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ABSTRAK 

  Munculnya pandemi Covid-19 telah merubah sisitem pembelajaran dalam 

dunia pendidikan di Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) 

mengatakan, Prinsip dikeluarkannya kebijakan pendidikan di masa Pandemi Covid-

19 adalah dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, 

pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana Analisis Implementasi Kebijakan Kementrian 

Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 137/sipres/A6/VI/2020 pada mahasiswa Prodi  

Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dan bagaiman 

Perspektif Fiqih Siyasah Tentang Implementasi Kebijakan Kementrian Pendidikan 

Dan Kebudayaan Nomor: 137/sipres/A6/VI/2020 dalam melihat pendidikan daring 

pada mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan 

Lampung. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengatahui Implementasi 

Kebijakan Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 137/sipres/A6/VI/2020 

dan untuk mengetahui Perspektif Fiqih Siyasah Tentang Implementasi Kebijakan 

Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaaan Nomor: 137/sipres/A6/VI/2020 dalam 

melihat pendidikan daring. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan 

pendekatan Deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 

wawancara, kuisoner, dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul diolah secara 

sisitematis, selanjutnya dilakukan teknik menganalisa data yang dilakukan dengan 

cara analisa kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan  bahwa 

Implementasi Kebijakan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 

137/Sipres/A6/VI/2020  sudah cukup  efektif diterapkan dimasa pandemi Covid-19 

namun terdapat faktor penghambat dapat diketahui bahwa sinyal internet dan kuota 

menjadi kendala utama dalam pembelajaran daring. Dalam Perspektif Fiqih Siyasah 

Implementasi Kebijakan ini memang berkesinambungan dengan Siyasah Duturiyah. 

Namun belum berjalan secara maksimal karena belum meratanya bantuan dari 

Pemerintah.  









vi 

 

MOTTO 

                         

                          

               

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-

bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca 

(keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi 

yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, 

(supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang 

menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. 

Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa”.  

(Q.S. Al-Hadid (57) : 25) 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A.  Penegasan Judul  

Untuk memahami judul skripsi ini, penulis akan terlebih dahulu mengemukakan 

adalah: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN NOMOR: 137/SIPRES/A6/VI/2020 PERSPEKTIF FIQIH 

SIYASAH adapun hal-hal penting yang berhubungan dengan judul-judul tersebut 

sebagai berikut: 

1. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pelaksanaan 

atau penerapan.
1
 

2. Kemendikbud Nomor: 137/sipres/A6/VI/2020 yaitu metode pembelajaran 

pada semua zona wajib dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori. 

Sementara untuk mata kuliah praktik jga sedapat mungkin tetap dilakukan 

secara daring. Namun, jika tidak dapat dilaksanakan secara daring maka 

mata kuliah tersebut diarahkan untuk dilakukan dibagian akhir semester.
2
 

                                                                   
1
 Kamus Besar Bahasa Indonesia. https://kbbi.web.id/implementasi.html. Diakses pada tanggal 

31 Juli Pukul 11:50 wib 
2
 Biro kerjasama dan hubungan masyarakat kementrian pendidikan dan kebuadayaan Jakarta.     

www.kemendikbud.go.id. Diakses pada tanggal 19 oktober pukul 13:00 wib 

https://kbbi.web.id/implementasi.html
http://www.kemendikbud.go.id/


 

 

 
 

2 

3. Perspektif menurut Kamus Bahasa Indonesia modern, perspektif diartikan 

sebagai sudut pandang manusia dalam memilih opini, kepercayaan dan lain-

lain.
3
 

4. Fiqih Siyasah, membicarakan perundang-undangan, yang menyangkut 

pengatruan hubungan antarwarga Negara dengan warga Negara lainny, 

hubungan antarwarga Negara dengan lembaga Negara, dan hubungan antar 

lembaga Negara.
4
 

B. Latar Belakang  

   Munculnya pandemi Covid-19 telah merubah sisitem pembelajaran dalam 

dunia pendidikan di Indonesia. kebijakan penyelenggaraan pembelajaran daring 

pada tahun dan ajaran akademik baru di masa pandemi covid-19 yang 

dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk solusi pencegahan dan penyebaran 

covid-19 berdampak pada sisitem pembelajaran yang biasanya dilakukan dengan 

tatap muka berubah dilaksanakan secara daring.  

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengatakan, Prinsip 

dikeluarkannya kebijakan pendidikan di masa Pandemi Covid-19 adalah dengan 

memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga 

kependidikan, keluarga, dan masyarakat. 

Metode pembelajaran pada semua zona wajib dilaksanakan secara daring 

untuk mata kuliah teori. Selain itu, pemimpin perguruan tinggi pada semua zona 

                                                                   
3
 Kepository.usu.ac.id. dapat diakses pada tanggal 20 Oktober pukul 09:00 wib 

4
 Beni Ahmad Saebani , Fiqih Siyasah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 25.  



 

 

 
 

3 

hanya dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi 

protokol kesehatan dan kebijakan yang akan dikeluarkan direktur jenderal terkait. 

Kebijakan tersebut antara lain mencakup kegiatan yang tidak dapat digantikan 

dengan pembelajaran daring seperti penelitian di laboratorium untuk skripsi, tesis, 

dan disertasi serta tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan 

akademik/vokasi serupa.
5
 

Dengan pemberlakuan kebijakan social distencing atau jarak sosial agar 

masyarakat menjaga jarak fisik untuk melindungi diri dari penyebaran virus. 

Sejalan dengan hal tersebut bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah 

dari rumah dan menjaga jarak dan kesehatan diri diberlakukan. Sekolah dan 

universitas sebagai lembaga pendidikan formal tentu harus merespon dan 

mengambil sikap akan situasi ini dengan tepat. Mendikbud dengan tegas 

menyatakan bahwa ruang aktivitas belajar dipindahkan dari sekolah ke rumah 

sehingga proses pembelajaran tetap berjalan seperti biasa. Salah satu cara dalam 

pembelajaran jarak jauh yang dilakukan adalah dengan menerapkan 

pembelajaran daring atau online.  

Tindak lanjut dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut 

kegiatan akademik khususnya di tingkat perguran tinggi. Begitu juga yang 

dilakukan oleh UIN Raden Intan Lampung khususnya Prodi Hukum Tata Negara 

                                                                   
5
Biro kerjasama dan hubungan masyarakat kementrian pendidikan dan kebuadayaan Jakarta.     

www.kemendikbud.go.id. Diakses pada tanggal 19 oktober pukul 13:00 wib 

http://www.kemendikbud.go.id/


 

 

 
 

4 

Fakultas Syariah menerapakan proses pembelajaran daring bagi seluruh 

mahasiswa nya. Hal ini dilakukan untuk mendukung kebijakan dari pemerintah. 

Permasalahan yang menarik terkait dengan impelementasi kebijakan 

kementrian pendidikan dan kebudayaan nomor: 137/Sipres/A6/VI/2020 ini 

adalah waktu yang tidak terduga dimana pandemi covid-19 ini juga terjadi secara 

tiba-tiba. Hal ini berakibat pada perguruan tinggi yang harus siap untuk dapat 

beradaptasi melaksanakan pembelajaran daring melalui media online.  

Fiqih Siyasah terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Kata fiqih secara 

leksikal berarti tahu , paham, dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara 

khusus di bidang hokum Islam atau yurisprudensi Islam. Secara estimologis, fiqh 

adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si 

pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan 

dan perbuatan. Dengan kata lain, istilah fiqh menurut bahasa adalah pengertian 

atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.
6
 

Siyasah secara linguistik, siyasah artinya megatur, mengendalikan, mengurus 

atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat sasa al-qaum, mengatur 

kaum, memerintah dan memimpin.
7

 Demi tercapainya kemaslahatan. 

Kemaslahatan dalam istilah Ushul Fiqih adalah al-maslahah yang sama dengan 

kata al-manfa‟ah sebagai bentuk tunggal dari kata al-maslahih. Semua yang 

mengandung manfaat dikategorikan, sebagai kemaslahatan, baik manfaat 

                                                                   
 
6
Beni Ahmad Saebani, Fiqih Siyasah (Bandung: CV Pustaka Setia, Cetakan ke 2,  2015), h. 13. 

 
7
 Ibid, h. 25 



 

 

 
 

5 

menurut asalnya maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan 

kenikmataan, keuntungan dan faedah atau mencegah segala bentuk 

kemudaratan.
8
  

Dalam konteks ini termasuk dalam ruang lingkup Fiqih Siyasah Dusturiyyah, 

dimana terdapat prinsip-prinsip yang ditelakan dalam perumusan undang-undang 

dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan 

persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan 

startifikasi sosial, kekayaan, pendidikan agama.
9
  

Dari uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terakit 

dengan implementasi kebijakan kementrian pendidikan dan kebudayaan  nomor: 

137/Sipres/A6/VI/2020 pada mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Fakultas 

Syariah UIN Raden Intan Lampung dan melihat pendidikan daring dalam 

perspektif Fiqih Siyasah dimana dijelaskan bagaimana pembelajaran daring 

dilakukan secara merata tanpa membedakan startifikasi sosial, kekayaan dan 

agama dimasa pandemi covid-19 ini. 

C. Fokus Dan Sub Penelitian  

Fokus masalah dilakukan supaya peneliti lebih terarah dalam melakukan 

observasi dan menganalisis data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Maka 

penelitian difokuskan pada” Implementasi Kebijakan Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor: 137/sipres/A6/VI/2020 Perspektif Fiqih Siyasah”. Fokus 

                                                                   
 
8
 Ibid, h. 26 

 
9
 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Pramedia 

Group, 2014) h. 154 



 

 

 
 

6 

penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa sub fokus sebagai 

berikut:  

1. Implemetasi Kebijakan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan  Nomor: 

137/sipres/A6/VI/2020 pada mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Fakultas 

Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung.  

2. Pandangan Fiqih Siyasah tentang Implementasi Kebijakan Kementrian 

Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 137/sipres/A6/VI/2020 dalam melihat 

pendidikan daring pada mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Fakultas 

Syariah UIN Raden Intan Lampung. 

D. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang diatas, peneliti merumuskan suatu rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Kementrian Pendidikan Dan 

Kebudayaan Nomor: 137/sipres/A6/VI/2020 pada mahasiswa Prodi Hukum 

Tata Negara Fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung ? 

2. Bagaiman Perspektif Fiqih Siyasah Tentang Implementasi Kebijakan 

Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 137/sipres/A6/VI/2020 

dalam melihat pendidikan daring pada mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara 

Fakultas Syraiah UIN Raden Intan Lampung ? 

 

 

 



 

 

 
 

7 

E. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang: 

1. Untuk mengatahui Implementasi Kebijakan Kementrian Pendidikan 

Dan Kebudayaan Nomor: 137/sipres/A6/VI/2020 Pada Mahasiswa 

Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan 

Lampung. 

2. Untuk mengetahui Perspektif Fiqih Siyasah Tentang Implementasi 

Kebijakan Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaaan Nomor: 

137/sipres/A6/VI/2020 dalam melihat pendidikan daring Pada 

mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden 

Intan Lampung.  

F. Manfaat Penelitian  

Kegunaan penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian 

yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan 

praktis. 

1. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai konstribusi 

dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi 

bahan refrensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari‟ah, 

maupun khusunya berkaitan dengan Fiqih Siyasah. 

2. Secara praktis, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan  

Untuk mendukung permaslahan terhadap bahasa penelitian, berusaha melacak 

berbagai literatur dan penelitian yang masih relevan terhadap masalah yang 

menjadi obyek penelitian saat ini. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap 

penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun 

terhadap ketertarikan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan 

peneltian terdahulu. Adapun beberapa penelitian tersebut yaitu:  

1. Skripsi yang dibuat oleh A. Rahmawati  pada tahun 2020 yang berjudul 

“ Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada 

Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone” Penelitian ini bertujuan 

mengetahui menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan 

program perkembangan komoditas pada kawasan strategi Kabupaten di 

Kabupaten Bone. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian sebanyak 15 orang. 

Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Analisis data menggunakan redaksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan.  

Persamaan dari penelitan ini dengan A. Rahmawati yaitu sama sama 

bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan 

yang di terapkan sedangkan perbedaan dari penelitian A. Rahmawati yaitu 

melihat implementasi kebijakan program penegembangan komoditas pada 

kawasan strategi Kabupaten di Kabupaten Bone, sedangkan penelitian ini 
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melihat implementasi kebijakan kementrian pendidikan dan kebudayaan 

nomor: 137/sipres/A6/VI/2020.
10

 

2. Skripsi yang dibuat oleh Miranda Wulandari Ma ntouw pada tahun 2018 

yang berjudul “ Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam 

Pengembangan Pariwisata Di Kota Yogyakarta” Untuk memajukan 

pariwisata yang ada di Kota Yogyakarta, tentunya dibutuhkan adanya 

pengembangan pariwisata. Namun yang terjadi dalam proses pengembangan 

pariwisata di Kota Yogyakarta, seringkali timbul beberapa permaslahan 

yakni dalam hal mengembangka obyek wisata yang ada di Kota Yogyakarta. 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan permaslahan 

sebagai berikut” Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Daerah 

dalam pengembangan sektor pariwisata di Kota Yogyakarta?”. Metode 

penelitian ini yang di pakai adalah metode deskriftif kualitatif, yaitu suatu 

metode untuk memaparkan serta menjelaskan kegiatan atau obyek yang di 

teliti, yang berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau 

membedakannya dengan fenomena yang lain. Obyek dalam penelitian ini 

adalah Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor 

Pariwisata di Kota Yogyakarta. 

Persamaan dari penelitian ini dengan Miranda Wulandari Mantouw yaitu 

sama sama membahas implementasi kebijakan pemerintah sedangkan 

                                                                   
10

 A. Rahmawati, “ Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan 

Strategi  Kabupaten Di Kabupaten Bone” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020).  



 

 

 
 

10 

pebedaan dari penelitian Miranda Wulandari Mantouw yaitu Obyek dalam 

penelitian ini yaitu Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan 

Pariwisata di Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian ini Kebijakan 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 137/sipres/A6/VI/2020 

Perspektif Fiqih Siyasah di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara 

UIN Raden Intan Lampung.
11

 

3. Skripsi yang dibuat oleh Romauly Febriana Silitonga pada tahun 2017 yang 

berjudul “ Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi 

Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat” permasalahan kemiskinan di 

Kabupaten Bekasi yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua 

pihak secara bersamaan dan terkoordinasi. Penanganannya selama ini 

cendrung persial. Penduduk miskin di Kabupaten Bekasi di kategorikan 

dalam Perda No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahtraan 

Sosial (PMKS). Dengan salah satu tujuannya adalah melepaskan mereka dari 

jerat kemiskinan. Selain itu mengkategorikan ini untuk membantu 

menentukan arah kebijakan pengentasan kemiskinan sesuai dengan 

kebutuhan daerah-daerah yang ada di Kabupaten Bekasi. Atas dasar tersebut 

penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1). Bagaimana 

Impelementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Dijalankan? 2). Apa Faktor Kendala 

                                                                   
11

 Miranda Wulandari Mantouw, “ Implemtasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam 

Pengembangan Pariwisata Di Kota Yogyakarta” (Skripsi, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat 

Desa (APMD) Yogyakarta, 2018).  
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Dan Pendukung Dalam Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan 

Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi?. Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  

Persamaan dari penelitian ini  dengan Romauly Ferbiana Silitonga yaitu 

sama sama membahas Implementasi Kebijakan Pemerintah sedangkan 

perbedaan dari peneleitian Romauly Ferbiana Silitonga yaitu mengenai 

Kebijakan Pemerintah Daerah, sedangkan penelitian ini membahas 

Kebijakan Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 

137/sipres/A6/VI/2020 Pespektif Fiqih Siyasah.
12

 

4. Jurnal yang dibuat oleh Idham Imam Saputra pada tahun 2020 yang berjudul 

“ Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Penanggulangan 

Covid-19 Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci”, fokus utama 

penelitian ini adalah membahas tentang pengaruh implementasi kebijakan 

terhadap efektivitas penanggulangan Covid-19 oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kerinci. Pandemi virus corona telah ditetapkan sebagai bencana 

nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020. Penelitian ini 

menggunakan dua variable (1) variable bebas adalah implementasi kebijakan 

dengan indikator penelitian: komumnikasi, disposisi, sumberdaya, dan 

struktur birokrasi. (2) variable terikat adalah efektivitas kebijakan dengan 

indikator penelitian: keberhasilan dan dampak.  Penelitian ini menggunakan 

                                                                   
12

 Romauly Ferbiana Silitonga, “ Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bekasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat” (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2017). 
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pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Teknik penarikan sampel 

yang digunakan adalah purvossive sampling dengan sampel sebanyak 60 

responden. Populasi penelitian terbagi dalam dua kelompok yaitu pihak 

pelaksanaan kebijakan dan masyarakat. 

Persamaan dari penelitian ini dengan Idham Imam Seputra yaitu 

mengenai implementasi kebijakan sedangkan perbedaan jurnal karya Idham 

Imam Seputra yaitu penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan 

metode deskriptif dan teknik yang digunakan purposive sampling sedangkan 

dalam penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif dengan metode 

deskriptif analitik, dan teknik yang digunakan yaitu random sampling.
13

 

5. Jurnal yang dibuat oleh Yenrizal dan Rusdinal pada tahun 2021 yang 

berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Pembelajaran 

Sekolah Dasar Di Masa Pandemi Covid-19 pada Tahun Ajaran 2020/202”, 

penelitian ini untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pemerintah 

Terhadap Pembelajaran Sekolah Dasar Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 

Ajaran 2020/2021 di Kabupaten Pesisir Selatan. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Fokus 

penelitian menggunakan model George Edwards III, Model Merilee S. 

Grindle dan Model Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabateir, sedangkan 

                                                                   
13

 Idham Imam Seputra, “ Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas 

Penanggulangan Covid-19 Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci”, Nusantara,VOL 7, NO. 2 

(2020) 



 

 

 
 

13 

pengumpulan data digunakan dengan teknik observasi, wawancara, 

dokumentasi dan keabsahan data dengan triangulasi.  

Persamaan penelitian ini dengan dengan Yendrizal dan Rusdina yaitu 

sama-sama mengenai implementasi kebijakan pemerintah terhadap 

pembelajaran di masa pandemi Covid-19 sedangkan perbedaan jurnal karya 

Yendrizal dan Rusdina yaitu melihat persiapan implementasi kebijakan 

terhadap pembelajaran tiga Sekolah Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan 

sedangkan peneltian ini melihat implementasi kebijakan kementrian 

pendidikan dan kebudayaan nomor: 137/sipres/A6/VI/2020 Perspektif Fiqih 

Siyasah.
14

 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah penulis paparkan 

di atas, sangat terlihat jelas bahwasanya penelitian yang sedang penulis 

lakukan dengan judul “ Implementasi Tentang Kebijakan Kementrian 

Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 137/sipres/A6/VI/2020 Perspektif 

Fiqih Siyasah (studi pada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN 

Raden Intan Lampung)” berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

Di sini penulis akan meneliti tentang implemetasi kebijakan kementrian 

pendidikan dan kebudayaan Nomor: 137/sipres/A6/VI/2020 Dan meneliti 

Perspektif Fiqih Siyasah serta lokasi penelitian yang ingin penullis lakukan 
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 Yenrizal, Rusdinal, “ Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembelajaran Sekolah 

Dasar Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Tahun Ajaran 2020/2021”, Jurnal Bahana, VOL 10, No. 1 

(2021). 
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yang berlokasi di Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari‟ah UIN Raden 

Intan Lampung. 

H. Metode Penelitian  

Dalam rangka penulisan skripsi ini penulis, menggunakan metode untuk 

memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan analisa data. Adapun dalam 

penulisan ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian  

Jenis peneltian ini adalah penelitian lapangan (filed research), penelitian 

lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi 

penelitisn. Dalam hal ini data yang diperoleh dari Dosen dan Mahasiswa  

Prodi Hukum Tata Negara Fauktlas Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung. 

b. Sifat Penelitian  

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik yaitu suatu 

metode peneltian dengan mengumpulkan data-data kemudian 

disimpulkan.
15

 

2. Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu 

data yang tidak berbentuk angka.
16

 Metode kualitatif digunakan untuk 

                                                                   
15

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum  (Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan ke 3, 2011), h. 20. 
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mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. 

Makan adalah data yang sebenarnya data yang merupakan suatu nilai dibalik 

data yang tampak.
17

 Sesuai dengan jenis data yang digunakan penelitian ini, 

maka yang menjadi sumber data adalah: 

a. Data primer yaitu data  yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, 

baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk 

dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
18

 Sumber data 

primer dalam penelitian ini adalah hasil dokumentasi dan wawancara 

pada Dosen dan Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Fakultas 

Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung. 

b. Data Sekunder yaitu data yang menjadi pelengkap sumber data primer 

diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilimiah, hasil 

penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topic penelitian. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

Obyek-obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

                                                                                                                                                                                             
16

J.Supranto, Metode Riset Aplikasinya dalam pemasaran (Jakarta: PT. RinekaCipta, 2003 ), h. 

20. 
17

Sudaryono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Mix Method (Depok: Rajawali Pors, 

2019),     h. 173. 
18

Ibid, h. 175. 
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kesimpulannya.
19

 Populasi  pada penelitian ini adalah Dosen dan 

Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari‟ah UIN Raden 

Intan Lampung yang mengikuti pembelajaran secara daring. 

b. Sampel 

Pada dasarnya ada dua macam teknik pengambilan sampel yaitu teknik 

random sampling dan non random sampling secara singkat keduanya 

memberikan petunjuk praktis. Metode pemilhan sampel penyusun 

menggunakan teknik random sampling, teknik pengambilan sampel 

dimana semua individu dalam populasi diberi kesempatan yang sama 

untuk dipilih menjadi anggota sampel.
20

 Adapun yang menjadi sampel 

dalam penelitian ini adalah  Dosen Dan mahsiswa Prodi Hukum Tata 

Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Yang dalam hal 

ini di anggap dapat memberikan informasi tentang proses belajar  

mahasiswa sesuai dengan Implementasi Kebijakan Kementrian 

Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 137/Sipres/A6/VI/2020. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka peneliti menggunakan 

metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Wawancara  

                                                                   
19

Ibid, h. 176. 
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 Susiadi, Metodelogi Penelitian (Fakultas Syari‟ah, 2014), h. 85. 
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Wawancara (interview) adalah cara yang digunakan untuk memperoleh 

keterangan secara lisan guna mencapai tujuan. 
21

 Wawancara digunakan 

sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, 

wawancara dapat digunakan dilakukan secara tersetruktur, dan dapat 

dilakukan melalui tatap muka (face to face). Dengan tetap menerapkan 

protokol kesehatan.
22

 Tipe wawancara yang digunakan adalah 

wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang 

mana dimaksud untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti. Untuk 

mendapatkan data, penysun melakukan wawancara dengan Dosen dan  

mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari‟ah UIN Raden 

Intan Lampung. 

b. Angket (Kuisoner) 

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden, dalam hal ni yaitu laporan 

tentang pribadi atau hal-hal lainnya.“ angket merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat 

pertanyaan ataupun pernyataan yang akan diberikan kepada responeden 

                                                                   
21

Burhan Ashofa, Metode Penelitan Hukum (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), h. 95. 
22

Sudaryono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Mix Method (Depok: Rajawali Pors, 

2019), h. 200. 
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untuk dijawab.”
23

 Angket dalam penelitian ini hasilnya berfungsi untuk 

memberikan informasi kepada pembaca terkait jawaban dari responden, 

dan pengunaan angket ini untuk mendapatkan data tentang implementasi 

kebijakan kementrian pendidikan dan kebudayaan nomor: 

137/Sipres/A6/VI/2020 Di Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah 

UIN Raden Intan Lampung. 

c. Dokumentasi  

Metode dokumentasi, yaitu metode untuk memperoleh data dengan cara 

mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang 

berhubungan dengan topik penelitian. 

5. Metode Pengolahan Data 

a. Pemeriksaan Data (editing) yaitu memeriksa apakah data yang 

terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai/relevan 

dengan masalah.  

b. Penandaan Data (coading) yaitu memberikan catatan atau tanda yang 

menyatakan jenis sumber data (buku literature, atau dokumen) 

pemegang hak cipta (nama penulis, tahu terbit) atau urutan rumusan 

masalah (masalah pertama tanda A masalah kedua tanda B dan 

sterusnya). 
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 Sugiyon, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D ( Bandung: Alfabeta, 2015), h. 

142 
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c. Rekontruksi Data (reconstructing) yaitu penyusunan data secara teratur 

dan beraturan sehingga mudah di pahami. 

d. Sistemetisasi Data (systematizing) yaitu mengelompokan data dengan 

menggunakan sistematika bahasa yang berdasarkan dengan urutan 

permasalahan. 

6. Metode Analisis Data  

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan 

yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode 

berpikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau 

pristiwa-pristiwa yang khusus ditarik generalisasinya sehingga mempunyai 

sifat umum.
24

 

I. Sistematika Pembahasan  

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memberikan kemudahan bagi 

pembaca, maka penulis mencoba menguraikan secara sistematis yang terdiri dari 

lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang terperinci sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, pembahasannya meliputi: penegasan judul, latar belakang 

masalah, fokus dan sub penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat  

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, sistematika pembahasan. 

Bab II Landasan Teori. Pertama, Kebijakan, meliputi: pengertian kebijakan. 

Kedua, Hakikat pembelajaran, meliputi: pengertian pembelajaran, sistem 
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pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Ketiga, implementasi kebijakan 

kementrian pendidikan dan kebudayaan nomor: 137/sipres/A6/VI/2020. Keempat, 

Teori Fiqih Siyasah. 

Bab III Penelitian. Bab ini akan meliputi dua bagian, yaitu: pertama, 

memaparkan gambaran umum kampus UIN Raden Intan Lampung dan Fakultas 

Syariah. Kedua, penyajian fakta dan data penelitian tentang pembelajaran daring 

di Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. 

Bab IV  Analisis penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi: pertama, 

implementasi kebijakan proses belajar mahasiswa sesuai peraturan kementrian 

pendidikan dan kebudayaan Nomor: 137/sipres/A6/VI/2020. Kedua, Perspektif 

Fiqih Siyasah tentang implementasi kebijkan kementrian pendidikan dan 

kebudayaan Nomor:137/sipres/A6/VI/2020. 

BAB V Penututp, berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kebijakan  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kebijakan diartikan sebagai rangkaian 

konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan 

suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, 

organisasi, dsb), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk 

manajemen dalam usaha mencapai sasaran.  

Carl J. Fedrick sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan 

sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau 

pemerintah dalam suatau lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-

hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan 

usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 

Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang 

memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi 

kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang 

sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan 

pada suatu masalah. 

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih 

menjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk 

memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa 

pedoman sebagai berikut: 
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6. Kebiajakan harus dibedakan dari keputusan  

7. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari 

administrasi  

8. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan 

9. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan 

10. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai 

11. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik 

eksplisit maupun implisit 

12. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang 

waktu 

13. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar-

organisasi dan yang bersifat intra organisasi  

14. Kebijakan public meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci 

lembaga-lembaga pemerintah dan  

15.  Kebijakan itu dirumuskan datau didefinisikan secara subyektif.
25

 

Ada beberapa teori kebijakan diantaranya menurut Ealau dan pewit, kebijakan 

adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten yang 

berulang, baik dari yang membuat maupun yang melaksanakan kebijakan tersebut. 

Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan 

dan diarahkan pada tujuan tertentu. Sedangkan menurut Edi Suharto, kebijakan 

                                                                   
25

 Menurut Sholicin Abdul Wahab dari Buku Taufiqurakhman, Kebijakan Publik (Jakarta Pusat: 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014), h. 2-3 
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adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara 

bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan 

tertentu. 

Perlu kita ketahui mengapa kita harus mengetahui dan memahami setiap 

kebijakan yang ada. Karena kebijakan tidak bias dipahami secara tekstual, tetapi 

banyak sekali hal-hal yang tersirak (kontekstual) yang tidak diketahui oleh publik 

dalam menetapkan kebijakan.  

Kebijakan dapat diujudkan dengan cara pembuatan peraturan UU, 

perencanaan kegiatan, dan aneka intervensi terhadap ekonomi /social masyarakat. 

Karena kebijakan itu merupkan tindakan dan keputusan pemerintah, kebijakan 

tersebut dicirikan dengan kekuasaan yang didominasi oleh pemerintah dan sesuai 

hukum serta wewenang pemerintah.
26

 

Dalam suatu pemerintahan kebijakan merupakan suatu hal yang penting. Hal 

ini karena kebijakan dapat memberikan dampak yang baik bagi kehidupan warga 

Negara Indonesia. Oleh karena itu dalam suatu pemerintahan kebijakan harus 

mampu berjalan dengan baik. Jika kebijakan dapat berjalan sesuai dengan 

harapan maka kehidupan masyarakatpun pasti akan terjamin.
27

 

 

 

                                                                   
26

 Uddin B. Sore, Kebijakan Publik ( Makassar: CV Sah Media, 2017), h. 3-5 
27 Adzkira Ibrahim, Pengertian Kebijakan dan Macam-macam Kebijakan,  https :// Pengertian 

definisi.com/Pengertian-kebijakan-dan-macam-macam-kebijakan/. Diakses 18 April  2021 pukul 14.47 

wib. 
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B. Hakikat Pembelajaran 

1. Pengertian pembelajaran 

Secara sederhana pembelajaran dapat diartikan sebagai aktifitas 

menyampaikan informasi dari pengajar kepada pelajar. Menurut Azhar, 

menjelaskan bahwa pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membawa 

infromasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung anatara pendidik 

dan peserta didik. Alat yang digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan 

materi pelajaran yang diajarkan, sesuai dengan karakteristik peserta didik. 

Dan dipandang sangat epektif untuk menyampai informasi sehingga 

mahasiswa dapat memahami dengan baik.  

Menurut undang-undang nomor 20 Tahun 2003 pembelajaran adalah 

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Pendidik harus memahami kulifikasi sesuai dengan 

tingkatan peserta didik yang diajari mata pelajaran yang diampu, dan 

ketentuan yang intruksional lainnya. Disamping itu, pendidik harus menguasai 

sumber belajar dan media pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran. 

Menurut Sagala, pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan 

asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama 

keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua 
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arah. Mengajar dilakukan pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar oleh 

peserta didik. 
28

 

Pembelajaran dapat dimaknai dan ditelaah secara mikro dan makro secara 

mikro pembelajaran adalah suatu proses yang diupayakan agar peserta didik 

dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki baik kognetif maupun 

sosioemosional secara efektif dan efisien untuk mencapai perubahan perilaku 

yang diharapkan. Sedangka  pembelajaran secara makro terkait dengan dua 

jalur, yaitu individu yang belajar dan penataan komponen eksternal agar 

terjadi proses belajar pada individu yang belajar. Hal ini mencakup tiga 

komponen, yaitu analisis karakteristik individu yang belajar (target group 

analysis), yaitu menganalisis kondisi internal peserta didik yang menjadi 

target sasaran dalam pembelajaran. Konten (content analysis) yaitu terkait 

dengan apa sasaran program pembelajaran, dalam kaitan ini berupa kurikulum 

yang berupa muatan material pembelajaran,. Analisis konteks (context 

analysis), yaitu apa relevansi program yang diberikan kompetensi yang 

diharapkan di akhir program pembelajaran untuk menjalani pekerjaan tertentu. 

Ketiga komponen tersebut saling terikat dan merupakan sebuah sistem untuk 

tercapainya perubahan perilaku yang diharapkan. 

Hampir semua orang setuju bahwa tujuan pembelajaran adalah upaya 

memengaruhi pesrta didik agar terjadi prose belajar. Oleh karena itu, perlu 

                                                                   
28

 Albert Efendi Pohan, Konsep Pembelajaran Daring Berbasis Pendekatan Ilmiah (Jawa 
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diuapayakan suatu cara atau metode membantu terjadinya proses belajar agar 

belajar menjadi efektif, efisien , dan terarah pada tujuan yang ditetapkan. 

Skinner, yang meletakan gerakan pembelajaran terprogram yang menekankan 

bagaimana sebaiknya isi bidang studi disajikan kepada peserta didik. Belajar 

pada hakikanya adalah penetaan berbagai informasi menjadi sesuatu yang 

bermakna ke dalam skema/struktur mental dalam bentk reorgansasi 

perspektual. Proses penataan informasi inti merupakan proses internal yang 

dapat diamati secara langsung.
29

 

2. Sistem pembelajaran 

Istilah sisitem dikenal dari bahasa Yunani “systema” yang berarti 

sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur 

dan merupakan suatu keseluruhan.
30

 Sistem adalah suatau kesatuan unsur-

unsur yang saling berinteraksi secara fungsional yang memperoleh apa yang 

ingin dicapai kemundian menghasilkan apa yang diinginkan.
31

 

Menurut Zahra Idris, sebagaimana yang dikutip oleh anggota IKAPI 

sistem adalah “ suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau 

elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber –sumber yang mempunyai 

hubungan fungsional yang teratur, tidak sekedar acak yang saling membant 

untuk mencapai suatu hasil atau produk.
32

 

                                                                   
29 Ibid, h. 20  
30

 Fuad Ikhsan, Dasar-dasar kependidikan (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 107. 
31

 Hamzah B. Uno, Perancanaan Pembelajaran (Gorontalo: Bumi Aksara, 2006), h. 11 
32

 Anggota IKAPI, Dasar-dasar Kependidikan (Jakarta: Rineka Cipta), h. 108 
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Sistem dapat diartikan sebagai satu kesatuan komponen yang satu 

sama lain saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Dari konsep 

tersebut, ada tiga ciri utama suatu sistem. Pertama, suatu sistem memiliki 

tujuan tertentu. Kedua, untuk mencapai tujuan sebuah sistem memiliki fungsi-

fungsi tertentu. Ketiga, untuk menggerakan fungsi , suatu sistem harus 

ditunjang oleh berbagai komponen.
33

 

Adapaun setiap sistem mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Tujuan  

Setiap sistem pasti mempunyai tujuan dan semua kegiatan dari semua 

komponen atau bagian-bagiannya diarahkan demi tercapai tujuan tersebut. 

b. Fungsi-fungsi  

Adamya tujuan yang harus dicapai oleh suatu sisitem menuntut 

terlaksananya berbagai fungsi yang diperlukan untuk menunjang usaha 

mencapai tujuan tersebut. Misalnya suatu lembaga pendidikan dapat 

memberikan pelayanan pendidikan dengan baik, perlu adanya fungsi 

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. 

c. Komponen-komponen 

Bagian suatu sistem yang melaksanakan suatu fungsi untuk menunjang 

usaha mencapai tujuan sistem disebut komponen. 

d. Interaksi atau hubungan  

                                                                   
33 Wina Sanjaya, Perencanaan Dan Desain Sistem Pembelajaran (Kencana, 2015), h. 2 



 

 

 
 

28 

Semua komponen dalam suatu sistem, saling berhubungan satu sama lain, 

saling mempengaruhi dan saling membutuhkan. 

e. Penggabungan yang menimbulkan jalinan yang perpaduan misalnya 

dalam kegiatan belajar mengajar guru berusaha menimbulkan jalinan 

keterpaduan antara berbagai komponen intruksional dengan 

melaksanakan pengembangan sistem intruksional untuk mencapai hasil 

belajar yang optimal 

f. Proses transformasi  

Semua sistem mempunyai misi untuk mencapai suatu tujuan, untuk itu 

diperlukan suatu proses yang memperoses masukan (imput), menjadi 

hasil-hasil (output). 

g. Umpan balik untuk koreksi  

Untuk mengetahui apakah masing-masing fungsi terlaksana dengan baik 

diperlukan fungsi control yang mencakup monitoring dijadikan dasar 

pertimbangan untuk melaksanakan perubahan-perubahan, penentuan, 

perbaikan atau penyesuaian-penyesuaian agar masing-masing beprestasi 

tinggi. 

h. Daerah batasan dan lingkungan 

Antara suatu sistem dengan bagian-bagian lain atau lingkungan 

disekitarnya akan terjadi interaksi. Namun, antara suatu sistem dan sistem 
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yang lain mempunyai daerah batasan tertentu. Suatu sisitem dapat pula 

merupakan sub sistem dari sistem yang lebih besar (supra sistem).
34

 

Sistem pembelajaran adalah suatu kombinasi terorganisasi yang 

meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapam dan 

prosedur yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Unsur manusiawi 

dalam sistem pembelajaran terdiri atas siswi, guru/pengajar, serta orang-orang 

yang mendukung terhadap keberhasilan proses belajar termasuk pustakawan. 

Fasilitas dan perlengkapan adalah segala sesuatu yang dapat mendukung 

terhadap jalanya proses pembelajaran, misalnya ruang kelas, penerangan, 

perlengkapan computer, audio-visual dan lain sebagainya.
35

 

Sistem pembelajaran merupakan suatu proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik untuk mengembangkan kreativitas berpikir dalam suatu 

proses pembelajaran yang nantinya akan membawa hasil yang diinginkan. 

3. Tujuan pembelajaran 

Tujuan pembelajaran adalah upaya memengaruhi peserta didik agar terjadi 

proses atau perbuatan belajar, maka pemahaman akan teori belajar menjadi 

penting. Teori belajar menaruh perhatian pada hubungan di antara variable-

variabel yang menentukan hasil belajar dan menaruh perhatian pada 
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bagaimana seseorang belajar. Sedangk sebaliknya menaruh perhatian pada 

bagaimana seseorang memengaruhi orang lain agar terjadi perbuatan belajar.
36

 

Para ahli memberikan rumusan pembeljaran yang beragam, tetapi 

semuanya menunjuk pada esensi yang sama, bahwa: 

a. Tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau 

kompetensi pada sisiwa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. 

b. Tujuan dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang 

spesifik. Yang menarik yang dapat di garis bawahai yaitu dari 

pemikiran Kemp dan David E. Kapel bahwa perumusan tujuan  

pembelajaran harus diwujudkan dalam bentuk tertulis. Hal ini 

mengandung implikasi bahwa setiap perencanaan pembelajaran 

seyogyanya dibuat secara tertulis (written plen).
37

 

C. Implementasi Kebijakan Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 

137/sipres/A6/VI/2020 

Setahun belakangan ini Indonesia diterpa Wabah penyakit yang mengancam 

keselamatan masyarakat. Tersebarnya Corona Virus Disease 2019 (covid-19) 

telah memberikan pengaruh pada kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di 

Indonesia dan ketahanan Nasional. Hal ini sudah ditanggapi oleh Word Health 

Organization (WHO) dengan menetapkan setatus pandemi Global pada Covid-19 

mengingat banyak dampak negatif yang menyerang banyak Negara di dunia.  

                                                                   
36 H. Karwono, Heni Mularsih,  Belajar dan pembelajaran serta pemanfaatan sumber belajar 

(Depok: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 22. 
37 Nur Rahman, Desain Kompetensi dan Tujuan Pembelajaran, (Visual publish, 2020) 
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Pemerintah Indonesia telah menjalankan berbagai upaya dalam ranga deteksi, 

pencegahan dan penanggulangan covid-19 ini.
38

  

Wabah  ini menjadi kehawatiran karena kasus ini akan terus membesar 

resikonya dan mengancam banyak sektor, termasuk dunia pendidikan yang 

akhirnya kemedikbud mengeluarkan pertauran Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan 

Covid-19, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

(Kemenko PMK), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan 

(Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Komisi X DPR RI mengumumkan 

rencana penyusunan Keputusan Bersama Empat Kementerian tentang Panduan 

Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di 

Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengatakan, Prinsip 

dikeluarkannya kebijakan pendidikan di masa Pandemi Covid-19 adalah dengan 

memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga 

kependidikan, keluarga, dan masyarakat. 

Metode pembelajaran pada semua zona wajib dilaksanakan secara daring 

untuk mata kuliah teori. Selain itu, pemimpin perguruan tinggi pada semua zona 

hanya dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol 

                                                                   
38
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kesehatan dan kebijakan yang akan dikeluarkan direktur jenderal terkait. 

Kebijakan tersebut antara lain mencakup kegiatan yang tidak dapat digantikan 

dengan pembelajaran daring seperti penelitian di laboratorium untuk skripsi, tesis, 

dan disertasi serta tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan 

akademik/vokasi serupa.
39

 

Atas dasar itulah perguruan tinggi mengeluarkan pedoman pelaksanaan 

kegiatan akademis di lingkungan UIN Raden Intan Lampung dalam kebiasaan 

baru masa pandemi Covid-19. Pilihan ini harus diambil untuk melakukan 

tindakan pencegahan atas wabah yang menjadi pandemi global. Diantara 

kebijakan yang diambil adalah menonaktifkan kegiatan perkuliahan dilingkungan 

kampus dan melakukan kegiatan perkuliahan secara daring menggunakan aplikasi 

e-learning. Pembelajaran diselenggarakan dalam bentuk pembelajaran interaktif 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), belajar secara mandiri dan 

terbimbing dengan berbagai sumber, sumber belajar bisa berupa bahan ajar, 

poster, audio visual, video, simulasi, multimedia, virtual reality, dan lain-lain. 

Dan semua bimbingan akademis masa kebiasaan baru harus dilakukan secara 

daring. Kebijakan tersebut diresmikan pada tanggal 21 Juli 2020 oleh Rektor UIN 

Raden Intan Lampung
40

. 

                                                                   
39 Ibid  
40

 Pedoman Akademik  dimasa Pandemi, https://www.radenintan.ac.id/wp-

content/uploads/sites/10/2020/09/Pedoman-Kegiatan-Akademik-Di-Masa-Pandemi. Diakses pada 

tanggal 27 februari 2021 pukul 01.00 wib 
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Ketika kebijakan ini diterapkan tentu saja banyaknya kesulitan, pilihan 

melakukan pembelajaran secara daring dari rumah masing-masing tidak mudah 

untuk dilakukan oleh mahasiswa khususnya mahasiswa Prodi Hukum Tata 

Negara Fakultas Syar‟iah UIN Raden Intan Lampung, terutama memerlukanya 

kesiapan perangkat dan paket data internet yang masih dikelola secara mandiri, 

lalu tidak semua dosen dan mahasiswa dapat mengoprasikan pembelajaran daring 

secara tepat dan tepat, dan mempersiapkan pembelajran daring secara digital. 

D. Fiqih Siyasah  

1. Pengertian Fiqih Siyasah 

Kata Fiqh berasal dari kata fuqoha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa 

Fiqih adalah paham yang mendalam. Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau 

pemahaman tentang hukum-hukum syari‟at yang bersifat amaliah., yang 

digali dalil-dalinya yang rinci (tafsili). Dari definisi tersebut dapat dipahami 

Fiqih adalah upaya sungguh-sungguh dari ulama (mujtahid) untuk menggali 

hukum-hukum syara‟ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.
41

 

 Kata “Siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, 

mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik, dan pembuatan 

kebijakan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah 

adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang 

bersifat politis untuk menakup sesuatu.
42

 

                                                                   
41 Ibid, h. 2. 
42 Ibid, h. 3. 
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 Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah 

bahwa Fiqih Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang 

membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam 

bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam Fiqih 

Siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang 

terkandung di dalamnya dalam hubungan nya dengan kehidupan bernegara 

dan bermasyarakat.
43

 

 Maka istilah Fiqih Siyasah, diartikan sebagai berikut:  

a. Menurut Ahmad Fatih 

“pengurus kemaslahatan umat manusia sesuai dengan 

ketentuan syara” (Ahmad Fatih Bahantsi dalam Al-Siyasah Al-

jinaiyyah fi Al-Syri‟at al-Islamiyah). 

b. Menurut Ibnu‟ Abidin yang dikutip oleh Ahmad Fatih adalah 

kesejahteraan manusia dengan cara menunjukan jalan yang 

benar (selamat) baik dalam urusan dunia maupun akhirat. 

Dasar-dasar siyasah berasal dari Muhammad SAW, baik tampil 

secara khusus maupun secara umum, dating secara lahir 

maupun batin.  

c. Menurut Abd Wahab al- khallaf  

“Siyasah Syar‟iyyah adalah pengurusan hal-hal yang bersifat 

umum bagi Negara Islam dengan menjamin perwujudan 

                                                                   
43 Ibid, h. 4. 
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kemaslahatan dan menhindari kemudharatan (bahaya) dengan 

tidak melampaui batas-batas syari‟ah yang bersifat umum, 

walupun tidak sesuai dengan pendapat ulama mujtahid”. 

d. Menurut Abd Al-Rahman Taj, syari‟ah adalah hukum-hukum 

yang mengatur kepentingan Negara dan mengorganisir urusan 

umat yang sejalan dengan jiwa syari‟at dan sesuai dengan 

dasar dasar yang universal. Untuk merealisasikan tujuan-

tujuannya yang bersifat kemasyarakatan. Meskipun hal 

tersebut tidak ditunjukan oleh nash-nash yang terinci dalam Al-

Quran maupun Al-Sunnah. 

e. Ibnu Taimiyah menganggap bahwa norma pokok dalam makna 

kontekstual ayat 58 dan 59 surat An-Nisa. Tentang dasar-dasar 

pemerintah adalah unsur penting dalam format Siyasah 

Syar‟iyyah. 

                    

                      

           

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
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pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. 

                    

                   

                     

      

 “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika 

kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah 

ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang 

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, objek kajian Fiqih siyaah 

adalah tentang hubungan antar pemerintah dan rakyatnya dalam upaya 

menciptakan kesejahtraan dan kemaslahatan bersama. Metode kajian fiqih 

siayasah juga tidak berbeda jauh dengan metode yang digunakan dalam 

memperlajari fiqih umumnya, yaitu metode ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh. 

Metode ushul fiqh antara lain adalah qiyas, istihsan, „Urf. „adah, maslahah 

mursalah dan istishhab. Dengan metode ini umat Islam bebas menggunakan 

ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai 

dengan lingkungan, situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Tentu saja 

menggunakan metode ini tidak boleh bertentangan dengan semangat nash Al-

Qur‟an dan Hadis Nabi. 
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Kaidah fiqih tentang “Tasharruf (tindakan) seseorang imam terhadap 

harus dihubungkan dengan kemaslahatan”.
44

 Maksud dari kaidah tersebut 

adalah tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa 

harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau diri 

sendiri karena penguasa adalah pengayom dan pengembangan kesengsaraan 

umat.  

Al-qur‟an surat Taha ayat 114 

                          

                  

Yang artinya “Maka Maha Tinggi Allah raja yang sebenar-benarnya, dan 

janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al qur'an sebelum disempurnakan 

mewahyukannya kepadamu, dan Katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku 

ilmu pengetahuan.".
45

 Dari ayat tersebut tertera jelas bahwa dibebaskannya 

seseorang untuk menambah ilmu maupun wawasannya baik dalam bidang 

pendidikan maupun pengetahuan entah itu tentang duniawi maupun ukhrawi. 

Pemerintah tidak boleh menciptakan suatu peraturan perundang-undangan 

yang merugikan rakyat. Karena itu kebijaksanaan pemerintah harus sejalan 

dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan tertentu atau 

diri sendiri.  

                                                                   
44

Abdul Mujib , Al-qawa-idul Fiqhiyah (kaidah-kaidah Ilmu Fiqih), (Jakarta: Kalam Mulia, 

1996), h. 6 
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 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Syamil 

Cipta Media, 2005), h. 320 
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 Dalam hal ini, pemerintah harus membuat kebijaksanaan politik dan 

perundang-undangan sesuai dengan sekala prioritas. Kalau dalam suatu 

masalah terdapat dua hal yang bertentangan, di satu sisi menguntungkan tapi 

di sisi lain menimbulkan bahaya, maka yang harus didahulukan adalah prinsip 

menghindari bahaya. 

 Karena fiqih siyasah merupakan ilmu sosial yang selalu “hidup” maka 

pengembangan kajiannya juga harus dibantu dengan metode lainnya, sperti 

metode historis, metode perbandingan, metode analisis isi, metode induktif, 

metode deduktif, metode observasi, dan metode dialektis. Dari metode ini kita 

dapat menimbang, menilai dan dapat mengapresiasi pemikiran para ulama dan 

praktik kenegaraan yang berkembang dalam sejarah Islam. Dari sini pula kita 

bias mengambil dan menerapakan nilai-nilai positif yang relevan untuk 

kondisi sekarang, disamping membuang nilai-nilai negatif dan yang tidak 

sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.
46

 

 

2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah  

Terjadi perbedaan pendapat di kalngan ulama dalam menentukan ruang 

lingkup kajian Fiqih Siyasah.
47

 Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada 

yang membagi menjadi empat bidang , dan lain-lain namun perbedaan ini 

tidaklah terlalu prinsipil. 
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 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Indonesia: 

Prandamedia Group, 2014), h. 17-20 
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 Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam 

karangan fiqhsiyasah-nya yaitu al-Ahkam al-Sulthanniyyah, maka dapat 

diambil kesimpulam ruang ligkup fiqhsiyasah adalah sebagai berikut: 

a. Siyasah Dusturiyyah; 

b. Siyasah Maliyyah; 

c. Siyasah Qadla‟iyyah; 

d. Siyasah Harbiyyah; 

e. Siyasah Idariyyah; 

Sedangkan menurut imam ibn Taimiyyah , didalam kitabnya yang 

berjudul al-Siyasah al-Syar‟iyyah, ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai 

berikut: 

a. Siyasah Qadla‟iyyah; 

b. Siyasah „Idariyyah; 

c. Siyasah Malliyyah; 

d. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah.
48

 

3. Siyasah Dusturiyah 

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas maslah 

perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-

konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah laihrnya 

perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara 
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Ra‟Iyyah li Syaikh al-Islam Ibnu Taiyimah, ter, Ajmal Arif, Politik Islam: Ta‟ liq Siyasah Syar‟iyyah 

Ibnu Taimiyyah, (Jakarta: Griya Ilmu, 2015) 
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perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syara yang merupakan 

pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini 

juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timnal 

balik antara pemerintah an warga Negara serta hak-hak warga yang wajib 

dilindungi.
49

 

 Permasalahan di dalam fiqih siyasah dusturiyah adalah hubungan 

antara pemimpim disatu pihak dan rakyatnya di dalam masyarakatnya. Oleh 

karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya 

membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal 

kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan 

merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.
50

 

 Siyasah dusturiyah yang merupakan konstribusi Islam dalam sisitem 

politik mempunyai prinsip penting mengenai pemebentukan pengaturan 

perundang-undangan. Antara lain, mengacu pada prinsip nash dan prinsip jalb 

al-mashalih wadar al-mafasid, prinsip nash yang ditegaskan oleh munawir 

sjadzali dalam karyanya “Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan 

pemikiran”, mecakup: 

a. Prinsip kedudukan manusia dimua bumi; 

b. Musyawarah; 

c. Ketaatan kepada pemimpin 
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 H. A. Djazuli, Fiqih Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu 

Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 47 
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d. Keadilan; 

e. Persamaan, dan  

f. Hubungan baik antar umat beragama.
51

 

Sedangkan prinsip Jalb al-mashalih wa Dar al-mafasid menurut 

Muhammad Iqbal dalam karyanya “Fiqih Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin 

Politik Islam”, tentu perlunya mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial 

kemasyarakatan, agar hasil regulasi yang di undangkan sesuai dengan aspirasi 

masyarakat dan tidak memberatkan.
52

 

Hal ini terangkum oleh Abd al-Wahab Khallaf bahwa prinsip islam yang 

diletakan dalam perumusan peratutan perundang-undangan ialah tentang 

jaminan atas hak asasi manusia (HAM) dan prsamaan kedudukan di mata 

hukum (equality before the law). 

Dasar hukum siyasah dusturiyah: 

1. Al-Qur‟an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama 

dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-qur‟an merupakan 

kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam 

hukum didalamnya. Karena al-quran diyakini berasal dari Allah 

dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus 

mengakui sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para 
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 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Pramedia 
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tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-quran 

merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam 

menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-quran tidak pernah 

mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkemabangan 

zaman terus berjalan.
53

 

2. Sunah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang 

membudaya atau norma prilaku yang diterima secara komunal oleh 

masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapa dan tinkah laku 

nabi. Proses priwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa 

orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan 

disampaikan dari generasi ke generasi  sejak jaman Nabi hingga 

akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan 

perawi yang berkesinambungan. 

3. Dalam hukum Islam, ijma” merupakan suatu keputusan bersama 

untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan 

umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari 

pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran 

pemerintahan. Apabila di dalam musyawarah ada beberapa orang 
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 Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintah 

Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), cet. Ke-1, h. 51. 
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yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta, maka 

ijma” tersebut dinyatakan batal.
54

 

Maka penelitian ini termasuk kedalam Fiqh Siyasah Dusturiyah  dimana 

judul yang peneliti ambil adalah Analisis Tentang Kebijakan Kemendikbud 

Nomor: 137/sipres/A6/VI/2020 Persfektif Fiqih Siyasah termasuk kedalam 

prodak Hukum dan undang-undang. 

Dimana terdapat prinsip-prinsip yang diletakan dalam perumusan 

undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota 

masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa 

membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan agama.
55

 

Dalam hal ini dijelaskan pula bahwa penelitian ini membahas bagaimana 

pembelajaran daring dilakukan secara merata tanpa membedakan stratifikasi 

sosial,kekayaan dan agama dimasa pandemi covid-19. 
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