
i 

 

Implementasi Program Keputerian dalam Mengembangkan Pengetahuan 

Fikih Wanita pada kelas VIII di SMP Al-Hasra Bojongsari 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan 

Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) 

 
Oleh 

Ulfi Agustin 

15311566 

Pembimbing  

 

 

 

 

Siti Shopiyah, MA. 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

FAKULTAS TARBIYAH 

INSTITUT ILMU AL-QUR’AN JAKARTA (IIQ) 

 2019 M/ 1440 H



 

ii 

 

  

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 

 

  

LEMBAR PENGESAHAN 



 

iv 

 

LEMBAR PERNYATAAN PENULIS 

 

 

 

 



 

v 

 

MOTTO 

 

Where, there is  a will there is a way 

“Di mana Ada Kemauan Pasti Ada Jalan” 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah untaian rasa syukur tidak henti-hentinya kita 

ucapkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan kita kesehatan, 

kekuatan untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari, terlebih lagi 

nikmat Iman dan Hidayah-Nya sehingga kita masih tetap beribadah 

kepada-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan 

kepada Rasulullah SAW. Karena atas jasa-jasa beliau dapat 

merasakan indahnya agama Islam. Sehingga kita bisa membedakan 

mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang 

haram. 

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini 

tidak lepas dari bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Dan dalam 

pembuatan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh sebab 

itu saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak yang 

penulis harapkan untuk sempurnanya penulisan skripsi ini. Oleh 

karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin 

menyampaikan rasa hormat, ucapan terimakasih, serta penghargaan 

setinggi-tingginya kepada:  

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur`an Jakarta, Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. 

Yanggo, MA.  yang telah  memimpin Institut Ilmu Al-Qur`an ini 

dengan baik serta telah banyak memberikan kemajuan. 

2. Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Ilmu Al-Qur`an Jakarta Dr. Esi 

Hairani, M.Pd.  yang telah banyak membantu dalam memberikan 

kemudahan kepada para mahasiswanya dalam menyelesaikan 

skripsi. 



 

vii 

 

3. Dosen Pembimbing Siti Shopiyah, MA. Dengan kesabaran dan 

ketelatenannya telah bersedia memberikan pengarahan, 

bimbingan, wawasan, keilmuan yang sangat berharga bagi penulis 

meskipun dalam kesibukan beliau yang sangat padat masih 

bersedia meluangkan waktu untuk penulis. 

4. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Tarbiyah dan seluruh dosen 

Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ)  Jakarta yang telah memberikan 

Ilmu dan pengalamannya kepada penulis. 

5. Kepala sekolah Andi Suhandi S.Pd. dan guru sekaligus wakil 

kepala sekolah Sopian Hadi, S.Si.  yang telah memberikan izin 

dan memberikan bantuan dalam penelitian, dan telah bersedia 

meluangkan waktunya. 

6. Teruntuk kedua orang tua tercinta Bapak H. Taufik, dan Ibu Hj. 

Hayati, kepada kakak ku Imron Wahyudi, Amrullah Indawan 

Tjili, Eva Arnaz, dan Ijah Khadijah yang senantiasa memberikan 

dukungan kepada penulis baik berupa materil maupun do`a, 

sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. 

7. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2015 yang senasib 

seperjuangan terimakasih atas dukungan, bantuan serta semangat 

kepada penulis hingga  skripsi ini selesai. 

8. Serta semua pihak yang ikut berjasa dalam penyusunan skripsi 

yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik yang telah 

diberi mendapat balasan yang lebih dan senantiasa berlimpah 

rahmat dari Allah SWT. 

  



 

viii 

 

DAFTAR ISI 

   

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................. ii 

LEMBAR PENGESAHAN .......................................................................... iii 

LEMBAR PERNYATAAN PENULIS ........................................................iv 

MOTTO ........................................................................................................... v 

KATA PENGANTAR ...................................................................................vi 

DAFTAR ISI ............................................................................................... viii 

DAFTAR GAMBAR .....................................................................................xi 

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................... xii 

PEDOMAN TRANSLITERASI ................................................................ xiii 

ABSTRAK ....................................................................................................xvi 

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1 

A. Latar Belakang Masalah ........................................................................ 1 

B. Permasalahan ......................................................................................... 4 

C. Tujuan Penelitian ................................................................................... 5 

D. Kegunaan Penelitian .............................................................................. 5 

E. Tinjauan Pustaka ................................................................................... 7 

F. Metode Penelitian ................................................................................ 15 

G. Sistematika Penulisan .......................................................................... 16 

BAB II Program Kajian Keputerian dalam  Mengembangkan 

Pengetahuan Fikih Wanita .......................................................................... 19 

A. Implementasi Program Keputerian ...................................................... 19 

B. Pengetahuan Fikih Wanita .................................................................. 22 

C. Metode yang digunakan dalam Program Keputerian .......................... 36 

D. Fikih Wanita ........................................................................................ 44 



 

ix 

 

BAB III Standar Program Keputerian dalam Mengembangkan 

Pengetahuan Fikih Wanita di SMP al-Hasra Bojongsari ......................... 66 

A. Waktu dan Tempat Penelitian ............................................................. 66 

B. Gambaran Umum SMP Al-Hasra ....................................................... 66 

C. Pelaksanaan Kegiatan Program Keputerian ........................................ 72 

D. Struktur Pelaksanaan Program Keputerian.......................................... 74 

E. Metode Penelitian Program Keputerian dalam Mengembangkan 

Pengetahuan Fikih Wanita Bojongsari di SMP al-Hasra Bojongsari ......... 76 

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN...................................... 89 

A. Konsep Penerapan Sistem Pengajaran Program Keputerian dalam 

Mengembangkan Pengetahuan Fikih Wanita di SMP al-Hasra Bojongsari 

.......... .......................................................................................................... 89 

B. Analisis Implementasi Program Keputerian dalam Mengembangkan 

Pengetahuan Fikih Wanita di Sekolah SMP al-Hasra Bojongsari. ............ 93 

C. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala kegiatan Program 

Keputerian .................................................................................................. 96 

BAB V PENUTUP ...................................................................................... 103 

A. Kesimpulan ........................................................................................ 103 

B. Saran .................................................................................................. 104 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Bagan 2.1 Kerangka Konseptual  ............................................................ 59 

Bagan 3.1  Proses dan Analisis Data Penelitian ....................................... 68 

Bagan 4.1  Struktur Pelaksanaan Program Keputerian ............................ 80 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xii 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1   Dokumentasi Penelitian di SMP al-Hasra 

Lampiran 2   Pedoman Wawancara yang berupa transkrip 

bersama kepala sekolah dan wakil kepala 

sekolah, dan pemateri, guru penanggunga 

jawab program keputerian seta tiga siswi kelas 

VIII B 

Lampiran 3  Lembar Penilaian Ujian Seminar Proposal 

Skripsi  

Lampiran 4  Surat Permohonan Pembimbing Skripsi 

Lampiran 5  Surat Permohonan izin penelitian di SMP al-

Hasra Bojongsari 

Lampiran 6  Surat pernyataan bukti wawancara di SMP al-

Hasra 

Lampiran 7  Surat keterangan selesai penelitian dari SMP al-

Hasra Bojongsari 

 

 

 



 

xiii 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Transliterasi Arab Latin mengikuti Pedoman yang diberlakukan dalam 

petunjuk praktis penulisan skripsi Institut Ilmu Al-Qur`an Jakarta. 

A. Konsonan 

 th : ط  a : ا 

 zh : ظ  b : ب

 a‘ : ع  t : ت

 gh : غ  ts : ث

 f : ف  j : ج

 q : ق  h : ح

 k : ك  kh : خ

 l : ل  d : د

 m : م  dz : ذ

 n : ن  r : ر

 w : و  z : ز

 h : ه  s : س 

 ‘ : ء  sy : ش 

 y : ي  sh : ص

    dh : ض

 

2. Vokal 

 

Vokal tunggal Vokal panjang Vokal rangkap 

Fathah :  a        أ   : a   ى...´ : ai 

Kasrah :  i       ى : î   و....´ : au 

Dhammah : u       و : û  

 

 

 



 

xiv 

 

 

 

3. Kata Sandang 

 

a. Kata sandang yang diikuti alif lam  (ال) qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) qamariyah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh: 

   al-Baqarah : البقرة

 al-Madînah : المدينة

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) syamsyiah 

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) syamsyiah 

ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan 

sesuai dengan bunyinya. Contoh: 

 as-Sayyidah : السيدة    ar-Rajul : الرجل

 ad-Dârimî :الدارمي   asy-Syams : الشمس

c. Syaddah (Tasydîd) 

Syaddah (Tasydîd) dalam sistem aksara  Arab digunakan lambang  ( 

  ّ ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu 

dengan cara menggandakan huruf yang bertanda tasydîd. Aturan ini 

berlaku secara umum, baik tasydîd yang berada di tengah kata, di 

akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti 

oleh huruf-huruf syamsiyah. 

Contoh: 

  Âmannâ billâhi :  اََمنَّا بِاللِ 

 Âmana as-sufahâ’u : اََمَن السُّفََهاء  

ي نَ ِانَّ الَّذِ    : Inna al-ladzîna  

كَّ  عِ َوالرُّ   : waar-rukka‘i 

d. Ta Marbûthah (ة) 
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Ta Marbûthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata 

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

Contoh: 

 al-Af’idah :   األَف ئِدَةِ 

 al-Jâmi‘ah al-Islâmiyyah : الجاَِمعَة  اإِلس آلِميَّة  

Sedangkan ta marbûthah (ة) yang diikuti atau disambungkan (di-

washal) dengan kata benda (ism), maka dialihaksarakan menjadi 

huruf  “t”. Contoh: 

 Âmilatun Nâshibah‘ :  َعاِملَةٌ نَاِصبَة  

 al-Âyat al-Kubrâ :  اآليَة  ال ك ب َرى

e. Huruf Kapital 

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi 

apabila telah dialihaksarakan 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 nama diri yang diawali dengan kata sandang, 

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

sandangnya. Contoh: ‘Alî Hasan al-‘Âridh, al-’Asqallânî, al-Farmawî 

dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur’an dan nama-

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

Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya. 
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ABSTRAK 

 

Ulfi Agustin, (15311566) 2019. Implementasi Program Keputerian dalam 

Mengembangkan Pengetahuan Fiqh Wanita pada kelas VIII di SMP Al-

Hasra Bojongsari pada tahun akademik 2018/2019. Skripsi : Program Studi 

Pendidikan Agama Islam (PAI), Fakultas Ilmu Tarbiyah. Institut Ilmu Al-

Qur`an (IIQ) Jakarta. 

Latar belakang penelitian ini adalah kondisi pada saat ini banyak sekali  

remaja yang berperilaku tidak  baik. Tetapi bagaimana pun mereka adalah 

harapan bangsa untuk menjadi seorang pemuda yang tangguh, kokoh, selalu 

berpegang teguh pada ajaran Islam. Sebagaimana dalam syair arab  disebutkan 

“ pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Permasalahan yang terjadi saat 

ini adalah siswa perempuan belum mengerti cara menjaga kebersihan sesuai 

dengan prinsip Islam, dan mereka juga belum mengetahaui cara berbusana 

dengan baik dan rapih yang sesuai dengan aturan Islam. Oleh karena itu 

diadakannya program keputerian bertujuan untuk memberikan pemahaman 

kepada siswi mengenai materi yang berkaitan dengan fiqh wanita. Selain itu 

juga untuk membentuk insan yang berakhlakul karimah dari berbagai aspek 

pengajaran. Penulis melakukan penelitian di SMP al Hasra Bojongsari, bahwa 

sekolah tersebut memiliki program yang unik dibandingkan dengan sekolah 

Islam lainnya, tentunya ini menjadi prestasi tersendiri bagi pengajar dalam 

mendidik siswa berkarakter. SMP Islam al-Hasra memiliki beberapa program 

di luar belajar, salah satunya yang menjadi sorotan penulis yaitu keputerian. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiamana proses program kajian 

keputerian dan bagaiamana hasil yang dicapai siswi setelah mengikuti kajian 

keputerian. 

Hasil penelitian ini menujukan bahwa proses pelaksanaan program 

keputerian di SMP al-Hasra sudah berjalan dengan baik dan memiliki 

konstribusi yang besar bagi siswi. Dapat dilihat dari segi berbusana siswi 

dengan rapih dan baik. Menggunakan jilbab menutupi dada, dan memiliki 

karakter yang baik serta mampu  menerapakan materi yang berkaitan dengan 

ruang lingkup fiqh wanita. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang   

bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu : Observasi, 

wawancara dan dokumentasi.  Tempat penelitian dilaksanakan di SMP al-

Hasra, mulai bulan januari sampai bulan juli tahun 2019.  

Kata Kunci           : Implementasi, Program Keputerian, Fiqh Wanita  

Pembimbing        : Siti Shopiyah, MA. 

Daftar Pustaka    : 1977s/d 2019 
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ABSTRACT 

 

Ulfi Agustin, (15311566) 2019.  The Implementation Of  the Female 

Program in Developing Women`S Fiqh in Class Viii at SMP al-Hasra Bojong 

Sari. in the scool years 2018/2019. Thesis Islamic study education program, 

tarbiyah faculty of science. The Institute of Qur`an Studies. 

  The background of this research is conditions at this time a lot of 

teenagers who behave badly. But even though they are the hope of the nation 

to be a astrong yaiung man, sturdy. Always cling to Islamic teaching. As in 

Arabic poerty ‘’ today`s youth is tomorrow`s leader’’ the problem that occurs 

now is studens do not understand keeping cleanliness in accordance with 

Islamic principles. And also they don`t know to dress well and neatly 

according to Islamic rules. Therefore a female program was aims to provide 

understanding to the female abaout material related to women`s fiqh.  In 

addition to forming noble people from various aspects of teaching. The 

author draws an important line in a study condected in junior high school 

having several programs outside of learning. One of the highlights of the 

author is the female program. This research aims to find out how the process 

of the female program and how the results achieved by female students after 

attending a femalr study.  

  

  This research using a descriptive qualitative approach. Data collection 

techniques used are : observation, interview, and documentation. The pleace 

of research is held in the junior high school from January to july 2019.  

 

  The result of this study indicate that the process of implementing the 

female program In junior high school has gone well and has a large 

contribution to the students. Can be seen in terms of dressed students neatly 

and well. Use headscarves under the chest dan has good characterand is able 

to apply material related to the scope of women`s fiqh.  

 

Keyword : implementation, female program, female fiqh 

Mentor : Siti Shofiyah, MA. 

Bibliography : 1977-2019 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Permasalahan dalam mengetahui hukum yang berkaitan 

dengan wanita sangatlah luas yang harus perlu diketahui, karena itu 

banyak fuqaha yang membahas secara khusus tentang hukum yang 

berkaitan dengan masalah kewanitaan didalam kajian fikih wanita 

yang disebut dengan  fikih al-mar`ah. Dalam pembahasan fikih 

wanita juga banyak dijumpai permasalahan yang hukumnya 

diperselisihkan oleh para ulama.1 

Dari hasil observasi yang penulis amati dalam  beberapa 

minggu selama tugas Praktik Profesi Keguruan Terpadu (PPKT) di 

sekolah al-Hasra Bojong Sari penulis menemukan sesuatu yang baru 

di sekolah al-Hasra, bahwasannya sekolah tersebut menerapkan 

kurikulum yang unik, yang tidak semua sekolah menerapkan 

kurikulum tersebut. Sehingga dengan adanya kurikulum tersebut 

menjadikan rasa ingin tahu penulis sangat besar untuk meneliti 

mengenai program kurikulum yang ada di sekolah al-Hasra. 

Kemudian penulis mewawancarai  secara langsung dengan guru yang 

bersangkutan, mengenai alasan diadakannya program kurikulum 

tersebut dikarenakan kebanyakan remaja putri di sekolah al-Hasra 

belum mengetahui cara menjaga kebersihan secara syariat Islam pada 

dirinya atau bahkan mereka belum mengetahui hal keputerian pada 

pribadi remaja putri secara Islami. 

 
1 Nur lailatul Musyafa`ah, Rekonstruksi Fikih Pendarahan , Jurnal Studi keIslaman, 

Vol 8 No,1 September 2018.  
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Namun pada kenyataannya pengkajian mengenai hal 

kewanitaan pada umumnya masih sebatas pengenalan belum 

disampaikan secara mendalam hal ini dikarenakan karena 

keterbatasan waktu yang diberikan oleh sekolah. Ditambah dengan 

pergaulan sehari-hari masih terdapat siswi yang bertutur kata tidak 

sopan dan mayoritas siswi di SMP al-Hasra yang belum paham 

mengenai ketentuan syariat yang berhubungan dengan wanita seperti 

jika telah selesai haid, siswi tidak menyegerakan bersuci untuk 

menghilangkan hadas besar.2 Adapun beberapa fakta yang penulis 

temukan di lingkungan Anak Yatim dan Dhuafa mayoritas siswi 

belum bisa menjaga kebersihan sesuai dengan syariat Islam, seperti 

ketika mereka berada di dalam masjid dan beberapa siswi  yang 

meminta izin ingin buang air kecil, mereka tidak membersihkan 

sebersih-bersihnya dari sisa air kencing tersebut sehingga sisanya 

menjadi bagian dari najis yang seharusnya dibersihkan.3 Maka dari itu 

urgensi penulis untuk mengangakat judul skripsi yang berkaitan 

dengan program keputerian dalam mengembangkan pengetahuan fiqh 

wanita, karena pengetahuan fiqh wanita merupakan suatu Ilmu yang 

sangat penting untuk  dijadikan sebagai pedoman bagi remaja 

muslimah dalam kehidupan sehari-hari. 

Di sekolah al-Hasra tersebut banyak program-program 

kurikulum yang diterapkan dalam lingkungan sekolah tersebut. 

Adapun program kurikulum yang diterapkan di sekolah al-Hasra 

adalah sebagai berikut ; kegiatan BTQ, tadarus pagi, sholat dhuha, 

mewajibkan sholat dzhur dan ashar di masjid secara berjama`ah, 

menghafal Al-Qur`an juz 30, mengadakan pengajian setiap minggu  

 
2 Observasi, pada hari Kamis, 09 Mei 2019, di Halaman sekolah oleh guru 

penanggung jawab Program Keputerian ibu Risa Wati, S.Pd.  
3 Observasi, pada hari Sabtu, 10 Agustus 2019, di Yayasan anak Yatim dan Dhuafa.   
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ke rumah wali murid dalam rangka mempererat ukhuwah Islamiyah 

antara sekolah dan wali murid, program kajian keputerian yang 

diadakan setiap satu minggu sekali. Dari seluruh program kurikulum 

yang sudah diterapkan di sekolah al-Hasra, ada salah satu program  

unggulan, yaitu program tersebut tidak semua sekolah menerapkan 

kurikulum tersebut, yaitu program kajian keputerian yang diadakan 

satu minggu sekali. Program keputerian tersebut di dalamnya 

membahas tentang masalah kewanitaan yaitu membahas tentang 

bagaimana cara mandi wajib setelah haid, pentingnya menutup aurat 

bagi kaum perempuan, perbedaan antara darah haid dan darah 

Istiḥādhah, pentingnya untuk menghindari pergaulan bebas. Program 

keputerian ini dilaksanakan satu minggu sekali setiap hari jum`at dan 

peserta hanya remaja putri saja.  

  Program keputerian merupakan sebuah kurikulum sekolah al-

Hasra sejak tahun 2010 hingga saat ini dan merupakan program 

unggulan dari program yang lain. Diadakannya program keputerian 

untuk merubah sesuatu yang dianggap tabu untuk dibicarakan dalam 

kalangan remaja putri menjadi sesuatu ilmu yang harus diperdalam 

secara pengetahuan dan kepribadiannya khusus nya untuk remaja 

putri. Di samping itu juga  remaja putri pada kelas VIII masih 

memiliki rasa malu yang sangat tinggi dalam membahas mengenai 

kewanitaan4. 

            Berdasarkan penjelasan di atas penulis berinisiatif untuk 

mengangkat judul skripsi Implementasi Program Keputerian dalam 

Mengembangkan Pengetahuan fikih Wanita studi analisis SMP 

Sekolah al-Hasra Bojong Sari. 

 
4 Hasil observasi di Sekolah al-Hasra Bojong  Sari pada hari  Selasa  tanggal  01-02-

2019 pukul 09:15. 
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B. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah  

a. Banyaknya remaja putri kelas VIII di sekolah al-Hasra tingkat 

rasa malu nya sangat tinggi dalam hal kewanitaan. 

b. Masih sangat tabu terdengar di telinga ketika seseorang 

membahas mengenai hal kewanitaan. 

c. Mayoritas remaja putri di sekolah al-Hasra belum menyadari 

arti kebersihan secara syar`i. 

d. Masih banyaknya remaja putri yang masih menganggap remeh    

mengenai hal kewanitaan yang mereka alami. 

e. Kurangnya konstribusi orang tua kepada anaknya dalam hal 

kewanitaan yang dialami oleh anak tersebut. 

f. Tidak adanya komunikasi yang terbuka antara anak dan orang 

tua mengenai hal kewanitaan, khususnya bagi remaja putri di 

sekolah al-Hasra. 

g. Baik atau tidaknya Pelaksanaan Program Keputerian dalam 

Mengembangkan Pengetahuan Fikih Wanita di SMP al-Hasra 

Bojongsari. 

h. Output atau Hasil dari Pelaksanaan Program Keputerian dalam 

Mengembangkan Pengetahuan Fikih Wanita di Sekolah SMP 

al-Hasra Bojongsari.  

2. Pembatasan Masalah  

Agar penelitian ini lebih mengena pada sasaran yang tepat 

maka penulis perlu membatasi permasalahan penelitian mengenai 

baik atau tidaknya Pelaksanaan Program Keputerian dalam 

Mengembangkan pengetahuan fikih wanita dan bagaimana output 

yang dihasilkan setelah diterapkannya program keputerian. 
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3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembahasan di atas, rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu:  

1. Apakah pelaksanaan program keputerian yang diterapkan di 

sekolah SMP al-Hasra sudah berjalan dengan baik ?  

2. Apakah output yang dihasilkan setelah diterapkannya program 

keputerian di sekolah SMP al-Hasra? 

C. Tujuan Penelitian 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

Implementasi Program Keputerian dalam Mengembangkan 

Pengetahuan Fikih Wanita pada kelas VIII di SMP al-Hasra Bojong 

Sari. 

D. Kegunaan Penelitian 

       Adanya kurikulum yang dibuat sendiri oleh sekolah tersebut yaitu 

program keputerian yang diadakan setiap hari jum`at terdapat 

beberapa manfaat nya yaitu :  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pembaca dan bisa dijadikan sebagai pijakan atau pedoman dalam 

mengembangkan pengetahuan fikih wanita dan dapat membentuk 

pribadi yang  positif  mengenai hal kewanitaan sesuai dengan 

hukum syara yang sudah ada dalam al-Qur`an sebagaimana yang 

telah  dijelaskan penafsiran nya dalam QS. Al-Baqarah ayat : 222 
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2. Secara praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :  

a. Bagi Pendidik  

Dapat menambah pengetahuan tentang hal-hal yang 

membicarakan kewanitaan, karena setiap guru dituntut untuk 

mampu menjelaskan mengenai hal kewanitaan. 

b. Bagi Peserta didik  

Manfaat bagi peserta didik setelah diterapkannya program 

keputerian di sekolah tersebut, dapat mengurangi rasa malu 

mereka ketika remaja putri membicarakan hal mengenai 

kewanitaan kepada orang yang terdekat khususnya orang tua 

dan guru, dan dapat merubah pemikiran remaja putri yang 

sekiranya menurut mereka masih sangat tabu untuk didengar 

mengenai hal kewanitaan, berubah menjadi suatu ilmu yang 

seharusnya dipelajari khusus bagi seorang wanita.  

Dengan diadakannya program keputerian akan merubah pola 

pikir remaja putri di sekolah al-Hasra menjadi lebih hati-hati 

mengenai hal yang bersangkutan dengan hal kewanitaan. 

c. Bagi Orang tua 

Manfaat dengan adanya program keputerian yang diadakan 

oleh sekolah al-Hasra sangat berpengaruh besar terhadap 

orang tua, karena dengan adanya program tersebut akan 

menciptakan konstribusi yang erat antara orang tua dan anak 

mengenai hal yang berkaitan dengan kewanitaan yang dialami 

oleh anaknya tersebut. 
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E. Tinjauan Pustaka 

Dalam rangka memberikan arah pada penelitian ini, peneliti 

akan memaparkan beberapa penelitian dahulu yang relevan, di mana 

hal tersebut akan mendasari penelitian ini dilakukan. 

1. Candra Purwanti (11410022), Mahasiswi Universitas Negeri 

Sunan kalijaga, pada tahun (2015), dengan judul skripsi. Kajian 

Keputerian dalam Mengembangkan Fiqh Wanita pada siswa 

kelas IX di SMAN 2 Wonosarsari. Skripsinya menggunakan 

metode penelitian kualitatif dengan menekankan pada catatan 

lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Hasil yang dicapai oleh 

siswa XI SMAN Wonosari berupa pengetahuan fikih wanita 

melakukan kajian keputerian sudah bisa dikatakan berhasil dan 

pengetahuan siswa sudah berkembang dengan baik. Hal ini 

dibuktikan dengan data yang diperoleh bahwa materi tentang 

akhlak sudah mencapai 80% sedangkan materi tentang 

kepribadian wanita, pengetahuan siswa hanya 50% - 60% saja. 

Dengan menyimak data tersebut hanya pengetahuan siswa saja 

yang belum diketahui dengan baik, sedangkan materi yang lain 

sudah diketahui dengan baik. 

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dari 

penelitian sebelumnya. Persamaan dengan penelitian penulis 

adalah sama-sama membahas tentang program keputerian. Dan 

penggunaan metodenya sama. Sedangkan perbedaannya terletak 

cara memperoleh hasil penelitiannya dengan dilihat dari hasil 

mata pelajaran akidah akhlak dan materi kepribadian wanita, 

serta pada tempat penelitiannya berbeda.  
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2. Zulfika Rest Fauziyah  (1223301186), Mahasiswi Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Purwekerto, pada tahun 2016, dengan judul 

skripsi. Pendidikan Karakter Religius Program Keputerian pada 

Siswa Kelas VII di SMPN Karangmoncol. Skripsinya 

menggunakan metode penelitian lapangan atau field research, 

yang bersifat kualitatif deskriptif yang menggambarkan 

permasalahan yang ada sesuai dengan data yang ditemukan dari 

hasil pengamatan yang diperoleh. Hasil penelitian tersebut 

menunjukan bahwa pelaksanaan pendidikan karakter religious 

program keputrian dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler 

yaitu ekstrakurikuler keputerian. Karakter religious pada 

ekstrakurikuler keputerian dilaksanakan melalui kegiatan 

keagamaan dan pengembangan bakat dan minat. Pelaksanaan 

melalui kegiatan keagamaan, meliputi : berdo`a sebelum dan 

sesudah kegiatan, membaca shalwat nariyah, dan asmaul Husna. 

Pengembangan bakat dan minat, seperti : kegiatan memasak, 

membuat kerajinan tangan. Karakter religious yang diajarkan 

meliputi : membaca basmalah, atau do`a. Strategi yang digunakan 

meliputi : keteladanan, pembiasaan, internalisasi nilai dan 

pembudayaan.  

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dari 

penelitian sebelumnya. Persamaan dengan penelitian penulis 

adalah sama-sama membahas tentang program keputerian. Dan 

penggunaan metodenya sama. Sedangkan perbedaannya terletak 

pada pembahasan yang akan diteliti, yaitu mengenai  pendidikan 

karakter religious. Sedangkan yang akan penulis teliti adalah 
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implementasi dari program keputerian dalam mengembangkan 

pengetahuan fikih wanita. 

3. Siti Lailatul Fitri (12410165), Mahasiswi Universitas Islam 

Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta tahun (2016), judul 

skripsinya. Korelasi Antara Keaktifan Mengikuti Kegiatan 

Keputerian Dengan Prestasi Belajar Fikih. Di dalam skripsinya 

memaparkan dari hasil observasi yang diperoleh dengan 

menggunakan metode yang bersifat kuantitatif. Populasi 

penelitian adalah siswi SMA 7 sebanyak 181 siswi dengan  

jumlah sample sebanyak 91 siswi, pengumpulan data 

menggunakan dengan metode angket untuk variable keaktifan 

mengikuti kegiatan keputerian. Sedangkan hasil nilai lapor untuk 

variable  nilai hasil belajar fikih dilihat dari nilai lapornya. 

Analisis instrument meliputi anlisis validitas dan reliabilitas. Hasil 

analisis validitas menunjukan dari 25 butir soal terdapat 24 butir 

soal terbukti valid. Sedang hasil analisis realibilitas menunjukan 

koefisien realibilitas sebesar 0,8772  untuk keaktifan mengikuti 

kegiatan keputerian siswa dan dinyatakan realiable. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukan 

bahwa (1) Prestasi hasil belajar fikih SMA 7 Muhammadiyah 

berada pada tingkat cukup baik yaitu terletak pada interval 79-80  

(2) Keaktifan mengikuti kegiatan keputerian berada pada tingkat 

cukup baik yaitu terletak pada interval 71-75 (3) ada hubungan 

yang positif dan signifikan antara keaktifan mengikuti kegiatan 

keputerian dengan prestasi belajar siswi, semakin aktif mengikuti 

program keputerian maka semakin tinggi juga hasil belajar fikih, 

dan sebaliknya, hal ini ditunjukan dengan koefisien korelasi 

sebesar rxy : 0,548, p< 0,005  
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Berdasarkan tinjauan pustaka di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa, terdapat persamaan dan perbedaan dari 

penelitian sebelumnya. Persamaan dengan penelitian penulis 

adalah sama-sama membahas tentang program keputerian, 

sedangkan perbedaan dengan peneliti sebelumnya terletak pada 

penggunaan metodenya dan lebih cenderung pada pengaruh dari 

program keputerian terhadap hasil belajar fikih, sedangkan yang 

akan penulis teliti adalah implementasi dari program keputerian 

dalam mengembangkan pengetahuan fikih wanita. 

4. Hesti Endah Palupi (133111322), Mahasiswi Universitas 

Surakarta pada tahun (2017) dengan judul skripsinya Kegiatan 

Keputerian dalam Mengembangkan Fiqh Wanita pada Siswi 

MTsN . Dalam skripsinya memaparkan dari hasil observasi  yang 

diperoleh dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis 

deskriptif. Hasil ini menunjukan bahwa proses pelaksanaan kajian 

keputerian di MTSsN Gondangrejo sudah berjalan dengan baik. 

Proses kegiatan keputerian yakni dengan pembacaan Asmaul, 

penyampaian materi, dan diskusi. Penyampaian materi dapat 

mengembangkan pengetahuan yang dimiliki siswi untuk mendidik 

siswi agar lebih meningkatkan keimanan dan ketaqwaan mereka 

kepada Allah SWT. 

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas dapat ditarik 

kesimpulan, bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dari 

penelitian sebelumnya. Persamaan dengan judul penulis yang 

akan diteliti adalah sama-sama membahas tentang program 

keputerian dalam mengembangkan pengetahuan fikih wanita. Dan 

pengunaan metodenya sama. Sedangkan perbedaannya terletak 

pada tempat penelitiannya. Begitu juga perbedaan pelaksanaan 
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keputerian dalam tinjauan pustaka ini kajian keputerian terdapat 

pembacaan asmaul husna.  

5. Ainu Muassisul Husna (1721143037), Mahasiswi Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) tulung Agung pada tahun 2018, dengan  

judul skripsinya Penanaman Sikap Religius Siswi Melalui 

Program Kelas Keputrian di MAN 2 Blitar. Dalam skripsinya 

memaparkan dari hasil observasi yang diperoleh dengan 

menggunakan metode penelitian dengan cara pendekatan 

kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data yang diperoleh 

terdapat 3 people, place, dan papper. Dalam pengumpulan data 

penelitian menggunakan metode observasi, wawancara 

mendalam, dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisisnya 

menggunakan analisis deskriptif yaitu berupa reduksi data, 

penyajian data dan verifikasi.  

Berdasarkan dari hasil observasi yang diperoleh penelitian 

mengungkapkan bahwa penelitian (1) Strategi guru dalam 

penanaman sikap religious siswi melalui program kelas keputerian 

di MAN 2 blitar. (a) Penanaman mulai dari hati ke hati. (b) 

Penanaman sikap religious dari pembiasaan sikap sehari hari (c) 

Penanaman sikap religious dan terampil memberi contoh (2) peran 

warga madrasah dalam penanaman sikap religious dari nilai 

aqidah melalui program kelas keputerian di MAN 2 blitar. 

Penanaman nilai religious melalui sebagai berikut : (1) 

menerangkan hukum keIslaman (2) memberikan suri tauladan 

yang baik (3) dengan adanya penilaian akhlak dalam kegiatan 

musafahah dan kegiatan PHBI (4) dengan memberikan teguran 

langsung. 
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Adapun faktor penghambat dalam penanaman sikap 

religious yaitu lemahnya kesadaran siswi untuk konsisten dalam 

program kelas keputerian. 

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dari 

penelitian sebelumnya. Persamaan dengan judul yang penulis teliti 

adalah sama-sama membahas tentang program keputerian. Dan 

penggunaan metodenya. Sedangkan perbedaannya terletak pada 

pembahasan yang akan diteliti yaitu mengenai pendidikan pada 

penanaman sikap  religious sedangkan yang akan penulis teliti 

adalah implementasi dari program keputerian dalam 

mengembangkan pengetahuan fikih wanita. 

6. Uli Alfianti (1223301165), Mahasiswi Instut Agama Islam Negeri 

Purwekerto pada tahun (2018), dengan judul skripsinya. Program 

Kajian Keputerian Dalam Mengembangkan Pengetahuan Fikih 

Wanita. Dalam skripsinya menjelaskan dari hasil observasi yang 

diperoleh  dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat 

kualitatif atau field research. Subjek penelitian adalah guru 

pendidikan agama Islam, objek penelitian  adalah program kajian 

keputerian  dari siswi kelas X, teknik yang digunakan untuk 

pengambilan data dengan cara wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Analisis  nya menggunakan reduksi data, penyajian 

dan penarikan kesimpulan. 

Dari hasil observasi yang diperoleh menunjukkan bahwa 

program kajian keputerian dalam mengembangkan pengetahuan 

fikih pada siswi kelas X yaitu kegiatan keputerian dilaksanakan 

dengan memberikan materi keagamaan serta kewanitaan. 

Kegiatannya dimulai dengan pembacaan asmaul husna yang 
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dibimbing oleh pemateri, kemudian dilanjutkan dengan pemberian 

materi oleh yang bertugas. Oleh karena penting nya memberikan 

materi tentang fikih wanita agar siswi dapat berperilaku sehari-

hari sesuai dengan syariat Islam, seperti cara berpakaian, cara 

bergaul dan bertingkah laku. Setiap satu bulan sekali setelah 

kegiatan kajian keputerian diadakan evaluasi berupa tes tertulis 

yang nantinya nilai dari evaluasi tersebut akan menjadi penilaian 

sikap pada mata pelajaran PAI. 

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa, terdapat persamaan dan perbedaan dari 

penelitian sebelumnya. Persamaan dengan judul penulis yang 

akan diteliti adalah sama-sama membahas tentang program 

keputerian dalam meningkatkan pengetahuan fikih wanita. Dan 

pengunaan metodenya sama. Sedangkan perbedaannya terletak 

pada tempat penelitiannya. Begitu juga perbedaannya pengadaan 

program kajian keputerian dalam tinjauan pustaka ini, program 

kajian keputerian dilakukan satu bulan sekali, sedangkan dari 

hasil penelitian penulis program tersebut dilakukan setiap satu 

minggu sekali setiap hari jumat.  

7. Hanim Afiyah (D01215014), Mahasiswi Universitas Islam Negeri 

Sunan Ampel Surabaya pada tahun (2019), dengan judul skripsi. 

Pengaruh Kegitan Keputrian dalam Meningkatkan Kecerdasan 

Emosional Peserta Didik Kelas IX di SMA Muhammadiyah 2 

Sidoarjo. Di dalam skripsinya memaparkan dari hasil 

penelitiannya dengan menggunakan metode kuesioner, observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini termasuk dalam 

kategori penelitian kuantitatif. Peneliti mengangkat judul ini 

dengan dilatarbelakangi adanya permasalahan pada  wanita dalam 
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bertutur kata dan  berpenampilan. Serta mengolah masakan dan 

kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hal wanita semakin 

memudar seiring perkembangan zaman.  

Dari hasil observasi yang diperoleh dari lapangan dan 

perhitungan dengan menggunakan rumus prosentase dan regresi 

linier ganda, dapat disimpulkan bahwa hasil dari prosentasenya 

yakni 21,4 % termasuk dalam kategori baik, sedangkan persentase 

kecerdasan Emosional pada peserta didik kelas X di SMA 

Muhammadiyah 2 Sidoarjo bernilai 31,3% termasuk dalam 

kategori baik, dan dari penelitian tersebut terdapat hubungan yang 

signifikan antara Kegiatan Keputerian Terhadap Kecerdasan 

Emosioanal Peserta Didik, diperoleh nilai sebesar 27% 

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas dapat ditarik 

kesimpulan, bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dari 

penelitian sebelumnya. Persamaan dengan judul akan saya teliti 

sama-sama membahas tentang program keputerian. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada penggunaan metodenya dan adanya 

kata  pengaruh dan kecerdasan emosional, sedangkan yang akan 

penulis teliti adalah lebih cenderung pada mengembangkan 

pengetahuan fikih wanita. 

8. Dalam penelitian jurnal Siti Kholifah, Mahasiswi Djuanda (2016), 

yang berjudul Pendidikan Keputerian dalam Pembentukan 

Kepribadian Muslimah yang Terampil. Menjelaskan program 

keputerian adalah proses mendidik yang dilakukan oleh pendidik 

dalam perubahan watak, perilaku dan kepribadian seseorang yang 

berhubungan dengan segala hal kegiatan keputerian, baik masalah 

remaja puteri ataupun wanita dewasa. Tujuan penelitian ini 

apakah pendidikan keputerian yang berada dalam kegiatan 
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ekstrakulikuler tata rias dan kegiatan ta`lim dapat membentuk 

santri puteri menjadi pribadi yang muslimah atau tidak. Penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan  studi kasus, yaitu 

suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau 

menginterpretasikan atau kasus dalam konteksnya secara natural. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti memperoleh 

data bahwa pendidikan keputerian yang diadakan pada kegiatan 

ekstrakurikuler tata rias dan ta`lim belum sepenuhya dapat 

membentuk kepribadian muslimah dikarenakan waktu kegiatan 

waktu yang hanya sebentar, namun dalam keterampilan  para 

santri sudah terampil dalam berbagai hal.5 

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas dapat ditarik 

kesimpulan, bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dari 

penelitian sebelumnya. Persamaan dengan judul yang akan 

penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang program 

keputerian dan penggunaan metodenya. Sedangkan perbedaannya 

terdapat pada tempat penelitiannya dan adanya kata  pembentukan 

kepribadian muslimah yang terampil. 

F. Metode Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif  

yaitu penelitian yang memfokuskan pada suatu fenomena, kejadian 

maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung.6 Penelitian 

dengan menggunakan metode kualitatif seorang peneliti tidak dapat 

mengumpulkan data sekaligus kemudian mengolahnya, melainkan 

tahap demi tahap. 

 
5 Siti Kholifah, Pendidikan Keputerian dalam Pembentukan Kepribadian Muslimah 

yang Terampil, Jurnal, Vol. 5, No. 1, April 2016. 
6 A Muri Yusuf, Metode Penelitian, (Jakarta : Kencana, 2017), cet ke 4, hal 43. 
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 Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang berjenis 

Studi Kasus, sumber data yang peneliti gunakan yaitu dengan 

melibatkan beberapa responden untuk memperoleh data penelitian, 

dengan menggunakan wawancara secara berpusat.  Adapun teknik 

pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu menggunakan 

beberapa teknik observasi, wawancara. Teknik analis data yang 

peneliti gunakan meliputi tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses 

pemilihan data dengan tujun untuk menyederhankan data yang 

didapat dari lapangan. Proses ini berlangsung secara terus menerus 

selama penelitian berlangsung bahkan sebelum data terkumpul secara 

kumulatif sebagaimana trdapat kerangka konseptual penelitian. 

Sedangkan penyajian data kegiatan ketika sekumpulan informasi 

disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan, bentuk penyajian data 

kualitatif berbentuk teks naratif, grafik dan bagan. Sedangkan upaya 

penarikan kesimpulan peneliti melakukan secara terus menerus 

selama berada di lapangan. Kesimpulan tersebut diverifikasi selama 

penelitian berlangsung dengan cara, memikir ulang selama penulisan, 

tinjauan ulang catatan lapangan.7   

G. Sistematika Penulisan 

  Teknik penulisan dalam skripsi ini mengacu pada buku 

pedoman Skripsi Tesis dan Disertasi yang diterbitkan oleh Prof. Dr. 

 
7 Ahmad Rijali, Analis Data Kualitatif,  Jurnal Alhadarah, Vol.17, No. 33 Januari-

Juni 2018 hal. 85-87. 
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Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA. Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta 

cetakan ke II disusun pada tahun 2017.8 

  Untuk memperoleh gambaran yang jelas isi materi yang 

terkandung dalam  tugas akhir maka penulis menuangkan nya dalam 

laporan sistematika penulisan : 

 BAB I Pendahuluan: Dalam bab ini berisi tentang uraian latar 

belakang masalah yang akan peneliti bahas mengenai program 

keputerian dalam mengembangkan pengetahuan fiqih wanita di SMP 

al-Hasra. Dalam hal ini masih banyak remaja puteri di SMP al-Hasra 

belum begitu memahami mengenai hal kewanitaan. Dalam bab ini 

meliputi beberapa bagian yaitu : Identifikasi Masalah, Pembatasan 

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan. 

 BAB II Program Keputerian dalam Mengembangkan 

Pengetahuan Fikih Wanita: Dalam bab ini berisi tentang uraian 

yang berkaitan dengan hal-hal kewanitaan, seperti ruang lingkup fiqh 

wanita yang di dalamnya mencangkup permasalahan mengenai haid, 

istihadhah, wiladah, nifas. Dalam bab ini juga terbagi menjadi empat 

bagian, bagian pertama: implementasi program keputerian, pengertian 

implementasi, menurut bahasa dan istilah, pengertian program, 

menurut bahasa dan istilah, pengertian program keputerian. Bagian 

kedua membahas tentang pengetahuan fikih wanita pengertian 

pengetahuan, menurut bahasa dan istilah, pengertian fikih, menurut 

bahasa dan istilah, pengertian pengetahuan fikih wanita. Bagian ketiga 

membahas pengertian Metode, menurut bahasa dan istilah, pengertian 

metode ceramah dan tanya jawab. Bagian keempat  membahas 

 
8 Huzaemah T. Yanggo, Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan  Disertasi, (Jakarta: 

IIQ Press, 2017).  
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tentang ruang lingkup masalah tharah, masalah menjaga kebersihan 

dan kecantikan, menutup aurat. 

  

BAB III Standar Program Keputerian dalam Mengembangkan 

Pengetahuan Fikih Wanita di SMP al-Hasra  Bojongsari : Dalam 

bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, 

metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan 

menggunakan jenis penelitian deskriptif, data primer yang didapatkan 

berdasarkan hasil wawancara, observarsi dokumentasi dan study 

lapangan di SMP al-Hasra. Beberapa narasumber yang berkaitan 

langsung sebagai sumber informasi, adalah beberapa guru dan para 

tokoh lainnya sebagai landasan.  

 BAB IV Analisis Hasil Penelitian : dalam bab ini diuraikan 

mengenai hasil penelitian dengan menggunakan teknik analisis data 

mengenai kajian keputerian untuk mengembangkan pengetahuan fikih 

wanita. 

 BAB V Penutup, dalam bab ini meliputi kesimpulan dan saran atau                              

rekomendasi, sebagai dasar pemikiran peneliti dalam hal program 

keputerian 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis 

lakukan mengenai  pelaksanaan program kajian keputerian dalam 

mengembangkan pengetahuan fikih wanita pada siswi kelas VIII di 

SMP al-Hasra bojongsari secara garis besar dapat ditarik kesimpulan 

bahwa  

1) Pelaksanaan kajian keputerian di SMP al-Hasra sudah berjalan 

dengan baik, sebagian bukti dapat di lihat dari bentuk sikap dan 

perilaku siswi yang terdapat perubahan yang baik karena 

pemahaman fikih wanita dari siswi sudah meningkat hal ini dapat 

di lihat dari : 

a. Dapat berbusana dengan rapih dan dapat menutup aurat dengan 

baik. 

b. Dapat menjaga kebersihan sesuai dengan prinsip Islam. 

c. Selalu berdzikir dan mengulang hafalan walapun dalam keadaan 

haid. 

2) Adapun output yang dihasilkan setelah dilaksanakannya program 

keputerian dapat di lihat dengan adanya perubahan siswi dalam  

berbusana dengan baik dan rapih, baik dalam lingkungan sekolah 

maupun di luar lingkungan sekolah karena guru BK di sekolah al-

hasra selalu berkordinasi dengan orang tua wali murid mengenai 

perkembangan anaknya ketika di luar lingkungan sekolah. Selain 

itu juga siswi SMP al-Hasra sudah dapat menggunakan jilbab 
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dengan baik sesuai dengan aturan yang menutupi dada. Jilbab di 

sekolah SMP al-Hasra dibuat menjadi satu model agar terciptanya 

keseragaman.  

B. Saran 

Setelah dilaksanakannya penelitian dapat diketahui bahwa 

program kajian keputerian dalam mengembangkan pengetahuan fiqh 

wanita pada siswi kelas VIII di sekolah SMP al-Hasra sudah berjalan 

dengan baik, namun alangkah baiknya ada beberapa hal yang harus 

diterapkan sehingga bisa menjadi lebih maksimal. Berdasarkan hasil 

kesimpulan yang penulis paparkan di atas, maka perlu kiranya penulis 

memberikan beberapa saran kepada kepala sekolah, guru penanggung 

jawab, pemateri, dan para siswi.  

1. Saran Kepada Kepala Sekolah  

a. Kepala Sekolah hendaknya senantiasa berpartisipasi dan 

memberikan dukungan terhadap berjalannya program kajian 

keputerian. Seperti dengan menjadikan kajian keputerian 

sebagai kegiatan yang  wajib diikuti oleh seluruh siswi SMP al-

Hasra. 

b. Kepala Sekolah hendaknya mengadakan evaluasi pelaksanaan 

kajian keputerian setiap satu bulan sekali atau satu semester  

c. Kepala Sekolah hendaknya senantiasa mendukung kegiatan 

kajian keputerian. Dengan satu bulan sekali mendatangkan 

seorang pembicara yang menguasai pada bidangnya mengenai 

hal-hal yang berkaitan dengan kewanitaan sesuai dengan prinsip 

Islam. Sehingga dapat memotivasi siswi untuk berusaha 

memahami hal-hal yang berkaitan dengan kewanitaan, dan para 
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siswi menjadi lebih semangat mengikuti kegiatan kajian 

keputerian. 

d. Kepala Sekolah hendaknya memberikan apresiasi terhadap 

pemateri yang bersedia memberikan waktu, menyampaikan 

materi kegiatan kajian keputerian.  

2. Saran Kepada Guru penanggung jawab program keputerian 

a. Hendaknya guru penanggung jawab membuat modul 

pembelajaran sehingga pemateri bisa mempelajarinya terlebih 

dahulu. 

b. Guru penanggung jawab program keputerian hendaknya 

mengadakan evaluasi pembelajaran selama satu bulan sekali, 

terhadap seluruh siswi SMP al-Hasra. 

c. Guru penanggung jawab hendaknya membuat indikator dan 

silabus untuk materi yang akan disampaikan sehingga 

pelaksanaan program kajian keputerian bisa lebih terstruktur 

secara sistematis. 

d. Hendaknya guru penanggung jawab program keputerian lebih 

tegas dalam menangani siswi yang memiliki banyak alasan 

untuk tidak mengikuti kegiatan kajian keputerian. 

e. Hendaknya seorang guru penanggung jawab program 

keputerian membuat daftar hadir siswi dalam mengikuti 

program kajian keputerian. 

3. Saran Kepada Pemateri 

a. Hendaknya seorang pemateri hendaknya memiliki kreatif dan 

menyenangkan  dalam menyampaikan materi agar dapat 

menumbuhkan minat siswi untuk terus fokus dalam mengikuti 

kegiatan kajian keputerian.  
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b. Seorang pemateri hendaknya dapat mengintegrasikan macam-

macam model pembelajaran sehingga siswi tidak merasa bosan.  

c. Seorang pemateri juga hendaknya memberikan print out 

mengenai materi yang akan diajarkan. 

d. Pemateri juga hendaknya memanfaatkan berbagai  macam 

media yang telah disediakan di sekolah  misalnya : seorang 

pemateri menjelaskan materi menggunkan power point, gambar, 

ataupun  video yang berkaitan dengan program kajian 

keputerian sehingga dapat menumbuhkan motivasi kepada siswi 

dalam mengikuti program kajian keputerian. 

e. Hendaknya memperluas pembahasan materi mengenai hal yang 

berkaitan dengan kewanitaan yang mencangkup dalam ruang 

lingkup fiqh wanita seperti : nifas, wiladah dan lain-lain. 

4. Saran Kepada Siswi 

a. Mengikuti rutinitas program kajian keputerian dengan baik dan 

displin 

b. Hendaknya siswi terus berperan aktif dalam mengikuti program 

kajian keputerian, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswi. 

c. Hendaknya siswi bisa fokus dalam mendengarkan penjelasan 

materi yang disampaikan ketika berlangsungnya kegiatan kajian 

keputerian. Dan mampu untuk menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

d. Meningkatkan kesadaran siswi SMP al-Hasra akan pentingnya 

mempelajari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hal 

kewanitaan sesuai dengan prinsip Islam.     

5. Saran Peneliti lainnya 
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 Setiap penelitian bertujuan untuk melengkapi dari penelitian 

sebelumnya, program keputerian ini sangat bagus untuk diterapkan 

pada sekolah berbasis Islam, penulis sangat berharap selanjutnya 

peneliti lainnya  hendaknya dapat menerapkan program ini pada 

sekolah/institusi pendidikan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk 

merekomendasikan kepada berbagai  sekolah yang belum 

menerapkan kajian keputerian, untuk diterapkan mengingat begitu 

pentingnya mengembangkan pengetahuan tersebut.  
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