pelajaran 

formal.”
75

Dikuatkan dokumentasi saat wawancara dengan Bapak Kepala 

Sekolah perihal pembelajaran ilmu fikih yang diterapkan dalam sekolah 

ini.
76

Gambar 4.1 

Wawancara terhadap Kepala SMA Unggulan BPPT Darus Sholah Jember 

Dari paparan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Sekolah 

Menengah Atas Unggulan BPPPT Darus Sholah Jember menginginkan agar 

75
Bapak Hari Wahyono, wawancara, Sekolah Menengah Atas Unggulan BPPT Jember, 

November 2020 
76

 Bapak Ir Hari Wahyono, wawancara, Sekolah Menengah Atas Unggulan BPPT Darus Sholah 

Jember, November 2020 
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seluruh siswanya dapat memahami dan mengamalkan fikih dasar yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, baik siswa yang berstatus santri 

maupun tidak. 

1. Metode Pembelajaran Fikih Melalui Kitab At-Tadzhib di Sekolah

Menengah Atas Darus Sholah Jember tahun 2020 

Metode pembelajaran merupakan faktor penting yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. Metode yang digunakan 

dalam pembelajaran kitab At-Tadzhib di Sekolah Menengah Atas Darus 

Sholah ialah: 

a. Metode ceramah

b. Metode qawaid dan tarjamah

Dalam suatu proses pembelajaran terdapat metode yang digunakan 

oleh pengajar untuk menyampaikan suatu materi.  Ustad Syafaat selaku 

guru mata pelajaran fikih menjelaskan bagaimana pemberian materi fikih 

melalui kitab At-Tadzhib: 

“Biasanya awal sebelum memberikan materi anak-anak saya tes 

ngaji dulu, kita ingin tahu kemampuan membacanya, mkhorijul 

huruf, tajwid, dialog, tanya jawab tentang pemahaman seputar 

pengetahuan fikih yang sudah disampaikan sebelumnya.”
77

Menurut penyamapaian ustad Syafaat di atas bahwasannya 

sebelum pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, siswa akan di tes mengaji 

terlebih dahulu guna untuk mengetahui kemampuan membacanya, 

makhrojul hurufnya, serta tajwidnya. Selain itu ustad Syafaat juga 

77
 Ustad Syafaat, wawancara, Sekolah Menengah Atas Unggulan BPPT Jember, November 2020 
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mengajak siswa untuk berdialog tanya jawab perihal materi yang sudah di 

sampaikan sebelumnya, agar siswa tidak mudah lupa dan mudah 

menerapkan pada kehidupan sehari-hari. 

Imbuhannya juga di samapaikan oleh ustad Syafaat mengenai 

metode yang digunakan ketika pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, 

yakni: 

“Dalam menyampaikan materi, biasannya menggunakan metode 

seperti halanya pada ngaji dipondok, yaitu menggunakan metode 

qawaid dan tarjamah. Caranya seperti apa? Yang pertama, siswa di 

bacakan teks dan maknanya beserta kedudukan kata dalam kalimat 

dari teks yang dibaca dengan menggunakan bahasa jawa dan 

bahasa Indonesia. Setelah dibacakan maksud dari teks yang dibaca 

dijelaskan menggunakan papan tulis disertai tanya jawab, setelah 

semua paham siswa dilatih bagaimana caranya membaca kitab 

kuning dengan menirukan bacaan guru.”
78

Di kuatkan dengan dokumentasi saat melakukan observasi di 

dalam kelas dalam pembelajaran ilmu fikih menggunakan metode ceramah 

dan qawaid dan tarjamah, sedangkan siswa menyimak apa yang di 

jelaskan oleh guru mengenai materi yang disampaikan.
79

Gambar 4.2 

Observasi pembelajaran berlangsung dikelas SMA Unggulan BPPT Darus 

Sholah Jember 

78
 Ibid., 

79
 Observasi di kelas X A Sekolah Menengah Atas Unggulan BPPT Darus Sholah Jember, 

November 2020 
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Mengamati pelaksanaan pembelajaran kitab At-Tadzhib yang 

diajarkan oleh ustad Syafaat kepada siswa, pertama ustad Syafaat 

membacakan teks dan maknanya terlebih dahulu kepada siswa. Setelah 

membacakan teks dan maknanya kemudian ustad Syafaat menjelaskan 

kedudukan kata dalam kalimat dari teks yang dibacakan. Bahasa yang 

digunakan dalam membacakan teks yaitu bahasa Indosesia dan juga 

bahasa jawa. Selanjutnya ustad Syafaat menjelaskan kepada siswa disertai 

dengan tanya jawab. Setelah seluruh siswa dianggap sudah memahami apa 

yang telah dijelaskan, ustad Syafaat melatih seluruh siswa bagaimana 

caranya membaca kitab kuning. Caranya adalah yakni dengan menirukan 

bacaan guru. 

Selain keterangan dari guru mata pelajaran, peneliti juga 

melakukan wawancara kepada salah seorang siswa SMA Unggulan BPPT 

Darus Sholah. Berikut keterangan dari Adinda Rista Dwi Safrina kelas X 

SMA Unggulan BPPT Darus Sholah: 

“Ketika ustad sudah memasuki kelas, kita disuruh berdo’a dulu, 

kemudian ustad kadang menanyakan pelajaran yang sudah 

dijelaskan minggu lalu, kadanga juga disuruh mengaji, habis itu 

mulai pelajarannya.”
80

Keterangan juga didapat dari Naila Silfi Rozikiyah siswa kelas XI 

SMA Unggulan BPPT Darus Sholah: 

80
 Adinda Rista Dwi Safrina, wawancara, Sekolah Menengah Atas Unggulan BPPT Darus Sholah 

Jember, November 2020 
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“Cara ustad Syafaat mengajar itu membacakan dan menerjemahkan 

kitab dulu satu persatu, terus di terangkan arti dari kitab yang 

sudah di terjemahkan.”
81

Imbuhan keterangan juga didapat dari Hanifah Fauziyah siswa 

kelas X SMA Unggulan Darus Sholah: 

“Ustad setelah menerangkan pelajaran biasanya menyuruh 

merangkum pelajaran yang sudah di terangakan di kelas”.
82

Berdasarkan hasil observasi dan beberapa wawancara di atas, dapat 

diketahui bahwa metode yang digunakan dalam pembelajaran kitab At-

Tadzhib di SMA Unggulan BPPT Darus Sholah Jember tahun 2020 adalah 

metode cerama, qawaid dan tarjamah. 

Berdasarkan hasil dari analisis data dikemukakan sebagaimana 

bahwa pembelajaran kitab At-Tadzhib di SMA Unggulan BPPT Darus 

Sholah Jember tahun 2020 menggunakan metode ceramah dengan tujuan 

agar siswa mudah memahami apa yang telah di jelaskan oleh guru. 

Dengan menggunakan metode qawaid dan tarjamah untuk mengartikan 

atau memaknai sebuah kitab kuning adalah metode yang sangat sering 

digunakan di pondok pesantren, tujuannya pula agar memudahkan siswa 

dalam memaknai sebuah kitab kuning serta mengetahui kedudukan kata 

dalam sebuah kalimat yang terdapat pada kitab kuning tersebut. 

81
 Naila Silfy Rozikiyah, wawancara, Sekolah Menengah Atas Unggulan BPPT Darus Sholah 

Jember, November 2020 
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2. Media pembelajaran fikih melalui kitab At-Tadzhib di SMA

Unggulan BPPT Darus Sholah Jember tahun 2020 

Media pembelajaran merupakan alat yang berperan sebagai alat 

pendukung proses pembelajaran, guna untuk memudahkan siswa 

memahami apa yang disampaikan serta aktif berpartisipasi dalam proses 

kegiatan belajar mengajar. 

Peneliti melakukan wawancara tentang media pembelajaran kitab 

At-Tadzhib di SMA Unggulan BPPT Darus Sholah Jember dengan ustad 

Syafaat. Ia mengatakan: 

“Sebelunya media itu kan merupakan alat bantu atau pendukung 

yang berfungsi untuk mempermudah dalam proses pembelajaran 

dan untuk mempercepat pemahaman siswa pada materi yang 

diajarkan. Secara umum media yang digunkan di lembaga kami 

dalam pembelajaran kitab At-Tadzhib tentunya adalah kitab kuning 

atau kitab At-Tadzhib itu sendiri sebagai pegangan materi fikih. 

Namun selain kitab tersebut saya juga menyarankan untuk 

membaca refrensi-refrensi dari kitab fikih yang lainnya, atau 

dengan memanfaatkan teknologi yang canggih pada era saat ini. 

Siswa dipersilahkan mempelajari aplikasi kitab yang terdapat pada 

aplikasi play store”.
83

Dikuatkan dengan dokumentasi media yang digunakan saat 

pembelajaran ilmu fikih berlangsung.
84

83
 Ustad Syafaat, wawancara, Sekolah Menengah Atas Unggulan BPPT Darus Sholah Jember, 
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Gambar 4.3 

Dokumentasi media yang digunakan dalam pembelajaran ilmu fikih di SMA 

Unggulan BPPT Darus Sholah Jember 

Berdasarkan pecakapan tersebut, diketahui bahwa media yang 

digunakan dalam proses kegiatan belajara mengajar kitab At-Tadzhib 

berupa media cetak seperti kitab At-Tadzhib sendiri. Media lainnya yang 

digunakan adalah berupa teknologi canggih yang saat ini banyak 

digunakan dalam kalangan manapun contohnya seperti aplikasi play store 

yang terdapat berbagai macam aplikasi kitab yang dapat kita unduh secara 

gratis dalam smartphone android. 

Siswa yang bernama Yulianti dari kelas X juga mengatakan hal 

serupa terkait media pembelajaran. Ia mengatakan: 

“Ustad kalau ngajar ya Cuma menggunakan kitab itu saja tapi 

ustad juga menyuruh pakai hanphone juga yang ada ada di play 

store.”
85

Imbuhan keterangan juga disampaikan oleh Karima Nurti siswa 

kelas X SMA Unggulan BPPT Darus Sholah” 

“Iya kak ustad menyuruh kita untuk menggunakan hanphone untuk 

mendownload aplikasi kitab yang ada di play store.”
86

85
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Dari beberapa keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa media 

yang digunakan dalam pembelajaran kitab At-Tadzhib adalah media 

berbasis manusia (ustad), media cetak yaitu kitab At-Tadzhib itu sendiri 

dan juga media audio yaitu hanphone. 

Berdasarkan analisis data diatas dapat dikemukakan sebagaimana 

bahwa media yang dipakai dalam pembelajaran kitab At-Tadzhib di SMA 

Unggulan BPPT Darus Sholah Jember tahun 2020 yaitu media berbasis 

manusia, media cetak, dan juga media audio. Pada dasarnya media 

berbasis manusia,  media cetak dan media audio merupakan media paling 

lazim digunakan dalam suatu pengajaran. 

3. Penilaian pembelajaran fikih melalui kitab At-Tadzhib di SMA

Unggulan Darus Sholah Jember tahun 2020 

Setiap proses pembelajaran pasti dilakukan penilaian. Penilaian 

dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai macam tes untuk 

mengetahui hasil belajar siswa. Penilaian juga dapat disebut sebagai proses 

penentuan sejauh mana tujuan pendidikan tercapai. Penilaian yang 

dimaksud untuk mengukur kemampuan siswa dalam penerapan 

pembelajaran kitab At-Tadzhib di SMA Unggulan BPPT Darus Sholah 

Jember tahun 2020.  

Peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala Sekolah 

Menengah Atas Unggulan BPPT Darus Sholah Jember. Bapak Hari 

Wahyono. Ia mengatakan: 

86
 Karima Nurti, wawancara, Sekolah Menengah Atas Unggulan BPPT Darus Sholah Jember, 

November 2020 
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“Akhir dari proses belajar mengajar ialah tentu suatu penilaian 

yang dilakukan oleh guru yang mana dari penilaian tersebut guru 

mengetahui kemampuan siswa sudah sejauh mana dalam 

memahami suatu pelajaran.” 
87

Peneliti melakukan wawancara terhadap ustad Syafaat selaku guru 

pengajar di SMA Unggulan BPPT Darus Sholah Jember. Ia mengatakan: 

“Ada beberapa penilaian yang telah dilakukan terhadap siswa, 

diantaranya mengerjakan soal-soal pilihan ganda di google forms, 

mengisi teka teki silang yang berkaitan dengan materi pelajaran 

dengan menggunakan aplikasi Hot Potatoes, membuat power point 

mengenai materi yang telah diberikan dan mempresentasikan 

materi. Selain itu praktek membaca kitab disertai maknanya.”
88

Dikuatkan dengan dokumentasi saat ujian tulis pembalajaran ilmu 

fikih yang dilaksanakan didalam kelas dan diawasi oleh salah satu guru 

yakni ibu Farida Ulfa.
89

Gambar 4.4 

Dokumentasi penilaian tes tulis dalam pembelajaran ilmu fikuh di SMA 

Unggulan BPPT Darus Sholah Jember 

Peniliti melakukan wawancara terhadap Karima Nurti siswa kelas 

X SMA Unggulan BPPT Darus Sholah: 

87
 Bapak Hari Wahyono, wawancara, Sekolah Menengah Atas Unggulan BPPT Darus Sholah 

Jember, November 2020 
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 Ustad Syafaat, wawancara, Sekolah Menengah Atas Unggulan BPPT Darus Sholah Jember, 

November 2020 
89

 Dokumentasi, penilaian, Sekolah Menengah Atas Unggulan BPPT Darus Sholah Jember, 

November 2020 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

64 

“Biasanya ustad ngasih tugas itu yaa dari aplikasi google form itu, 

terus di suruh praktek membaca kitab dan membuat power point 

itu.”
90

Berdasarkan hasil wawancara di atas dalam kegiatan penilaian 

pembelajaran kitab At-Tadzhib bahwasannya penilaian yang digunakan di 

SMA Unggulan BPPT Darus Sholah Jember yaitu tes lisan dan tes unjuk 

kerja. Dimana setiap harinya siswa melakukan presentasi sesuai urutan 

tugas yang di berikan dan juga mengisi soal-soal yang terdapat pada 

google form yang sudah di buatkan oleh guru sendiri. 

Tabel  

Data hasil temuan 

No Fokus Penelitian Hasil 

1 2 3 

01 Metode penerapan pembelajaran 

kitab At-Tadzhib di Sekolah 

Menengah Atas Unggulan BPPT 

Darus Sholah Jember tahun 2020 

Metode yang digunakan dalam 

penerapan pembelajaran kitab At-

Tadzhib di Sekolah Menengah 

Atas Unggulan BPPT Darus 

Sholah Jember tahun 2020 yaitu: 

 Metode ceramah

 Metode qawaid dan 

tarjamah

02 Media penerapan pembelajaran 

kitab At-Tadzhib di Sekolah 

Menengah Atas Unggulan BPPT 

Darus Sholah Jember tahun 2020 

 Media cetak

 Media berbasis manusia

 Media audio visual

03 Penilaian penerapan pembelajaran 

kitab At-Tadzhib di Sekolah 

Penilaian yang digunakan dalam 

penerapan pembelajaran kitab At-

90
 Karima Nurti, wawancara, Sekolah Menengah Atas Unggulan BPPT Darus Sholah Jember, 
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Menengah Atas Unggulan BPPT 

Darus Sholah Jember tahun 2020 

Tadzhib di Sekolah Menengah 

Atas Unggulan BPPT Darus 

Sholah Jember tahun 2020 yaitu: 

 Tes lisan

 Unjuk kerja

C. Pembahasan Temuan 

Temuan merupakan gagasan peneliti, keterkaitan antara kategori-

kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan-temuan 

sebelumnya serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari 

lapangan. 

Setelah hasil-hasil penelitian disajikan dan dianalisis dengan teori-teori 

yang sesuai dengan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan penelitian, 

maka pada bagian ini akan dibahas temuan-temuan penelitian tentang 

penerapan pembelajaran kitab At-Tadzhib di Sekolah Menengah Atas 

Unggulan BPPT Darus Sholah Jember tahun 2020, yang mencangkup 

beberapa hal, yaitu tentang metode pembelejaran kitab At-Tadzhib,media 

pembelajaran kitab At-Tadzhib dan penilaian atau evaluasi pembelajaran kitab 

At-Tadzhib. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penerapan 

pembelajaran kitab At-Tadzhib  di Sekolah Menengah Atas Unggulan  BPPT 

Darus Sholah Jember tahun 2020 dilaksanakan secara praktis, langsung dan 

sederhana. 

1. Metode pembelajaran fikih melalui kitab At-Tadzhib di SMA

Unggulan BPPT Darus Sholah Jember tahun 2020 
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Metode adalah cara yang teratur untuk memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk mendapat informasi yang mereka butuhkan 

untuk mencapai tujuan.
91

 Metode adalah cara kerja yang sistematik dan

umum yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan.
92

Mengacu dari pendapat di atas, peniliti memahami bahwa metode 

pembelajaran merupakan suatu cara yang memiliki prosedur pelaksanaan 

yang sistematik dalam menyampaikan materi untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang dirumuskan dalam perencanaan pembelajaran. 

Berdasarkan analisis data temuan peneliti di lokasi penelitian, 

bahwasannya selama proses pembelajaran berlangsung dari mulai awal 

masuk peelajaran hingga akhir jam pelajaran, siswa diwajibkan mengikuti 

proses pembelajaran dari awal hingga berakhirnya pembelajaran. 

Menurut Gegne dan Briggs pembelajaran adalah suatu sistem yang 

bertjuan untuk membantu proses belajar siswa, yang berisi serangkaian 

peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi 

dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal.
93

Dalam pembelajaran kitab At-Tadzhib di Sekolah Menengah Atas 

Unggulan BPPT Darus Sholah Jember, pengajar mengajak siswa untuk 

berdo’a sebelum pembelajaran dimulai, setelah itu pengajar membacakan 

beberapa teks kitab serta makna dan kedudukan kata yang terdapat dalam 

kitab tersebut. Diikuti oleh siswa yang mengikuti langkah-langkah 

91
 Chotimah dan Rohmahn, Paradigma Baru Sistem Pembelajaran, 45 

92
 Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengejaran, 118 

93
 Lefudin, Belajar dan Pembelajaran 
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pengajar arahkan. Setelah memaknai kitab tersebut, barulah pengajar 

menjelaskan materi yang terdapat dalam kitab At-Tadzhib tersebut. 

Adapun hasil temuan mengenai metode yang digunakan dalam 

penerapan pembelajaran kitab At-Tadzhib di Sekolah Menengah Atas 

Unggulan BPPT Darus Sholah Jember tahun 2020 dapat dipaparkan 

sebagimana berikut: 

Berdasarkan hasil temuan dalam menggunakan metode pada 

penerapan pembelajaran kitab At-Tadzhib di Sekolah Menengah Atas 

Unggulan BPPT Darus Sholah Jember tahun 2020 yakni menggunakan 

metode qawaid dan tarjamah dan juga ceramah. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Saiful Bahri dalam strategi 

belajar mengajar bahwa dalam praktiknya metode pembelajaran itu tidak 

selayaknya digunakan sendiri-sendiri, tetapi merupakan kombinasi antara 

beberapa metode, karena setiap metode tentunya mempunyai kekurangan 

dan membutuhkan metode lain untuk melengkapinya agar murid menjadi 

lebih mudah menemani bahan yang disampaikan.
94

Metode yang digunakan dalam penerapan pembelajaran kitab At-

Tadzhib di Sekolah Menengah Atas Unggulan BPPT Darus Sholah Jember 

yakni menggunakan metode ceramah dan qawaid dan terjamah. Pada 

metode ini sangat membantu kepada siswa untuk mudah memahami suatu 

materi yang terdapat dalam  kitab, terutama bagi siswa yang memang 

belum pernah mendapatkan pelajaran mengartikan kitab. 

94
 Saiful Bahri, Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015 ) 98 
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2. Media pembelajaran fikih melalui kitab At-Tadzhib di SMA

Unggulan BPPT Darus Sholah Jember tahun 2020 

Media pembelajaran merupakan salah satu alat untuk 

mempertinggi proses interaksi guru dengan siswa dan siswa dengan 

lingkungan dan sebagi alat bantu mengajar dapat menunjang penggunaan 

metode yang digunakan guru pada proses pembelajaran.
95

Kaitannya dengan penelitian yang peniliti lakukan, media 

pembelajaran merupakan suatu alat yang digunakan sebagai perantara atau 

penyampai ilmu kepada siswa. 

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh guru benar-benar 

memanfaatkan fasilitas yang ada, guru menggunakan media kitab At-

Tadzhib, buku catatan, dan juga elektronik. Media apapun meskipun hanya 

seadanya penting untuk dimanfaatkan untuk mempermudah akan 

tersampainya pelajaran. 

Mengenai penggunaan media memang guru harus memilih dan 

membandingkan media apa yang akan digunakan sesuai dengan 

pembelajaran, apabila media tersebut terbatas maka guru tidak bisa 

memilih. Maka menggunakan media apa adanya.
96

Dari hasil temuan diatas berdasarkan teori bahwa guru dalam 

menggunakan media, memanfaatkan media yang ada, yang mana pada 

media tersebut digunakan oleh guru apabila sedang menjelaskan 

kedudukan kalimat yang terdapat pada kitab. Sedangkan untuk materi, 

95
 Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: kencana, 

2017), 
96

 Syiful Bahri, Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 
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guru cukup menggunakan penjelasan, catatan serta keaktifan siswa dalam 

pembelajaran. 

3. Penilaian pembelajaran fikih melalui kitab At-Tadzhib di SMA

Unggulan BPPT Darus Sholah Jember tahun 2020 

Penilaian adalah cara tertentu yang digunakan untuk menilai suau 

proses dan hasilnya. Penilaian atau bisa disebut juga dengan evaluasi 

merupakan alat indikator untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang 

telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara 

keseluruhan.
97

Penilaian dapat diartikan sebagai proses menetapkan pertimbangan 

nilai berdasarkan pada suatu program atau produk.
98

 Jadi penilaian adalah

suatu proses yang dilakukan terhadap suatu kegiatan yang telah 

direncanakan sehingga menghasilkan data sebagai bahan pertimbangan 

untuk menentukan suatu keputusan. 

Berdasarkan hasil temuan diatas, guru melakukan penilaian lisan 

dan tulis, a). Penilaian lisan dilakukan dengan penyampaian materi atau 

presentasi yang sudah ditugaskan oleh guru sebelumnya. b). Penilaian 

tulisan dilakukan dengan cara pembuatan power point, mengisi google 

form, dan juga mengisi teka-teki silang yang sudah dirancang oleh guru. 

Mengenai penilaian tersebut meskipun guru sendiri tidak pernah 

mempertimbangkan teori tetapi praktiknya dari dulu telah menggunakan 

penilaian yang sama dengan teori, mengenai cara seseorang  guru dalam 

97
 Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: kencana, 

2017), 
98

 Chotimah dan Rohman, Paradigma Baru Sistem Pembelajaran, 354 
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menentukan sejauh mana keberhasilan kegiatan pembelajaran dengan 

melakukan penilaian kepada siswa. 

Sebagaimana dalam teori pembelajaran pengukuran dalam 

mengumpulkan informasi sebagai langkah untuk mengambil keputusan, 

itu dapat dilakukan dengan tes dan non-tes. Pengukuran dengan tes 

digunakan untuk mengukur hasil belajar yang bersifat hard skill, yakni 

berhubungan dengan kognitif, sejauh mana kemampuan murid dalam 

memahami atau mengetahui materi. Sedangkan non-tes dilakukan untuk 

melihat soft skill yang berhubungan dengan sikap, semangat dan 

partisipasi murid dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.
99

99
 Eko Putro Widoyoko, Evaluasi, 45 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penyajian data yang dikumpulkan dengan 

wawancara, observasi da dokumentasi tentang “Penerapan pembelajaran kitab 

At-Tadzhib di Sekolah Menengah Atas Unggulan BPPT Jember tahun 2020” 

dapat disimpulkan: 

1. Metode penerapan pembelajaran kitab At-Tadzhib di Sekolah Menengah

Atas Unggulan BPPT Darus Sholah Jember tahun 2020 menggunakan 

metode klasikal (qawaid dan tarjamah) serta metode ceramah. 

2. Media penerapan pembelajaran kitab At-Tadzhib di Sekolah Menengah

Atas Unggulan BPPT Darus Sholah Jember tahun 2020 terdiri dari media 

berbasis manusia, media cetak serta media audio visual. 

3. Penilaian penerapan pembelajaran kitab At-Tadzhib di Sekolah Menengah

Atas Unggulan BPPT Darus Sholah Jember tahun 2020 dilakukan dengan 

cara tes tulis, tes lisan dan unjuk kerja secara individu dan pengajar 

memberikan nilai sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. 

B. Saran-saran 

Saran ini hanya sebuah pemikiran dari pneliti sebagai masyarakat luas 

yang mungkin dapat berkontribusi untuk sebuah perbaikan bagi berjalannya 

kegiatan pembelajaran kedepannya, berdasarkan pengamatan beberapa saran 

dari peneliti ialah sebagai berikut: 
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1. Bagi lembaga walaupun sudah memiliki prestasi yang unggul, akan tetapi

supaya lebih baik meningkatkan sistem dan manajemen yang digunakan, 

yaitu dengan tidak menutup diri dan slalu mengevaluasi dan 

membandingkan dengan kemajuan-kemajuan di lembaga lain. 

2. Bagi guru pengajar khususnya kitab At-Tadzhib diharapkan kedepannya

lebih kreatif dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman. Melalui 

perbaikan cara mengajar, dengan menyampaikan tujuan pembelajaran 

dengan jelas sebelum memulai pembelajaran dan dapat 

mengkolaborasikan metode pengajaran dengan metode yang lebih menarik 

lagi. 

3. Bagi siswa diharapkan dapat mengondisikan diri sendiri, baik dalam sikap

maupun ketika berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. 
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fikih melalui 

kitab At-
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Unggulan 

BPPT Darus 

Sholah 

Jember 

Pembelajaran 

At-Tadzib 

Pelaksanaan 1. Meode 

2. Media 

3. Penilaian 

Informan 

- Kepala sekolah 

- Guru 

- Siswa 

- Dokumentasi 

- Wawancara 

- Observasi 

- Buku 

1. Pendekata

n dan jenis 

penelitian : 

a. Kualitatif 

b. Jenis 

pendekatan 

naratif 

2. Metode 

pengumpulan 

data : 

a. Observasi 

b. Interview 

c. Documenta

si 

3. Keabsahan data : 

a. Triangulasi 

sumber 

b. Triangulasi 

teknik 

1. Bagaimana 

penggunaan metode 

pembelajaran kitab 

at-Tadzhib di SMA 

Unggulan BPPT 

Darus Sholah Jember 

tahun ajaran 

2020/2021? 

2. Bagaimana media 

pembelajaran kitab 

at-Tadzhib di SMA 

Unggulan BPPT 

Darus Sholah Jember 

tahun ajaran 

2020/2021? 

3. Bagaimana penilaian 

pembelajaran kitab 

at-Tadzhib di SMA 

Unggulan BPPT 

Darus Sholah Jember 

tahun ajaran 

2020/2021? 
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PEDOMAN PENELITIAN 

A. Pedoman Observasi 

1. Proses pembelajaran ilmu fiqih melalui kitab at-Tadzhib di Sekolah 

Menengah Atas Darus Sholah Jember tahun 2020. 

B. Pedoman Dokumentasi 

1. Sejarah berdirinya Sekolah Menengah Atas Darus Sholah Jember. 

2. Visi dan Misi Sekolah Menengah Atas Darus Sholah Jember. 

3. Struktur organisasi kepengurusan Sekolah Menengah Atas Darus 

Sholah. 

4. Data guru Sekolah Menenngah Atas Darus Sholah. 

5. Data siswa Sekolah Menengah Atas Darus Sholah. 

6. Foto kegiatan Sekolah Menengah Atas Darus Sholah. 

C. Dokumen Wawancara 

1. Subjek : kepala Sekolah, Guru 

a. Apa yang melatar belakangi adanya pembelajaran ilmu fiqih 

melalui kitab at-Tadzhib di Sekolah Menengah Atas Darus Sholah 

Jember? 

b. Apa tujuan yang hendak dicapai dari penerapan pemebelajaran 

ilmu fiqih melalui kitab at-Tadzhib di Sekolah Menengah Atas 

Darus Sholah Jember? 

c. Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran ilmu fiqih 

melalui kitab at-Tadzhib di Sekolah Menengah Atas Darus Sholah 

Jember? 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

d. Bagaimana langkah-langkah penerapan metode pada pembelajaran 

ilmu fiqih melalui kitab at-Tadzhib di Sekolah Menengah Atas 

Darus Sholah Jember? 

e. Media apa saja yang digunakan dalam proses pembelajaran ilmu 

fiqih melalui kitab at-Tadzhib di Sekolah Menengah Atas Darus 

Sholah Jember? 

f. Bagaimana penilaian terhadap pembelajaran ilmu fiqih melalui 

kitab at-Tadzhib di Sekolah Menengah Atas Darus Sholah Jember? 

2. Subjek: siswi 

a. Bagaimana cara ust mengajar di dalam kelas? 

b. Apa saja media yang digunakan ketika pembelajaran berlangsung? 

c. Apakah kamu merasa mudah memahami dengan menggunakan 

metode yang di ajarkan? 
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