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Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui  bagaimana 

pembelajaran fikih wanita pada siswi di MTs Kebun Bunga Banjarmasin yang 

berkenaan dengan Materi fikih wanita yang diajarkan, strategi, media dan metode  

pembelajaran yang digunakan serta rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan 

evaluasi pembelajaran. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yakni peneliti 

langsung terjun kelapangan untuk menggali dan mengumpulkan sejumlah data yang 

diperlukan mengenai pembelajaran fikih wanita pada siswa di MTs Kebun Bunga 

Banjarmasin yang berkenaan dengan materi fikih wanita yang di ajarkan, strategi, 

media dan metode  pembelajaran yang digunakan serta rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) dan evaluasi pembelajaran.  

Penelitian ini menggunakan  metode kualitatif  yakni pendekatan yang 

berorientsi pada fenomena dan gejala yang sifatnya alami. Objek dalam penelitian ini 

adalah bagaimana pelaksanaan pembelajaran fikih wanita pada siswa di MTs Kebun 

Bunga Banjarmasin. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah 2 orang guru mata 

pelajaran fikih yakni guru mata pelajaran fikih di kelas VII dan kelas VIII dan 10 

orang siswa di kelas VII yang terdiri dari 5 siswa dan 5 siswi serta 1 orang pegawai 

tata Usaha (TU) sekolah. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, 

observasi dan dokumenter. Dan teknik pengolahan data dengan cara editing dan 

analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif partisipatoris. 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat disimpilkan hasil penelitian 

sebagai berikut. Gambaran kegiatan pembelajaran fikih wanita di kelas VII MTs 

Kebun Bunga meliputi, diantaranya penyampaian materi fikih wanita  tentang hadas 

besar dan tata cara taharahnya disertai penggunaan metode pembelajaran dan media 

pembelajaran. Adapun perangkat pembelajaran diantaranya, RPP, dan evaluasi 

pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran fikih wanita di MTs Kebun Bunga ini telah 

mencapai standar KKM yang ditentukan dilihat dari hasil evaluasi pembelajaran 

dalam satu semester. 


