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MOTTO 

 

 مَ كَ ل َ رَ شَ  وَ هَ اَوَ ئَ ي َ اَشَ وَ ب َ حَ ت ََنَ ىَاَ سَ عَ وَ َمَ كَ ل ََرَ ي َ خَ َوَ هَ اَوَ ئَ ي َ اَشَ وَ هَ رَ كَ ت ََنَ ىَاَ سَ عَ وَ 
)٢۱٦ (َ

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh 

jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha 

Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.” [QS. Al-Baqarah (2): 216) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Keterangan 

 alif - Tidak dilambangkan أ

 ”bā` b Huruf “be ب

 ”tā` t Huruf “te ت

 ”tsā` ts Huruf “te” dan “es ث

 jim j Huruf je ج

 hā` h Huruf “ha” dengan garis bawah ح

 ”khā` kh Huruf “ka” dan “ha خ

 ”dal d Huruf “de د

 ”dzal dz Huruf “de” dan “zet ذ

 ”rā` r Huruf “er ر

 ”zai z Huruf “zet ز

 ”sin s Huruf “es س

 ”syin sy Huruf “es” dan “ye ش



 
 

viii 
 

 ”shād sh Huruf “es” dan “ha ص

 ”dhād dh Huruf “de” dan “ha ض

 ”thā` th Huruf “te” dan “ha ط

 ”zhā` zh Huruf “zet” dan “ha ظ

 ‘ ain‘ ع
Koma terbalik di atas hadap 

kanan 

 ”ghain gh Huruf “ge” dan “ha غ

 ”fā` f Huruf “ef ف

 ”qāf q Huruf “qi ق

 ”kāf k Huruf “ka ك

 ”lām l Huruf “el ل

 ”mim m Huruf “em م

 ”nun n Huruf “en ن

 ”wāwu w Huruf “we و

 ”hā` h Huruf “ha ھ

 hamzah ` Apostrof ء
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 ”yā` y Huruf “ye ي

 

B. Vokal 

1. Vokal Tunggal 

Tanda Vocal 

Arab 

Tanda Vokal 

Latin 
Keterangan 

َ__ __ A Harakat Fathah 

__ __ I Harakat Kasrah 

__ __ U Harakat Dhammah 

 

2. Vokal Panjang 

Tanda Vokal 

Arab 

Tanda Vokal 

Latin 
Keterangan 

ا__ __َ  ȃ 
Huruf “a” dengan topi di 

atas 

يَ __ __َ  Î Huruf “i” dengan topi di atas 

وَ َ__ __  û 
Huruf “u” dengan topi di 

atas 

 

3. Vokal Rangkap 

Tanda Vokal 

Arab 

Tanda Vokal 

Latin 
Keterangan 

يَ َ__ __  Ai Huruf “a” dan “i” 

وَ َ__ __  au Huruf “a” dan “u” 

 

C. Kata Sandang 

1. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) qamariyyah ditransliterasi 

sesuai dengan bunyinya. Contohnya: 
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 al-Madînah :المدينة   al-Baqarah :البقرة

2. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) syamsiyyah ditransliterasi 

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai 

bunyinyaContoh: 

 as-Sayyidah : السّيدة        ar-rajul :  الرجل

 ad-Dȃrimî : الدارمى   asy-syams : الشمس

3. Syaddah (Tasydîd) dalam sistem aksara Arab digunakan dengan 

lambang (_ّ_), sedangkan untuk alih aksara dilambangkan dengan 

huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda tasydîd. 

Aturan ini berlaku umum, baik tasydîd yang berada di tengah kata, di 

akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh 

huruf-huruf syamsiyyah. Contoh: 

 Âmana as-Sufahȃ’u : أَمَن السَُّفَهاء    Âmannȃ billȃhi : أَمنَّا بِاللهِ 

 wa ar-rukka’i :   َوالرَُّكعِ    Inna al-ladzîna : ِإنَّ الَِّذْينَ 

4. Ta Marbuthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata 

sifat (na’at), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf “h”. 

Contoh: 

 al-Af`idah :      األَْفِئَدةِ 

 al-Jȃmi’ah al-Islȃmiyyah :  الَجاِمَعة  اإِلْسََلِميَّة  

Sedangkan ta marbuthah yang diikuti atau disambungkan (di-washal) 

dengan kata benda (isim), maka dialih aksarakan menjadi huruf “t”. 

Contoh: 

 Âmilatun Nashibah’: َعاِملٌة نَاِصَبةٌ 

لٱيَة  الك ب ْٰرىا   : al-Âyat al-Kubrȃ 
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5. Huruf Kapital  

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi 

apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang 

Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal 

kalimat, huruf awal, nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-

lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara 

ini, seperti cetak miring (italic) atau cetak tebal (bold) dan ketentuan 

lainnya. Adapun untuk awal diri yang diawali dengan kata sandang, 

maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata 

sandangnya. Contoh: `Ali Hasan al-`Aridh, al-`Asqallani, al-Farmawi 

dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur`an dan nama-

nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur`an, Al-

Baqarah, Al-Fatihah dan seterusnya.  
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ABSTRAK 

Tafwidiyah Novitasari, NIM. 16311677. Judul skripsi: “Kajian Kitab 

Al-Ghayah wa At-Taqrib dalam Memberikan Pemahaman Materi Fikih di 

SMP Mumtaza Islamic School”. Jurusan Pendidikan Agama Islam, 

Fakultas Tarbiyah, Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta. 2020. 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh SMP Mumtaza Islamic School sebagai 

lembaga formal yang bersifat umum, namun dalam pelajaran PAI 

menggunakan kitab sebagai bahan ajarnya, khususnya pelajaran fikih 

menggunakan kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

proses penerapan kajian kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib dan pemahaman siswa 

dalam pembelajaran tersebut.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deksriptif. 

Tempat penelitian ini di SMP Mumtaza Islamic School. Sumber data utama 

adalah kepala sekolah, guru PAI, dan peserta didik kelas VIIA SMP Mumtaza 

Islamic School. Sumber sekundernya adalah buku, jurnal, dan skripsi. Sumber 

dokumentasi, berupa RPP, Silabus, hasil-hasil dari observasi yang berupa 

catatan lapangan selama observasi, berupa foto, dan audio. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Adapun teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan 

dokumentasi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya proses kajian atau 

pembelajaran kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib dalam memberikan pemahaman 

materi fikih yang dikaji sesuai kurikulum pembelajaran saat ini, dan sudah 

terkonsep secara matang dengan pemilihan metode, media dan disesuaikan 

dengan kebutuhan siswa, metode mengajar di antaranya metode ceramah, 

metode tanya jawab, dan metode diskusi juga dibantu dengan metode lain yang 

sesuai kebutuhan peserta didik. Selain metode, media pembelajaran yang 

digunakan oleh guru berupa media visual. Adapun pemahaman para peserta 

didik, secara keseluruhan dapat memahami materi fikih yang disampaikan oleh 

guru.  
 

 

Kata Kunci: Kajian, Kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib, Pemahaman  
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ABSTRACT 

Tafwidiyah Novitasari, NIM. 16311677. The undergraduate thesis 

entitled: "The Al-Ghayah wa At-Taqrib Study Gives Insight into Fikih 

Materials at Islamic School Mumtaza" Islamic Education Departement, 

Faculty of Tarbiyah, Institute of Quran Studies (IIQ). 2020. 

The study was in the background of the Islamic School’s Mumtaza High 

School as a public formal institution but in the PAI lesson it uses the book as 

ingredients for roots especially the fictional lesson using the Al-Ghayah wa At-

Taqrib.  

The purpose of this study is into know and describethe application of the 

book Al-Ghayah wa At-Taqrib and student understanding in the undertaking.  

The method used in the study is a decadent qualitative. The research 

center at Islamic School Mumtaza. The primary data source is head of the 

school, PAI teacher, and student at the VIIA junior class Mumtaza Islamic 

School. The secondary sources were books, journals, and scripts. The source 

of the documentation of RPP, sylabus, results from observations of field notes 

during observation, of photo, and audio. Sampling retrieval techniques using 

sampling samples. As for the data gathering techniques in this research, that 

is interviews, observation and documentation.  

The result of this study indicate that there is a process of study or study of 

the book Al-Ghayah wa At-Taqrib in providing understanding of fikih 

materiarls studied according to the sat learning curriculum, and already 

mature concepts with methods selection, media and appropriate to students 

needs, teaching methods among them the discourse method, the answer of 

question. And discussion methods are also helped by other methods to meet the 

needs of learners. In addition to the learning media methods used by teachers 

was visual media. As for the understanding oflearners, it is understandable 

that the material fikih presented by the teacher.   

 

Key words: Study, Al-Ghayah Wa At-Taqrib, Comprehension.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Menurut Undang-Undang Dasar No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 1, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana 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. 1 

Sedangkan, Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar, terencana 

yang dilakukan oleh anak didik untuk mengenal, memahami, menghayati 

untuk mengimani, bertaqwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan 

ajaran agama Islam dari sumber buku-buku agama, Al-Qur`an dan hadis 

melalui bantuan, pengajaran, latihan serta penggunaan pengalaman.2 

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan mata pelajaran yang 

terdapat di sekolah maupun madrasah. Di madrasah, PAI dipisah menjadi 

beberapa mata pelajaran, yaitu: Fikih, Akidah Akhlak, Al-Qur`an Hadis, 

Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), dan Bahasa Arab pada jenjang 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) sampai Madrasah Aliyah (MA). Sehingga porsi 

pembelajarannya lebih banyak, bisa dikatakan dalam satu pelajaran 

alokasi waktunya 2 jam.  

Berbeda dengan sekolah yang menjadikan PAI satu cakupan saja atau 

tidak dipisah-pisah, dan jam pembelajarannya dalam satu minggu yang 

memang ada perubahan dalam Kementerian Pendidikan dan Budaya 

                                                           
1Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 

1 ayat (1) 
2Dahwadin dan Farah Sifa Nugraha, Motivasi dan Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam, (Wonosobo: CV Mangku Bumi Media, 2019), cet ke-1, h. 7 



2 
 

 
 

(Kemendikbud) di mana sebelumnya hanya 2 jam, kini untuk PAI dalam 

standar proses pendidikan dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan 

Budaya (Permendikbud) no. 22 tahun 2016  menjadi 3 jam dengan alokasi 

waktu 40 menit. Perubahan tersebut terbilang cukup untuk pelajaran PAI 

jika dibandingkan dengan sebelumnya. Namun dengan penetapan jam 

pembelajaran PAI yang terbilang cukup, ada beberapa sekolah berbasis 

Islami yang menjadikan mata pelajaran PAI dipisah. 

Dalam hal ini penulis menitikberatkan pada pembelajaran fikih, 

karena mata pelajaran ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari baik 

untuk dirinya maupun masyarakat.  

Fikih merupakan salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang 

secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek 

kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun 

hubungan manusia dengan penciptanya.3 

Pembelajaran fikih kontenya bermuatan dengan syariat Islam berupa, 

ibadah, muamalah, tharahah, mawaris, dan sebagainya. Tujuan 

pembelajaran fikih secara umum untuk memberikan pengetahuan sikap, 

keterampilan kepada siswa tentang praktik syariat Islam dalam kehidupan 

sehari-hari terwujud dalam bentuk thaharah seperti berwudu, 

menghilangkan hadas kecil dan besar dari najis. Selain itu, juga terwujud 

dalam ibadah kepada Allah, seperti melaksanakan salat, puasa, zakat, haji, 

umroh, juga terwujud dalam bidang muamalah, masalah jual beli, pinjam 

meminjam, hutang piutang dan lainnya.4  

Bahan ajar pelajaran PAI dalam lembaga pendidikan berbeda-beda. 

Lembaga pendidikan madrasah menggunakan buku dari Kementerian 

                                                           
3M. Yazid Afandi, Fikih Muamalah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h.3 
4Rifai Lubis, “Problematika Implementasi Scientific Approach dalam Pembelajaran 

Fikih (Studi Kasus Di MTs. PAI Medan)”, dalam jurnal Agama dan Pendiikan Islam, Vol. 11 

No. 1 Juni 2019, h. 126 
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Agama (Kemenag) sedangkan sekolah umum menggunakan buku dari 

Kemendikbud. Tetapi ada sebagian lembaga madrasah yang 

menggunakan kitab kuning.  

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, penulis menemukan 

bahwa SMP Mumtaza Islamic School merupakan sekolah berbasis Islami 

yang memisahkan mata pelajaran PAI menjadi beberapa mata pelajaran, 

yakni Al-Qur`an Hadis, Akidah Akhlak dan Fikih.5 

Pemisahan tersebut bukan karena alokasi waktu yang kurang, 

mengingat sebelumnya SMP Mumtaza Islamic School masih mencakup 

PAI dengan 4 jam pelajaran setiap minggunya dan alokasi waktu 35 menit.  

Hal tersebut sangat cukup jika diukur dengan waktu.6 Pemisahan tersebut 

dikarenakan faktor intern dalam sekolah di mana sekolah memiliki motto 

“The Home of Future Leaders with Islamic Values” rumah bagi pemimpin 

masa depan dengan nilai-nilai keislaman, yang ternyata dalam aplikasinya 

kurang maksimal pada peserta didik terkait nilai-nilai dalam cakupan PAI 

tersebut, di mana sekolah ingin peserta didik dalam melakukan ibadah 

sesuai dengan kesadaran masing-masing tanpa harus diawasi guru.7 

SMP Mumtaza Islamic School menggunakan bahan ajar yang 

terbilang unik pada pelajaran PAI, yaitu dengan menggunakan kitab. Hal 

ini berbeda dengan sekolah-sekolah yang berbasis Islami pada umumnya. 

Khususnya fikih, pada mata pelajaran fikih bahan ajar yang digunakan 

sekolah ini adalah Kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib.8 

Penggunaan kitab ini baru diterapkan di semester ganjil tahun 2019 di 

mana sebelumnya menggunakan buku Pendidikan Agama Islam dari 

                                                           
5Observasi pada Senin, 09 September 2019 di SMP Mumtaza Islamic School 
6Wawancara dengan Mr.  Ibnu Mulyana di Ruang Kelas SMP Mumtaza Islamic 

School pada tanggal 18 Mei 2020 
7Wawancara dengan Mr.  Ibnu Mulyana di Ruang Kelas SMP Mumtaza Islamic 

School pada tanggal 18 Mei 2020 
8Observasi pada Senin, 09 September 2019 di SMP Mumtaza Islamic School 
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Kemendikbud. Menurut guru bidang fikih penggunaan Kitab Al-Ghayah 

wa At-Taqrib ini permintaan dari direktris Mumtaza yang memang 

memiliki background pesantren. Alasannya karena sama saja fikih yang 

terdapat pada buku PAI dan Kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib hanya saja 

ingin peserta didiknya lebih banyak dan lebih khusyu mendapatkan 

pelajaran tentang hukum Islam yang tidak ada pada buku PAI sebelumnya, 

juga kitab ini menjelaskan beberapa materi yang lebih banyak dan 

pemaparannya lebih dalam atau detail. Seperti materi bab thaharah, bab 

salat, bab zakat, bab muamalah, bab haji dan umroh.9 

Kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib atau yang lebih dikenal sebagai Matan 

Abu Syuja` biasa disebut dengan kitab Matan Taqrib. Kitab ini merupakan 

ringkasan fikih madzhab Syafi`i yang disusun oleh Abi Syuja’ atas 

permintaan beberapa sahabatnya agar mudah dipelajari dan dihafal oleh 

para pelajar ilmu fikih.10 

Proses pembelajaran kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib pada awalnya 

mengalami kesulitan karena transformasi yang secara langsung dilakukan 

oleh sekolah. Sehingga hasil belajar peserta didik saat itu cukup rendah 

yakni di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), dikarenakan banyak 

peserta didik yang belum memahami atau kesulitan dalam memahami 

materi dalam pembelajaran kitab fikih tersebut. 11 

Dalam hal ini sangat diperlukan metode yang tepat untuk menggugah 

semangat peserta didik. Karena permasalahan yang sering terjadi 

khususnya pada pelajaran fikih adalah kurangnya minat peserta didik 

                                                           
9Wawancara dengan Guru Fikih di SMP Mumtaza Islamic School pada Selasa, 18 

februari 2020 
10Maulidah, “Al-Ghayah wa At-Taqrib dalam Menguatkan Pemahaman Santri 

Tentang Thaharah Di Pondok Pesantren Thoriqotun Najah Pegentan Singosari Malang”, 

dalam Jurnal Vicratina Pendidikan Islam, Vol. 4 No. 6, 2019, h. 1 
11Wawancara dengan Guru Fikih SMP Mumtaza Islamic School pada Selasa, 18 

februari 2020 
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sehingga mengakibatkan kurangnya perhatian mereka yang memang 

banyak materi-materi yang terkesan berulang-ulang yang mereka temukan 

di TPA, seperti tata cara dalam beribadah. Kurangnya motivasi dari orang 

tua dalam memberikan penekanan betapa pentingnya ilmu fikih dalam 

kehidupan sehari-hari, pengulangan materi dari tingkat dasar hingga 

perguruan tinggi yang terkesan membosankan, penggunaan metode yang 

kurang menarik dan terkesan monoton dari guru, kurangnya pemanfataan 

media dalam proses pembelajaran oleh guru. 12 

Dalam hal ini, proses pembelajaran kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib 

pada materi fikih, guru harus mengusai materi dan metode-metode 

pembelajaran yang kreatif, variatif, efektif dan menyenangkan dengan 

mengutamakan pemahaman para peserta didik dikarenakan materi yang 

sangat sulit dipahami oleh peserta didik dan membutuhan penjelasan yang 

sangat jelas.     

Setelah melakukan beberapa transformasi dalam proses pembelajaran 

kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib selama satu semester ada perubahan 

terhadap hasil peserta didik yakni di atas nilai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang berarti peserta didik telah memahami materi dalam 

pembelajaran kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib tersebut. 13 

Melihat dari latar belakang pembelajaran yang dilakukan di SMP 

Mumtaza Islamic School, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berkenaan dengan pembelajaran kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib yang 

dilakukan di sekolah tersebut. Dalam hal ini, penulis lebih memfokuskan 

pada pemahaman peserta didik dalam pembelajaran kitab Al-Ghayah wa 

At-Taqrib. Maka dari itu, penulis perlu mengetahui lebih dalam bagaimana 

proses pembelajaran kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib. 

                                                           
12Observasi pada Senin, 09 September 2019 di SMP Mumtaza Islamic School 
13Wawancara Guru Fikih SMP Mumtaza Islamic School pada Selasa, 18 februari 

2020 
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Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Kajian Kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib dalam 

Memberikan Pemahaman Materi Fikih di SMP Mumtaza Islamic 

School.” 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai 

berikut: 

1. Proses pembelajaran fikih yang dilakukan oleh guru terhadap 

pemahaman siswa. 

2. Penerapan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran fikih 

sehingga para siswa menjadi pasif. 

3. Kendala dalam proses pembelajaran kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib. 

4. Pengulangan materi dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi 

yang terkesan itu-itu saja. 

5. Pemahaman siswa terhadap materi fikih dengan kitab Al-Ghayah wa 

At-Taqrib. 

6. Belum populernya penggunaan kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib di tiap 

sekolah.   

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yang telah 

ditetapkan, maka permasalahan penelitian ini dibatasi pada:  

1. Proses pembelajaran kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib terhadap 

pemahaman materi fikih pada peserta didik kelas VIII di SMP 

Mumtaza Islamic School.   
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2. Pemahaman siswa terhadap materi fikih dengan kitab Al-Ghayah wa 

At-Taqrib 

 

D. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan 

pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah pada 

penelitian ini yaitu: “Bagaimana kajian kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib 

dalam memberikan pemahaman materi fikih di SMP Mumtaza Islamic 

School?” 

 

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh 

penulis di atas, maka tujuan penelitian ini adalah  

a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses penerapan kajian 

kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib dalam memberikan pemahaman 

materi fikih di SMP Mumtaza Islamic School. 

b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pemahaman siswa 

dalam pembelajaran kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib.  

2. Manfaat Penelitian  

  Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan data dan 

informasi yang diperlukan yang akan mendatangkan manfaat untuk 

pembacanya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi akademis, dapat menjadi bahan pertimbangan untuk terus 

mengembangkan kualitas pembelajaran, khususnya pelajaran 

fikih.  Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh wawasan yang 

lebih serta pemahaman mengenai penerapan pembelajaran kitab 
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Al-Ghayah wa At-Taqrib dalam memberikan pemahaman materi 

fikih di SMP Mumtaza Islamic School” 

b. Bagi keluarga besar Mumtaza, menjadi tidak khawatir dengan 

praktik ibadah yang dilakukan peserta didik karena kitab Al-

Ghayah wa At-Taqrib merupakan tata cara ibadah yang sesuai 

menurut madzhab Imam Syafi`i.  

c. Bagi peserta didik:  

1) Dapat menjelaskan permasalahan hukum dalam kehidupan 

sehari-hari.  

2) Menambah pengetahuan yang baru dan lebih luas.  

3) Dapat melakukan ibadah dengan tepat sesuai madzhab Syafi`i. 

 

F. Tinjauan Pustaka  

Berdasarkan pengamatan penulis, ada beberapa karya ilmiah atau 

skripsi yang berkaitan dengan tema penelitian, yaitu kajian kitab Al-

Ghayah wa At-Taqrib dalam memberikan pemahaman materi fikih di 

SMP Mumtaza Islamic School. Beberapa karya ini akan membantu 

penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penelitian, dengan tujuan 

sebagai pembanding antara penelitian yang dilakukan orang lain dan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berikut beberapa tinjauan pustaka, 

diantaranya: 

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Miftach Rohmatu Alfina Jurusan 

Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung tahun 2016, yang 

berjudul “Strategi Pembelajaran Fikih dengan Kitab Klasik dan 
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Buku Modern dalam Meningkatkan Pemahaman Belajar Siswa 

Studi Kasus di Madrasah Miftahul Ula Kertosono Nganjuk”. 14 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, 

jenis penelitiannya jenis penelitian lapangan (field research). Hasil 

penelitian ini adalah strategi yang dilakukan oleh guru selaras dengan 

pemahaman siswa yang meningkat dalam pembelajaran fikih dengan 

menggunakan kitab klasik dan buku modern.  

Persamaannya sama-sama terletak pada variabel dua di mana 

memfokuskan terhadap pemahaman siswa, sedangkan perbedaannya 

terletak pada variabel satu, yakni peneliti membahas tentang strategi 

pembelajaran fikih dengan menggunakan kitab klasik dan buku 

modern, sedangkan penulis membahas kajian kitab Al-Ghayah wa At-

Taqrib. 

2. Penelitian yang dilakukan Anis Laela, Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang tahun 2017, yang berjudul “Implementasi 

Kokurikuler Mata Pelajaran Fikih (Studi Kasus Kajian Kitab 

Fathul Qarib Di MA Al-Anwar Sarang Rambag”.15 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan 

data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan 

pembelajaran fikih salaf dalam mengkaji kitab Fathul Qarib. Analisis 

data yang diakukan adalah analasis deksriptif kualitatif.  

                                                           
14Miftach Rohmatu Alfina, Strategi Pembelajaran Fikih dengan Kitab Klasik dan 

Buku Modern dalam Meningkatkan Pemahaman Belajar Siswa Studi Kasus di Madrasah 

Miftahul Ula Kertosono Nganjuk, Skripsi,  Tulungagung, Institute Agama Islam Negeri, 2016, 

Tidak diterbitka (t.d).  
15Anis Laela, Implementasi Kokurikuler Mata Pelajaran Fikih (Studi Kasus Kajian 

Kitab Fathul Qarib di MA Al Anwar Sarang Rembang), Skripsi, Semarang, Universitas Islam 

Sultan Agung, 2017, Tidak diterbitkan (t.d).  
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Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti 

pembelajaran fikih dengan menggunakan kitab. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada penggunaan kitab, di mana peneliti 

menggunakan kitab Fathul Qarib yakni syarah dari kitab Al-Ghayah 

wa At-Taqrib yang diteliti, sedangkan penulis menggunakan kitab Al-

Ghayah wa At-Taqrib. 

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdul Qadir dan Eni Susanti 

dalam Jurnal al-Ta`dib tahun 2017 yang berjudul “Implementasi 

Pembelajaran Diniyah dalam Mengembangkan Pemahaman 

Mata Pelajaran Fikih (Studi Kasus di SMP A. Wahid Hasyim 

Tebuireng Jombang)”. 16  

Penelitian ini bertujuan untuk memproleh data implementasi 

pembelajaran diniyah pada mata pelajaran fikih, mengembangkan 

pemahaman pada mata pelajaran fikih, dan implementasi madrasah 

diniyah dalam mengembangkan pemahaman mata pelajaran fikih.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis dengan 

jenis penelitian deksriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini, antara 

lain: 1) Persiapan yaitu guru dituntut untuk membuat perangkat 

pembelajaran; 2) Pelaksanaan yaitu meliputi kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti dan kegiatan penutup; 3) Penilaian yaitu pada tahap ini 

penilaian yang diniliai meliputi tes tulis, tes lisan dan tes praktik. 

Persamaan pada penelitian ini terdapat di variabel kedua yakni 

pemahaman mata pelajaran fikih. Sedangkan perbedaannya terletak 

pada variabel pertama, yakni, peneliti menggunakan implementasi 

pembelajaran diniyah, sedangkan penulis menggunakan kajian kitab 

Al-Ghayah wa At-Taqrib.   

                                                           
16Abdul Qadir dan Eni Susanti, “Implementasi Pembelajaran Diniyah dalam 

Mengembangkan Pemahaman Mata Pelajaran Fikih (Studi Kasus di Smp A. Wahid Hasyim 

Tebuireng Jombang)”, dalam Jurnal al-Ta`Dib, Vol. 6, No. 2 Januari 2017 
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4. Penelitian yang dilakukan Ngafif Rochiqim Mahtum, Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung tahun 2019,  yang 

berjudul “Strategi Guru dalam Meningkatkan Pemahaman Kitab 

Fathul Qarib Santri di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren 

Nurul Ulum Kota Blitar” . 17  

Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian deksriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru yaitu dengan menggunakan 

metode diskusi di mana pemahaman siswa bisa diketahui dari 

keaktifan santri tersebut.  

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama ingin mengetahui 

pemahaman siswa pada pembelajaran kitab, sedangkan 

perbedaaannya yang terlihat dari skripsi ini adalah memfokuskan 

permasalahan kepada strategi guru, sedangkan penulis memfokuskan 

bagaimana pengkajian kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib di mana konteks 

tersebut bersifat umum.  

5. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Afifah Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang tahun 2019 yang berjudul “Implementasi KoKurikuler 

Mata Pelajaran Fikih (Studi Kasus Kajian Kitab Fathul Mu`in di 

Madrasah Putri Ghazaliyah Sarang Rembang)”. 18 

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian deskriptif kualitatif 

sehingga pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi, 

                                                           
17Ngafif Rochiqim Mahtum, Strategi Guru dalam Meningkatkan Pemahaman Kitab 

Fathul Qarib Santri di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Blitar, Skripsi, 

Tulungagung, Institu Agama Islam Negeri, 2019, tidak diterbitkan (t.d). 
18Nur Afifah, Implementasi KoKurikuler Mata Pelajaran Fikih (Studi Kasus Kajian 

Kitab Fathul Muin di Madrasah Putri Ghazaliyah Sarang Rembang), Skripsi Semarang, 

Universitas Islam Sultan Agung, 2019, tidak diterbitkan (t.d) 
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observasi, dan wawancara kepada pihak yang bersangkutan. 

Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.  

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menerapkan 

pembelajaran fikih berbasis kitab, hanya saja perbedaannya kitab 

yang digunakan, peneliti menggunakan kitab Fathul Muin, sedangkan 

penulis menggunakan kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib. 

 

G. Sistematika Penulisan  

Teknik penulisan laporan dalam penelitian ini merujuk pada buku 

Petunjuk Teknis Penulisan Proposal dan Skripsi yang disusun oleh Prof. 

Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A.,   diterbitkan oleh Institut Ilmu 

Al-Qur`an (IIQ) Jakarta. Penerbit: LPPI IIQ Jakarta, tahun 2017. 

Sistematika penulisan adalah penjelasan tentang rancangan yang akan 

ditulis di dalam penelitian yang berisi logika struktur bab yang berisi nama 

judul bab dan sub bab secara sistematis.19 

Hasil akhir dari penulisan ini akan dituangkan dalam laporan tertulis 

dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan  

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II Kajian Teori   

Pada bab ini, kajian Teori mencakup:  

1. Kajian Kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib 

                                                           
19 Huzaemah T. Yanggo, dkk, Petunjuk Teknis Penulisan Proposal dan Skripsi, 

(Jakarta: LPPI IIQ Jakarta, 2017), h. 7  
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2. Kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib, meliputi: biografi 

penyusun kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib, tujuan kitab Al-

Ghayah wa At-Taqrib , ruang lingkup kitab Al-Ghayah wa 

At-Taqrib, metode dalam kajian kitab Al-Ghayah wa At-

Taqrib, media dalam kajian kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib. 

3. Tinjauan Tentang Pemahaman Kitab Al-Ghayah wa At-

Taqrib, meliputi: pengertian pemahaman, kategori 

pemahaman, indikator pemahaman, faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemahaman, evaluasi pemahaman. 

4. Materi Fikih dalam Buku PAI dan Budi Pekerti 

Kurikulum 2013, meliputi: Kompetensi Inti (KI) dan 

Kompetensi Dasar (KD) dan ruang lingkup materi.  

BAB III  Metodologi Penelitian 

Pada bab ini, metode Penelitian mencakup: lokasi dan waktu 

penelitian, jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data dan pedoman 

wawancara. 

BAB IV  Hasil Penelitian  

Pada bab ini mencakup: gambaran umum sekolah yang diteliti, 

pembahasan mengenai hasil dan analisis data mengenai kajian 

kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib dalam memberikan pemahaman 

materi fikih di SMP Mumtaza Islamic School.  

BAB V Penutup  

Pada bab ini mencakup kesimpulan dari hasil penelitian dan 

saran yang dapat membangun dan bermanfaat untuk semua 

pihak.  

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP  



 
 

108 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Temuan dari hasil penelitian ini bahwa proses kajian atau 

pembelajaran kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib dalam memberikan 

pemahaman materi fikih dikaji dengan sesuai kurikulum pembelajaran 

saat ini, dan sudah terkonsep secara matang dengan pemilihan metode, 

media dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. 

Hal ini dapat dilihat dan dibuktikan  dari beberapa fakta seperti  kitab 

Al-Ghayah wa At-Taqrib dikaji dan diajarkan dengan menyesuaikan pada 

materi fikih yang terdapat dalam buku Kurikulum 2013 Kemendikbud 

tahun 2017, tersedianya  RPP sebelum pembelajaran dilaksanakan, dan 

diaplikasikan dalam proses pembelajaran, kemudian guru menggunakan 

beberapa metode yang diintegrasikan dalam satu pembelajaran seperti 

metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Guru juga memanfaatkan 

media yang digunakan guru berupa media visual seperti power point dan 

lain-lain.  

Selain itu, dengan kajian Al-Ghayah wa At-Taqrib tentang fikih, 

bahwa pemahaman para peserta didik secara keseluruhan dapat 

memahami materi fikih yang disampaikan oleh guru. Meskipun pada 

faktanya, terkadang siswa – siswi merasa ada kesulitan dalam memahami 

materi fikih tersebut seperti materi-materi yang memang sulit dan tidak 

cukup dipelajari hanya sekali saja.  

Selain temuan di atas, penelitian ini juga menemukan bahwa adanya 

faktor-faktor penghambat yang juga tak kalah penting dalam memberikan 

pengaruh terhadap guru dalam memberikan pemahaman kepada murid, di 

antaranya adalah materi yang sulit dan memerlukan waktu yang cukup 
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lama untuk dipelajari juga sulit dipahami oleh peserta didik, tidak adanya 

kitab milik pribadi sehingga menyulitkan peserta didik jika tidak masuk 

atau ketinggalan materi, penempatan jam pertama pada pelajaran fikih.  

Selain faktor penghambat, peneliti juga menemukan adanya faktor 

pendukung yang mempengaruhi guru juga peserta didik dalam kajian kitab 

Al-Ghayah wa At-Taqrib juga pemahaman peserta didik adalah fasilitas 

yang memadai, adanya pelajaran bahasa Arab memudahkan peserta didik 

terhadap istilah-istilah arab dalam kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib, rasa 

ingin tahu peserta didik, mengingat bahwa ilmu fikih penting bagi 

kehidupan sehari-hari, adanya persaingan sehat dalam kelas sehingga 

menumbuhkan motivasi belajar peserta didik, adanya kemauan untuk 

mempelajari kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib, dan guru dalam 

menyampaikan pelajaran sangat seru.   

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat 

diajukan saran-saran sebagai berikut: 

1. Hendaknya sekolah menyediakan kitab untuk peserta didik. Jika 

peserta didik memiliki kitab, maka dapat membantu peserta didik jika 

ketinggalan materi atau tidak masuk.  

2. Hendaknya sekolah mengadakan jam tambahan untuk materi fikih 

yang memang sulit dipahami juga memerlukan waktu yang lama, agar 

jam formal dalam pembelajaran fikih tidak berkurang yang nantinya 

akan mengakibatkan materi selanjutnya tidak dibahas atau tidak sesuai 

dengan silabus.  

3. Hendaknya guru mempersiapkan strategi yang tepat jika menemukan 

materi-materi fikih yang sulit agar tujuan pembelajarannya dapat 

tercapai dengan tepat pula.   
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Lampiran I: Pedoman Wawancara   

 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Pertanyaan Kepada Kepala Sekolah SMP Mumtaza Islamic School  

1. Bagaimana latar belakang menggunakan kitab dalam pembelajaran 

PAI? 

2. Kenapa memilih kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib untuk materi fikih, 

sedangkan kitab fikih masih banyak, seperti safinatunnajah? 

3. Kurikulum yang digunakan di sekolah ini seperti apa? 

4. Apa tujuan yang anda harapkan dari pembelajaran kitab Al-Ghayah wa 

At-Taqrib? 

5. Bagaimana cara untuk mewujudkan tujuan tersebut? 

6. Bagaimana evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui hasil belajar 

peserta didik? 

B. Pertanyaan Kepada Guru Fikih SMP Mumtaza Islamic School 

1. Bagaimana biografi dan latar pendidikan anda? 

2. Apa alasan anda dalam menggunakan kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib 

untuk materi fikih? 

3. Apa tujuan yang anda harapkan dari pembelajaran kitab Al-Ghayah wa 

At-Taqrib? 

4. Bagaimana cara untuk mewujudkan tujuan tersebut? 

5. Apakah penggunaan kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib untuk materi fikih 

lebih mudah dipahami oleh siswa daripada buku PAI? 

6. Bagaimana proses pembelajaran kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib dalam 

memberikan pemahaman materi fikih yang anda lakukan? 

7. Bagaimanakah metode mengajar yang anda lakukan ketika kegiatan 

proses belajar mengajar? 

8. Bagaimana pemahaman peserta didik? 
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9. Adakah evaluasi yang diterapkan di akhir pembelajaran? Bagaimana? 

10. Apa keunggulan kitab tersebut dan bedanya dengan buku PAI dari 

Kemendikbud? 

11. Kapan jadwal pelajaran fikih? 

12. Adakah silabus, RPP dalam pembelajaran kitab Al-Ghayah wa At-

Taqrib? 

13. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran kitab 

Al-Ghayah wa At-Taqrib? 

C. Pertanyaan Kepada Peserta Didik SMP Mumtaza Islamic School 

1. Apakah anda menyukai pelajaran fikih?  

2. Apakah anda dapat memahami materi fikih yang disampaikan oleh 

Mr. Fathur? 

3. Bagaimana cara mengajar yang Mr. Fathur lakukan? 

4. Menurut anda manakah materi fikih yang mudah dipahami, materi 

fikih dengan menggunakan kitab atau buku PAI? 

5. Apa hambatan yang anda alami dalam pembelajaran kitab Al-Ghayah 

wa At-Taqrib? 

6. Apa faktor yang mendukung kamu dalam memahami materi fikih 

dengan menggunakan kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib? 

7. Kapan pelaksanaan pelajaran fikih? 

8. Berapa nilai fikih yang biasa kamu dapatkan? 
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Lampiran 2: Daftar Observasi  

Daftar Observasi 

Tanggal Pengamatan  : September 2019, Januari dan Februari 2020 

Tempat       : SMP Mumtaza Islamic School 

Pengamat      : Tafwidiyah Novitasari  

Kegiatan      : Observasi kegiatan proses pembelajaran  

No Aspek yang diamati Keterangan 

1 

Waktu dan pelaksanaan Kegiatan 

pembelajaran kitab Al-Ghayah wa 

At-Taqrib. 

Kegiatan yang perlu dan 

penting untuk diamati dan 

dapat diambil foto/gambar. 

Jika ada yang terlewati 

diganti dengan wawancara.  

2 

Metode yang digunakan dalam 

peroses pembelajaran. 

Kegiatan yang perlu dan 

penting untuk diamati dan 

dapat diambil foto/gambar. 

Jika ada yang terlewati 

diganti dengan wawancara.  

3 

Sikap siswa dalam merespon 

pembelajaran.  

Kegiatan yang perlu dan 

penting untuk diamati dan 

dapat diamil foto/gambar. 

Jika ada yang terlewati 

diganti dengan wawancara.  

4 
Media yang digunakan dalam 

pembelajaran.  

Kegiatan yang perlu dan 

penting untuk diamati dan 
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dapat diambil foto/gambar. 

Jika ada yang terlewati 

diganti dengan wawancara.  

5 

Sarana prasarana dalam 

pembelajaran.  

Kegiatan yang perlu dan 

penting untuk diamati dan 

dapat diambil foto/gambar. 

Jika ada yang terlewati 

diganti dengan wawancara.  
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Lampiran 3: daftar dokumen  

No Jenis Dokumen 

1 Sejarah sekolah SMP Mumtaza Islamic School 

a. Visi dan Misi  

b. Identisan sekolah 

2 Silabus dan RPP pelajaran fikih 

3 Foto mengenai proses pembelajaran kitab Al-Ghaya Wa Al-Taqrib 

 

  



6 
 

 
 

Lampiran 4: transkip wawancara  

Transkip Wawancara Dengan Kepala Sekolah 

Nama   : Ibnu Mulyana, S.Pd. 

Jabatan   : Kepala Sekolah  

Hari/Tanggal : Senin, 18 Mei 2020 

Tempat   : Sekolah SMP Mumtaza Islamic School 

Waktu    : 09.17 - 10.00 

A  : Bismillahirrahmanirrahiim, Assalamu`Alaikum Warahmatullahi 

Wabarakatuh 

B : Wa`Alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh  

A : Bagaimana latar belakang menggunakan kitab dalam pembelajaran 

PAI? 

B : SMP Mumtaza Islamic School mempunyai tagline yaitu “The home of 

future leaders with islamis values” rumah bagi pemimpin masa depan 

dengan nilai-nilai keislaman. Setelah itu di breakdown menjadi tiga for 

Values, for Values apa saja, yaitu 1 excellent, resfectfull, dan religious. 

Tentu karena kita membatasi religiousitasnya yaitu untuk agama Islam. 

SMP dengan background umum, itu akan sulit mengakomodir. Kita 

berjalan 1 tahun berdiri sekolah kita, kita berjalan menggunakan 

regulasi dinas struktur kurikulum dinas, memang ada slot untuk muatan 

local ya, seperti kita punya ciri khas dengan tahfidz itu kita plot di 

muatan local, penunjang tahfidz bahasa Arab kita juga plot di muatan 

lokal. Muatan local sudah kita penuhi dengan subjek-subjek atau mata 

pelajaran untuk menunjang religiousitas (Islamic Values) bagi seluruh 

civitas akdemic SMP Mumtaza Islamic School. Berjalan satu tahun, 
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kita evalusi, seluruh aspek sudah bagus, seluruh perangkat sudah bagus, 

tetapi ada kendala. Kendala yang muncul kemudian kita tindak lanjuti, 

kita carikan solusi dan kita tindak lanjuti. Nah yang menonjol, problem 

yang menonjol adalah di mata pelajaran PAI, sangat disayangkan 

karena slotnya 4 periods, 4 jam pelajaran kemudian dengan buku yang 

sudah ditentukan dari dinas melalui kemenag padahal, itu kita nilai 

secara objektif melalui evaluasi berjalan KBM, kurang, kurang dari 

banyak aspek yang ingin kita capai di anak-anak, antara lain fikihnya, 

akidah akhlaknya, Al-Qur`an hadisnya, sejarah kebudayaan Islamnya 

dan seterusnya. Itu kurang untuk mumtaza mungkin untuk sekolah lain 

cukup, maka by discussion with pengawas Pembina, jadi kita ga illegal, 

karena untuk muatan local memang bebas, tapi untuk merubah PAI itu 

sulit. Karena kita belum apa namanya kalo istilah sekolah internasional 

itu satuan pendidikan khusus (SPK), kalo SPK bebas dia, mau ganti 

buku PAI, Jam PAI ga masalah. Karena kita masih reguler kita harus 

izin ke pengawas Pembina. Setelah diskusi kita yakinkan pengawas 

Pembina ini tidak akan merubah apapun, kita hanya merubah bukan 

merubah, mengklasifikasikan toh buku PAI dari dinas selama ini sudah 

bagus tapi masih terlalu general seperti itu kita spesifikan. Fikih khusus 

gurunya khusus, akidah akhlak juga khusus periodnya 2 jam 2 jam, Al-

Qur`an hadis juga khusus, gurunya juga khusus. Kalo pengawas 

Pembina prinsipnya yang penting sekolah mampu. Kalo kita sudah 

bukan berbicara masalah mampu tidak mampu, karena itu sudah hak 

siswa dan pelaksanaan tujuan itu kan kegiatan untuk menyukseskan 

misi dan visi jadi itu cukup ga cukup mampu tidak mampu kita harus 

paksakan. Alhamdulillah di tahun ini berjalan, kurang lebih seperti itu 

dan hasil evaluasinya cukup menggembirakan, jadi anak ketika 

kegiatan beribadah wajib kegiatan beribadah, thaharah dan sebagainya 
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ngerti dasarnya apa kenapa mereka melakukan itu karena di SMP ini 

masa-masa badai untuk anak remaja, tidak bisa kita mereka hanya 

diminta dipaksa melakukan sesuatu yang mereka tidak tau. Mereka 

sudah harus kita bangun jiwa kritisnya kenapa mereka melakukan itu 

dan seterusnya, kurang lebih itu. 

A : Kenapa memilih kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib untuk materi fikih, 

sedangkan kitab fikih masih banyak, seperti safinatunnajah? 

B : Demikian juga untuk akidah akhlak, bahasa Arab, dan seterusnya 

sampai Al-Qur`an Hadis, itu ysng menentukan ada divisi khusus dan 

ada pembinanya. Pembina yang kita gunakan seperti di tahfidz itu ustad 

Husnul untuk diskusi menentukan jenjang dan beban berat kurikulum 

per level dan seterusnya, itu berlaku. Nah untu PAI sendiri atau Islamic 

Subject itu kita konsultasi langsung dengan direktur kami, Dr. Ahmad 

Shadiq beliau yang menentukan. itu diukur dari kemampuan dan intake 

ya, kenapa pake itu? intake kita, kalo intake kita semuanya dari MI 

mumtaza mungkin kitabnya akan naik level tingkat kesulitannya dan 

seterusnya. Tapi karena kita inteknya dari beberapa sekolah ya, maka 

diputuskanlah tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Memang ada 

yang complain juga selama pelaksanaan terrlalu sulit bahasa arab juga 

sama, tapi yang ngukur bukan  parents ya parents hanya pelaksana. 

Mereka sudah serahin disini harus percaya sama sekolah dan sekolah 

sudah mengukur betul umur SMP anak kelas 789 memang insya Allah 

tidak terlalu memberatkan dan tidak terlalu mudah. Itu berlaku juga 

untuk kitab, kenapa kitab taqrib itu.  

A : Kurikulum yang digunakan di sekolah ini seperti apa? 

B : Fikih dan Taqrib ini ada di bawah kurikulum tahfiz. Logo kurikulum 

tahfidz kan berbicara hafalan, nanti dulu. Kurikulum tahfiz, kurikulum 

nasional, dan kurikulum Cambridge, 3 kurikulum yang kita gunakan. 
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Yakin ga? Itu hanya klaim saja ga? Tidak.  Penggunaan kurikulum 

dalam satuan pendidikan itu harus dicek dari hulu ke hilir, ada center 

ga yang pakai atau hanya bikin itu engga bisa. Nah untuk Cambridge 

kita gunakan center langsung dari Cambridge perwakilan Cambridge 

di Indonesia menggunakan mentari. Tahfiz juga sama, kita berafiliasi 

dengan pesantren yanbuul quran kudus di sana kan setiap santrinya 

wajib yang insyaallah mendapat ijazah 30 juz. Nah, kita bukan terus 

kemudian mengimpor ustad atau ustadzah nya, tidak tapi metodenya 

sampai dari yanbuanya, Qur`annya kita pesan dari sana, dan metode 

sircle time, tasmi, murojaah, talaqqinya itu kita gunakan disana ambil 

dari sana, tidak membuat desain sendiri. tentu dikembangan sesuai 

dengan kebutuhan, tetapi benang merahnya dari sana. Kurikulum 

nasional jelas, kita menggunakan regulasi dari pemerintah karena kita 

smp bukan dari kemenag, maka kita ikuti. Untuk PAI sendiri,fikih 

sendiri ada di situ memang, tetapi perkembangannya ternyata kita harus 

menjawab kebutuhan anak-anak ketika membuka al-quran sempat ada 

perbedatan ini ketika haid anak-anak bisa murojaah tidak, ketika kita 

menggunakan hukum tertentu atau hadis tertentu ehanak-anak malah 

memanfaatkan itu karena gurunya laki-laki jadi tidak bisa ngecek ini 

beneran haid atau tidak. Itu polemic-polemik yang akhirnya bergulir 

dan seterusnya akhirnya itu yang menjadi dasar salah satu kenapa PAI 

kita breakdown supaya anak-anak paham da hanya karena diawasi oleh 

guru, tetapi mereka ngerti, mengerti betul. Seperti itu kurikulum. Fikih 

disini hadir untuk menjawab kurikulum nasional dan kurikulum tahfiz 

itu sendiri. seperti itu.  

A : Apa tujuan yang anda harapkan dari pembelajaran kitab Al-Ghayah wa 

At-Taqrib? 
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B : Ya, dari beberapa bab yang ada di kitab Taqrib itu secara sederhana 

saja, saya tidak bisa tidak, idealnya itu kan semuanya tapi kan anak-

anak  itu distribusi kemampuannya nitrogen sekali. Minimal, ya saya 

bilang batas minimal mereka tahu kenapa harus tuma’ninah ketika 

salat, mereka tahu kenapa berwudu itu berurutan dan harus dilakukan 

dengan benar ya minimalnya lagi kenapa harus berwudu sebelum salat. 

Harus diawasi terus kan tidak mau, mereka harus memahami kenapa 

dan dasarnya apa dan seterusnya samapi kegiatan ibadah wajib 

keseharian itu yang saya harapkan dari bab bab yang ada sekian belas 

bab itu bagaimana dasar-dasar ketika mereka beribada mereka 

memahaminya. Nah seperti itu kurang kebih.  

A : Bagaimana cara untuk mewujudkan tujuan tersebut? 

B : Rencana yang paling sederhana adalah kita membuat maping 

kebutuhan, kebutuhan lantai 3 saja seperti tempat wudunya, kondisi 

kamar mandinya, tempat salatnya, loronng-lorong mana saja yang bisa 

untuk beribadah dan sebagimanya. Setelah itu kita kategorikan intake 

siswa di awal yang kurang, sedang, dan sudah baik yag sudah bagus 

dari situ kita gunakan model tutorial sebaya, di situ guru akan 

mengontrol saja jadi tidak terus menerus mengawaasi tapi hanya 

mengumpulkan siswa-siswa yang di minta untuk menjadi contoh figur. 

Tapi tetap berjalannya guru akan menyampaikan terus menerus 

didalam kelas maupun diluar kelas. Perencanaan lainya seperti silabus, 

dan seterusnya itu tentu kita buat di breakdown di RPP dan di evaluasi. 

Kita juga melaksanakan lesson plan, Guru yang menyampaikan sesuai 

atau tidak nya itu juga kita supervisi setiap bulan atau minggunya 

berjalan. Jadi Perencanaanya tidak berbeda jauh sih dari subjek subjek 

lain seperti pembuatan silabus, teach matrios, media, metode dari 

setiap bab yang ingin diajarkan itu wajib tercantum di situ. Setelah itu 
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kita jadwalkan pengawasan supervisi dari pelaksanaan perencanaan itu, 

setelah itu kita evaluasi. Seperti itu saja.  

A : Bagaimana evaluasi yang anda terapkan? 

B : Evaluasi, saya ambil bagian di managemen class, bagaimana siswa 

berkontribusi aktif tapi kalo kedalaman materi itu dengan pengawas 

guru senior Islamic teacher, kalo itu sudah bagus saya akan cek 

management class nah itu yag saya lakukan pasti itu yang saya lakukan, 

tapi tidak hanya management class. kedalaman mareri, kesesuaian 

konten itu oleh guru senior sesuai bidangnya. Di managent class, saya 

tidak mau materi yang sudah bagus direncanakan itu tidak mengena 

diseluruh siswa. Siswa bosan dengan metode karena klasikal, sisaw 

tegang karena gurunya galak menggunakan metode-metode yang 

kurang menyenangkan atau siswa terlalu santai saking santainya 

gurunya kurang wibawa itu yang saya jaga betul disetiap KBM 

termasuk pelajaran fikih dan itu evalusi berjalan Alhamdulillah. Mata 

pelajaran yang mungkin tidak favorit untuk anak-anak tapi dengan 

pengklasifikasian PAI menjadi fikih, akidah akhlas dan Al-Quran hadis 

anak-anak semakin antusian, antusias mengikutinya. Seperti itu. 

A : Bagaimana mengvaluasi untuk mengetahui hasil belajar siswa? 

B : Kita evaluasi ada 3, yang dibuat oleh guru, sekolah, dan pemerintah. 

Dibuat oleh guru itu wajib, guru membuat ulangan harian yang sering 

dikenal sebenanrnya bukan ulangan harian itu ulangan bulanan. Ini 

dilakukan setiap bulan. Untuk fikih khususnya ini saya samaikan saja 

langsung saya beri kewenangan ke guru yang bersangkutan untuk 

menilai secara direct, tidak tertulis melalui daily habbits melalui daily 

activitys anak-anak dan itu dipertanggung jawabkan oleh guru tersebut. 

seperti itu, tapi di akhir semester oleh pengawas Pembina tetap harus 

ada ujian pai akhirnya dibuatlah tes tertulis, tapi untuk ulangan harian 
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boleh direct tes atau tanpa tes tertulis. Untuk ulangan dari pemerintah 

pun kita ikut itu masuk bagian evaluasi, tapi diakhir kelas Sembilan itu 

berupa UASBN, ya kurang lebih seperti itu.  
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Lampiran 4: transkip wawancara  

Transkip Wawancara Dengan Guru Fikih 

Nama   : Musfathurrahman, S.Th.I. 

Jabatan   : Guru Fikih dan Al-Qur`an Hadis 

Hari/Tanggal : Senin, 11 Mei 2020 

Tempat   : daring via video call whatsApp 

Waktu     : 16.55 - 17.50 

A : Bismillahirrahmanirrahiim, Assalamu`Alaikum Warahmatullahi 

Wabarakatuh 

B : Wa`Alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh  

A : Bagaimana biografi dan latar pendidikan anda? 

B : Saya itu lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), SD di Bima, SMP 

SMA Di Pondok Cabe Pondok Pesantren Ummul Quro, terus kuliahnya 

itu di fakultas ushuluddin UIN Jakarta. Ngajar saya sebenarnya sudah 

dari pas kuliah tahun 2013an lah. Cuma tapi belum apa namanya ngajar 

formal ya sperti sekarang ini kan. baru ngajar non formal lah di 

pesantren, ngajar kitab dan lain sebagainya. Terus mulai ngajar 

formalnya itu mulai tahun 2017, di mumtaza ya, saya masuk tahun 2017 

sampai sekarang, baru sekitar mau tiga tahun lah.  

A : Apa alasan anda dalam menggunakan kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib 

untuk materi fikih? 

B : Kalo kita belajar dari kitab itu ada dasar ada landasannya dan bisa di 

pertanggung jawabkan itu menurut apa namanya pandangan abi 

Shadiq. Santrinya kental banget. Juga karena di mumtaza ada hidden 

kurikulum, yaitu ke NU-an. Madzhabnya Mumtaza ya NU, tapi itu 

tidak digembor-gemborkan. Karena buku pai yang dari depareman 
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agama ini, kita belum tentu apakah ini NU, Muhammadiyah, Wahabi, 

Persis dan lain sebagainya itu kan, kita hanya bisa menerka-nerka saja 

walaupun sudah jelas sudah ada wahabinya masuk itu yang kita ga mau. 

Kita ambil kitab yang madzhabnya As-Syafi`i gitu ya akidahnya akidah 

imam al-Ghazali gitu ya.    

A : Apa tujuan yang anda harapkan dari pembelajaran kitab Al-Ghayah wa 

At-Taqrib? 

B : Yang terpenting tujuan utama kita ngajar kitab nih ya, menggunakan 

kitab, biar ibadah anak-anak itu baik, betul. Bukan biar anak-anak 

pinter yah, beda. Kalo tujuan biar anak-anak pintar kita kejar untuk 

belajar buku PAI yang biasa itu bisa, tapi biar ibadahnya betul, apakah 

sesuai madzhab kita.  

A : Bagaimana cara untuk mewujudkan tujuan tersebut? 

B : Tentunya Butuh kerja ekstra, karena apa, kita harus bikin RPP sendiri, 

silabus sendiri. Apalagi pada tahun pertamakan RPP masih belum satu 

lembar seperti Sekarang ini. Kalo sekarangkan enak satu lebar tuh. 

Silabus pun sama, saya bikin dan saya susun sesuai dengan strandarnya 

lah, standar dari kementerian pendidikan. Nah biar tujuan nya sampai 

tentunya kita sesuaikan juga dengan materi yang ada di kelas 7. 

Misalnya kelas 7 materi fikihnya tentang salat, ya kita ambil bab 

tentang salat.  Tapi kadang-kadang saya juga ga selalu ngikuti itu, 

kadang saya ngajar langsung dari bab 1 sampai dengan bab terakhir. 

Misalnya bab pertama kan tentang thaharah, thaharah selesaikan 

semuanya. Kalaupun di buku PAI thaharahnya pasti tentang tayamum 

dan salat aja, padahalkan thaharah banyak jenisnya di kitab taqrib itu 

banyak. Saya ajarkan semua biar tadi tuh, tujuan dari thaharahnya betul 

bahwa hal itu penting seperti bagaimana cara menghilangkan najis 
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mukhafaffah, atau mutawasitoh atau mughalazah, itu kan tidak 

dijelaskan dengan baik di buku PAI, di taqrib dijelaskan.  

A : Apakah penggunaan kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib untuk materi fikih 

lebih mudah dipahami oleh siswa daripada buku PAI? 

B : Memang kalo kita pake buku ini lebih mudah gitu ya, lebih mudah kalo 

saya liat anak-anak memahaminya. Karena apa? dibandingkan dengan 

buku pai dari kemenag itu terlalu banyak penjelasan sehingga anak-

anak itu terlalu banyak. Kalo kitab taqrib kan simple, dan tujuan 

utamanya sampai dan dari materi yang disampaikan atau yang akan 

disampaikan itu anak-anak ya bisa menerimanya dengan cepat. 

Ditambah dengan penjelasan guru ya tentunya kalo hanya langsung 

baca sendiri saja tentunya ya masih kurang. Ditambah dengan 

penjelasan guru tentunya itu lebih mudah dipahami anak-anak. 

Contohnya gini deh, di buku PAI misalnya menjelaskan tentang 

tayamum itu panjang sekali padahal di kitab taqrib itu pendek.  

A : Bagaimana proses pembelajaran kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib dalam 

memberikan pemahaman materi fikih yang anda lakukan? 

B : Ada beberapa metode yang kita gunakan dalam proses pembelajaran 

kitab Taqrib ini. Pertama, dengan metode ceramah, prosesnya jadi saya 

akan memberikan materi kepada anak-anak kemudian setelah itu baru 

saya minta anak-anak untuk mereview atau memberikan pertanyaan 

dari hasil ceramah tersebut. Kedua, menggunakan slide, jadi saya 

tampilkan materinya di depan kemudian anak-anak sambil mengikuti 

materi tersebut. Ketiga, ada metode diskusi, jadi anak-anak diminta 

untuk mendiskusikan beberapa materi kemudian nanti hasil diskusinya 

akan disampaikan kepada teman-temannya. Jadi mereka akan 

dibikinkan kelompok yang akan mereka diskusikan dari materi tersebut 

kemudian mereka akan utarakan opini mereka masing-masing setiap 
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kelompok. Kadang-kadang juga saya memberikan tidak melulu materi, 

tapi saya memberikan sebuah games. Misalnya didepan saya letakkan 

sebuah gambar di papan tulis dan mereka akan menebak gambar apa 

dan harus dikaitkan dengan pelajaran fikih. Misalnya saya kasih 

gambar ka`bah di depan, kemudian mereka akan mendeksripsikan hasil 

gambar tersebut ada yang bilang ‘ini ka`bah, ka`bah adalah tempat 

berkumpulnya orang Islam sedunia. Maka mereka bebas untuk 

mendeksripkan gambar tersebut. 

A : Bagaimanakah metode mengajar yang anda lakukan ketika kegiatan 

proses belajar mengajar? 

B : Saya menggunakan metode ceramah dan presentasi menggunakan 

slide, kadang menggunanakan google class untuk tugasnya dan untuk 

penilaiannya menggunakanNuadu. Karena di Mumtazakan 

menggunakan Nuadu. Selain itu, ada metode-metode tambahan lain 

seperti Snow Ball, terus dan lain-lain. Kita liat sikon sih, kalau misalkan 

anak-anak masih happy, masih enjoy masih bisa dengan menggunakan 

metode ceramah, saya lakukan itu dengan metode ceramah. Kemudian 

disesuaikan dengan presentasi dengan menampilkan layar. Tapi kalo 

anak-anak sudah tidak efektif, anak-anak udah berisik kita harus kasih 

Snow Ball atau yang lain atau misalnya kasih pertanyaan. Biasanya 

yang saya liat anak-anak itu selama ini, kalau misalnya pada saat udah 

ga kondusif ni kita kasih pertanyaan mau itu pertanyaan itu mengenai 

materi atau materi kemaren atau kemarennya lagi, itu anak-anak 

seneng, rebutan. Bahkan saya nannya diluar materi gitu ya tapi masih 

dalam materi PAI gitu kaya sejarah Islam. Misalnya siapa nabi yang 

ditelan dengan ikan Hiu. Akhirnyakan mereka mulai fokus lagi dengan 

pertanyaan itu. Untuk ngambil fokusnya itu yang susah. Misalnya udah 

ga fokus ya caranya dengan ganti metode.    
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A : Bagaimana pemahaman peserta didik? Apakah peserta didik dapat 

memahami pelajaran fikih? 

B : Indikator anak-anak bisa paham itu kan dilihat dari nilai ujiannya, kalo 

nilai ujiannya bagus berarti anak-anak sudah memahami dengan baik. 

Tetapi kalau misal nilainya jelek berarti anak-anak belum bisa 

memahami dengan baik. Apa itu karena faktor gurunya tidak 

menyampaikan dengan baik, atau materinya tidak disampaikan dengan 

baik karena susah atau anak-anaknya males. Nah itu tiga sisi kita lihat 

betul dimana kesalahan saya mengajar. Nah untuk materi PAI yang 

tiba-tiba berubah menjadi kitab, itu awal tu susah sekali. Bayangkan 

pada saat nilai ujian pertama, harusnya nilai anak-anak itu di atas KKM 

PAI, bayangkan anak-anak itu paling dapat nilai 25 dari 100 ada yang 

35 kadang ada yang 60 paling bagus dari nilai 100. Coba bayangin.  

Dan sekarang Alhamdulillah sih, ya sudah berjalan 80% la hdengan 

baik. Ya sudang sangat baik, terakhir ada yang sampai nilainya 100. 

Jadi Alhamdulillah sudah bagus lah.  

A : Adakah evaluasi yang diterapkan di akhir pembelajaran? Bagaimana? 

B : Tentunya setiap pemlajaran harus ada evaluasi, untuk melihat sejauh 

mana materi tersampaikan kepada anak-anak. Jadi dengan evaluasi kita 

bisa tau berapa anak yang mengerti, memahami materi tersebut dan 

berapa anak yang tidak. Pertama cara evaluasinya dengan pertanyaan, 

anak-anak saya Tanya terntang materi yang tadi saya sampaikan, kalau 

berhasil menangkap kemudian menjawab pertanyaan tersebut berarti 

anak-anak bisa dikatakan paham, mengerti dengan pelajaran tersebut. 

kalau misalnya tidak bisa menjawab saya suruh tulis karena ada juga 

anak-anak yang tau, bisa, mengerti, tapi tidak bisa mengungkapkan 

dengan kata-kata saya suruh tulis. Kalo misalnya betul-betul ga paham 

ya nanti kita ulangi lagi di sesi selanjutnya. Selain itu evaluasinya 
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dengan ujian harian karena di mumtaza itu ada ujian harian yang 

dilakukan bersama-sama dengan menggunakan nuadu biasanya 

dilakukan sebulan sekali. 

A : Apa keunggulan kitab tersebut dan bedanya dengan buku PAI dari 

Kemendikbud? 

B : Jadi Memang di kitab apa namanya Taqrib itu ada apa namanya  

syarahnya ya syarahnya, jadi kalau kita bahas syarahnya tu sangat jelas 

sekali pembahasannya dibandingkan dengan buku yang dari 

Kemendikbud. Karena apa? Karena lebih lugas, lebih orisinal 

dibandingkan Kemendikbud, nah karena kan sudah di terjemahkan 

banyak orang jadi kita tidak tau ini masih asli atau enggak. Dan yang 

kedua kalau menggunakan kitab itu lebih apa ya lebih aman aja, artinya 

anak-anak nanti mempraktikkan apa yang diajarkan di kitab itu saya 

lebih aman gitu, karena bisa dipertanggung jawabkan itu yang penting. 

Kalau dari buku paket, saya malah ngeri, kenapa takut khawatirnya ada 

yang salah kemudian anak mengamalkan, ya saya yang kena feedback 

nya nanti gitu. Kalau dari kitab insyaallah saya yakin 100% aman untuk 

diamalkan ya.  

A : Kapan jadwal pelajaran fikih? 

B : Pembelajaran fikih itu 2 pertemuan dalam seminggu, satu pertemuan 

35 menit, tetapi biasanya saya langsung 70 menit dalam satu 

pertemuan. Untuk kelas VIIA setiap hari senin.  

A : Adakah silabus, RPP dalam pembelajaran kitab Al-Ghayah wa At-

Taqrib? 

B : Ada, RPP/Silabus buat sendiri 

A : Apa saja faktor pendukung dalam pembelajaran kitab Al-Ghayah wa 

At-Taqrib? 
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B : Faktor pendukungnya itu ada pelajaran bahasa arab itu mendukung 

sekali anak memahami istilah-istilah bahasa arab dalam belajar fikih 

dan kita punya banyak fasilitas ada fasilitas yang memadai untuk 

mempermudah menjelaskan materi bisa menggunakan slide atau kita 

misalnya ada hal-hal yang ingin segera kita ketahui melalui internet kita 

bisa akses internet langsung dikelas. 

A : Apa saja faktor penghambat dalam pembelajaran kitab Al-Ghayah wa 

At-Taqrib? 

B : Karena materi yang dihitung sangat bagus semua jadi masih banyak 

materi masih sangat sulit dipahamai anak, misalnya materi tentang jual 

beli. Jadi saya jelasin sekali aja tidak cukup. Karena saya buat silabus 

sendiri, materi, silabus atau konten yang dibawakan itu adalah hak 

regulative guru subjek, jadi tidak bisa di intrupsi oleh guru lain, bahkan 

kepala sekolah. Jadi faktor penghambatnya itu biasanya terkadang ada 

materi yang sulit untuk disampaikan kepada anak-anak dan itu bisa 

memakan waktu lama sehingga materi-materi selanjutnya jadi 

terganggu.  

A : Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? 

B : Jika memang bertemu dengan materi yang sulit, kita harus kejar kita 

buat dua kali lipat dan faktor penghambat yang dihadapi dalam proses 

pembelajaran khususnya dalam mempengaruhi pemahaman siswa. 

A : Manakan pemahaman yang lebih baik antara kelas 7 a, b dan c? 

B : Kelas VIIA  
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Lampiran 4: transkip wawancara  

Transkip Wawancara Dengan Peserta Didik 

Nama   : Widyana Aryanti Rizky 

Jabatan   : Peserta Didik  

Hari/Tanggal : Rabu, 03 Juni 2020 

Tempat   : Daring Via Video Call WhatsApp  

Waktu     : 18.35-19.00 

A : Bismillahirrahmanirrahiim, Assalamu`Alaikum Warahmatullahi 

Wabarakatuh 

B : Wa`alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh  

A : Apakah anda menyukai pelajaran fikih?  

B : Suka-suka ajah sih 

A : Apakah anda dapat memahami materi fikih yang disampaikan oleh Mr. 

Fathur? 

B : Kalo paham, iya pasti paham gitu kan, soalnya Mr. Fathur itu selalu 

yang dijelasin, diajarin gitu terus kita tulis gitukan. Abis itu pasti mr 

fathur itu selalu ngejelasin maksudnya apa gitu. Dan Alhamdulillah sih 

nilai ujian aku diatas 90 terus. Terus dari pahamnya ya paham sama 

materinya, intinya jangan cuman menghafal doang , biasanya si aku 

selalu yang apa sih disekalian diimajinasiin ke relive nya. 

A : Bagaimana cara mengajar yang Mr. Fathur lakukan? 

B : Mr. Fathur itu selalu ajarin yang gitu tu,, jadi Mr. Fathur omong  jadi 

kita tu selalu nyatet gitu, karena kita bukan belajar yang dari buku juga, 

kita tuh harus nyatet ke buku tulis jadi kita tu harus fokus banget  sama 

omongan Mr Fathur, kalau engga ketinggalan terus kita enggak bisa 

nyatet dibuku gitu. Biasanya kaya ada game abis kita tulis pertanyaan 
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abis itu saling jawab gamenya, sama biasanya tuh yang paling susah 

biasanya Mr. Fathur ngasih foto abis itu kita suruh jelasin pake ilmu 

fikih gitu.  

A : Menurut anda manakah materi fikih yang mudah dipahami, materi fikih 

dengan menggunakan kitab atau buku PAI? 

B : Kalau buku sebelumnya kan itu buku SD gitu kan, nah kadang tuh kalau 

di SD aku kurang ngerti gitu sama penjelasannya sama gurunya. Tapi 

kalau yang di SMP tuh kita juga ada di bagi 3 kan, nah aku tiga tiga 

pelajaran Islamiknya itu ya tetep bisa dimengerti gitu karena kita tuh 

bukunya taro di sekolah gitu jadi kita haru yang guru omongin kita 

harus catet gitu. Kaya harus fokus banget.  

A : Apa hambatan yang anda alami dalam pembelajaran kitab Al-Ghayah 

wa At-Taqrib? 

B : Biasanya mengantuk karena banyak penjelasan, apalagi pelajaran fikih 

itu ada di jam pertama jadi masih ada hawa-hawa ngantuknya dan 

jadinya kurang fokus dan konsen kak. Dan tidak ada buku fikihnya jadi 

harus nyatet terus kalo tidak masuk sekolah jadi ketinggalan catet dan 

susah karena ga ada bukunya. 

A : Apa faktor yang mendukung kamu dalam memahami materi fikih 

dengan menggunakan kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib? 

B : Dari kelas, soalnya dikelas aku itu benar-benar ketat persaingannya, 

jadinya punya motivasi belajar lebih tinggi. Terus rajin-rajin sekali 

anak-anak yang lain jadinya harus rajin juga. Dan pengen paham juga. 

A : Kapan pelaksanaan pelajaran fikih? 

B : Hari senin di jam pertama, sekitar satu jam pembelajaran. 

A : Berapa nilai fikih yang biasa kamu dapatkan? 

B : Alhamdulillah sih 90 
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Lampiran 4: transkip wawancara  

Transkip Wawancara Dengan Peserta Didik 

Nama   : Chayara Alima Alssky 

Jabatan   : Peserta Didik  

Hari/Tanggal : Jumat, 29 Mei 2020 

Tempat   : Daring Via Chatting WhatsApp  

Waktu     : kondisional 

A : Bismillahirrahmanirrahiim, Assalamu`Alaikum Warahmatullahi 

Wabarakatuh 

B : Wa`alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh  

A : Apakah anda menyukai pelajaran fikih?  

B : Ya lumayan.  

A : Apakah anda dapat memahami materi fikih yang disampaikan oleh Mr. 

Fathur? 

B : Iya paham, mengerti apa yang dijelaskan dan bisa menerapkan dalam 

keseharian. Misalnya tentang jual beli, jadi tau tentang pengertian, dalil 

dan syarat-syarat jual beli. Dan nilai ku kemarin mendapat 100 mbak. 

A : Bagaimana cara mengajar yang Mr. Fathur lakukan? 

B : Dengan menggunakan power point, menjelaskan, dan mencatat apa 

yang ada di power point atau yang dibacakan oleh Mr. Fathur.  

A : Apa hambatan yang anda alami dalam pembelajaran kitab Al-Ghayah 

wa At-Taqrib? 

B : Tidak ada hambatannya, karena dari MI sudah belajar fikih, dan MI nya 

juga di Mumtaza 

A : Apa faktor yang mendukung kamu dalam memahami materi fikih 

dengan menggunakan kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib? 
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B : Karena dari MI sudah belajar fikih jadi sekarang di SMP beberapa 

materi sama dengan MI, selain itu guru-guru Islamicnya cara 

mengajarnya jelas. 

A : Berapa nilai fikih yang biasa kamu dapatkan? 

B : Nilainya 100 kak 
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Lampiran 4: transkip wawancara  

Transkip Wawancara Dengan Peserta Didik 

Nama   : Nasywaa Zalfaa Nazhiifah 

Jabatan   : Peserta Didik  

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juni 2020 

Tempat   : Daring Via Video Call WhatsApp  

Waktu     : 14.02 - 14.15 

A : Bismillahirrahmanirrahiim, Assalamu`Alaikum Warahmatullahi 

Wabarakatuh 

B : Wa`alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh  

A : Apakah anda menyukai pelajaran fikih?  

B : Lumayan kalo enggak ada dalil-dalilnya, disuruh ngapalin dali-dalinya 

si suka ajah.   

A : Apakah anda dapat memahami materi fikih yang disampaikan oleh Mr. 

Fathur? 

B : Bisa memahami, karenakan biasanya Mr. Fathur ngasih PPT terus kita 

disuruh nulis dulu baru nanti Mr. Fathur jelasin catat apa yang di power 

poit itu, setelah itu sama Mr. Fathur dijelasin. Jadi ngerti gitu. 

A : Bagaimana cara mengajar yang Mr. Fathur lakukan? 

B : Biasanyakan dibuatin PPT nanti Mr. kasih, terus kita disuruh nulis 

dulu, abis itu Mr. jelasin.  

A : Menurut anda manakah materi fikih yang mudah dipahami, materi fikih 

dengan menggunakan kitab atau buku PAI? 

B : Di SMP, soalnya biasanya udah dikasih PPT jadi udah lebih ringkas. 

Engga, engga kalo di SMP engga belibet-belibet banegt juga sih.  
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A : Apa hambatan yang anda alami dalam pembelajaran kitab Al-Ghayah 

wa At-Taqrib? 

B : Kadang-kadang suka bingung gitu kaya seandainya disuru baca 

ngapalin dalilnya misalnya tentang niat, itu kadang-kadang suka susah.  

A : Apa faktor yang mendukung kamu dalam memahami materi fikih 

dengan menggunakan kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib? 

B : Karena pengen biar paham, terus gatau seru aja pelajaranya, gurunya 

seru jadi kelasnya ga sepi-sepi banget.  

A : Berapa nilai fikih yang biasa kamu dapatkan? 

B : 86 atau 90an 
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Lampiran 4: transkip wawancara  

Transkip Wawancara Dengan Peserta Didik 

Nama   : Muhammad Ilman Yasir 

Jabatan   : Peserta Didik  

Hari/Tanggal : Selasa, 09 Juni 2020 

Tempat   : Daring Via Video Call WhatsApp  

Waktu     : 15.16 – 15.37  

A : Bismillahirrahmanirrahiim, Assalamu`Alaikum Warahmatullahi 

Wabarakatuh 

B : Wa`alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh  

A : Apakah anda menyukai pelajaran fikih?  

B : Ya lumayan  

A : Apakah anda dapat memahami materi fikih yang disampaikan oleh Mr. 

Fathur? 

B : Bisa memahami, karena biasanya Mr. Fathur menggunakan Power 

point trus kita catat apa yang di power point itu, setelah itu sama Mr. 

Fathur dijelasin, jadinya aku mengerti. Nilai aku 86 atau 90an 

A : Bagaimana cara mengajar yang Mr. Fathur lakukan? 

B :  Biasanya masuk kelas, salam, terus langsung buka power point si. 

Biasanya dari power point dijelasin dulu yang dari power pointnya itu 

gimana, terus nanti dijelasin pas lagi materinya dijelasin di papan tulis. 

Abis itu selesai dijelasin nanya murid-muridnya, ada yang ditanyakan 

atau tidak.  Biasanya karena fikih, pelajaran islamik itu engga pake 

Cuma sesekali gitu make buku itu nyatet, jadi setiap pelajaran pasti ada 

yang dicatet soalnya engga pake buku, jadi apa yang di power point 

selalu dicatet di buku tulis.  
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A : Menurut anda manakah materi fikih yang mudah dipahami, materi fikih 

dengan menggunakan kitab atau buku PAI? 

B : Sebenanya lebih enak pakai buku karena materinya sudah tersedia. 

Kalo kitab ketika menghafal pasal-pasal itu sedikit susah dihafal. 

Sebenernya sih enakan pakai buku ya, soalnya materinya itu udah, 

maksudnya udah tersedia. Kalo kita itu pas ngafalin pasal-pasalnya itu 

misalnya pasal 1 sampai 9 hewanya kurban misalnya, tubanyak pasal-

pasalnya jadi agak susah dihapalin. 

A : Apa hambatan yang anda alami dalam pembelajaran kitab Al-Ghayah 

wa At-Taqrib? 

B : Sering sekali mencatat setiap pembelajaran. 

A : Apa faktor yang mendukung kamu dalam memahami materi fikih 

dengan menggunakan kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib? 

B : Biasanya aku selalu mengulang-ulang pelajaran, kelasnya juga 

mendukung. 

A : Kapan pelaksanaan pelajaran fikih? 

B : Senin kak  

A : Berapa nilai fikih yang biasa kamu dapatkan? 

B : Kayanya sekitaran 80an, terus kalo daily test gitu ulangan harian itu 

sama si 80an kadang 90.   
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Lampiran 5: Lembar Hasil Observasi  

LEMBAR HASIL OBSERVASI 

KAJIAN KITAB AL-GHAYAH WA AT-TAQRIB DALAM 

MEMBERIKAN PEMAHAMAN MATERI FIKIH DI 

 SMP MUMTAZA ISLAMIC SCHOOL 

 

 

No Aspek yang Diamati Deskripsi Hasil Observasi  

 Kajian kitab Al-Ghayah 

wa At-Taqrib dalam 

memberikan 

pemahaman materi 

fikih  

Proses 

pembelajaran  

Proses pembelajara kitab Al-

Ghayah wa At-Taqrib 

diawali dengan mencatat 

materi yang terdapat pada 

power point atau yang 

diucapkan guru. Kemudian 

menggunakan beberapa 

metode yang relevan dan 

tidak membosankan.   

  Metode 

pembelajarn 

Dalam menggunakan 

metode yang tepat harus 

mengetahui suanan peserta 

didik  

  Media 

Pembelajaran 

Media visual sebagai alat 

bantu dalam pembelajaran 

fikih seperti power point.  

  Minat Siswa Menunjukkan renponsible 

terhadap pembelajaran fikih  
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 Pemahaman Materi 

Fikih 

 Dalam pembelajaran fikih 

renspon peserta didik sangat 

baik, peserta didik 

mengikuti pelajaran dengan 

aktif.  Oleh karena itu, 

secara keseluruhan peserta 

didik dapat memahami 

materi fikih yang 

disampaikan oleh guru. 
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Lampiran 6: Lembar RPP  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(  R  P  P  ) 

 

Sekolah  : SMP Islamic Mumtaza School 

Mata Pelajaran  : Fiqih 

Kelas/Semester : VII / 1 

Tema  : BAB Thaharah  

Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (1 Kali pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti 

KI-1  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2  Menghargai dan menghayati prilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri   dalam berinteraksi 

secara efektif  dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergauan dan keberadaannya. 

KI-3 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI-4  Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/ teori. 
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi  

NO KOMPETENSI DASAR 
INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

1 

Menjelaskan dan memahami tentang 

macam-macam air yang diperbolehkan 

untuk bersuci 

1. Menyebutkan macam-

macam air untuk bersuci 

 

2 Memahami klasifikasi air  

1. Menjelaskan klasifikasi air  

2. Mencontohkan macam-

macam air berdasarkan 

klasifikasinya 

3 Mendemostrasikan klasifikasi air 
1. Mendemonstrasikan air 

untuk bersuci  

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik dapat menjelaskan dan menyebutkan macam-macam air 

dan klasifikasinya. 

2. Peserta didik dapat memberikan contoh air berdasarkan 

klasifikasinya. 

3. Peserta didik dapat mendemonstrasikan air untuk bersuci  

D. Materi Pembelajaran 

1. Macam-Macam Air: 

a. Air Laut 

b. Air Sumur 

c. Air Sungai 

d.  Air Es 

e.  Air Mata Air 

f. Air Salju 
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g. Air Embun 

2.  Klasifikasi Air: 

a. Air Mutla 

b. Air Musyammas 

c. Air Musta’mal 

d. Air Najis  

E. Metode Pembelajaran 

Pendekatan  : Saintifik 

Model Pembelajaran  :  

Metode Pembelajaran  : Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab 

F. Media, Alat, dan Sumber Belajar 

Media  : Proyektor.  

Alat   : Laptop, LCD Proyektor 

Sumber Pembelajaran : Buku Fiqih Islam Terjemah Matn al-Ghaayah 

  wat Taqrib 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

No Uraian Kegiatan Waktu 

1 

Kegiatan awal :  

a. Membuka pembelajaran dengan dengan mengucapkan 

salam 

b. Guru memeriksa kesiapan peserta didik dengan 

memeriksa kehadiran, kerapihan pakaian, dan tempat 

duduk. 

c. Memberikan Apersepsi  

d. Memberikan informasi tentang tujuan dan manfaat 

10  menit 
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mempelajari macam-macam air dan klasifikasinya.   

e. Memberi informasi KI / KD, indikator, dan tujuan 

pembelajaran.  

2 

Kegiatan Inti : 

a. Mengamati 

1. Peserta didik mengamati penjelasan guru tentang 

materi thaharah melalui kitab ataupun melalui 

proyektor yang ditampilkan.   

2. Peserta didik mencatat materi yang diucapkan guru 

atau yang tertera dalam proyektor.  

3. Peserta didik melihat dan mengamati gambar macam-

macam air yang telah ditampilkan di proyektor. 

4. Peserta didik mengamati gambar/foto yang berkaitan 

dengan materi. 

b. Menanya 

1. Melalui motivasi dari guru, siswa mengajukan 

tanggapan dan pertanyaan tentang apa yang dilihat 

dan diamati.  

2. Peserta didik menanyakan tentang kasifikasi air yang 

masih belum dipahami. 

c. Eksperimen/ Explore 

1. Peserta didik berdiskusi tentang macam-macam air 

berdasarkan klasifikasinya secara kelompok yang 

telah ditentuka oleh guru.  

2. Peserta didik mengidentifikasi macam-macam air 

tersebut berdasarkan klasifikasinya.   

d. Asosiasi 

50 M

e

n

i

t 

50 menit 
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1. Peserta didik merumuskan/menyimpulkan hasil 

diskusi bersama tentang macam-macam air 

brdasarkan klasifikasinya.  

e. Komunikasi 

1. Peserta didik mewakili kelompoknya 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, 

kemudian peserta didik dari kelompok lain 

menanggapinya. 

2.  Perwakilan peserta didik menyimpulkan tentang 

macam-macam air berdasarkan klasifikasinya. 

3. Guru memberikan penjelasan tambahan dan 

penguatan yang dikemukakan peserta didik. 

3 

Kegiatan akhir :  

a. Peserta didik menjawab pertanyaan dari guru sebagai 

evaluasi hasil pembelajaran secara lisan 

b. Peserta didik merefleksi pembelajaran yang telah 

dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk 

memperbaiki pembelajaran selanjutnya 

c. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan 

memberikan tugas individu bagi peserta didik 

d. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya 

e. Mengakhiri pembelajaran dengan bacaan hamdalah dan 

mengingatkan untuk selalu rajin belajar agar 

mendapatkan ilmu yang bermanfaat.  

10 Menit 
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H. Penilaian 

1. Penilaian Sikap Spiritual (KI-1) 

a. Teknik Penilaian  : Penilaian diri 

Berilah tanda centang (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan 

perilaku kita. 

No Sikap/Nilai Ya Tidak 

1 
Berdoa sebelum dan sesudah melakukan 

sesuatu  

  

2 
Mengucapkan rasa syukur atas karunia 

Tuhan  

  

3 
Memberi salam sebelum dan sesudah 

menyampaikan pendapat/presentasi 

  

4 
Berserah diri kepada Tuhan apabila gagal 

dalam mengerjakan sesuatu  

  

5 

Menjaga lingkungan hidup di sekitar 

rumah, tempat tinggal, sekolah dan 

masyarakat 

  

 

2. Penilaian Sikap Sosial (KI-2) 

a. Teknik Penilaian  : Penilaian diri 

b. Rubik Penilaian  : Penilaian Diri dan Teman Sebaya  

No 
Aspek Pengamatan  Selalu Sering Kadang-

kadang 

Tidak 

pernah  

Skor  

1 
Kerjasama dengan 

teman kelompok  

95    9.5 
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2 
Sikap saling 

menghargai  

     

3 
Kepedulian kepada 

teman kelompok  

     

4 

Memberikan solusi 

terhadap 

permasalahan  

     

5 
Antusiasme dalam 

belajar  

     

6 
Percaya diri dalam 

interaksi 

     

7 Santun      

8 

Saling 

menghormati 

sesama teman 

     

9 Ramah      

10 
Menerima 

pendapat teman 

     

 

3. Penilaian Pengetahuan (KI-3) 

Berilah tanda centang (√) pada kolom yang tersedia sesuai 

dengan perilaku kita. 

No Pernyataan  Ya  Tidak  

1 

Macam-macam air yang 

diperbolehkan untuk bersuci ada 

tujuh 
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2 

Air Mutlak, yaitu air yang suci dan 

mensucikan, dan air seperti inilah 

yang sah apabila digunakan untuk 

bersuci. 

  

3 

Air yang sudah berubah warna, bau, 

dan rasa karena benda lain itu tidak 

menyucikan   

  

4 Klasifikasi air terdapat tujuh jenis   

5 
Air yang kemasukan najis tidak 

menyucikan 

  

 

4. Penilaian Praktik (KI-4) 

a. Teknik penilaian : Observasi 

Berilah tanda centang (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan 

perilaku kita. 

No. Ketrampilan Butir instrumen 

1 
Mendemonstrasikan air yang diperbolehkan 

untuk bersuci 

1 

2 
Mendemonstrasikan klasifikasi air baik yang 

menyucikan atau tidak 

1 

I. Remedial 

Peserta didik yang belum menguasai materi (belum mencapai 

ketuntasan belajar) akan dijelaskan kembali oleh guru. Guru melakukan 

penilaian kembali dengan soal yang sejenis atau memberikan tugas 

individu terkait dengan topik yang telah dibahas. 
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Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang 

disesuaikan, contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau 

di luar jam pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran selesai). 

J. Pengayaan 

Dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik yang sudah menguasai 

materi sebelum waktu yang telah ditentukan, diminta untuk soal-soal 

pengayaan berupa pertanyaan-pertanyaan yang lebih fenomenal dan 

inovatif atau aktivitas lain yang relevan dengan topik pembelajaran. 

Dalam kegiatan ini, guru dapat mencatat dan memberikan tambahan nilai 

bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan. 

K. Interaksi Guru dengan Orang Tua 

Guru meminta peserta didik dengan menggunakan buku penghubung 

kepada orang tua yang berisi tentang perubahan perilaku siswa setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi baik langsung, 

maupun melalui telepon, tentang perkembangannya. 

 

Mengetahui ………., ………………… 

Kepala Sekolah  Guru Mata Pelajaran Fikih  

 

 

……………………  ……………………………  

NIP.  NIP.
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Lampiran 7: Lembar Silabus  

SILABUS 

MATA PELAJARAN FIKIH 

Satuan pendidikan  : SMP Mumtaza Islamic School 

Kelas       : VIIA  

Kompetensi Inti   :  

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menghargai, dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli(toleransi,gotong royong), santun, 

percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya. 

KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan,teknologi, seni budaya terkait penomena dan kejadian yang tampak  mata). 
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KI 4 : Mencoba, mengolah,  dan menyaji, dalam ranah konkret( menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, 

dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari 

di sekolah dan  sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori). 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 

waktu 

Sumber 

Belajar 

1. Menjelaskan dan 

memahami tentang 

macam-macam air 

yang 

diperbolehkan 

untuk bersuci 

2. Memahami 

klasifikasi air  

3. Mendemostrasikan 

klasifikasi air 

 

1. Macam-macam air 

yang 

diperbolehkan 

untuk bersuci. 

2. Klasifikais 

macam-macam air 

 

Mengamati 

1. Peserta didik mengamati 

penjelasan guru tentang 

materi thaharah melalui 

kitab ataupun melalui 

proyektor yang ditampilkan.   

2. Peserta didik mencatat 

materi yang diucapkan guru 

atau yang tertera dalam 

proyektor.  

1. Menuliskan materi 

yang di ajarkan 

2. Mengamati 

penjelasan guru  

3. Mengamati 

pelaksanaan diskusi 

tentang mencari 

contoh air 

berdasarkan 

klasifikasinya. 

4. Mengamati 

pelaksanaan diskiusi 

2x35 

menit 

Kitab Al-

Ghayah wa At-

Taqrib 
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3. Peserta didik melihat dan 

mengamati gambar macam-

macam air yang telah 

ditampilkan di proyektor. 

4. Peserta didik mengamati 

gambar/foto yang berkaitan 

dengan materi. 

Menanya 

1. Melalui motivasi dari guru, 

siswa mengajukan 

tanggapan dan pertanyaan 

tentang apa yang dilihat dan 

diamati.  

2. Peserta didik menanyakan 

tentang kasifikasi air yang 

masih belum dipahami. 

Eksperimen/ Explore 

dengan menggunakan 

lembar observasi yang 

berisi: 

a. Kejelasan dan 

kedalaman 

informasi  

b. Keaktifan dalam 

diskusi 

c. Kejelasan dan 

kerapian 

presentasi/resume 

5. Tes kemampuan 

kognitif dengan 

bentuk pilihan ganda 

dan uraian  
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1. Peserta didik berdiskusi 

tentang macam-macam air 

berdasarkan klasifikasinya 

secara kelompok yang telah 

ditentuka oleh guru.  

2. Peserta didik 

mengidentifikasi macam-

macam air tersebut 

berdasarkan klasifikasinya.   

Asosiasi 

Peserta didik 

merumuskan/menyimpulkan 

hasil diskusi bersama tentang 

macam-macam air brdasarkan 

klasifikasinya.  

Komunikasi 
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1. Peserta didik mewakili 

kelompoknya 

mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya, 

kemudian peserta didik dari 

kelompok lain 

menanggapinya. 

2. Perwakilan peserta didik 

menyimpulkan tentang 

macam-macam air 

berdasarkan klasifikasinya. 

3. Guru memberikan 

penjelasan tambahan dan 

penguatan yang 

dikemukakan peserta didik. 
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1. Meyakini 

pentingnya 

mengetahu rukun 

dan sunah  wudu 

2. Membiasakan diri 

bersuci dari hadats 

dan najis 

3. Memahami rukun 

dan sunah wudu 

4. Mendemonstrasika

n tata cara 

berwudu  

Rukun wudu dan 

sunah wudu 

Mengamati 

1. Peserta didik mengamati 

penjelasan guru tentang 

materi wudu melalui kitab 

ataupun melalui proyektor 

yang ditampilkan.   

2. Peserta didik mencatat 

materi yang diucapkan guru 

atau yang tertera dalam 

proyektor.  

Menanya 

1. Melalui motivasi dari guru, 

siswa mengajukan 

tanggapan dan pertanyaan 

tentang apa yang dilihat dan 

diamati  

1. Menuliskan materi 

yang di ajarkan 

2. Mengamati 

penjelasan guru  

3. Mengamati 

pelaksanaan diskusi 

tentang masalah yang 

dalam berwudu yang 

diberikan oleh guru.   

4. Mengamati 

pelaksanaan diskusi 

dengan menggunakan 

lembar observasi yang 

berisi: 

a. Kejelasan dan 

kedalaman 

informasi  

2x35 

menit 

Kitab Al-

Ghayah wa At-

Taqrib 
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2. Peserta didik menanyakann 

tentang materi yang masih 

belum dipahami 

Eksperimen/ Explore 

Peserta didik mendiskusikan 

tata cara berwudu yang baik 

dan benar.  

Asosiasi 

1. Peserta didik secara 

kelompok merumuskan 

hasil diskusi kelompoknya  

2. Peserta didik secara 

kelompok mempraktikkan 

tata cara berwudu  

Komunikasi 

1. Peserta didik mewakili 

kelompoknya 

b. Keaktifan dalam 

diskusi 

c. Kejelasan dan 

kerapian 

presentasi/resume 

5. Tes kemampuan 

kognitif dengan 

bentuk pilihan ganda 

dan uraian 

6. Tes praktik wudu 

ketika akan 

melaksanakan salat 
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mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya, 

kemudian peserta didik dari 

kelompok lain 

menanggapinya. 

2.  Perwakilan peserta didik 

menyimpulkan dari materi 

yang dipelajari 

3. Guru memberikan 

penjelasan tambahan dan 

penguatan yang 

dikemukakan peserta didik 

1. Menjalankan salat 

sebagai suatu 

kewajiban 

2. memahami materi 

salat fardu serta 

1. Salat fardu 

2. Syarat-syarat 

yang mewajibkan 

salat 

Mengamati  

1. Peserta didik membaca 

tentang materi salat  

2. Peserta didik mengamati 

persentasi dari guru yang 

1. Menuliskan materi 

yang di ajarkan 

2. Mengamati 

penjelasan guru  

2x35 

menit 
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waktu 

pelaksanaanya juga 

syarat wajib dan 

salat yang 

disunahkan 

3. Memahami tata 

cara salat 

4. Mendemonstrasika

n  tata cara salat 

dan menyajikan 

hikmah 

pelaksanaan salat 

3. Salat-salat yang 

disunnatkan  

 

telah disediakan di power 

point.  

3. Peserta didik mencatan 

penjelasan guru atau 

mencatat materi yang ada di 

proyektor 

Menanya  

1. Melalui motivasi guru, 

peserta didik mengajukan 

beberapa pertanyaan 

tentang hal-hal yang belum 

jelas dari penjelasan materi 

tersebut.  

2. Guru memberikan 

pertanyaan tentang 

permasalahan mengenai 

materi tersebut. 

3. Mengamati 

pelaksanaan diskusi 

tentang waktu 

pelaksaan salat fardu 

4. Mengamati 

pelaksanaan diskusi 

dengan menggunakan 

lembar observasi yang 

berisi: 

a. Kejelasan dan 

kedalaman 

informasi  

b. Keaktifan dalam 

diskusi 

c. Kejelasan dan 

kerapian 

presentasi/resume 
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3. Peserta didik menanyakan 

materi yang masih belum 

dipahami 

Eksplorasi (mencoba/mencari 

Informasi) 

1. Pesera didik memberi 

pertanyaan pada kertas yang 

telah disiapkan.  

2. Peserta didik membentuk 

kertas tersebut seperti bola 

lalu melemparkannya 

kepada peserta didik 

lainnya.    

3. Peserta didik menjawab 

pertanyaan yang diperoleh 

dari lemparan kertas 

tersebut.  

5. Tes kemampuan 

kognitif dengan 

bentuk pilihan ganda 

dan uraian. 

6. Tes praktik salat 

ketika sedang 

melaksanakan salat, 

benar atau tidak.  
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Mengasosiasi/menalar  

Peserta didik 

menyimpulkan hasil diskusi 

bersama.  

Mengkomunikasi  

1. Peserta didik memberi 

tanggapan. 

2. Guru memberikan 

penjelasan tambahan dan 

penguatan yang 

dikemukakan peserta didik. 

3. Peserta didik 

menyimpulkan hasil akhir 

dari pembelajaran hari ini 
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Lampiran 7: Dokumentasi Foto 

DOKUMENTASI 

 

     

 

     

 

  

Gedung Sekolah Kegiatan Keputrian Setiap Hari 

Jumat 

Ujian Sumatif Media Pembelajaran Fikih  

KBM Ketika PLP di SMP Mumtaza Islamic School 
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Catatan Materi Fikih Siswa  

Kegiatan Diskusi   

Kegiatan Pembelajaran Siswa 

Catatan Materi Fikih Siswa  



51 
 

 
 

     

   

 

 

 

 

 

  

Jadwal Pelajaran Fikih Kelas VIIA  

Wawancara dengan Kepala Sekolah, 

Mr. Ibnu 

Wawancara dengan Guru Fikih Via 

Daring, Mr. Fathur  

Wawancara dengan Siswa Via Daring, 

Ilman 
Wawancara dengan Siswa Via Daring, 

Yara 
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Wawancara Daring dengan Siswa Via 

WhatsApp Widyana 
Wawancara Daring dengan Siswa Via 

WhatsApp, Nasywa 
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