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ABSTRAK
Mahyudi. 2018. Pembelajaran Fiqih pada Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 7
Banjar. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam. Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan. Pembimbing: (I) Drs. H Alfian Khairani, M. Pd.I (II) Drs. H. Suriagiri,
M.Pd
Kata Kunci: Pembelajaran Fiqih
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan cara menghadapi kemampuan anak
yang berbeda-beda dengan latarbelakang dan lingkungan keluarga yang berbeda,
kurang siapnya siswa dalam belajar fiqih, kurangnya semangat belajar fiqih pada
waktu-waktu tertentu, masih banyak siswa berbicara ketika pembelajaran fiqih.
Pembelajaran fiqih ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang baik
terhadap mata pelajaran fiqih itu sendiri, maka kemampuan praktek ibadahnya
akan dapat terlaksana dengan baik.
Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui proses
pembelajaran fiqih di Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Banjar dan untuk
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran fiqih pada
siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Banjar.
Metode pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Subjek
penelitian ini adalah 1 orang guru yang mengajar mata pelajaran fiqih di
Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Banjar dan 10 perwakilan siswa yang mengikuti
pelajaran tersebut, sedangkan objek penelitian ini adalah pembelajaran fiqih pada
siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Banjarmasin.
Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat
deskriptif, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif. Untuk mengumpulkan data penulisan menggunakan teknik
observasi, wawancara, dan dokumentasi semua data yang terkumpul diproses
melalui editing, klasifikasi data. Kemudian untuk mengalisis data penulis
menggunakan analisis reduksi data (data reduction), display data, previkasi
(penarikan simpulan).
Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam pembelajaran fiqih
terlaksana dengan baik mengenai ibadah gahiru mahdah seperti hibah, hadiah,
dan sedekah dengan melihat pada perencanaan pembelajaran, pelaksanaan
pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran yang mengacu pada kurikulum 2013.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran fiqih yaitu dari faktor
intern meliputi faktor jasmaniah, dan faktor psikologis. Faktor ekstren yang
meliputi faktor sekolah, faktor masyarakat, dan faktor keluarga.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Berikut pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan bersama
Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987
dan 0543 b/ U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:
1. Konsonan Tunggal
Huruf
Arab
ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
`ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
و
ه
ء
ي

Nama

Huruf Latin

Keterangan

Alif
Ba’
Ta’
Ṡa’
Jim
H̩a
Kha
Dal
Ża
Ra
Zai
Sin
Syin
S̩ad
D̩ad
T̩a
Z̩a
Ain
Gain
Fa
Qaf
Kaf
Lam
Mim
Nun
Waw
Ha’
Hamzah
Ya’

Tidak dilambangkan
B
T
Ṡ
J
H̩
Kh
D
Ż
R
Z
S
Sy
S̩
D̩
T̩
Z̩
‘
G
F
Q
K
L
M
N
W
H
‘
Y

Tidak dilambangkan
Be
Te
es (dengan titik di atas)
Je
ha (dengan titik di bawah)
Ka dan ha
De
zet (dengan titik di atas)
Er
Zet
Es
es dan ye
es (dengan titik di bawah)
de (dengan titik di bawah)
te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di bawah)
Koma terbalik di atas
Ge
Ef
Qi
Ka
‘el
‘em
‘en
We
Ha
Aprostof
Ye
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2. Konsonan rangkap karena syaddah di tulis rangkap
متعقدين
عدة

Ditulis
Ditulis

muta’aqqidin
‘iddah

Ditulis
Ditulis

Hibbah
Jizyah

3. Ta’ marbutah
a) Apabila dimatikan ditulis h.
هبة
جزية

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila
dikehendaki lafal aslinya).
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka
ditulis dengan h.
كرامة االولياء

karāmah al auliyā‘

Ditulis

b) Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan
dammah ditulis t.
زكاة الفطر

Zakātul-fit̩ ri

Ditulis

4. Vokal Pendek
̶̱

̶̄
̶ʼ

Kasrah
Fath̩ah
d̩ammah

Ditulis
Ditulis
Ditulis

I
A
U

5. Vokal panjang
1
2
3
4

Fathah + alif
جاهليه
Fathah + ya’ mati
يسعى
Kasrah + ya’ mati
كريم
Dammah + wawu mati
فروض

-

Ditulis

ā

-

jāhiliyah

-

Ditulis

ā

-

yas‘ā

-

Ditulis

ī

-

karīm

-

Ditulis

ū

-

furūd̩
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6. Vokal rangkap
1
2

Fathah + ya’ mati
بينكم
Fathah + wawu mati
قول

Ditulis

ai – Bainakum

Ditulis

au – Qaulun

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan
aprostrof
اانتم
Ditulis
a’antum
اعدت
Ditulis
u’iddat
لئن شكرتم
Ditulis
la’in syakartum
8. Kata sandang alif + lam
a) Apabila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.
القران
القياس

Ditulis
Ditulis

al-Qur’ān
al-Qiyās

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.
السماء
الششس

Ditulis
Ditulis

as-Samā
asy-Syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
ذوي الفروض

Ditulis

اهل السنة

Ditulis
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żawī al-furūd̩ atau
żawil furūd̩
Ahl as-sunnah
atau Ahlussunnah

KATA PERSEMBAHAN
Alhamdulilah, segala puja dan puji syukur bagi Allah SWT dan dukungan
dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik
dan tepat pada waktunya. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal
bagi saya untuk meraih cita-cita besar saya.
Saya persembahkan karya kecil ini untuk ayah dan ibu tercinta, yang tiada
pernah berhenti memberi semangat, dorongan, doa, nasehat, motivasi, kasih
sayang, dan pengorbanan yang tak tergantikan sehingga saya selalu kuat
menjalani setiap rintangan dan tantangan yang berada dihadapan. Wahai ayah dan
ibu yang tercinta terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusan anakmu untuk
membalas semua jasa-jasa dan pengorbanan kalian, dalam hidupmu demi hidupku
yang lebih baik kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa mengenal
lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya kalian berikan
untukku terimakasih duhai ayah dan ibu tercinta.
Tidak lupa rasa syukur dan terimakasih saya persembahkan kepada sahabat
seperjuangan, teman satu angkatan yang seperti keluarga di dunia perantauan,
berkat dukungan mereka, berkat bantuan mereka, semangat dan motivasi dari
merekalah yang membuat skripsi ini dapat selesai walaupun penuh perjuangan
untuk menyelesaikannya terimakasih untuk kalian semoga kebaikan kalian dibalas
oleh Allah dan diberkahi oleh-Nya.
Terimakasih juga saya persembahkan untuk dosen pembimbing Drs. H.
Alfian Khairani, M.Pd.I dan Drs. Ramli AR, M.Pd selaku dosen pembimbing
yang selalu memberikan masukan-masukan dan bimbingan demi selesainya
skripsi ini. Dengan sabar kalian membimbing dan mengarahkan saya untuk lebih
baik lagi kedepannya, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas
bimbingan kalian yang telah rela meluangkan waktu dan tenaga untuk saya yang
masih perlu banyak belajar lagi.
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MOTTO

ضةَ َعلَى ٌك ِّل ٌم ْسلِ ٍم َوُم ْس ِل َم ٍة
َ ْب ال ِْعل ِْم فَ ِري
ُ َطَل
“ Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi muslim laki-laki
dan perempuan ”

ض ُل قَائِد
َ ْتَ َف َّق ْه فَِا َّن ال ِْف ْقهَ أَف
ِ َإِلَى الْبِ ِّر وتَّ ْقوى وأَ ْع َد ُل ق
اصد
َ َ َ
“Belajarlah ilmu fiqih, karena fiqih merupakan penuntun yang
terbaik menuju kebaikan dan ketakwaan serta tujuan paling tepat”
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KATA PENGATAR

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ِ َن مح َّمدَّا َّرسو ُل
ِ
ِ
الس َال ُم َعلَى
َّ  َو،اهلل
ِّ ْح ْم ُد لِل ِّه َر
َّ الصالَاةُ َو
َ ُ َّ  اَ ْش َه ُد أَ ْن ََل إِلَهَ إََِّل اهلل َواَ ْش َه ُد أ،ب ال َْعالَم ْي َن
َ ال
ُْ
ِ
ِ
ِ أ
ٍ
ِِ
. أ ََّما بَ ْع ُد،ص َحابِ ِه
ْ ََس َرف ْاْلَنْبِيًاء َوال ُْم ْر َسل ْي َن ُم َح َّمد َو َعلَئ اله َوا
ْ
Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah
melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap
terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia
menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat .
Berkat taufik, hidayah dan inayah Allah Swt, akhirnya peneliti dapat
menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pembelajaran Fiqih pada Siswa
Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Banjar”.
Penyusunan skripsi ini dilakukan Sebagai Salah Satu Syarat Penyusunan
Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Pada Program S1 Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan
selanjutnya proposal ini sebagi pertimbangan pihak terkait untuk dilanjutkan
kebentuk skripsi.
Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang Pembelajaran
Fiqih pada Siswa Madrasah Tsanwiyah Negeri 7 Banjar. Penyusun menyadari
bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan,
bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala
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