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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Konsonan 

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan 

huruf  dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan 

dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Di bawah ini adalah daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 

latin. 

No. Huruf Arab Nama Huruf Latin Bentuk Lambang 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا 1

 Ba B Be ب 2

 Ta T Te ت 3

 Tsa TS Te dan Es ث 4

 Jim J Je ج 5

 Ha H ح 6
Ha dengan garis di 

bawah 

 Kha KH Ka dan Ha خ 7

 Dal D De د 8
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 Dzal DZ De dan Zet ذ 9

 Ra R Er ر 10

 Zai Z Zet ز 11

 Sin S Es س 12

 Syin SY Es dan Ye ش 13

 Shad SH Es dan Ha ص 14

 Dhad DH De dan El ض 15

 Tha TH TE dan Ha ط 16

 Zha ZH Zet dan Ha ظ 17

 ‘ Ain‘ ع 18
Koma( terbalik di 

atas ge) 

 Gain G Ge غ 19

 Fa F Ef ف 20

 Qaf F Ki ق 21

 Kaf K Ka ك 22

 Lam L El ل 23

 Mim M Em م 24

 Nun N En ن 25

 Waw W We و 26
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 Ha H Ha ه 27

 Hamzah …’… Apostrop ء 28

 Ya Y Ye ي 29

 

2. Vokal 

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal 

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vocal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda atau 

harakat 
Nama Transliterasi Keterangan 

-- ََ -- Fathah A  

ِ----  Kasrah I  

ُ----  Dhammah U  

 

Contoh: 

 

 kataba -     َكتََب  

 dzukira -    ذ كر
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b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf , transliterasinya berupa gabungan huruf , yaitu: 

Tanda atau harakat Nama Transliterasi Nama 

....ئ ََ  Fathah dan ya Ai A dan i 

.... ئ َِ  Kasrah dan ya Iy Y 

.... و ََ  Fathah dan Waw Au A dan u 

 

 

Contoh: 

 kaifa –         َكْيفَ 

 islamy –    اِْسالَ ِمئ

 haula –         َهؤلَ 

 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang lambangnya berupa harkat atau huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Harkat atau 

huruf 
Nama Transliterasi Keterangan 

  ا----َ 

يَ ----  

Fathah dan Alif 

atau ya (Alif 

Maksurah) 

A 

 

A dan garis di 

bawah 

--- َِ يِ  Kasrah dan ya I I dan garis di 

bawah 
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ؤ-------ُ   Dhommah dan 

Wau 

U U dan garis di 

bawah 

  

Contoh: 

 qala -    قَا لَ 

 rama -   َرَمي

 qila -     قِئلَ 

 yaqulu -   يَقُؤلُ 
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ABSTRAK 

Rahmi Hidayat: Pembelajaran fiqih di Ma’had Al-Mubarak Banjarmasin, di bawah  

bimbingan (1) Dr. H. Abdul Basir, M.Ag dan (II) Dr. Inna 

Muthmainnah, P.h. D. Tesis pada program Pascasarjana UIN 

Antasari Banjarmasin. Program Studi Pendidikan Agama Islam. 

2021. 

Kata kunci: Pembelajaran fiqih 

Pembelajaran fiqih merupakan bagian dari pendidikan agama yang bertujuan 

agar para siswa memiliki pengetahuan agama yang memang wajib ia ketahui, 

memahaminya dan mengamalkannya sesuai dengan maqashid syari’ah.  Jika seorang 

muslim memiliki wawasan islam yang baik, mempelajari ilmu-ilmu syar’i dengan 

mendalam dan beribadah kepada Allah dengan benar maka tentu ia akan mendekat 

kepada Rabb-Nya dan menjauhi apa yang dilarang-Nya sehingga ilmunya itu dapat 

membentengi dirinya dari hawa nafsu untuk melakukan perbuatan keji dan munkar. 

Pada point ini, peneliti merasa ada nilai lebih pada pondok pesantren dimana 

pondok pesantren secara umum berhasil menciptakan para santri yang beriman dan 

bertaqwa kepada Allah SWT dan oleh karena itulah peneliti merasa sangat tertarik 

untuk meneliti bagaimana pembelajaran fiqih di pondok pesantren. Berdasarkan hal 

ini, penelitian ilmiah yang diteliti berjudul “Pembelajaran fiqih pada pondok pesantren 

salafiyah di kota Banjarmasin” studi penelitian ini dilaksanakan di Ma’had Al-

Mubarak Banjarmasin. Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana tujuan pembelajaran fiqih, apa saja kitab dan materi yang diajarkan, 

bagaimana metode pembelajaran, dan apa saja evaluasi pembelajaran fiqih yang sudah 

dilakukan oleh para pengajar fiqih. Metode yang digunakan adalah metode analisis 

kualitatif.  

Berdasarkan uraian keseluruhan dari hasil penelitian dilapangan, maka peneliti 

dapat menyimpukan hasil penelitian sebagai berikut: Tujuan pembelajaran fiqih ialah 

agar seorang muslim bisa beribadah dan beramal shalih sesuai dengan tuntunan syari’at 

sesuai dengan pemahaman para ‘ulama yang mu’tabar dengan panduan al-qur’an dan 

as-sunnah dan dengan mengetahui hal itu diharapkan setiap muslim terhindar dari 

melakukan penyimpangan dan kejahilan terhadap syari’at khsususnya dalam beribadah 

dimana dalam perkara ini peneliti melihat apa yang disampaikan oleh para pengajar 

dan juga yang disampaikan oleh para santri memiliki pemahaman yang sama sehingga 

ini menunjukkan bahwa para pengajar telah berhasil menyampaikan tentang 

urgensinya memahami tujuan pembelajaran fiqih.  

Kitab-kitab yang diajarkan di Ma’had Al-Mubarak Banjarmasin rata-rata 

adalah kitab fiqih yang bermadzhab syafi’i. Adapun perbedaan kitab, ini menunjukkan 
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tingkatan level pembelajaran fiqih itu sendiri seperti kitab Safinatun Najah dan Matan 

Al-Ghayah wat taqrib ini merupakan kitab dasar dan ringkas diperuntukkan bagi para 

santri pemula pembelajar fiqih, sedangkan kitab seperti Kifayatul Akhyar, Hasyiah al-

Bajuri, Fiqih Islami wa adilatuhu ini merupakan kitab lanjutannya. Kitab-kitab diatas 

merupakan kitab-kitab yang sangat masyhur dikalangan syafi’iyyah. Materi-materi 

yang diajarkan disini sangat jelas dan sistematis karena menggunakan panduan kitab 

dalam setiap pertemuannya. Menentukan materi pembelajaran ini merupakan salah 

satu faktor penentu agar santri mudah dalam memahaminya, karena sumber pelajaran 

itu merupakan elemen penting. Bagi pemula pembelajar fiqih, maka kitab yang  mudah 

digunakan oleh santri adalah kitab yang ringkas dan mudah untuk disampaikan, seperti 

kitab Safinatun Najh dan Matan Al-Ghyah wa at-Taqrib.  Pembelajaran Fiqih 

merupakan bagian dari pelajaran agama yang tidak hanya harus dipahami dengan baik, 

tetapi juga dipraktekkan dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Metode pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran fiqih di Ma’had Al-

Mubarak Banjarmasin itu  beraneka ragam. Walaupun paling sering menggunakan 

metode metode bandongan (metode baca kitab) tetapi untuk mencapai keberhasilan 

para santri dalam memahami pelajaran, metode lain pun juga diterapkan seperti metode 

ceramah, dimana pada metode ini lebih banyak memberikan syarah atau penjelasan 

terhadap materi atau kitab yang diajarkan, kemudian juga menggunakan metode tanya 

jawab, dimana para santri yang belum memahami pelajaran dengan baik bisa 

menayakan persoalan tersebut agar dapat memahaminya dengan baik sebagaimana 

yang dipahami oleh ustadznya. Kemudian juga ada metode demontrasi atau metode 

praktek dimana dalam metode ini memprkatekkan secara langsung tata cara dalam 

beribadah. Kemudian metode hafalan dalam menghafal al-qur’an , metode tugas dalam 

membantu para santri dalam murajaah dan memahami pelajaran pun juga diterapkan. 

Selain materi dasar tentang kitab fiqih itu diajarkan, konsep tasamuh (toleransi) dalam 

perbedaan pendapat fiqih para ulama  disini sangat ditekankan, dimana para santri 

diajarkan untuk memiliki sikap inshaf dan adil dalam menyikapi perbedaan pendapat 

dikalangan ulama. Sikap saling menghormati perbedaan pendapat antar mazhab tanpa 

perlu ada sikap mencela dan merendahkan ‘ulama apalagi tuduhan sesat menyesatkan 

hanya karena permasalahan furu’iyyah (cabang). 

Evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh para pengajar fiqih di Ma’had Al-

Mubarak Banjarmasin adalah dengan memberi tugas, dan ujian. Ujian terbagi menjadi 

dua, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi walaupun Ma’had Al-

Mubarak Banjarmasin merupakan pondok pesantren salafiyyah, yang mana fokus 

kajiannya adalah pendalam kajian kitab kuning secara runut, namun tetap ada evaluasi 

yang dilakukan untuk para santri yaitu dalam bentuk ujian tengah semester dan akhir 

semester. 
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