
DAFTAR TERJEMAH 

 

No. Bab Hal Kutipan Terjemahan 

1. I 1 Surah At-Taubah ayat 122 Tidak sepatutnya bagi 

mukminin itu pergi 

semuanya (ke medan 

perang). Mengapa tidak 

pergi dari tiap-tiap golongan 

di antara mereka beberapa 

orang untuk memperdalam 

pengetahuan mereka tentang 

agama dan untuk memberi 

peringatan kepada kaumnya 

apabila mereka telah 

kembali kepadanya, supaya 

mereka itu dapat menjaga 

dirinya. 

2. II 16 Competency is a knowledge, 

skill and abilities that a 

person achieves, which 

become part of his or her 

being to the exent he or she 

can satisfactorily perform, 

cognitif, afektif and 

psikomotor behavior. 

Kompetensi adalah 

pengetahuan, keterampilan 

dan kemampuan yang 

dikuasai oleh seseorang 

yang telah menjadi bagian 

dari dirinya, sehingga ia 

dapat melakukan perilaku-

perilaku kognitif, afektif dan 

psikomotorik dengan 

sebaik-baiknya. 

3. II 25 Hadis Riwayat Abu Dawud Dari Abu Hurairah, 

Rasulullah saw. bersabda, 

Barangsiapa yang berfatwa 

tanpa ilmu, maka dosanya 

akan dipikul oleh orang yang 

berfatwa itu. (HR. Abu 

Dawud) 

 

  



PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Wawancara Kepada Guru Fiqih 

1. Apa saja yang Ibu lakukan untuk menambah wawasan Ibu terhadap 

materi pembelajaran Fiqih? 

2. Apakah Ibu bisa menonton tayangan yang tersedia di internet, atau 

media sosial yang menunjang Ibu untuk menambah wawasan terkait 

materi pembelajaran Fiqih? 

3. Apakah ada sebuah kegiatan seperti majelis ta’lim yang Ibu ikuti untuk 

menambah wawasan Ibu dalam bidang Fiqih ataukah ada kegiatan lain 

yang terkait dengan menambah wawasan tersebut? 

4. Apakah Ibu, menghadiri pertemuan MGMP Fiqih? Ada dalam 

pertemuan tersebut pernahkah dibahas tentang kurikulum, tentang 

standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran dan 

sebagainya? 

5. Apa yang dilakukan Ibu dalam mengembangkan materi pembelajaran 

fiqih secara kreatif? Apakah Ibu juga pernah mengikuti seperti seminar 

tentang PAIKEM dan seminar lainnya? 

6. Setelah selesai mengajar, apakah Ibu bisa cek kembali dalam 

melaksanakan pembelajaran yang telah lalu, apakah ada hal yang 

ketinggalan atau belum sempat Ibu sampaikan? Dan apakah ibu pernah 

melaksanakan PTK? 

7. Apakah Ibu sekarang bisa menggunakan Fasilitas internet? Apa yang 

Ibu manfaatkan dari fasilitas tersebut dalam kaitannya mendukung 

upaya Ibu meningkatkan kompetensi dan mendukung proses 

pembelajaran? 

8. Apakah Ibu sekarang bisa menggunakan Fasilitas internet? Apa yang 

Ibu manfaatkan dari fasilitas tersebut dalam kaitannya mendukung 

upaya Ibu meningkatkan kompetensi dan mendukung proses 

pembelajaran? 

9. Apa hal yang mendukung Ibu dalam upaya meningkatkan kompetensi 

profesional? 

10. Apa hal yang menghambat Ibu alam upaya meningkatkan kompetensi 

profesional? 

 

 

 



 

B. Wawancara kepada Kepala Sekolah 

1. Apa saja yang disediakan oleh sekolah untuk membantu guru meningkatkan 

kompetensi dan kualitasnya? 

C. Wawancara kepada Siswa 

1. Apakah guru Fiqih bisa meminta pendapat atau bertukar pikiran kepada 

peserta didik ketika berada di kelas? 

2. Apakah guru Fiqih bisa membuat pembelajaran aktif, efektif, kreatif dan 

menyenangkan? 

  



PEDOMAN OBSERVASI 

 

A. Aktivitas Guru Fiqih sebelum memasuki kelas 

B. Aktivitas Guru Fiqih saat melaksanakan kegiatan pembelajaran 

C. Aktivitas Guru Fiqih setelah keluar kelas 

  



PEDOMAN DOKUMENTASI 

A. Profil MAN 1 Tabalong 

B. Keadaan Sarana dan Prasarana 

C. Periodisasi Kepala Madrasah 

D. Kepala Madrasah dan Wakil Kepala Madrasah 

E. Keadaan Guru MAN 1 Tabalong 

F. Keadaan Staf Tata Usaha MAN 1 Tabalong 

G. Keadaan Siswa MAN 1 Tabalong 

H. Profil Guru Fiqih 

  



SKRIP WAWANCARA 

Guru Fiqih  : Dra. Maslinah 

Tanggal Wawancara : 8 Januari 2018 

Tempat   : Kantor Dewan Guru MAN 1 Tabalong 

 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apa saja yang Ibu 

lakukan untuk 

menambah wawasan 

Ibu terhadap materi 

pembelajaran Fiqih? 

Dalam menambah ilmu untuk meningkatkan 

penguasaan ibu terhadap materi, ibu ketuju 

menukar buku-buku untuk menambah ilmu, dan 

membacanya baik di sekolah dan jua pada jam 

pelajaran kosong ataupun di rumah ketika 

santai-santai. ibu juga banyak beisi buku paket 

khusus untuk pelajaran fiqih di aliyah, 

diantarnya yang ibu beisi tu penerbit erlangga, 

toha putera dan buku khusus pegangan guru 

yang dari kementerian agama. 

2. Apakah Ibu bisa 

menonton tayangan 

yang tersedia di internet, 

atau media sosial yang 

menunjang Ibu untuk 

menambah wawasan 

terkait materi 

pembelajaran Fiqih? 

Ibu jua ketuju menonton video di youtube, 

mencari-cari video ceramah-ceramah disana, 

seperti ceramah Ustadz Abdus Shomad yang 

rame damini nih. terus Ibu mengakses internet 

mencari artikel-artikel tentang materi yang Ibu 

kada tahu balum, ada jua dari pertanyaan siswa 

yang Ibu kada dapat menjawabnya bisa ibu cari 

di google 

3. Apakah ada sebuah 

kegiatan seperti majelis 

ta’lim yang Ibu ikuti 

untuk menambah 

wawasan Ibu dalam 

bidang Fiqih ataukah 

ada kegiatan lain yang 

terkait dengan 

menambah wawasan 

tersebut ? 

Ibu kalau kadada auran di rumah, Ibu ke guru 

Bakhiet, Ibu tulak lawan keluarga dan tetangga, 

tiap malam rabu rajin majelisnya di paringin, 

kitab nya Kitab Hikam Imam Ibnu Athaillah, 

kitab tersebut adalah kitab Tasawuf, tetapi 

beliau bisa menyinggung masalah materi-materi 

Fiqih pas ceramah. Dan Ibu bila pagi, sebelum 

berangkat ke sekolahan kadang menonton 

ceramah-ceramah di tv. 

4. Apakah Ibu, menghadiri 

pertemuan MGMP 

Fiqih? Ada dalam 

pertemuan tersebut 

pernahkah dibahas 

tentang kurikulum, 

Kalau damini itu sudah diganti standar 

kompetensi, dengan kompetensi inti, soalnya di 

MAN 1 Tabalong sudah memakai K13. Jadi 

dalam rangka meningkatkan penguasaan 

terhadap KI dan KD Ibu menghadiri pertemuan 

MGMP Fiqih, yang mana di dalam pertemuan 



tentang standar 

kompetensi, kompetensi 

dasar, tujuan 

pembelajaran dan 

sebagainya? 

tersebut kami membahas dan berdiskusi tentang 

KI dan KD yang kami masih bingung, kami juga 

membahas tentang mana materi yang pas lawan 

tujuan pembelajaran pada acara MGMP 

tersebut. 

5. Apa yang dilakukan Ibu 

dalam mengembangkan 

materi pembelajaran 

fiqih secara kreatif? 

Apakah Ibu juga pernah 

mengikuti seperti 

seminar tentang 

PAIKEM dan seminar 

lainnya? 

Jadi untuk mengembangkan materi fiqih secara 

kreatif, Ibu memilah mana materi yang pas 

lawan peserta didik, selain itu Ibu tambahkan 

materi-materi yang ada di buku paket dengan 

materi-materi lainnya yang Ibu dapatkan dari 

buku-buku referensi dan dari mencaricari di 

internet. Dalam MGMP kami juga membahas 

hal-hal tentang strategi dan metode 

pembelajaran yang pas dengan materi. Ibu 

pernah jua umpat seminar metodologi 

pembelajaran fiqih, seminar PAIKEM pernah 

jua. 

6. Dalam meningkatkan 

keprofesionalan, apakah 

Ibu sudah sertifikasi 

mata pelajaran Fiqih? 

Selain itu, apakah Ibu 

sering mengikuti 

seminar dan pelatihan? 

Ibu sudah sertifikasi, Ibu juga pernah mengikuti 

pelatihan dan seminar, bisa nanti ibu liatkan 

sertifikat-sertifikatnya. Dan ibu jika ada 

kegiatan MGMP selalu hadir. 

Setelah ibu selesai meajar, ibu merenung kira-

kira adakah dalam penyampaian materi yang 

lalu ada hal-hal yang ketinggalan, jika terdapat 

hal-hal yang kurang atau ketinggalan dalam 

menyampaikan materi, Ibu sampaikan pada 

pertemuan berikutnya 

7. Setelah selesai 

mengajar, apakah Ibu 

bisa cek kembali dalam 

melaksanakan 

pembelajaran yang telah 

lalu, apakah ada hal 

yang ketinggalan atau 

belum sempat Ibu 

sampaikan? Dan apakah 

ibu pernah 

melaksanakan PTK? 

Setelah ibu selesai meajar, ibu merenung kira-

kira adakah dalam penyampaian materi yang 

lalu ada hal-hal ibu kada ingat, jika terdapat hal-

hal yang kurang atau ibu kada ingat sampaikan, 

Ibu sampaikan pada pertemuan berikutnya. 

Kalaunya PTK ibu pernah, Cuma dahulu damini 

kada lagi. 

8. Apakah Ibu sekarang 

bisa menggunakan 

Fasilitas internet? Apa 

yang Ibu manfaatkan 

Ibu dahulu kada bisa belum menggunakan 

internet, tapi Alhamdulillah sekarang internet 

nyaman dan murah, Ibu sedikit demi sedikit 

belajar, internet ibu gunakan untuk mencari 



dari fasilitas tersebut 

dalam kaitannya 

mendukung upaya Ibu 

meningkatkan 

kompetensi dan 

mendukung proses 

pembelajaran? 

bahan-bahan atau materi pembelajaran sebagai 

tambahan yang sudah ada di buku paket maupun 

referensi, selain itu Ibu bisa becari soal-soal 

tambahan di internet, Ibu jua menonton video 

dari youtube dan instagram tentang masalah-

masalah fiqih. Selain itu ibu memakai 

WhatsApps untuk membuka tanya jawab via 

chat untuk siswa, jadi siswa bisa mengirim 

pertanyaan masalah pembelajaran. 

9. Apa hal yang 

mendukung Ibu dalam 

upaya meningkatkan 

kompetensi 

profesional? 

Disini Alhamdulillah ada perpustakaan, ibu 

biasanya meinjam buku yang Ibu tidak punya di 

perpustakaan. Selain itu fasilitas internet 

disekolah cepat dengan menggunakan Wi-Fi, 

jadi kalau menonton video itu lancar. 

10. Apa hal yang 

menghambat Ibu alam 

upaya meningkatkan 

kompetensi 

profesional? 

MGMP tidak rutin dilaksanakan, di awal-awal 

semester ja, bagusnya tiap bulan dilaksanakan. 

Ibu jua satu-satunya guru fiqih, jadi jam meajar 

ibu tu 30 jam. Jadi padat mengajar, kada banyak 

beisi waktu luang, habis keluar masuk lagi ke 

kelas lain. 

 

  



FOTO-FOTO 

Keterangan Foto 

Guru Fiqih sedang 

membuka buku paket 

sebelum memasuki kelas. 

 
  

Guru Fiqih mengakses 

internet untuk menambah 

wawasan keilmuan 

 
  

Wawancara Peneliti dengan 

Guru Fiqih 

 



Keterangan Foto 

Guru Fiqih mengajar di 

kelas 

 
  

Wawancara dengan salah 

satu siswa 

 
  

Tampak depan MAN 1 

Tabalong 
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