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 Permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu pelajaran ini merupakan 

pelajaran yang sulit diajarkan jika dibandingkan dengan materi lainnya sehingga 

masih banyak yang mengalami problematika pembelajaran fikih khususnya materi 

waris. Problematika tersebut membuat peserta didik kesulitan dalam memahami 

materi ini karena materi ini berkaitan dengan hitungan dan tidak mudah untuk 

menghitung pembagian setiap orang yang mendapatkan hak waris sehingga hasil 

belajarpun menjadi kurang optimal, pada pembelajaran materi waris ini 

penggunaan strategi dan metode yang digunakan dalam pembelajaran fikih 

bahkan cenderung masih monoton sehingga peserta didik menjadi bosan dan tidak 

bersemangat dalam belajar. Guru yang mengajarpun kesulitan dalam mengajar 

karena materi tersebut diajarkan oleh guru yang baru saja mengajarkan dan 

mempelajari materi tersebut sehingga menjadi tantangan bagi guru yang mengajar 

fikih, selain itu guru juga terkendala dengan waktu mengajar yaitu 2 jam dalam 1 

minggu sedangkan materi ini perlu penjelasan yang lebih detail terkait materi 

yang diajarkan.  

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika 

pembelajaran materi kewarisan pada MAN 1 Tapin dan  faktor apa saja yang 

menyebabkan munculnya problematika dalam pembelajaran kewarisan pada 

MAN 1 Tapin. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat 

kuantitatif dan metode yang digunakan adalah deskriptif yaitu dengan teknik 

puposive sampling yang menjadi populasi 71 orang dan sampel 36 orang. Objek 

penelitian adalah problematika pembelajaran materi waris pada MAN 1 Tapin.  

Hasil analisis data, diperoleh simpulan bahwa problematika yang di hadapi 

oleh guru materi waris pada MAN 1 Tapin yaitu problematika yang berhubungan 

dengan peserta didik, problematika yang berhubungan dengan penguasaan dan 

pengembangan materi pembelajaran, problematika yang berhubungan dengan 

metode pembelajaran, problematika yang berhubungan dengan sumber belajar, 

dan problematika yang berhubungan dengan evaluasi pembelajaran. Problematika 

yang dihadapi yaitu peserta didik bosan saat mengikuti pembelajaran, materi 

kewarisan tidak memiliki alokasi waktu yang sesuai dengan kesulitannya, materi 

kewarisan hanya dapat dipahami oleh yang memahami matematika, materi 

kewarisan sulit dipahami, dan perhitungan waris sulit dipahami. 

  


