
 

 

BAB  II 

SISTEM PEMBELAJARAN FIQIH  

DI MADRASAH PONDOK PESANTREN 

 

Sebagai lembaga pendidikan yang bercirikan agama Islam, madrasah dan pondok 

pesantren mempunyai ciri  khusus yang membedakannya dengan penyelenggara 

pendidikan lainnya. Selain itu, madrasah dan pondok pesantren juga menjadi lembaga 

sosial kemasyarakatan yang kehadirannya diharapkan akan membawa perubahan dan 

angin segar bagi masyarakat. Kehadiran madrasah dan pondok pesantren di suatu daerah 

telah membawa perubahan perilaku masyarakat sekitarnya, juga mampu memotivasi 

masyarakat untuk berkembang menjadi lebih baik. 

Madrasah sebagai pembaga pendidikan Islam yang dikelola oleh Kementerian 

Agama bagi yang berstatus negeri dan yang berstatus swasta dikelola oleh masyarakat, 

mayoritas madrasah dikelola oleh masyarakat (swasta) masih saja dipandang sebelah 

mata atau dianggap rendah kualitasnya oleh sebagian masyarakat. Seiring dengan 

perubahan dan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

globalisasi, maka banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kualitas dan 

citra madrasah agar tidak dipandang sebagai yang nomor dua setelah lembaga 

pendidikan umum yang lain di era globalisasi. 

Era globalisasi telah membuka mata masyarakat untuk lebih memperhatikan dan 

memperkuat madrasah dan pondok pesantren, karena ada keinginan untuk mencari 

pendidikan alternatif. Era globalisasi mengharuskan masyarakat untuk mencari dan 

mengembangkan pendidikan alternatif tersebut, khususnya madrasah yang berada di 

pondok pesantren. Madrasah dan pondok pesantren diharapkan mampu menjadi solusi 

bagi potret buram pendidikan di Indonesia. 
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Dasar Hukum Pembelajaran Fiqih 

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menjadi dasar hukum pelaksanaan 

pembelajaran Fiqih antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pasal 30 menyebutkan: 

(1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok 

masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi 

anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran 

agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. 

(3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, 

nonformal, dan informal. 

(4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, 

pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. 

(5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan 

pemerintah. 

 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan 

Pendidikan Keagamaan pasal 3 menyebutkan: 

(1) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib 

menyelengarakan pendidikan agama.  

(2) Pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama. 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 pasal 4 menyebutkan: 

(1) Pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan 

sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata 

kuliah agama. 

(2) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis 

pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya 

dan diajar oleh pendidik yang seagama. 

(3) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan 

agama. 

(4) Satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat menyelenggarakan 

pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama 

dengan satuan pendidikan yang setingkat atau penyelenggara pendidikan 
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agama di masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan agama bagi peserta 

didik. 

(5) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat dan kesempatan kepada peserta 

didik untuk melaksanakan ibadah berdasarkan ketentuan agama yang dianut 

oleh peserta didik. 

(6) Tempat melaksanakan ibadah agama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

dapat berupa ruangan di dalam atau di sekitar lingkungan satuan pendidikan 

yang dapat digunakan peserta didik menjalankan ibadahnya. 

(7) Satuan pendidikan yang berciri khas agama tentu tidak berkewajiban 

membangun rumah ibadah agma lain selain yang sesuai dengan ciri khas 

satuan pendidikan yang bersangkutan. 

 

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008  

Bab VII Lampiran Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Standar Kompetensi dan Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan 

Bahasa Arab di Madrasah menyebutkan bahwa Pendidikan Agama Islam di 

Madrasah Tsanawiyah terdiri atas empat mata pelajaran, yaitu: Al-Qur’an Hadits, 

Akidah Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Masing-masing mata 

pelajaran tersebut pada dasarnya saling terkait, isi mengisi dan melengkapi. 

Pembelajaran Fiqih diarahkan untuk mengantarkan peserta didik dapat memahami 

pokok-pokok hukum Islam dan tata cara pelaksanaannya untuk diaplikasikan dalam 

kehisupan sehingga menjadi muslim yang selalu taat menjalankan syariat Islam 

secara sempurna. 

Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi dasar hukum yang kuat untuk 

melaksanakan pembelajaran Fiqih di setiap madrasah. 

 

Pengertian Madrasah di Pondok Pesantren 

Membahas madrasah di pondok pesantren adalah pembahasan tentang sesuatu yang 

sangat penting. Hal ini karena pendidikan merupakan usaha suatu bangsa untuk 

membentuk generasi masa depan. Setiap yang diberikan oleh bangsa kepada anak-anak 

lewat pendidikan itulah yang akan menentukan arah perkembangan bangsa di masa 

depan. Banyak negara menggunakan pendidikan untuk menanamkan ideologi, 
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pandangan hidup, dan cita-cita bangsa kepada generasi muda. Demikian juga dengan 

Indonesia, pendidikan di Indonesia juga merupakan salah satu jalur pemasyarakatan 

ideologi negara yaitu Pancasila. Madrasah di pondok pesantren merupakan langkah 

inovatif untuk mempersiapkan generasi muda yang memiliki pengetahuan agama dan 

pengetahuan umum sekaligus.  

Berbagai inovasi dilakukan pondok pesantren dalam upaya menjawab tantangan 

zaman dan mengejar ketertinggalan, khususnya di bidang sosial kemasyarakatan. Salah 

satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendirikan madrasah di pondok pesantren 

yang selain mengajarkan mata pelajaran agama, juga mengajarkan mata pelajaran 

umum. Kurikulum madrasah terdiri dari dua bagian, yaitu kurikulum yang dibuat 

sendiri oleh pondok pesantren dan kurikulum pemerintah (Ramayulis 2012, hlm379). 

Peran madrasah di pondok pesantren menjadi sangat penting, karena di samping 

bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kebanyakan madrasah di pondok 

pesantren juga mempunyai misi untuk mendidik siswa agar menjadi muslim yang baik, 

yaitu muslim yang taat beribadah dan berakhlak mulia. 

Asrohah (1999, hlm.189),  

Pendirian madrasah di pesantren-pesantren semakin menemukan momentumnya 

semenjak K. H. A. Wahid Hasyim menjabat sebagai Menteri Agama. Ia 

melakukan pembaruan pendidikan agama Islam melalui peraturan Menteri 

Agama No.3 Tahun 1950, yang menginstruksikan pemberian pelajaran umum di 

madrasah dan memberi pelajaran agama di sekolah negeri dan swasta. 

Persaingan dengan madrasah moderb (pen:modern) dan sekolah-sekolah, 

mendorong pesantren-pesantren mengadopsi madrasah ke dalam pesantren. 

Pendirian madrasah di dalam pesantren memberikan kesempatan kepada  para 

santri yang tinggal di pesantren atau di sekitar pesantren untuk tetap dapat belajar 

agama. Dengan demikian, pesantren dapat memberikan relevansinya dengan tuntutan 

zaman dan masyarakat (Asrohah 1999, hlm.188-189). Zuhairini (2008, hlm.217) 

mengatakan bahwa sistem pendidikan formal, sekolah atau madrasah, mulai tersebut di 
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mana-mana, bahkan di kalangan pondok pesantren sudah diterapkan pula sistem sekolah 

atau madrasah. 

Madrasah di pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan formal yang 

didirikan oleh pondok pesantren, sehingga madrasah berada di bawah kendali pondok 

pesantren dengan konsekuensi madrasah tersebut  terikat dengan program dan peraturan 

pondok pesantren, manajemen madrasah merupakan manajemen pondok pesantren, dan 

manajemen pondok pesantren melibatkan masyarakat sekitarnya. 

 

Karakteristik Madrasah di Pondok Pesantren 

Lingkungan madrasah di pondok pesantren relatif homogen sehingga memungkinkan 

penanaman akidah islmiah lebih intens bila dibandingkan dengan lingkungan sekolah  

yang siswanya relatif heterogen. Penanaman nilai-nilai Islami dan pembentukan 

karakter siswa akan lebih mudah dilaksanakan pada madrasah-madrasah di pondok 

pesantren karena materi agama diberi porsi lebih dibanding dengan sekolah-sekolah. 

Mustafa dan Abdullah Aly (1998, hlm.135) menyatakan bahwa madrasah-madrasah 

swasta di pondok pesantren telah dikelola secara modern yang selain memberikan mata 

pelajaran agama juga memberikan mata pelajaran umum. Biasanya madrasah 

menyediakan 60%-65% untuk mata pelajaran umum, dan 35%-40% untuk mata 

pelajaran agama. 

Banyak lulusan madrasah di pondok pesantren yang menempati posisi strategis 

di berbagai bidang, seperti pemerintahan, perekonomian, dan bidang-bidang kehidupan 

masyarakat lainnya. Kehadiran lulusan-lulusan tersebut akan memberikan warna dan 

arah yang tentunya sangat berbeda seandainya posisi itu ditempati oleh orang yang 

bukan lulusan madrasah di pondok pesantren. 

Madrasah-madrasah di lingkungan pondok pesantren telah memberikan pilihan 

yang lebih banyak bagi masa depan para santrinya. Santri tidak hanya dikhususkan 
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untuk menjadi ahli agama, tetapi juga didorong untuk memasuki bidang-bidang lainnya, 

sehingga ahli dalam bidang kehidupan lainnya. Hal ini merupakan perkembangan bagus 

bagi pesantren untuk menata posisi pesantren di tengah era modern dan kompleks 

(Asrohah 1999, hlm.190) 

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa madrasah di pondok 

pesantren merupakan usaha inovatif pondok pesantren untuk mempersiapkan lulusannya 

menghadapi perkembangan zaman. Madrasah di pondok pesantren merupakan 

madrasah swasta dengan pengelolaan sepenuhnya mengikuti peraturan yang ada di 

pondok pesantren. Ramayulis (2012, hlm.376) menulis bahwa usaha pondok pesantren 

berbenah diri adalah dengan melakukan berbagai inovasi seperti dalam aspek 

kurikulum, sistem pembelajaran, dan membuka madrasah atau sekolah. 

Sistem dan kelembagaan pondok pesantren dalam banyak hal telah 

dimodernisasi dan disesuaikan dengan tuntutan pembangunan. Modernisasi pondok 

pesantren mulai menemukan momentum pada akhir 1970-an.  Perubahan mendasar 

dilakukan oleh pondok pesantren dalam aspek-aspek tertentu, seperti mengembangkan 

madrasah sesuai pola Kementerian Agama, ada juga pondok pesantren yang mendirikan 

sekolah-sekolah dan perguruan tinggi (Azra 2002, hlm.39). 

 

Kultur Pendidikan Madrasah di Pondok Pesantren 

Madrasah di pondok pesantren memiliki kurikulum, metode dan cara mengajar 

tersendiri yang berbeda. Madrasah di pondok pesantren memiliki kultur tersendiri, yaitu 

sangat menonjolkan nilai religiusitas, suasana keagamaan sangat kental di lingkungan 

madrasah yang berada di pondok pesantren. Hal ini karena dipengaruhi oleh tujuan 

pondok pesantren untuk mentransmisikan nilai-nilai Islam, selain untuk memenuhi 

kebutuhan modernisasi pendidikan dan sebagai jawaban atau respon dalam menghadapi 

globalisasi. Mastuhu (1999, hlm.276) menyebutkan bahwa tantangan yang dihadapi 
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pondok pesantren di era globalisasi semakin besar, kompleks, dan mendesak. Tantangan 

tersebut menyebabkan terjadi pergeseran-pergeseran nilai di pondok pesantren, baik 

nilai yang menyangkut sumber belajar maupun nilai yang menyangkut pengelolaan 

pendidikan. Menghadapi itu, pondok pesantren harus segera berbenah diri untuk 

menjadi lembaga pendidikan modern. 

Keterikatan madrasah dengan aturan yang ada di pondok pesantren 

menyebabkan madrasah di pondok pesantren menerapkan dua macam kurikulum, yaitu 

kurikulum nasional dan kurikulum lokal pondok pesantren. Kurikulum nasional 

mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan kurikulum lokal 

mengikuti kurikulum yang berlaku di pondok pesantren. Jadi, siswa selain memperoleh 

materi pengetahuan umum sebagaimana sekolah-sekolah lainnya, juga memperoleh 

materi pengetahuan agama baik yang dilaksanakan secara terstruktur melalui diniyah 

maupun yang tidak terstruktur melalui kegiatan dan pembiasaan di asrama. Saridjo 

(1996, hlm.103) menyatakan bahwa madrasah yang diselenggarakan di lingkungan 

pondok pesantren merupakan madrasah yang terbaik. Dengan sistem pondok pesantren, 

siswa madrasah dapat mengikuti kegiatan pengajian kitab yang merupakan tradisi 

pondok pesantren. Dengan siswa mengikuti pengajian kitab di sore atau malam hari, 

maka kekurangan dalam hal pengetahuan agama dari program intra dapat diimbangi. 

Umumnya, madrasah di lingkungan pondok pesantren melaksanakan kegiatan pengajian 

kitab sebagai bagian integral dari program pendidikannya.  

Kelebihan madrasah model ini adalah siswa diasramakan di asrama pondok 

pesantren sehingga memungkinkan siswa mengikuti semua kegiatan dan rutinitas di 

pondok pesantren yang lebih menekankan pada aspek religiusnya. Siswa dibiasakan 

untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti shalat 

berjamaah, tadarus, berzikir dan do’a, dan rutinitas lain yang menjadi kultur dari 

pondok pesantren. 
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Madrasah yang ada di pondok pesantren memiliki peluang dan kesempatan 

untuk terlibar aktif dalam menuntaskan problem-problem sosial. Apalagi madrasah di 

pondok pesantren memiliki kultur sosial dan kedekatan emosi dengan masyarakat 

sekitarnya dan kesahajaan pondok pesantren memungkinkannya dapat berinteraksi 

secara intensif dengan masyarakat. Asrohah (1999, hlm.190) menyebutkan bahwa 

pendirian madrasah di lingkungan pondok pesantren telah membuat pondok pesantren 

kaya diversifikasi lembaga pendidikan dan peningkatan institusional pondok pesantren 

dalam kerangka pendidikan nasional. 

Melalui madrasah-madrasah di pondok pesantren, para siswa belajar ilmu-ilmu 

agama dan ilmu sosial yang dibutuhkan masyarakat. Bahkan seterusnya madrasah 

menjadi lembaga pengkaderan bagi siswa yang kelak siap terjun di masyarakat. Hal ini 

tidak lagi asing di kalangan pondok pesantren, karena dunia pondok pesantren tahu 

betul bahwa setiap manusia yang ingin sukses harus menguasai ilmunya. Asrohah 

(1999, hlm.189) menulis, 

..., santri-santri yang hanya memperdalam pengetahuan agama di pesantren 

banyak menghadapi kesulitan untuk melanjutkan pendidikan dan di lapangan 

kerja karena mereka tidak menguasai keterampilan atau pengetahuan umum, 

bahkan tidak juga ijazah sebagai bukti formal bahwa mereka telah menguasai 

suatu bidang tertentu, atau paling tidak bukti bahwa mereka mempunyai 

kemampuan menjadi guru agama. Dengan didirikannya madrasah, santri yang 

belajar di madrasah, apalagi yang mendapat pengakuan dari Departemen Agama, 

akan mendapat kesempatan lebih besar dalam melanjutkan pendidikan dan 

lapangan pekerjaan. 

 

Madrasah memberikan ilmu pengetahuan umum selain materi agama karena 

didorong keinginan memberi bekal pada santri agar dapat menyesuaikan diri dalam 

alam yang modern (Zuhairini 2008, hlm.221). Berbagai dimensi pondok pesantren telah 

memberikan berbagai fenomena yang menarik, di satu sisi pondok pesantren sebagai 

pusat pendidikan, di sisi lain pada saat yang sama pondok pesantren juga sebagai 

benteng nilai-nilai tradisional, religius, dan nilai-nilai moral yang senantiasa harus 

ditegakkan sepanjang masa (Nata 2003a, hlm.124). 
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Sistem Pembelajaran Fiqih  

Pembelajaran Fiqih merupakan suatu proses menjadikan siswa belajar memahami 

hukum-hukum Islam yang bersifat amali yang digali dari dalil-dalil Al-Qur’an dan 

hadits agar dapat memengaruhi sikap berdasarkan pemahaman yang diperoleh, serta 

terampil mempraktikkan pemahamannya dalam kehidupan sehari-hari. Hukum-hukum 

Islam tersebut menyangkut seluruh aspek kehidupan, sehingga lulusan yang dihasilkan 

dari pembelajaran Fiqih diharapkan akan menjadikan masyarakat lebih baik dan 

tentunya memberikan nilai spiritual terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam (2004, hlm. 42) menyebutkan 

bahwa mata pelajaran Fiqih adalah bagian dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI) yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik dalam mengenal, memahami, 

menghayati, dan mengamalkan hukum Islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan 

hidupnya melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, pelatihan, penggunaan pengalaman, 

pembiasaan, dan keteladanan. 

Pembelajaran Fiqih sebagai suatu sistem tidak dapat terlepas dari unsur-unsur 

yang membentuk pola interaksi dan saling memengaruhi. Unsur-unsur yang saling 

terkait dalam pembelajaran meliputi: tujuan, pendidik, peserta didik (siswa), isi/materi, 

metode, dan lingkungan (Ihsan 1996, hlm.7-10). Hal yang senada juga diungkapkan 

oleh Sudjana (2008, hlm30) bahwa ada empat komponen dalam pembelajaran, yaitu 

tujuan, materi atau bahan, metode dan alat, dan penilaian. Arief (2002, hlm.69) juga 

menyebutkan bahwa unsur-unsur yang saling terkait dalam sistem pendidikan terdiri 

atas komponen-komponen: tujuan, anak didik, pendidik, lingkungan, dan alat 

pendidikan. Nata (2003b, hlm.93) menyebutkan beberapa aspek yang berkaitan dengan 

pendidikan meliputi: materi pelajaran, guru, metode, sarana dan prasarana, lingkungan, 

dan pola hubungan guru dan siswa. 
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Pembelajaran Fiqih 

Sebagai sebuah sistem, maka pembelajaran Fiqih memerlukan input untuk diproses 

melalui kegiatan pembelajaran. Sebuah sistem tidak akan berjalan jika tidak ada 

inputnya. Oleh karena itu keberadaan input sangat penting dalam sebuah sistem. Input 

pembelajaran terdiri dari raw input, instrumental input, environmental input, dan 

structural input (Saputro 2005, hlm.5).  

 

 Pembelajaran Fiqih 

pembelajaran Fiqih adalah siswa. Setiap siswa mempunyai kemampuan dan pembawaan 

yang berbeda. Siswa juga berasal dari lingkungan sosial yang tidak sama. Kemampuan, 

pembawaan, dan lingkungan sosial siswa membentuknya menjadi sebuah karakter 

tersendiri yang mempunyai pola perilaku tertentu. Pola perilaku yang terbentuk tersebut 

menentukan aktivitas yang dilakukan siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah. 

Aktivitas-aktivitas diarahkan untuk mencapai cita-cita siswa, tentunya dengan 

bimbingan guru. 

Khodijah (2011, hlm.181) menyatakan: ”Perbedaan individual di antara anak 

didik merupakan hal yang tidak mungkin dihindari, karena hampir tidak ada kesamaan 

yang dimiliki oleh manusia kecuali perbedaan itu sendiri. Sejauhmana individu berbeda 

akan mewujudkan kualitas perbedaan mereka atau kombinasi-kombinasi dari berbagai 

unsur perbedaan tersebut.” 

Pola perilaku yang dimiliki masing-masing siswa menyebabkannya mempunyai 

karakteristik yang berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Perbedaan-perbedaan 

yang ada merupakan hal yang sudah pasti, tidak ada satupun siswa yang mempunyai 

kesamaan dengan lainnya. Apabila ada satu aspek yang sama maka aspek yang lainnya 

pasti berbeda. Perbedaan setiap individu merupakan salah satu faktor yang menjadi 

pendukung untuk mewujudkan kualitas masing-masing individu.   
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”Siswa adalah subjek yang menerima pelajaran. Ada siswa pandai, kurang pandai, 

dan tidak pandai. Setiap siswa mempunyai bakat intelektual, emosional, sosial, dan lain-

lain yang sifatnya khusus” (Arikunto 2009, hlm.296). 

Karakteristik siswa antara lain ditemukan ada siswa yang pandai, siswa kurang 

pandai, dan siswa yang tidak pandai. Siswa yang pandai akan lebih mudah menerima 

materi pembelajaran dibandingkan dengan siswa yang kurang pandai dan yang tidak 

pandai. Belum lagi perbedaan dalam bakat, emosional, dan sosial. Siswa yang berbakat, 

emosi stabil, dan lingkungan sosial yang baik akan lebih mudah mengikuti proses 

pembelajaran bila dibandingkan dengan siswa yang tidak berbakat, emosi tidak stabil, 

dan siswa yang berasal dari lingkungan sosial yang buruk. Perbedaan karakteristik ini 

menuntut guru untuk bersikap arif menyikapinya. 

Perbedaan individual yang dimiliki anak didik antara lain meliputi perbedaan 

dalam aspek biologis, psikologis, intelegensi, bakat, dan perbedaan lainnya (Khodijah 

2011, hlm.182). 

Begitu banyak ditemukan perbedaan dalam karakteristik siswa, antara lain 

perbedaan dalam hal biologis, psikologis, intelegensi, dan bakat. Keadaan fisik biologis 

satu siswa dengan yang lain berbeda sama sekali. Ada siswa yang mempunyai fisik 

sehat dan lengkap, ada juga siswa yang mempunyai fisik lengkap tetapi tidak sehat. 

Keadaan psikologis siswa juga beragam, tidak semua siswa siap secara psikologis untuk 

mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Ada siswa yang datang ke sekolah 

dengan penuh semangat dan senang gembira, ada siswa yang datang ke sekolah dengan 

sedih dan susah, ada siswa yang malas, ada juga siswa yang berangkat ke sekolah 

karena menghindari pekerjaan di rumah, dan sebagainya. Intelegensi yang dimiliki 

siswa juga berbeda-beda, ada yang mempunyai intelegensi tinggi, intelegensi sedang, 

dan ada yang mempunyai intelegensi rendah. Perbedaan lain yang memerlukan 
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perhatian dari guru adalah bakat. Guru harus memahami bahwa tidak semua siswa 

mempunyai bakat dalam semua mata pelajaran. 

Karakteristik siswa meliputi fisiologis dan psikologis. Fisiologis meliputi kondisi 

fisik, panca indera, dan sebagainya. Psikologis menyangkut minat, tingkat kecerdasan, 

bakat, motivasi, kemampuan kognitif, dan sebagainya (Purwanto 1995, hlm.107). 

Keadaan umur siswa harus dipertimbangkan dalam menentukan entering behavior 

siswa dalam pembelajaran agama Islam Pertimbangan umur siswa penting untuk 

diperhatikan  dalam pembelajaran Fiqih, misal siswa yang telah berusia 15 tahun. Siswa 

pada usia tersebut harus segera diajari praktik shalat, karena pada umur tersebut siswa 

telah berkewajiban mendirikan shalat (Tafsir 2000a, hlm.97). 

Karakteristik siswa yang berikutnya adalah karakteristik fisiologis dan 

karakteristik psikologis. Kedua karakteristik ini memerlukan perhatian khusus dari guru. 

Siswa dengan kondisi fisiologis kurang sehat akan lebih memerlukan perhatian dari 

guru dibandingkan dengan siswa yang mempunyai kekurangan pada kondisi 

fisiologisnya. Karakteristik psikologis siswa juga berbeda-beda. Minat siswa terhadap 

suatu pelajaran berbeda-beda, apalagi penyajian materi pelajaran guru yang tidak 

menarik. Motivasi tidak kalah penting untuk diperhatikan. Guru harus mampu 

memberikan motivasi yang tepat kepada para siswanya. Motivasi yang tidak tepat hanya 

akan membuat siswa semakin tidak bersemangat untuk belajar, karena tidak semua 

siswa mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar. 

Perbedaan jenis kelamin banyak menentukan entering behavior siswa. Misal, 

materi shalat, siswa perempuan harus menyiapkan mukena, sedangkan siswa laki-laki 

tidak (Tafsir 2000a, hlm.97). 

Karakteristik siswa yang dapat memengaruhi kegiatan belajar siswa antara lain: 

latar  belakang pengetahuan dan taraf pengetahuan, gaya belajar, usia kronologi, tingkat 

kematangan, spektrum dan ruang lingkup minat, lingkungan sosial ekonomi, hambatan-
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hambatan lingkungan dan kebudayaan, intelegensia, keselarasan dan attitude, prestasi 

belajar, motivasi dan lain-lain (Sardiman 2001, hlm.119). 

Ada tiga kelompok karakteristik siswa yang perlu diperhatikan, yaitu: 

a. Karakteristik yang berkaitan dengan fisiologis. Karakteristik ini meliputi: jenis 

kelamin, usia kronologis, cacat tubuh, dan sebagainya. 

b. Karakteristik yang berkaitan dengan psikologis. Karakteristik ini meliputi: minat, 

motivasi, dan sebagainya. 

c. Karakteristik yang berkaitan dengan lingkungan. Karakteristik ini meliputi etnis, 

kondisi sosial ekonomi, dan sebagainya. 

 

Instrumental Input Pembelajaran Fiqih 

Instrumental input  terdiri dari komponen guru, materi, media, dan pengelolaan kelas 

(Saputro 2005, hlm.8). Setidaknya ada empat komponen yang harus terintegrasi dalam 

proses pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode dan alat 

pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan 

secara operasional oleh guru agar hasilnya dapat diukur. Agar hasil pembelajaran 

tersebut dapat diukur, maka setiap tujuan pembelajaran harus ditentukan pula indikator-

indikator pembelajarannya. Materi pembelajaran dipilih sesuai dengan tujuannya. 

Materi-materi yang tidak sesuai dengan tujuan harus dihindari. Guru juga harus terampil 

memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan materi, metode pembelajaran 

sebaiknya bervariasi dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat. Instrumen 

penilaian penting disusun setelah guru menetapkan tujuan, materi, metode dan alat 

pembelajaran. Hal yang harus diperhatikan oleh guru adalah bahwa antara tujuan, 

materi, metode dan alat, serta penilaian harus ada kesesuaian dan keterkaitan.  
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Perencanaan Pembelajaran Fiqih 

Guru yang baik akan selalu berusaha agar pembelajaran yang dilakukannya berhasil. 

Salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan tersebut adalah penyusunan 

perencanaan pembelajaran. Perencanaan perlu dibuat sebelum melaksanakan proses 

pembelajaran agar kegiatan pembelajaran terarah. Perencanaan perlu dibuat dengan 

baik, karena pembelajaran melibatkan banyak faktor di dalamnya, sehingga harus 

dikoordinir agar pembelajaran mempunyai arah yang jelas. Menurut Hamalik (2012, 

hlm.135) bahwa perencanaan pembelajaran berfungsi memberi guru pemahaman yang 

jelas tentang tujuan pendidikan dan hubungannya dengan pembelajaran yang 

dilaksanakan  untuk mencapai tujuan tersebut.  

Perencanaan pembelajaran merupakan proses untuk memproyeksikan langkah-

langkah tertentu untuk mengkoordinasi unsur-unsur pembelajaran agar pelaksanaan 

pembelajaran mencapai hasil yang diharapkan (Sudjana 2008, hlm. 136). Perencanaan 

pembelajaran dibuat oleh guru sebelum mengajar, bukan sebaliknya dibuat setelah 

mengajar.  

Permendiknas No.41 Tahun 2007 tentang standar proses menyebutkan bahwa 

perencanaan pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP). Silabus memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, 

materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, 

penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. RPP merupakan penjabaran dari silabus 

yang memuat komponen identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi 

dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, 

alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran (pendahuluan, inti, dan 

penutup), penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Prinsip-prinsip yang harus 

diperhatikan dalam menyusun RPP adalah memperhatikan perbedaan individu siswa, 

mendorong partisipasi aktif siswa, mengembangkan budaya membaca dan menulis, 
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memberikan umpan balik dan tindak lanjut, keterkaitan dan keterpaduan, dan 

menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. 

 

Tujuan Pembelajaran Fiqih 

Fiqih merupakan salah satu aspek dalam Pendidikan Agama Islam. Menurut Arief 

(2002, hlm. 72) tujuan pendidikan dalam Islam secara umum adalah membentuk pribadi 

muslim yang selalu taat beribadah kepada Allah swt. Tafsir (2000b, hlm. 15) 

menyebutkan bahwa pada dasarnya pendidikan bertujuan untuk mewujudkan manusia 

yang sehat, kuat, berketerampilan, cerdas, dan hatinya berkembang dengan sempurna. 

Dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan adalah dapat membawa siswa ke arah 

tingkat kedewasaan, yaitu  membawa siswa agar dapat mandiri dalam hidupnya di 

tengah-tengah masyarakat (Jalaluddin dan Abdullah Idi 2011, hlm.142). 

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 telah 

menggariskan bahwa tujuan pembelajaran fiqih di madrasah tsanawiyah sebagai 

berikut: 

Pembelajaran fiqih di Madrasah Tsanawiyah bertujuan untuk membekali peserta 

didik agar dapat: (1) mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam 

dalam mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia dengan 

Allah yang diatur dalam fiqih ibadah dan hubungan manusia dengan sesama 

yang diatur dalam fiqih muamalah. (2) Melaksanakan dan mengamalkan 

ketentuan hukum Islam dengan benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah 

dan ibadah sosial. Pengalaman tersebut diharapkan menumbuhkan ketaatan 

menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam 

kehidupan pribadi maupun sosial. 

 

Tujuan pembelajaran fiqih di madrasah tsanawiyah diarahkan agar siswa dapat 

mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam dan tata cara pelaksanaannya, 

kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengaplikasian hukum 

Islam tersebut diharapkan akan membentuk siswa menjadi pribadi muslim yang selalu 

taat menjalankan syariat Islam baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.  
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Pendidik Pembelajaran Fiqih 

Melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu merupakan salah satu kewajiban 

guru. Proses pembelajaran dapat dilakukan di dalam kelas dan di luar kelas. Umumnya, 

proses pembelajaran di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal dilaksanakan di 

dalam kelas. Pembelajaran di kelas memerlukan kemampuan guru dalam mengelola 

dengan sebaik-baiknya agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Salah satu 

pengelolaan yang dapat dilakukan adalah dengan mengatur tempat duduk dan 

mengelompokkan siswa sesuai dengan karakteristik psikologisnya. Misalnya, emosi 

mempunyai pengaruh terhadap proses belajar seseorang. Emosi positif akan 

mempercepat proses belajar dan mencapai hasil belajar yang lebih baik, sebaliknya 

emosi negatif dapat memperlambat belajar atau bahkan menghentikannya sama sekali. 

Karena itu, proses pembelajaran yang berhasil haruslah dimulai dengan menciptakan 

emosi positif pada diri siswa. Usaha menciptakan emosi positif pada diri siswa dapat 

dilakukan dengan cara antara lain dengan menciptakan lingkungan belajar yang 

menyenangkan. Oleh karena itu untuk menjadi seorang guru dibutuhkan beberapa 

persyaratan yang harus dipenuhi, baik syarat akademis maupun nonakademis. 

Arief (2002, hlm. 74), ”...menjadi pendidik tidaklah mudah, sebab pendidik 

memegang peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan. Pertanggungjawaban 

hasil pendidikan terletak di tangan pendidik. Peranan mereka tidak kurang pentingnya 

pada taraf pendidikan selanjutnya. Oleh sebab itu tanggung jawab pendidik berat tetapi 

mulia”. 

Yusuf sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin dan Abdullah Idi (2011, hlm.145) 

menyebutkan bahwa pendidik adalah individu yang mampu melaksanakan tindakan 

mendidik dalam satu situasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Profesionalisme guru harus didukung oleh tiga hal yang amat penting, yaitu 

keahlian, komitmen, dan keterampilan (Suparlan 2006, hlm.75). Individu yang menjadi 
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pendidik harus memenuhi syarat antara lain orang dewasa yang bertanggung jawab, 

sehat jasmani dan rohani, mampu berdiri sendiri, dan mampu menanggung resiko dari 

segala perbuatannya (Jalaluddin dan Abdullah Idi 2011, hlm.145). 

Guru menjadi salah satu komponen manusiawi dalam pembelajaran Fiqih yang 

ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang 

pembangunan. Oleh karena itu guru yang merupakan salah satu unsur di bidang 

pendidikan harus berperan serta secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai 

tenaga profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. 

Mastuhu (1999, hlm.61) menyatakan bahwa pendidikan madrasah akan mampu 

memberikan sumbangan yang berarti jika disertai dengan metodologi modern dan 

Islami. Untuk itu diperlukan guru yang mampu mendidik dan mengajar dengan 

metodologi yang sesuai dengan tantangan zaman siswa. 

”Kegiatan belajar mengajar di sekolah merupakan perpaduan dari unsur tujuan, 

perilaku siswa dan pribadi guru” (Riduwan 2005, hlm193). Pendapat ini 

menggambarkan bahwa ada keterkaitan antara perilaku siswa dalam belajar dengan 

kepribadian guru yang ditampilkannya dalam proses belajar mengajar. Sebab 

kepribadian guru akan menjadi semacam penggerak bagi siswa, sehingga siswa akan 

termotivasi melihat penampilan kepribadian guru tersebut.  

”Kepribadian   guru    berpengaruh    secara  langsung dan kumulatif terhadap 

perilaku siswa. Perilaku yang berpengaruh itu antara lain: kebiasaan belajar, motivasi, 

disiplin dan hasrat belajar” (Riduwan 2005, hlm.192).   

 

Materi Pembelajaran Fiqih 

Materi pembelajaran merupakan unsur inti yang ada dalam kegiatan belejar mengajar, 

karena materi pembelajaran itulah yang diupayakan untuk dikuasai oleh siswa. Agar 
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siswa dapat menguasai materi pembelajaran, diperlukan alat dan sumber. Walaupun alat 

dan sumber berfungsi sebagai alat bantu, tetapi keberadaannya tetap penting. 

Guru tidak cukup hanya mempunyai kemampuan membuat rumusan tujuan 

pembelajaran, guru juga harus menguasai bahan pembelajaran (Tafsir 2000b, hlm. 21) 

Secara umum ruang lingkup materi pembelajaran fiqih di madrasah tsanawiyah 

meliputi aspek ibadah dan aspek muamalah. Aspek ibadah meliputi taharah, salat fardu, 

salat sunnah, salat dalam keadaan darurat, sujud, azan dan iqamah, zikir dan doa setelah 

salat, puasa, zakat, haji dan umrah, kurban dan akikah, makanan, perawatan jenazah, 

dan ziarah kubur. Aspek muamalah meliputi jual beli, qirad, riba, pinjam-meminjam, 

utang piutang, borg, dan upah (Permenag RI No. 2/2008). 

Secara rinci ruang lingkup materi tersebut dituangkan dalam standar kompetensi 

dan kompetensi dasar. Adapun standar kompetensi dan kompetensi dasar pembelajaran 

Fiqih di Madrasah Tsanawiyah sebagai berikut: 

Tabel 2.1, Materi pembelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah 

Kelas Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

VII 1 (satu) 1. Melaksanakan 

ketentuan 

taharah (bersuci) 

1.1. Menjelaskan macam-macam najis dan 

tatacara taharahnya (bersucinya) 

1.2. Menjelaskan hadas kecil dan tatacara 

taharahnya  

1.3. Menjelaskan hadas besar dan tatacara 

taharahnya   

1.4. Mempraktikkan bersuci dari najis dan 

hadas 

  2. Melaksanakan 

tatacara salat 

fardu dan sujud 

sahwi 

2.1. Menjelaskan tatacara salat lima waktu  

2.2. Menghafal bacaan-bacaan salat lima 

waktu 

2.3. Menjelaskan ketentuan waktu salat 

lima waktu  

2.4. Menjelaskan ketentuan sujud sahwi 

2.5. Mempraktikkan salat lima waktu dan 

sujud sahwi 

 

 

 

 

 

 



48 

 

Kelas Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

VII 1 (satu) 3. Melaksanakan 

tatacara azan, 

iqamah, dan salat 

jamaah 

3.1. Menjelaskan ketentuan azan dan 

iqamah  

3.2. Menjelaskan  ketentuan salat 

berjamaah  

3.3. Menjelaskan ketentuan makmum 

masbuk 

3.4. Menjelaskan cara mengingatkan imam 

yang lupa 

3.5. Menjelaskan cara mengingatkan imam 

yang batal 

3.6. Mempraktikkan azan, iqamah, dan salat 

jamaah 

  4. Melaksanakan 

tatacara berzikir 

dan berdoa 

setelah salat 

4.1. Menjelaskan tatacara berzikir dan 

berdoa setelah  salat 

4.2. Menghafalkan bacaan zikir dan doa 

setelah salat   

4.3. Mempraktikkan zikir dan doa 

VII 2 (dua) 1. Melaksanakan 

tatacara salat 

wajib selain salat 

lima waktu 

1.1. Menjelaskan ketentuan salat dan 

khutbah Jumat  

1.2. Mempraktikkan khutbah dan salat 

Jumat 

1.3. Menjelaskan ketentuan salat jenazah  

1.4. Menghafal bacaan-bacaan salat jenazah   

1.5. Mempraktikkan salat jenazah  

  2. Melaksanakan 

tatacara salat 

jama’, qhasar, 

dan jama’ qasar 

serta salat dalam 

keadaan darurat 

2.1. Menjelaskan ketentuan salat jama’, 

qashar dan  jama’ qashar 

2.2. Mempraktikkan salat jama’, qashar 

dan  jama’ qashar 

2.3. Menjelaskan ketentuan salat dalam 

keadaan darurat ketika sedang sakit dan 

di kendaraan 

2.4. Mempraktikkan salat dalam keadaan 

darurat ketika sedang sakit dan di 

kendaraan 

  3. Melaksanakan 

tatacara salat 

sunnah muakkad 

dan ghairu 

muakkad 

3.1. Menjelaskan ketentuan salat sunnah 

muakkad 

3.2. Menjelaskan macam-macam salat 

sunnah muakkad  

3.3. Mempraktikkan salat sunnah muakkad 

3.4. Menjelaskan ketentuan salat sunnah 

ghairu muakkad 

3.5. Menjelaskan macam-macam salat 

sunnah ghairu muakkad     

3.6. Mempraktikkan salat sunnah ghairu 

muakkad 

VIII 1 (satu) 1. Melaksanakan 

tata cara sujud di 

luar salat 

1.1 Menjelaskan ketentuan sujud syukur 

dan tilawah   

1.2 Mempraktikkan sujud syukur dan 

tilawah 
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Kelas Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

  2. Melaksanakan 

tatacara puasa 

2.1 Menjelaskan  ketentuan puasa  

2.2 Menjelaskan macam-macam puasa  

  3. Melaksanakan 

tatacara zakat 

3.1. Menjelaskan ketentuan zakat fitrah dan  

zakat maal 

3.2. Menjelaskan orang yang berhak 

menerima zakat   

3.3. Mempraktikkan pelaksanaan zakat 

fitrah dan maal 

VIII 2 (dua) 1. Memahami 

ketentuan 

pengeluaran  

harta di luar zakat 

1.1. Menjelaskan ketentuan-ketentuan 

shadaqah, hibah dan hadiah 

1.2. Mempraktikkan sedekah, hibah dan 

hadiah 

  2. Memahami 

hukum Islam 

tentang haji dan 

umrah  

2.1. Menjelaskan ketentuan ibadah haji dan 

umrah 

2.2. Menjelaskan macam-macam haji     

2.3. Mempraktikkan tatacara ibadah haji 

dan umrah  

  3. Memahami 

hukum Islam 

tentang makanan 

dan minuman 

3.1. Menjelaskan jenis-jenis  makanan dan 

minuman halal 

3.2. Menjelaskan manfaat mengkonsumsi 

makanan dan minuman halal 

3.3. Menjelaskan  jenis-jenis makanan dan 

minuman haram 

3.4. Menjelaskan bahayannya 

mengkonsumsi makanan dan minuman 

haram 

3.5. Menjelaskan jenis-jenis  binatang yang 

halal dan haram dimakan     

IX 1 (satu) 1. Memahami tata 

cara 

penyembelihan, 

kurban, dan 

akikah 

1.1. Menjelaskan ketentuan penyembelihan 

binatang 

1.2.  Menjelaskan ketentuan kurban 

1.3. Menjelaskan ketentuan akikah   

1.4. Mempraktikkan tatacara kurban dan 

akikah 

  2. Memahami 

tentang 

muamalah 

2.1. Menjelaskan ketentuan jual beli 

2.2. Menjelaskan ketentuan qiradh  

2.3. Menjelaskan jenis-jenis riba    

2.4. Mendemonstrasikan ketentuan 

pelaksanaan jual beli, qiradh, dan riba 

IX 2 (dua) 1. Memahami 

muamalah di luar 

jual beli  

1.1. Menjelaskan ketentuan pinjam 

meminjam  

1.2. Menjelaskan ketentuan  utang piutang, 

gadai, dan borg   

1.3. Menjelaskan ketentuan  upah 

1.4. Mendemonstrasikan ketentuan tata cara 

pelaksanaan pinjam meminjam, utang 

piutang, gadai dan borg serta 

pemberian upah    

 

 



50 

 

Kelas Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

IX 2 (dua) 2. Melaksanakan 

tatacara 

perawatan 

jenazah dan 

ziarah kubur 

2.1. Menjelaskan  ketentuan  tentang 

pengurusan jenazah, takziyah dan 

ziarah kubur 

2.2. Menjelaskan ketentuan-ketentuan harta 

si mayat (waris)   

2.3. Mempraktikkan tatacara pengurusan 

jenazah 

(Permenag No. 2 Tahun 2008) 

 

Metode Pembelajaran Fiqih 

Komponen yang tidak kalah penting dalam pembelajaran Fiqih adalah metode. 

Djamarah (2010, hlm. 46) menyebutkan, ”Metode merupakan suatu cara yang 

dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.  

Sadar atau tidak, guru memengaruhi siswanya melalui metode dan strategi 

pembelajarannya yang digunakannya (Langgulung 2002, hlm.237). Pemilihan dan 

penggunaan metode yang sesuai dengan tujuan sangat diperlukan agar tercipta 

pembelajaran yang efektif, sehingga dibutuhkan kemampuan guru memilih dan 

menggunakan metode sesuai dengan tujuan, materi, situasi dan kondisi pembelajaran. 

Guru yang tidak memperhatikan metode yang digunakan menjadi salah satu masalah 

pembelajaran, misal guru yang lebih sering menggunakan metode ceramah satu arah 

dalam pembelajaran Fiqih akan mengakibatkan siswa menjadi bosan dan tidak 

menghiraukan materi yang disampaikan oleh guru. Zuhairini (2004, hlm. 94) 

menyebutkan bahwa agar proses pembelajaran menjadi aktif, maka harus menggunakan 

metode yang menitikberatkan pada keaktifan siswa dan melibatkan berbagai potensi 

siswa baik yang bersifat fisik, mental, emosional, maupun intelektual untuk mencapai 

tujuan pendidikan yang berhubungan dengan wawasan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik secara optimal. 

Banyak metode yang dapat dipakai, antara lain: pembiasaan, keteladanan, 

pemberian ganjaran, pemberian hukuman, ceramah, tanya jawab, diskusi, sorogan, 



51 

 

bandongan, mudzakaroh, kisah, pemberian tugas, karya wisata, eksperimen, 

drill/latihan, sosiodrama, simulasi, kerja lapangan, demonstrasi, dan kerja kelompok 

(Arief 2002, hlm.110-200). Beberapa metode mengajar yang dapat digunakan oleh guru 

menurut Basyiruddin Usman (2002, hlm.33-34) antara lain: ceramah, diskusi, tanya 

jawab, demonstrasi dan eksperimen, resitasi, kerja kelompok, sosio drama dan bermain 

peran, karywa wisata, drill, dan sistem beregu. Al-Nahlawi sebagaimana dikutip Tafsir 

(2000, hlm.135) menyebutkan bahwa beberapa metode yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran adalah metode hiwar (percakapan) Qurani dan Nawabi, metode kisah 

Qurani dan Nawabi, metode amtsal (perumpamaan) Qurani dan Nawabi, metode 

keteladanan, metode pembiasaan, metode ’ibrah (pelajaran) dan mau’izah (nasehat), 

metode targhib (janji) dan tarhib (ancaman). 

Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar sebagaimana dikutip oleh Arief (2002, hlm. 

109) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam memilih 

dan mengaplikasikan sebuah metode, yaitu: tujuan yang hendak dicapai, kemampuan 

guru, siswa, situasi dan kondisi pembelajaran berlangsung, fasilitas yang tersedia, dan 

waktu yang tersedia, serta kebaikan dan kekurangan sebuah metode. 

Guru dapat memilih metode yang tepat digunakan. Pemilihan metode harus 

memperimbangkan antara lain keadaan siswa, tujuan yang hendak dicapai, situasi, alat-

alat yang tersedia, kemampuan guru, dan sifat materi pembelajaran (Tafsir 2000b, 

hlm.33-34). Basyiruddin Usman (2002, hlm.32) menyebutkan bahwa pemakaian metode 

pembelajaran harus sesuai dan selaras dengan karakteristik siswa, materi, kondisi 

lingkungan di mana pembelajaran berlangsung. 

”Pendidik perlu memilih metode atau teknik penyajian yang tidak saja sesuai 

dengan bahan atau isi pendidikan yang akan disampaikan, namun disesuaikan dengan 

kondisi anak didiknya.” (Jalaluddin dan Abdullah Idi 2011, hlm.147). Tafsir (2000b, 

hlm.33-34) menyebutkan tentang pertimbangan yang harus diperhatikan oleh guru 
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ketika memilih metode pembelajaran, yaitu: keadaan siswa, tujuan yang akan dicapai, 

situasi, alat-alat yang tersedia, kemampuan guru, dan sifat bahan pembelajaran. 

Metode menjadi komponen yang memiliki fungsi yang sangat menentukan, 

keberhasilan implementasi strategi pembelajaran sangat tergantung pada cara guru 

menggunakan metode pembelajaran, karena suatu strategi hanya mungkin dapat 

diimplementasikan melalui penggunaan metode pembelajaran. Oleh karena itu, setiap 

guru perlu memahami secara baik peran dan fungsi metode dalam proses pembelajaran. 

 

Penilaian Pembelajaran Fiqih 

Keberhasilan pembelajaran Fiqih dapat dapat diketahui dengan melakukan penilaian. 

Selain itu, dengan penilaian guru juga dapat mengetahui kinerja serta kekurangan-

kekurangan dalam pembelajaran. Tola (2003, hlm.4) menjelaskan bahwa penilaian 

merupakan proses penting dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar. 

Penilaian selain dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar, juga 

untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiens suatu program pendidikan. 

Penilaian hasil pendidikan di sekolah cukup penting artinya bagi pendidikan, 

sehingga penilaian perlu diadakan. Penilaian dilakukan terhadap kemampuan siswa 

dalam menguasai materi pembelajaran yang telah diberikan. Nilai diberikan untuk 

menyatakan tingkat penguasaan siswa, yang biasanya dalam bentuk angka (Tafsir 

2000a, hlm.40-41). 

Penilaian dalam pembelajaran bukan hanya sekedar untuk mengukur 

keberhasilan siswa dalam pencapaian hasil belajar atau prestasi belajar, tetapi juga 

untuk mengumpulkan informasi tentang proses pembelajaran yang dilakukan setiap 

siswa. Oleh karena itu, setiap guru tidak hanya menggunakan teknik tes sebagai alat 

penilaian, tetapi juga perlu menggunakan teknik nontes. 
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Penilaian yang dilakukan harus menyeluruh meliputi aspek kognitif 

(pengetahuan), aspek afektif (sikap), dan aspek psikomotor (keterampilan). 

1. Teknik Penilaian Kognitif 

Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak).  Ranah 

kognitif berhubungan dengan kemampuan berfikir, termasuk di dalamnya 

kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan 

kemampuan mengevaluasi. Dalam ranah kognitif itu terdapat enam aspek atau 

jenjang proses berfikir, mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang yang 

paling tinggi. Keenam jenjang atau aspek yang dimaksud adalah kemampuan 

menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan 

mengevaluasi (Sukmadinata 2005, hlm.7-39). 

Menurut Asrori (2008, hlm.147), ”Bentuk teknik penilaian kognitif adalah tes 

atau pertanyaan lisan di kelas, uraian obyektif, portopolio dan  performans”. Oleh 

karena itu, teknik penilaian yang dipilih guru harus dapat mengukur tingkat ingatan, 

pemahaman, penerapan, analisis, dan sintesis siswa. 

2. Teknik Penilaian Afektif 

”Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai yang 

mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai” 

(Sukmadinata  2005, hlm.46). Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada siswa 

dalam berbagai tingkah laku seperti perhatiannnya terhadap mata pelajaran, 

kedisiplinannya di sekolah, motivasinya yang tinggi untuk tahu lebih banyak, 

penghargaan atau rasa hormatnya terhadap guru, dan sebagainya. 

Ranah afektif  sulit diukur seperti halnya ranah kognitif, karena dalam ranah 

afektif kemampuan yang diukur adalah menerima atau memperhatikan, merespon,  

menghargai, mengorganisasi, dan karakteristik suatu nilai. Olek karena itu menurut 

teknik penilaian yang digunakan guru adalah menggunakan skala untuk mengukur 
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ranah afektif  seseorang terhadap kegiatan suatu objek di antaranya skala sikap 

(Arikunto 2009, hlm.219). Hasil dari pola ini berupa kategori sikap, yakni positif, 

negatif, dan netral.  

Teknik penilaian yang harus dikembangkan guru untuk menilai kompetensi 

siswa dalam ranah afektif adalah menyangkut sikap dan minat siswa dalam belajar. 

Secara teknis Arikunto (2009, hlm.220) menjelaskan teknik penilaian ranah afektif 

dapat dilakukan melalui dua hal yaitu laporan diri oleh siswa yang biasanya 

dilakukan dengan pengisian angket, dan pengamatan sistematis oleh guru terhadap 

afektif siswa dan perlu lembar pengamatan. 

Teknik penilaian afektif dapat dilakukan dengan melakukan penilaian 

terhadap kemampuan siswa dalam hal-hal sebagai berikut: 

1) Menerima (memperhatikan), meliputi kepekaan terhadap kondisi, gejala,  

kesadaran, kerelaan, dan mengarahkan perhatian. 

2) Merespon,  meliputi merespon secara  diam-diam, bersedia merespon, merasa  

puas  dalam merespon, dan mematuhi peraturan. 

3) Menghargai, meliputi menerima suatu nilai, mengutamakan suatu nilai, dan  

komitmen terhadap nilai. 

4) Mengorganisasi, meliputi mengkonseptualisasikan nilai, memahami hubungan 

abstrak, dan mengorganisasi sistem suatu nilai. 

3. Teknik Penilaian Psikomotorik 

Ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau 

skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar 

tertentu  (Sukmadinata 2005, hlm.48). Ranah psikomotor  berhubungan dengan 

aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan 

sebagainya. Teknik penilaian yang dapat dikembangkan dalam ranah psikomotorik 

menurut Arikunto (2009, hlm.223) sebagai berikut: 
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1) Pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses 

pembelajaran praktik berlangsung. 

2) Sesudah mengikuti pembelajaran, yaitu dengan jalan memberikan tes kepada 

peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 

3) Beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan 

kerjanya.  

 

Teknik penilaian psikomotorik dapat dilakukan dengan menggunakan 

observasi   atau pengamatan (Rasyid 2008, hlm.113). Observasi  sebagai alat 

penilaian banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses 

suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun 

dalam situasi buatan. Dengan kata lain, observasi dapat mengukur atau menilai 

hasil dan proses belajar psikomotorik, seperti tingkah laku siswa ketika praktik 

shalat, kegiatan diskusi siswa, partisipasi siswa dalam simulasi, dan penggunaan 

alat-alat ketika belajar. 

Observasi  dilakukan pada saat proses kegiatan itu berlangsung. Pengamat 

terlebih dahulu harus menetapkan kisi-kisi  tingkah laku apa yang akan diobservasi, 

lalu dibuat pedoman agar memudahkan dalam pengisian observasi. Pengisian hasil 

observasi dalam pedoman yang dibuat sebenarnya dapat diisi secara bebas dalam 

bentuk uraian mengenai  tingkah laku   yang tampak  untuk diobservasi, bisa pula 

dalam bentuk memberi tanda cek (√) pada kolom jawaban hasil observasi. (Rasyid 

2008, hlm.118) 

 

Environmental Input Pembelajaran Fiqih 

Environmental input yaitu kondisi sosial, ekonomi, filsafat masyarakat dan sejenisnya 

(Saputro 2005, hlm.4). Banyak guru sebenarnya telah menyadari bahwa lingkungan 

pembelajaran turut memengaruhi keberhasilan pembelajaran. Sebenarnya lingkungan 

tidak hanya memengaruhi pembelajaran pada diri siswa, tetapi juga sekaligus 

memengaruhi pembelajaran pada diri guru. Modifikasi lingkungan belajar dan 



56 

 

pembelajaran yang sederhana sekalipun dapat membawa manfaat dalam keberhasilan 

proses belajar mengajar di kelas. Lingkungan pembelajaran tentu saja dibentuk dari 

komponen-komponen sehingga menjadi satu kesatuan. Penataan lingkungan 

pembelajaran yang baik harusnya memperhatikan tingkat kelas (level), kepribadian guru 

yang baik, materi pembelajaran, hingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai.  Bila anda 

ingin membuat lingkungan pembelajaran berkontribusi pada keberhasilan pembelajaran 

siswa dan pengajaran yang di lakukan, maka penataan lingkungan belajar harus 

dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. ”Lingkungan yang terdapat dalam sistem 

pendidikan Islam terdiri dari lima komponen yaitu lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan individu, serta lingkungan negara” (Arief 

2002, hlm.76). DePorter dan Mike Hernacki (2005, hlm.66) menyebutkan bahwa 

lingkungan yang ditata dengan baik akan menjadi sarana yang bernilai dalam 

membangun dan mempertahankan sikap positif. Pengaturan lingkungan merupakan 

langkah pertama yang efektif untuk mengatur pengalaman belajar secara keseluruhan. 

Zuhairini, dkk (2009, hlm.173), ”Lingkungan merupakan salah satu faktor 

pendidikan yang ikut serta menentukan corak pendidikan Islam, yang tidak sedikit 

pengaruhnya terhadap anak didik. Lingkungan yang dimaksud di sini ialah lingkungan 

yang berupa keadaan sekitar yang memengaruhi pendidikan anak.” Hamalik (2012, 

hlm.195-196) menyatakan bahwa lingkungan merupakan faktor kondisional yang 

memengaruhi tingkah laku individu dan merupakan faktor belajar yang penting.  

Lingkungan pembelajaran yang baik di sebuah kelas akan membawa manfaat 

lain bagi sekolah. Seluruh siswa yang ada di dalamnya akan meningkat rasa tanggung 

jawabnya untuk belajar (responsibilitas), merasa bahwa ia selalu berada dalam situasi 

yang adil dan terjamin rasa keadilannya. Selanjutnya akan terbentuk perasaan positif 

tentang sekolah dan pembelajaran yang digelutinya. 
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Proses Pembelajaran Fiqih 

Proses pendidikan harus dilaksanakan dengan memanfaatkan semua komponen yang 

terkait dengannya agar mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Komponen-

komponen tersebut saling berkaitan dan saling memengaruhi dengan fungsinya masing-

masing, tetapi tetap dengan tujuan yang sama untuk mencapai hasil yang sebaik-

baiknya.  

Konsep belajar dan mengajar menjadi padu dalam satu kegiatan ketika terjadi 

interaksi antara guru siswa atau siswa siswa dalam pengajaran yang berlangsung. Di 

sinilah belajar dan mengajar bermakna sebagai suatu proses pembelajaran (Sudjana 

2008, hlm.28). 

Proses pembelajaran akan terjadi apabila ada interaksi dan komunikasi antara guru 

dan siswa. Tidak semua interaksi dan komunikasi merupakan proses pembelajaran. 

Interaksi dan komunikasi merupakan proses pembelajaran apabila dilaksanakan dengan 

bimbingan guru dengan alur kegiatan dimulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, 

dan kegiatan penutup. 

Segi transformasi (proses) pendidikan meliputi: kurikulum atau materi 

pembelajaran, metode mengajar dan teknik penilaian, sarana atau media, sistem 

administrasi, guru dan unsur-unsur personal lainnya yang terlibat dalam proses 

pendidikan (Sudijono 2008, hlm.27). 

Proses pembelajaran juga berkaitan dengan sistem administrasi dan unsur personal 

lainnya. Proses pembelajaran akan berjalan baik apabila didukung oleh sistem 

administrasi yang baik pula. Sistem administrasi akan menjadi baik apabila didukung 

oleh personal-personal yang kompeten sesuai dengan bidang tugasnya. 

Dalam aktivitas pendidikan ada enam faktor pendidikan yang dapat membentuk 

pola interaksi atau saling memengaruhi namun faktor integratirnya terutama terletak 

pada pendidik dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Keenam faktor 
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pendidikan tersebut meliputi: faktor tujuan, faktor pendidik, faktor peserta didik, faktor 

isi/materi, faktor metode pendidikan, dan faktor situasi lingkungan (Ihsan 1996, hlm.7-

10). 

Komponen proses pembelajaran saling memengaruhi antara satu dan lainnya. 

Walaupun demikian, kemampuan guru masih menjadi faktor dominan dalam 

pelaksanaannya. Selain guru, situasi lingkungan juga berpengaruh besar terhadap 

keberhasilan proses pembelajaran. Situasi yang bising, panas, dan kotor akan 

mengganggu proses pembelajaran. Oleh karena itu, situasi lingkungan belajar harus 

dikondisikan setenang dan senyaman mungkin agar proses pembelajaran dapat 

berlangsung dengan lancar. 

Selain faktor pendekatan, masih banyak faktor lain yang ikut menentukan 

keberhasilan proses pembelajaran, antara lain kurikulum, program pengajaran, kualitas 

guru, materi, strategi, sumber belajar, dan teknik penilaian (Muslich 2009, hlm.40). 

Ada faktor pendekatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang turut 

menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Pendekatan yang dilakukan harus lebih 

berpihak kepada siswa, artinya pendekatan tersebut lebih menyentuh ke siswa, lebih 

menempatkan siswa sebagai pelaku belajar, sedangkan guru hanya sebagai motivator, 

fasilitator, dan organisator. 

Khodijah (2011, hlm.199) menyatakan, ”Suatu pembelajaran dikatakan berhasil 

bila mencapai hasil yang diharapkan.” Keberhasilan suatu proses pembelajaran dapat 

diukur dari pencapaian tujuannya. Tujuan pembelajaran yang merupakan hasil yang 

diharapkan dapat dilihat atau diukur melalui indikator-indikatornya. Apabila indikator-

indikator tersebut tercapai maka dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran berhasil. 

Sukardi (2013, hlm.24) menyebutkan bahwa secara umum kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan oleh seorang guru meliputi tiga kegiatan pokok, yaitu kegiatan 

pendahuluan (awal), kegiatan ini, dan kegiatan penutup. Rincian kegiatan dalam proses 
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pembelajaran sebagaimana telah diatur Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, 

yaiut: 

1. Kegiatan pendahuluan 

Kegiatan pendahuluan meliputi: mempersiapkan siswa, apersepsi, 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan cakupan materi. 

2. Kegiatan inti 

Kegiatan inti meliputi: eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Kegiatan 

eksplorasi antara lain melibatkan siswa untuk mencari informasi, menggunakan 

beragam pendekatan, media, dan sumber. Kegiatan elaborasi meliputi memfasilitasi 

siswa melakukan kegiatan melalui tugas-tugas yang bermakna. Kegiatan konfirmasi 

meliputi memberikan umpan balik dan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan 

elaborasi siswa. 

3. Kegiatan penutup 

Kegiatan penutup meliputi: membuat rangkuman atau simpulan, melakukan 

penilaian, tindak lanjut, dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

Pengkajian terhadap pengukuran proses pembelajaran dapat dilakukan dengan 

memperhatikan perencanaan dan persiapan pembelajaran melibatkan siswa, motivasi 

belajar siswa, penggunaan multimetode dan multimedia, penilaian melibatkan siswa, 

pembelajaran melibatkan semua siswa, pembelajaran menyenangkan, dan kecukupan 

sarana belajar. 

 

Output Pembelajaran Fiqih 

Secara mudah dapat dikatakan bahwa hasil pembelajaran adalah siswa yang telah 

menjadi bahan jadi setelah melalui tahapan transformasi atau pemrosesan, yaitu 
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kegiatan belajar mengajar. Kualitas proses pembelajaran sangat penting untuk 

memperoleh hasil yang baik. 

Arikunto (2009, hlm.295): ”Siswa yang sudah dimasukkan ke dalam alat 

pemrosesan, yaitu transformasi, dan sudah menjadi bahan jadi, dikenal dengan istilah 

hasil atau keluaran (output).” 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku akibat belajar. Perubahan perilaku 

disebabkan karena mencapai penguasaan atas sejumlah bahan yang diberikan dalam 

proses belajar mengajar. Pencapaian tersebut didasarkan atas tujuan yang telah 

ditetapkan. Hasil tersebut dapat berupa perubahan dalam aspek kognitif, afektif, maupun 

psikomotorik (Purwanto 2009, hlm.46). 

Perubahan perilaku siswa setelah belajar merupakan hasil belajar. Siswa setelah 

mengikuti proses pembelajaran akan mencapai penguasaan materi pembelajaran yang 

diberikan, penguasaan materi menyebabkan perubahan perilaku siswa. Perubahan 

perilaku harus selalu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Perubahan perilaku siswa harus mencakup perubahan dalam aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik.  

Tipe hasil belajar menurut Bloom, dkk sebagaimana dikutip oleh Sudjana (2008, 

hlm.55) ada tiga, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiganya merupakan satu 

kesatuan yang tidak terpisah-pisahkan, dan merupakan hubungan hirarki. 

Tipe hasil belajar menurut Gagne sebagaimana dikutip oleh Sudjana (2008, 

hlm.55) ada lima, yaitu: kemahiran intelektual (kognitif), informasi verbal, mengatur 

kegiatan intelektual (strategi kognitif), sikap, dan keterampilan motorik. 

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa tipe hasil belajar siswa setelah 

mengikuti proses pembelajaran ada tiga tipe, yaitu  kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Ketiga tipe tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, sehingganya tidak bisa dipisah-

pisahkan. Hasil belajar tidak hanya pada satu tipe saja, tetapi harus menyeluruh pada 
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ketiga aspeknya. Apabila perubahan perilaku telah mencakup ketiga aspek tersebut, 

barulah dapat dikatakan hasil belajar telah tercapai. 

a. Tipe kognitif, tipe hasil belajar ini menyangkut aspek pengetahuan (kognitif). Terjadi 

perubahan tingkat pengetahuan siswa. Siswa yang semula tidak tahu menjadi tahu.  

b. Tipe afektif, tipe hasil belajar ini menyangkut aspek sikap (afektif). Perubahan 

perilaku hasil belajar menyangkut sikap siswa. Siswa yang semula selalu datang 

terlambat, berubah menjadi selalu datang tepat waktu.  

c. Tipe psikomotor, tipe hasil belajar ini berkaitan dengan aspek psikomotor yang 

meliputi skill (keterampilan) dan kemampuan. Siswa yang semula tidak bisa 

berwudlu berubah menjadi bisa berwudlu.  

Proses pembelajaran dikatakan berhasil dengan baik apabila sebagian besar 

(76% lebih) bahan pembelajaran yang diajarkan dikuasai oleh siswa (Djamarah 2010, 

hlm.107). Kajian terhadap pengukuran proses pembelajaran dapat dilakukan dengan 

memperhatikan bentuk perubahan tingkah laku, pengaplikasian dalam kehidupan, tahan 

lama diingat, dan perubahan diperoleh melalui proses pembelajaran. 

 

Faktor yang Memengaruhi Pembelajaran Fiqih 

Pelaksanaan pembelajaran Fiqih tidak semudah seperti yang direncanakan. Semua yang 

telah direncanakan dan dianggap telah matang ternyata pada pelaksanaannya masih 

ditemui hambatan-hambatan, walaupun ada juga faktor lain yang mendukung 

pelaksanaan pembelajaran Fiqih. Faktor penghambat dan pendukung pembelajaran 

Fiqih pada umumnya juga merupakan faktor-faktor yang memengaruhi proses belajar 

mengajar pada mata pelajaran lainnya, karena pembelajaran Fiqih suatu proses, maka 

keberhasilannyapun ditentukan oleh berbagai faktor. 

Suryabrata sebagaimana dikutip oleh Khodijah (2011, hlm.65-68) menyatakan 

bahwa faktor yang memengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: 



62 

 

1. Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri siswa, meliputi: faktor fisiologi dan faktor 

psikologis. Faktor fisiologi meliputi keadaan jasmani dan fungsi-funsi fisiologis 

tertentu. Faktor psikologis meliputi minat, motivasi, memori, dan emosi. 

2. Faktor-faktor yang berasal dari luar diri siswa, meliputi: faktor sosial dan faktor 

nonsosial. Faktor sosial meliputi orang tua, guru, dan teman atau orang di sekitar 

lingkungan belajar. Faktor nonsosial meliputi keadaan udara, suhu, dan cuaca, 

waktu, tempat, dan alat-alat perlengkapan belajar. 

Purwanto (1995, hlm.102) juga membedakan faktor yang memengaruhi belajar 

menjadi dua golongan, yaitu faktor individual dan faktor sosial. Faktor individual 

adalah faktor ada pada diri organisme itu sendiri, meliputi: kematangan/pertumbuhan, 

kecerdasan, latihan, motivasi dan faktor pribadi. Faktor sosial merupakan faktor yang 

ada di luar individu, meliputi: keluarga, guru dan cara mengajarnya, alat-alat belajar, 

lingkungan dan kesempatan yang tersedia. 

Menurut Muhibbin Syah (2003, hlm.145): "Faktor yang berasal dari dalam diri 

siswa sendiri meliputi dua aspek, yakni 1) aspek fisiologis (yang bersifat jasmaniah); 2) 

aspek psikologis (yang bersifat rohaniah)." 

Faktor-faktor yang memengaruhi belajar banyak dan bermacam-macam, 

sehingga apabila ditemukan hasil belajar siswa yang tidak sesuai dengan harapan, guru 

tidak boleh menyalahkan intelegensi atau kecerdasan siswa sebagai penyebabnya. Bisa 

jadi ketidakberhasilan tersebut disebabkan oleh faktor lainnya. Oleh karena itu, faktor-

faktor tersebut harus benar-benar diperhatikan oleh guru dan dikondisikan sedemikian 

rupa untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal. 

1. Faktor Fisiologis 

Dalyono (2005, hlm.55) menyatakan: ”Kesehatan jasmani dan rohani sangat 

besar pengaruhnya terhadap kemampuan belajar. Bila seseorang selalu tidak sehat, 
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sakit kepala, demam, pilek, batuk dan sebagainya, dapat mengakibatkan tidak 

bergairah untuk belajar”. 

Kondisi umum jasmani yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh 

dan sendi-sendinya dapat memengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam 

mengikuti pelajaran. Kondisi organ tubuh yang lemah dapat menurunkan kualitas 

ranah cipta (kognitif) sehingga materi yang dipelajari kurang atau tidak berbekas. 

2. Fakor Psikologis 

Kehadiran faktor-faktor psikologis dalam belajar akan memberikan andil 

yang cukup penting. Faktor-faktor  psikologis akan senantiasa memberikan landasan 

dan kemudahan dalam upaya mencapai tujuan belajar secara optimal. Sebaliknya, 

tanpa kehadiran faktor–faktor  psikologis  bisa  jadi  memperlambat  proses belajar, 

bahkan dapat pula menambah kesulitan dalam belajar. 

Sardiman AM (2001, hlm.43-44) menyatakan: ”Klasifikasi faktor-faktor 

psikologis dalam belajar sebagai berikut: perhatian, pengamatan, tanggapan, fantasi, 

ingatan, berpikir, bakat, dan motivasi.”
 
 

Di antara faktor-faktor rohaniah siswa yang pada umumnya dipandang lebih 

esensial itu adalah sebagai berikut: 1) tingkat kecerdasan/intelegensi siswa; 2) sikap 

siswa; 3) bakat siswa; 4) minat siswa; 5) motivasi siswa 
 
(Muhibbin Syah 2003, 

hlm.147) 

Faktor psikologis yang harus diperhatikan meliputi: tingkat kecerdasan, 

perhatian siswa, pengamatan, tanggapan, ingatan, bakat dan motivasi siswa untuk 

belajar. Keadaan psikologis siswa sangat besar pengaruhnya terhadap kemampuan 

belajar. Misalnya siswa yang mengalami gangguan pikiran, perasaan kecewa karena 

konflik dengan pacar, orang tua atau karena sebab lainnya, ini dapat mengganggu 

atau mengurangi semangat belajar. Siswa yang datang ke sekolah dengan motivasi 

tinggi akan lebih mudah mengikuti proses pembelajaran dibandingkan dengan siswa 
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yang datang ke sekolah dengan tanpa motivasi apapun. Sukmadinata (2005, hlm.265) 

menyatakan, ”Motivasi memegang peranan penting dalam belajar. keberhasilan 

siswa dalam belajar bukan hanya ditentukan oleh kemampuan intelektual, tetapi juga 

oleh segi-segi afektif terutama motivasi”. Karena itu, pemeliharaan kesehatan 

psikologis siswa sangat penting bagi setiap siswa agar keadaan psikologisnya tetap 

kuat, pikiran selalu segar dan bersemangat dalam melaksanakan kegiatan belajar. 

Sardiman AM (2001, hlm. 83) menyebutkan bahwa ciri-ciri orang yang memiliki 

motivasi yang kuat antara lain tekun melaksanakan tugas, tidak lekas putus asa, 

menunjukkan minat terhadap berbagai masalah, senang bekerja, mempertahankan 

pendapatnya, senang memecahkan masalah. 

Siswa yang keadaan psikologisnya baik umumnya mudah belajar dan 

hasilnyapun cenderung memuaskan. Sebaliknya siswa yang keadaan psikologisnya 

kurang baik akan mengalami kesukaran dalam belajar, lambat berpikir sehingga 

prestasi belajarnyapun rendah. 

3. Faktor Lingkungan Sosial 

Sikap, perilaku dan pandangan hidup anak dipengaruhi oleh lingkungan yang 

membentuknya. Pengetahuan yang anak miliki sesuai dengan apa yang ia dapatkan 

dari lingkungan keluarganya sebelum masuk ke lingkungan sekolah. Basyiruddin 

Usman (2002, hlm.21) mengatakan bahwa terjadinya proses tingkah laku belajar 

siswa disebabkan oleh interaksi siswa dengan lingkungannya. Noer Aly dan Munzier 

(2003, hlm.207) mengatakan bahwa salah satu dimensi pokok proses pendidikan 

adalah lingkungan sosial tempat individu membentuk diri. Hamalik (2012, hlm.194) 

menyatakan, 

Belajar pada hakikatnya adalah suatu interaksi antara individu dan 

lingkungan. Lingkungan menyediakan rangsangan (stimulus) terhadap 

individu dan sebaliknya individu memberikan respon terhadap lingkungan. 

Dalam proses interaksi itu dapat terjadi perubahan pada diri individu berupa 

perubahan tingkah laku. Dapat juga terjadi, individu menyebabkan terjadinya 
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perubahan pada lingkungan, baik yang positif atau bersifat negatif. Hal ini 

menunjukkan, bahwa fungsi lingkungan merupakan faktor yang penting 

dalam proses belajar mengajar. 

 

Menurut Arief (2002:76): ”Lingkungan diartikan dengan segala sesuatu yang 

berada di luar individu anak didik yang memberikan pengaruh terhadap 

perkembangan dan pendidikannya. Dalam sistem pendidikan Islam dikenal tiga 

lingkungan pendidikan, yaitu: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan 

lingkungan masyarakat”.  

Keluarga merupakan lingkungan yang pertama kali dikenal anak, sehingga 

banyak pengalaman yang diperoleh dari anggotanya, banyak didapati bimbingan dan 

pendidikan informal yang diberikan dalam kaitannya dengan sekolah, bahkan 

keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk kepribadian 

anak menuju taraf kedewasaan. 

Menurut Dalyono (2005, hlm.130): 

Keluarga, di mana anak diasuh dan dibesarkan  berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan perkembangannya. Terutama keadaan ekonomi rumah 

tangga, serta tingkat kemampuan orang tua merawat juga sangat besar 

pengaruhnya terhadap pertumbuhan jasmani anak. Sementara tingkat 

pendidikan orang tua besar pengaruhnya terhadap perkembangan rohaniah 

anak terutama kepribadian dan kemajuan pendidikannya. 

 

Purwanto (1995, hlm.104) menjelaskan: 

Suasana dan keadaan keluarga yang bermacam-macam mau tidak mau turut 

menentukan bagaimana dan sampai di mana belajar dialami dan dicapai oleh 

anak-anak. Termasuk dalam keluarga ini, ada tidaknya atau tersedia tidaknya 

fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam belajar turut memegang peranan 

penting pula. 

 

Ada keluarga yang kaya dan ada pula yang miskin. Ada  keluarga yang selalu 

diliputi suasana tenteram dan damai, tetapi ada pula yang sebaliknya, ada keluarga 

yang terdiri dari ayah ibu yang terpelajar dan ada pula yang kurang pengetahuan. Ada 

keluarga yang mempunyai cita-cita tinggi untuk anak-anaknya, ada pula yang biasa 

saja. 
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Lingkungan sekolah juga berpengaruh terhadap belajar siswa. Azra (1998, 

hlm.17) menyatakan: 

Keluarga menyerahkan anaknya ke sekolah, supaya sekolah mendidik anak 

sebaik-baiknya. Orang tua tidak dapat melaksanakan pendidikan secara 

sistematik dan standar umum. Karena itu, sekolah diharapkan dapat 

menyempurnakan pendidikan anak. Sekolah memberi dan melengkapi 

pendidikan dan pengajaran yang tidak didapat dalam keluarga. 

 

Sekolah merupakan tempat belajar yang terpimpin dan terkontrol, sehingga 

dapat dikatakan sekolah ini tempat belajar yang baik dan terorganisir. Oleh karena 

itu, tidaklah salah apabila orang tua menyerahkan anak-anaknya untuk dididik di 

sekolah agar memiliki ilmu pengetahuan yang tidak bisa diajarkan oleh orang tuanya. 

Sebagaimana diketahui bahwa sekolah merupakan lembaga pendidikan formal 

yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan belajar siswa, karena itu 

lingkungan sekolah yang baik dapat mendorong untuk belajar yang lebih giat. 

Keadaan sekolah ini meliputi cara penyajian pelajaran, hubungan guru dengan siswa, 

alat-alat pelajaran dan kurikulum. Hubungan antara guru dan siswa yang kurang baik 

juga akan memengaruhi hasil-hasil belajarnya. 

Tugas sekolah dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi sangat penting 

dalam menyiapkan anak-anak untuk kehidupan bermasyarakat. Sekolah bukan 

semata-mata sebagai konsumen, tetapi juga sebagai produsen dan pemberi jasa yang 

sangat erat hubungannya dengan pembangunan. 

Lingkungan sekolah merupakan faktor yang penting dalam memengaruhi 

prestasi belajar siswa. Menurut Djauzak Ahmad (1999, hlm.17): ”Lingkungan 

sekolah meliputi kebersihan, keindahan, keamanan, kesehatan dan pelestarian 

lingkungan serta pemanfaatannya sebagai sumber dan alat belajar.” 

Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah diperlukan pengelolaan 

lingkungan yang baik agar dapat menunjang keberhasilan belajar siswa dalam 

mencapai prestasi tinggi. Dengan demikian, apabila lingkungan sekolah baik dan 
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mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar, maka diharapkan siswa akan 

mampu mencapai prestasi terbaiknya, sehingga mutu pendidikan sekolah akan 

meningkat. 

Pendidikan yang diberikan di lingkungan keluarga dan sekolah sangat 

terbatas, di masyarakatlah orang akan meneruskannya hingga akhir hidupnya. Segala 

pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di lingkungan pendidikan keluarga 

dan sekolah akan dapat berkembang dan dirasakan manfaatnya dalam masyarakat. 

Masyarakat besar sekali pengaruhnya dalam memberi arah pendidikan anak, 

terutama para pemimpin masyarakat atau penguasa di dalamnya. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Ihsan (1996, hlm.84):  

Para pemimpin resmi maupun tidak resmi adalah pendidik dalam masyarakat. 

Mereka itu antara lain adalah orang-orang yang memegang jabatan di bidang 

pemerintahan mulai dari lurah sampai kepada pimpinan negara. Mereka 

secara fungsional dan struktural bertanggung jawab terhadap tingkah laku 

dan penampilan anggota masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya. 

Demikian pula pemimpin tidak resmi di lingkungan masing-masing terhadap 

jamaah, suku, marga atau kelompoknya.
 
 

 

Lingkungan masyarakat merupakan salah satu lingkungan pendidikan yang 

menjadi sarana pengembangan pribadi ke arah kesempurnaan individu sebagai hasil 

dari pengumpulan dan latihan secara terus-menerus. 

Lingkungan masyarakat sangat memengaruhi hasil belajar siswa. 

Perkumpulan-perkumpulan Islami yang ada di masyarakat seperti pengajian anak-

anak, majlis ta’lim, jamaah yasin, ikatan remaja masjid dan lain-lain akan 

menjadikan anak cinta dan rajin untuk mengamalkan ajaran Islam. Akan tetapi pada 

masa modern ini, dirasakan sangat sulit untuk mengembangkan perkumpulan Islami 

karena lingkungan masyarakatnya telah banyak terpengaruh oleh budaya-budaya 

masyarakat barat. Lingkungan masyarakat sangat membantu usaha-usaha pendidikan 

dalam bidang pembiasaan, pemberian ilmu-ilmu pengetahuan, kesusilaan, dan 



68 

 

pembentukan wawasan keagamaan melalui para tokoh agama dan tokoh 

masyarakatnya. 

Lingkungan masyarakat yang tidak mengenal dan menghormati nilai-nilai 

luhur akan mengakibatkan banyak terjadi perkelahian, perampokan, pemerkosaan, 

hubungan bebas antara lain jenis, hura-hura, dan sebagainya. Lingkungan yang 

seperti ini tentu sangat mengganggu konsentrasi siswa dalam belajar, karena merasa 

tidak nyaman dan tidak aman, sehingga prestasi belajarnya akan menurun. 

Lingkungan masyarakat yang tenang, nyaman, dan aman akan sangat 

mendukung kegiatan belajar siswa. Anggota-anggota masyarakat yang saling 

menghormati, toleransi, dan tolong-menolong merupakan faktor pendukung bagi 

keberhasilan proses pendidikan untuk menciptakan generasi penerus pembangunan 

bangsa. 

4. Faktor Lingkungan Nonsosial 

Faktor ini sering timbul atau muncul erat dengan situasi kehidupan 

masyarakat yang bersumber dari alam. Menurut Muhibbin Syah (2003, hlm.153-

154): ”Faktor-faktor yang termasuk lingkungan nonsosial ialah gedung sekolah dan 

letaknya, rumah tempat tinggal keluarga siswa dan letaknya, alat-alat belajar, 

keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan siswa. Faktor-faktor ini dipandang 

turut menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa”. 

Lingkungan fisik sebuah kelas dapat membangun atau merusak belajar. 

walaupun tidak terdapat tata letak yang ideal, tetapi terdapat banyak pilihan untuk 

digunakan. Demikian juga dengan dekorasi interior kelas harus menyenangkan dan 

menantang untuk belajar, selain itu perabot kelas diusahakan dapat dengan mudah 

disusun kembali untuk menciptakan penataan yang berbeda-beda (Silberman 

diterjemahkan oleh Dani Dharyani 2010, hlm.8)  
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Seorang siswa yang berasal dari keluarga yang baik, memiliki intelejensi 

yang baik, bersekolah di suatu sekolah yang baik pula, belum tentu dapat belajar 

dengan baik untuk memperoleh prestasi yang tinggi. Masih ada faktor yang dapat 

memengaruhi prestasi belajarnya, misalnya karena jarak antara rumah dan sekolah 

yang terlalu jauh, memerlukan kendaraan yang cukup lama sehingga siswa 

kelelahan. 

Keberadaan berbagai faktor tersebut menyebabkan muncul siswa yang 

berprestasi tinggi dan siswa yang berprestasi rendah atau gagal sama sekali, sehingga 

guru harus kompeten dan profesional untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan 

muncul siswa yang menunjukkan gejala kegagalan dengan berusaha mengetahui dan 

mengatasi faktor yang menghambat pembelajaran. 




