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ABSTRAK 

 

Mengamati fenomena empirik yang ada pada saat ini, maka 

penelitian ini dilatar belakangi oleh pembelajaran fiqih dengan sistem 

daring di tingkat Madrasah Aliyah Negeri pada masa pandemi-covid-19 

tentu menjadi hal baru karena selama ini belum pernah dialami oleh 

dunia pendidikan, khususnya dunia pendidikan di Indonesia. Namun 

pada kenyataannya pendidikan dan pembelajaran harus tetap berjalan, 

dengan adanya  kendala tersebut tentu harus dicarikan solusi nyata agar 

pelaksanaan pembelajaran dapat tetap berjalan efektif dan efisien. Oleh 

sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

implementasi pembelajaran fiqih pada masa pandemi covid-19 di MAN 

1 Lampung Utara. Pada penelitian ini, penulis merumuskan bagaimana 

proses implementasi pembelajaran fiqih pada masa pandemi covid-19 

di MAN 1 Lampung Utara dan apasaja faktor pendukung dan faktor 

penghambat implementasi pembelajaran fiqih pada masa pandemi 

covid-19 di MAN 1 Lampung Utara. Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif deskriftif,  dengan mengambil latar belakang MAN 

1 Lampung Utara. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 

observasi, wawancara dan dokumentasi dan teknik analisis data dengan 

cara mereduksi data, men-display data, dan conclusion atau menarik 

kesimpulan. Sedangkan, pemeriksaan keabsahan data menggunakan 

triangulasi sumber.  

Hasil menunjukkan bahwa dalam proses implementasi 

pembelajaran fiqih pada masa pandemi covid-19 di MAN 1 Lampung 

Utara yakni: Pertama, proses perencanaan yang meliputi meliputi 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), silabus, standar kompetensi, 

kompetensi dasar, indikator pencapaian, tujuan pembelajaran, alokasi 

waktu, metode, kegiatan pembelajaran, penilaian (evaluasi), materi ajar 

dan sumber belajar. Kedua, pelaksanaan pembelajaran yang meliputi 

startegi pembelajaran dengan menggunakan sistem daring; metode 

pembelajaran menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, 

tutorial dan pemberian tugas. Sedangkan, media pembelajaran yang 

digunakan bervariasi dan menyesuaikan dengan kondisi guru dan siswa. 

Adapun media yang digunakan yakni platform seperti google 

classroom, kahoot, whatsapp, zoom meet, e-learning madrasah, google 

form, PPT dan youtube sebagai media dalam pemberian materi dalam 

pembelajaran daring. Ketiga, evaluasi pembelajaran sesuai dengan 

kurikulum madrasah dan kurikulum 2013 yakni penilaian dengan tiga 
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aspek penilaian yakni penilaian sikap; penilaian pengetahuan dan 

penilaian keterampilan.  

Faktor pendukung proses Implementasi Pembelajaran Fiqih 

pada Masa Pandemi Covid-19 di MAN 1 Lampung Utara yakni: 

kesiapan guru dalam pembelajaran; sdm guru yang memadai; sarana 

prasarana yang memadai; dan pengarahan management madrasah 

kepada dewan guru. Sedangkan, faktor penghambat proses 

Implementasi Pembelajaran Fiqih pada Masa Pandemi Covid-19 di 

MAN 1 Lampung yakni: kesiapan siswa dalam pembelajaran; paket 

kuota mahal dan koneksi internet; keterbatasan akan penguasaan 

teknologi; dan kesulitan dalam konsultasi belajar. 

 

Kata Kunci: Implementasi, Pembelajaran Fiqih, Pandemi Covid-19 
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MOTTO 

 

                

               

                  

         

60. dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa 

saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk 

berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh 

Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak 

mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu 

nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup 

kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).
 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: 

CV. Diponegoro, 2014), h. 184. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Sebagai kerangka awal penelitian, penulis akan 

menguraikan beberapa istilah-istilah yang berhubungan dengan 

judul penelitian ini. Penulis berupaya agar dapat menghindari 

kesalahan-kesalahan para pembaca dalam memahami judul 

penelitian ini. Adapun penelitian ini berjudul: “Implementasi 

Pembelajaran Fiqih pada Masa Pandemi Covid-19 di MAN 1 

Lampung Utara”. Selanjutnya, penulis perlu dan akan memberikan 

penegasan judul sebagai berikut: 

1. Implementasi Pembelajaran Fiqih 

Implementasi dapat didefinisikan sebagai 

pelaksanaan atau penerapan.
1
 Dalam penerapannya 

implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan 

sudah dianggap matang atau sempurna.  Sedangkan Corey 

dalam Ramayulis mengungkapkan makna pembelajaran 

adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang secara 

disengaja dikelola untuk memungkinkannya turut serta 

dalam tingkah laku dalam kondisi khusus atau 

menghasilkan respon terhadap situasi tertentu.
2
 Artinya 

pembelajaran merupakan suatu proses untuk tercapainya 

tujuan belajar siswa seperti, berubahnya tingkah laku, dan 

pola fikir yang dirancang secara terarah dan sistematis.  

Adapun fiqih secara bahasa berarti (al-Ilmu) 

pengetahuan atau (al-Fahmu) pemahaman saja, baik 

pemahaman secara mendalam ataupun dangkal.  

                                                             
1 Joko Susilo, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2007), h. 174. 
2 Ramayulis, Filsafat Pendidikan Islam: Analisis Filosofis Sistem Pendidikan 

Islam, (Jakarta: Kalam Mulia), h. 343. 

1 
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Secara istilah fiqih berarti ilmu tentang hukum-

hukum syar’i yang praktis yang diambil dari dalil-dalil 

yang terperinci.
3
 

Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi 

pembelajaran fiqih merupakan suatu pelaksanaan proses 

belajar siswa yang dirancang secara sistematis dalam 

mempelajari dan memahami ilmu tentang hukum syar’i 

yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. 

2. Masa Pandemi Covid-19 

Pandemi Covid atau yang dikenal sebagai corana 

virus disease merupakan krisis kesehatan yang melanda 

dunia khususnya Indonesia pada awal tahun 2020. Covid-

19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh 

sindrom pernafasan akut severe acute respiratory syndrome 

coronavirus 2 atau SARS-Co-V-2. Faktanya virus tersebut 

merupakan keluarga coronavirus yang dapat menyerang 

hewan. 

3. MAN 1 Lampung Utara 

MAN 1 Lampung Utara merupakan Madrasah 

Aliyah berstatus negeri, yang beralamatkan di jl. Perintis 

Candimas, No. 11 Desa Candimas, Kecamatan Abung 

Selatan, Kabupaten Lampung Utara. MAN 1 Lampung 

Utara berdiri pada tanggal 25 September 1978 dengan luas 

tanah seluruhnya ± 5.303m
2
. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha sadar terencana dalam 

membimbing dan mengembangkan potensi siswa secara optimal 

agar nantinya mereka mampu berperan aktif di masyarakat sesuai 

dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakatnya. Pendidikan 

meliputi pengajaran keahlian khusus dan juga sesuatu yang tidak 

dapat dilihat tetapi lebih mendalam, yaitu pemberian pengetahuan 

                                                             
3 Syakir Jamaluddin, Kuliah Fiqih Ibadah, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2015), 

h. 1. 
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(transfer of knowledge), pertimbangan dan kebijaksanaan. Salah 

satu dasar pendidikan adalah untuk mengajarkan kebudayaan 

melewati generasi penerus. Maka dalam implementasinya, 

pendidikan tidak terlepas dari proses pembelajaran. Proses 

pembelajaran harus terencana yang disusun secara matang dan 

terperinci agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 

Berbicara pendidikan dewasa ini, pada lembaga pendidikan 

Islam seperti madrasah, tentu kegiatan yang paling pokok adalah 

kegiatan belajar dan mengajar. Pada prosesenya, pendidikan 

madrasah terdapat karakteistik atau ciri khusus dalam proses 

pembelajaran. Karena madrasah memiliki kurikulum, metode dan 

cara mengajar sendiri yang berbeda dengan sekolah pada 

umumnya. Meskipun madrasah juga mengajarkan ilmu 

pengetahuan umum, akan tetapi madrasah lebih identik dengan 

pengajaran yang menonjolkan nilai religiusitas masyarakatnya.  

Pembelajaran sendiri secara bahasa merupakan serapan dari 

kata “ajar” dan awalan “pe’ dan akhiran “an”, yang bermakna 

proses, perbuatan, cara mengajar, atau mengajarkan, sehingga anak 

didik memiliki kehendak dan kemauan belajar.
4
 Syaiful Sagala 

mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan proses 

membelajarkan siswa menggunakan azaz pendidikan maupun teori 

belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. 

Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar 

dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar 

dilakukan oleh peserta didik.
5
 Secara singkat pembelajaran berarti 

proses membuat orang belajar. 

Sedangkan Fiqih secara bahasa berarti (al-Ilmu) 

pengetahuan atau (al-Fahmu) pemahaman. Adapun secara istilah, 

fiqih berarti ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang praktis yang 

                                                             
4 Muhammad Ahyan Yusuf Sya’bani, “Implementasi Pembelajaran Fiqih 

pada Siswa Mattayom 1 (SMP) Pratiphamwitaya Yala Thailand Selatan”, Jurnal 

Tamadun, vol. 21, No. 1 (2020), h. 7. 
5 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 

2011), h. 61. 
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diambil dari dalil-dalil yang terperinci.
6
 Dalam perjalan sejarah 

Islam, fiqih sendiri telah berkembang menjadi suatu disiplin ilmu 

dan menduduki posisi yang amat penting di jajaran ilmu-ilmu 

Islam. Hal ini terjadi karena cakupan kajiannya sangat luas meliputi 

seluruh aspek kegaiatan manusia. Dengan demikian, pembelajaran 

fiqih sangat diperlukan dalam rangka mengenal ajaran Islam secara 

benar dan lengkap. Oleh sebab itu, ilmu fiqih diajarkan pada setiap 

jenjang pendidikan Islam, mulai tingkat dasar hingga tingkat tinggi.  

Dewasa ini perkembangan pengetahuan dan pemahaman 

tentang fiqih Islam cukup menghawatirkan. Umat Islam semakin 

jauh dari pengetahuan dan pemahaman akan fiqih Islam. 

Sebagaimana di lansir dari wikipedia pada tahun 2018, menurut 

hasil sensus penduduk Indonesia tercatat 86,7% dari 267.670.543 

penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam. Indonesia sendiri 

merupakan wilayah dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. 

Namun, faktanya banyak dari generasi millenial belum mampu 

memahami fiqih Islam, khususnya fiqih ibadah secara baik dan 

benar, seperti tidak memahami bagaimana tata cara kepengurusan 

jenazah, mulai dari proses memandikan jenazah, mengkafani 

jenazah, dan menyolatkan jenazah.  

Hal tersebut diatas merupakan fenomena kemunduran akan 

persoalan-persoalan seputar fiqih Islam, khususnya fiqih Ibadah 

yang dinilai penting dalam kehidupan, baik secara pribadi maupun 

kebermanafaatan bagi masyarakat luas. Oleh sebab itu, 

pembentukan jiwa keagamaan pada anak harus dimulai sejak dini. 

Bimbingan kejiwaan yang dimaksud adalah bimbingan kejiwaan 

yang diarahkan pada pembentukan nilai-nilai imani. Sedangkan 

keteladanan, pembiasaan dan disiplin dititik beratkan pada 

pembentukan nilai-nilai amali. Keduanya memiliki hubungan 

timbal balik. Dengan demikian, kesadaran agama dan pengalaman 

agama dibentuk melalui proses bimbingan terpadu.  

                                                             
6 Syakir Jamaluddin, Kuliah Fiqih Ibadah, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2015), 

h. 1. 
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Implementasi pembelajaran fiqih dalam rangka 

meningkatkan ibadah siswa; khususnya pada lembaga pendidikan 

Islam harus mampu memfasilitasi agar semua siswa dapat 

mempraktekan dan melaksanakan dalam kesehariannya dengan 

baik dan benar. Karena pada prinsipnya pembelajaran fiqih dapat 

membekali pengetahuan lengkap tentang hukum Islam dan mampu 

mengaplikasikannya dalam bentuk Ibadah kepada Allah SWT. yang 

dipraktekan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. 

Proses pembelajaran fiqih di madrasah pada masa pandemi 

covid-19 memiliki kendala tersendiri. Namun ditengah kendala 

yang ada, lembaga pendidikan perlu menempuh tindakan yang 

tepat agar proses pembelajaran tetap berjalan. Salah satunya 

menggunakan platform pembelajaran yang tepat guna. 

Sebagaimana tertuang berdasarkan Keputusan bersama Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, 

dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 

03/KB/2021; Nomor: 384 tahun 2021; Nomor: 

HK.01.08/MENKES/4242/2021; dan Nomor: 440-717 tahun 2021 

tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi 

corona virus disease 2019 (covid-19), dan diputuskan bahwa 

penyelenggraan pembelajaran di masa pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (covid-19) dilakukan dengan pembelajaran tatap 

muka terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan; dan /atau 

pembelajaran jarak jauh.  

Selanjutnya berdasarkan, Surat Edaran Bupati Lampung 

Utara Nomor: 4220/382/14-LU/2021 tanggal 27 Agustus 2021 

tentang Penyelenggraaan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 

pada satuan pendidikan di Kabupaten Lampung Utara tahun ajaran 

2021/2022, dan surat pengantar dari Kepala Kantor Kementerian 

Agama Nomor: B-2572/Kk.08.03.2/PP.00/08/2021. Maka 

berdasarkan peraturan-peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah diatas jika pembelajaran dilaksanakan dengan jarak jauh, 

tentu penguasaan teknologi merupakan hal penting yang harus 

dikuasai oleh guru selaku pelaksanan pembelajaran. 
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Penggunaan teknologi informasi menjadi suatu hal yang 

wajib dikuasai oleh guru dan siswa. Dengan adanya pandemi ini, 

tentu tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar (KBM) dengan tatap muka, alhasil kegiatan 

belajar mengajar dilakukan dari rumah atau school from home. 

Guru sebagai pendidik dituntut untuk melaksanakan pembelajaran 

secara daring (dalam jaringan), tidak hanya itu guru dituntut untuk 

menyusun perangkat pembelajaran dimulai dari menyususn silabus, 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), mengemas materi, 

memilih metode, hingga evaluasi pembelajaran yang sesuai 

keadaan, dengan memanfaatkan berbagai jenis platform/aplikasi 

yang tersedia.  

Pada persoalan ini, tentu tidak hanya guru yang dituntut 

untuk lebih siap dalam prosesnya, akan tetapi siswa juga dituntut 

untuk lebih mandiri dalam belajar dengan memanfaatkan jaringan 

internet sebagai sarana belajar seperti mencari sumber informasi, 

melihat video pembelajaran dan lain sebagainya. Namun dengan 

beralihnya pembelajaran luring (luar jaringan) menjadi daring 

(dalam jaringan) tentu tidak semua guru dan siswa dapat 

menguasainya. 

Pembelajaran fiqih di MAN 1 Lampung Utara sangat besar 

peranannya dalam memberikan pemahaman kepada siswa tentang 

Agama Islam; dan dalam praktek dikehidupan keseharian siswa; 

serta membentuk watak, perilaku dan keperibadian mereka. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti di MAN 1 

Lampung Utara peneliti mendapatkan keterangan bahwa guru Mata 

Pelajaran Fiqih MAN 1 Lampung Utara telah melaksanakan 

pembelajaran dengan baik. Namun, ditengah masa pandemi covid-

19, guru dan siswa mengalami kendala berupa keterbatasan pada 

saat pembelajaran daring berlangsung, seperti akses/jaringan 

internet yang kurang baik, paket kuota internet yang mahal dan 

adanya beberapa siswa yang tidak mempunyai smartphone untuk 

menunjang pembelajaran fiqih tersebut. Artinya kesenjangan yang 

dihadapi MAN 1 Lampung Utara adalah kesejangan mengenai 
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akses atas perangkat pembelajaran. Maka, bagi siswa yang tidak 

memiliki akses dan perangkat pembelajaran akan makin tertinggal 

jika terlalu lama. Namun kendati demikian, pihak madrasah dan 

pemerintah tentu terus berupaya maksimal memberikan solusi dan 

jalan terbaik agar pembelajaran jarak jauh dapat berjalan dengan 

efektif dan efisien. 

Berdasarkan uraian diatas maka pada penelitian ini, penulis 

ingin mengetahui bagaimana implementasi pembelajaran fiqih pada 

masa pandemi Covid-19 yang ada di madrasah tersebut, dengan 

mengamati, mendeskripsi dan menganalisanya. Selain itu, penulis 

ingin mecari tahu faktor pendukung dan penghambat pembelajaran 

fiqih pada masa pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, judul dari 

penelitian ini adalah Implementasi Pembelajaran Fiqih pada Masa 

Pandemi Covid-19 di MAN 1 Lampung Utara. 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan pembatas mengenai objek 

penelitian yang diangkat. Selain itu, fokus penelitian diperlukan 

agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di 

lapangan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus 

penelitian pada penelitian ini adalah “Implementasi Pembelajaran 

Fiqih pada Masa Pandemi Covid-19 di MAN 1 Lampung Utara”.  

Sedangkan subfokus pada penelitian ini adalah proses 

perencanaan, proses pelaksanaan, proses evaluasi dan faktor 

penghambat dan penunjang pada Implementasi Pembelajaran Fiqih 

pada Masa Pandemi Covid-19 di MAN 1 Lampung Utara. 

 

D. Rumusan Masalah 

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian ini, 

berdasarkan fokus penelitian diatas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Proses Perencanaan Implementasi 

Pembelajaran Fiqih pada Masa Pandemi Covid-19 di MAN 

1 Lampung Utara? 
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2. Bagaimana Pelaksanaan dan Evaluasi Implementasi 

Pembelajaran Fiqih pada Masa Pandemi Covid-19 di MAN 

1 Lampung Utara? 

3. Apasajakah Faktor Penunjang dan Penghambat 

Implementasi Pembelajaran Fiqih pada Masa Pandemi 

Covid-19 di MAN 1 Lampung Utara? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan salah satu hal terpenting di 

dalam menentukan arah suatu tindakan. Adapun tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk Mengetahui Proses Perencanaan Implementasi 

Pembelajaran Fiqih pada Masa Pandemi Covid-19 di MAN 

1 Lampung Utara. 

2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan dan Evaluasi Implementasi 

Pembelajaran Fiqih pada Masa Pandemi Covid-19 di MAN 

1 Lampung Utara. 

3. Untuk Mengetahui Faktor Penunjang dan Penghambat 

Implementasi Pembelajaran Fiqih pada Masa Pandemi 

Covid-19 di MAN 1 Lampung Utara. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dalam sebuah penelitian tentu diharapkan menghadirkan 

hikmah dan manfaat yang berguna baik untuk diri peneliti pribadi 

maupun manfaat dalam dunia pendidikan secara luas, maka peneliti 

akan mengutarakan dua manfaat penelitian secara akademik, yaitu 

manfaat teoritik dan manfaat praktis. Adapun uraian kedua manfaat 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritik, hasil penelitian ini dimaksudkan dapat 

memberikan konstribusi positif, khususnya sumbangan 

pemikiran terkait Implementasi Pembelajaran Fiqih pada 

Masa Pandemi Covid-19 di MAN 1 Lampung Utara, dan 

diharapkan dapat memberi dampak positif dalam dunia 

pendidikan, khususnya dunia pendidikan Islam, karena 
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dengan adanya penelitian ini dapat menambah referensi 

ilmu pengetahuan serta konstribusi ilmiah yang dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus rujukan. 

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat kepada siswa, guru PAI, lembaga 

terkait dan masyarakat secara umum, dan diharapkan dapat 

dijadikan sebagai bahan informasi serta masukan bagi 

peneliti-peneliti pada penelitian selanjutnya. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Hakikatnya kajian penelitian terdahulu yang relevan 

berfungsi sebagai dasar untuk menyatakan bahwa penelitian yang 

akan dilakukan memiliki kebaharuan dan berbeda dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan dilakukan untuk menghindari palgiarisme 

atau daur ulang dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Maka 

dalam hal ini, peneliti akan menjabarkan kajian penelitian 

terdahulu yang relevan sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Bagus Cahyanto, 

Saudari Masyinta Maghfirah dan Saudari Nur Hamidah 

(Jurnal), pada tahun 2021 dengan judul: “Implementasi 

Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19”. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif 

deskriptif. Sedangkan hasil penelitian menunjukkan dan 

menjelaskan bahwa pembelajaran daring pada masa 

pandemi dilaksanakan dengan memanfaatkan platform dan 

aplikasi berbasis online yaitu Microsoft Teams. Guru 

melakukan virtual meeting di awal pembelajaran untuk 

menyampaikan materi, kemudian memanfaatkan Youtube 

dan Whatsapp untuk penguatan materi, penugasan, dan 

penilaian.  

Kendala-kendala yang muncul diantaranya (a) 

tidak semua siswa menggunakan handphone secara 

mandiri, (b) adanya orang tua yang belum mampu 

mendampingi belajar siswa dengan maksimal, (c) jaringan 
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internet yang kurang stabil, dan (d) terbatasnya waktu 

yang digunakan dalam pembelajaran daring, sehingga guru 

kesulitan untuk memantau sikap siswa saat belajar 

dirumah. Langkah strategis yang sudah dilakukan sekolah 

yaitu (a) peningkatan kapasitas guru dalam penguasaan 

teknologi digital, (b) penggunaan media pembelajaran 

daring yang lebih variatif dan interaktif untuk mengurangi 

kebosanan belajar siswa, (c) mengupayakan peyampaian 

materi kepada siswa sehari sebelum pembelajaran, dan (d) 

melibatkan orang tua siswa secara intensif untuk 

komunikasi dan koordinasi dalam upaya membantu 

mengawasi dan mendampingi belajar siswa di rumah.
7
 

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Merni Nasir, 

Saudara Zainul Romiz Koesry dan Saudari Enni Akhmad 

(Jurnal), pada tahun 2020 dengan judul: “Implementasi 

Scientific Proses pada Pembelajaran Fiqh di MI 

Muhammadiyah Pone-Limboto Barat”. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. 

Sedangkan hasil penelitian menunjukkan dan menjelaskan 

bahwa dalam prosesnya sudah berjalan dengan cukup baik, 

dimana guru dalam melakukan pembelajaran 

menggunakan pendekatan saintifik melaui kegiatan 

mengamati, menanya, mencoba, mengumpulkan 

informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan.  

Adapun kendala-kendalanya kurangnya 

pemahaman guru dalam mengimplementasikan 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik, kurangnya 

minat siswa dalam bertanya, serta kurangnya sarana 

prasana yang menunjang pembelajaran berupa sumber 

belajar juga menjadi salah satu kendala dalam 

mengimplementasikan pembelajaran berbasis kurikulum 

                                                             
7 Bagus Cahyanto, Mmasyinta Maghfirah, Nur Hamidah, “Implementasi 

Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19”. Jurnal At-Thullab Universitas 
Islam Malang, Vol. 5 No.  1, (2021). 
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2013 dengan menggunakan pendakatan saintifik. Solusi 

yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah yaitu dengan 

mengikutsertakan guru-guru dalam seminar, diklat dan 

pelatihan tentang kurikulum 2013, serta berusaha 

mengadakan sumber belajar berupa buku yang masih 

kurang, dengan cara meng-copy buku yang ada.
8
 

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Asma Saree dan 

Mohammad Ahyan Yusuf Sya’bani (Jurnal), pada tahun 

2020 dengan judul: “Implementasi Pembelajaran Fiqih 

pada Siswa Mattayom 1 (SMP) Pratipthamwitaya Yala 

Thailand Selatan”. Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan hasil penelitian 

menunjukkan dan menjelaskan bagaimana implementasi 

yang dilakukan oleh guru selama dikelas dengan 

mengamati prilaku guru serta siswa secara langsung yang 

hasilnya yaknimetode tradisional, ceramah dan tanya 

jawab yang digunakan oleh guru selama proses 

pembelajaran berlangsung serta menggunakan perbaduan 

bahasa Melayu Arab membuat siswa merasa kesulitan 

dalam memahami materi yang diajarkan.
9
 

4. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad 

Irhamni dan Saudara Saifuddin (Jurnal), pada tahun 2018 

dengan judul: “Pelaksanaan Pembelajaran Fiqih di 

Madrasah Ibtidaiyah An Najah Desa Haur Kuning 

Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar”. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif 

deskriptif. Sedangkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

perencanaan pembelajaran fiqih sudah terlaksana dengan 

baik, karena guru membuat program tahunan, semester, 

silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).  

                                                             
8 Merni Nasir, Zainul Romiz Koesry, Enni Akhmad, “Implementasi Scientific 

Proses pada Pembelajaran Fiqh di MI Muhammadiyah Pone-Limboto Barat”. Jurnal 

Pekerti IAIN Sultan Amai Gorontalo, Vol. 1 No. 1, (2020). 
9 Asma Saree, Muhammad Ahyan Yusuf Sya’bani, “Implementasi 

Pembelajaran Fiqih pada Siswa Mattayom 1 (SMP) Pratipthamwitaya Yala Thailand 
Selatan.”. Jurnal, Universitas Muhammadiyah Gresik, Vol. XXI, No. 1, (2020). 
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Pembelajaran fiqih terlaksana dengan baik, karena 

pada saat penyampaian materi pelajaran dengan metode 

yang tepat dan bervariasi serta pengunaan media walaupun 

dengan media  yang sangat terbatas. Evaluasi terlaksana 

dengan baik, guru melaksanakan pre tes, pos tes, dan 

penilaian proses dan hasil.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran 

fiqih seperti latar belakang sudah sesuai  dengan bidang 

yang diajarkanya dan pengalaman mengajar cukup lama. 

Minat siswa cukup baik, karena siswa cukup aktif dalam 

proses pembelajaran. Lingkungan luar sekolah sangat 

mendukung proses pembelajaran fiqih. Sedangkan faktor 

sarana dan prasarana cukup lengkap namun jarang 

digunakan.
10

 

5. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Mukhamad 

Fathoni (Tesis), pada tahun 2014 dengan judul: 

“Implementasi Pembelajaran Fiqih di Madrasah 

Tsanawiyah Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja Oku 

Timur”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

kualitatif deskriptif. Sedangkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pembelajaran dilaksanakan di kelas 

pagi, kelas diniyah sore, dan disediakan asrama. 

Karakteristik siswa sebagai raw input adalah siswa 

perempuan lebih banyak dari laki-laki, siswa berprestasi 

didominasi perempuan, usia kronologis antara 11-16 

tahun, tidak ada siswa yang memiliki cacat tubuh dengan 

minat dan motivasi beragam.  

Berdasarkan penelusuran peneliti terkait dengan kajian 

penelitian terdahulu yang relevan, maka dapat ditemukan 

pesamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti sekarang. Adapun persamaan 

                                                             
10 Muhammad Irhamni, Saifuddin, “Pelaksanaan Pembelajaran Fiqih di 

Madrasah Ibtidaiyah An Najah Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru 
Kabupaten Banjar”. Jurnal, STAI Al-Falah, Vol.1, No. 1 (2018).  
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penelitian ini dengan kelima penelitian-penelitian diatas terletak 

pada jenis penelitian yang sama-sama menggunakan kualitatif 

deskriptif.  

Sedangkan pada sisi perbedaannya, penelitian ini 

menekankan pada Implementasi Pembelajaran Fiqih pada Masa 

Pandemi Covid-19 di MAN 1 Lampung Utara. Artinya penelitian 

ini dilakukan pada masa pandemi covid-19 yang sedang melanda 

dunia khususnya Indonesia. Selain itu, waktu dan tempat pada 

penelitian ini menjadi pembeda dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh kelimanya, yang mana dilakukan pada tahun 

pelajaran 2020/2021 dan bertempat di MAN 1 Lampung Utara, 

Provinsi Lampung. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian 

Metode merupakan suatu cara atau teknis yang 

dilakukan dalam proses penelitian.
11

 Selain itu, metode 

memiliki persamaan arti dengan metodelogi yaitu suatu 

penyelidikan yang sistematis dan formulasi metode-metode 

yang akan digunakan dalam sebuah penelitian.
12

 Sedangkan 

penelitian adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan dan 

percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu, untuk 

mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru, yang 

bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan menaikkan 

tingkat ilmu serta teknologi.
13

 

Metode penelitian merupakan anggapan dasar tentang 

suatu hal yang juga menjadi dasar dalam berfikir dan bertindak, 

yang mana merupakan pijakan dalam melaksanakan penelitian. 

Misalnya, peneliti mengajukan asumsi bahwa sikap seseorang 

dapat juga diukur dengan menggunakan skala sikap. Maka, ia 

                                                             
11 Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 24. 
12 Zakiah Daradjat, Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi 

Aksara,2008), h .11. 
13 Margono. S. Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h. 1 
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tidak perlu membuktikan kebenaran yang diasumsikannya itu, 

tetapi dapat langsung memanfaatkan hasil pengukuran sikap 

yang diperolehnya. Asumsi dapat bersifat substantif atau 

metodologis. Asumsi yang bersifat substantif berhubungan 

dengan permasalahan penelitian. Sedangkan asumsi yang 

bersifat metodologis berkenaan dengan metodologi penelitian.
14

  

Dari uraian pengertian diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa secara umum metode penelitian dapat 

diartikan sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan, data yang diperoleh 

melalui penelitian merupakan data empiris atau data yang 

teramati, yang memiliki kriteria-kriteria tertentu yang valid.
15

 

Pendekatan pada penelitian ini bersifat kualitatif yang 

mana tidak menggunakkan metode statistik.  Metode yang 

digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang 

mana mengambil masalah atau memusatkan perhatian pada 

masalah-masalah aktual dan fakta-fakta yang terjadi di 

lapangan sebagaimana adanya, pada saat dilaksanakannya 

penelitian. Metode ini juga lebih dikenal sebagai metode 

artistik, karena pada proses penelitiannya lebih bersifat seni.
16

 

Pada penelitian deskriptif, hal-hal yang perlu dilakukan 

oleh peneliti pada saat melakukan penelitian adalah melakukan 

pencatatan, menganalisis, menginterpretasikan kondisi-kondisi 

yang terjadi. Misalnya, deskripsi pada penelitian ini untuk 

menggambarkan Implementasi Pembelajaran Fiqih pada Masa 

Pandemi Covid-19 di MAN 1 Lampung Utara.  

Sedangkan, teknik kepenulisan pada penelitian ini, 

penulis merujuk dan berpedoman pada buku Pedoman 

Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh 

                                                             
14 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan 

Karya Ilmiah, (Jakarta: Kencana  Prenada Media Group, 2011), h. 254. 
15 Sugiyono,  Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  

Kualitatif,  dan  R&D, (Bandung:Alfabeta, 2016), h. 2. 
16 Ibid, h.7. 
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Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tahun 

2020. 

 

2. Partisipan dan Tempat Penelitian 

Partisipan pada penelitian ini adalah peneliti, guru PAI, 

beberapa siswa, dan semua yang terlibat dalam penelitian 

skripsi ini yang berjudul: Implementasi Pembelajaran Fiqih 

pada Masa Pandemi Covid-19 di MAN 1 Lampung Utara. 

Sedangkan dalam proses pengumpulan data penelitian ini, 

bertempat di MAN 1 Lampung Utara. 

3. Sumber Data Penelitian 

Pada penelitian kualitatif, sumber data penelitian 

merupakan subjek penentu dari mana data dapat diproleh.
17

 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis 

sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Maka 

selanjutnya, peneliti akan menguraikan kedua jenis sumber data 

tersebut sebagai berikut: 

a. Data Primer, yaitu sumber data lapangan yang 

diperoleh secara langsung. Sugiyono menjelaskan 

dalam bukunya bahwa, data primer merupakan sumber 

data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data.
18

 Data primer ini diperoleh dari 

sumber data pertama yakni person dengan 

menggunakan prosedur dan teknik pengumpulan data 

melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan 

dilapangan mengamati secara langsung dan mencatat 

secara sistematis objek penelitian. 

Selanjutnya, untuk menentukan person sebagai 

subjek atau informan penelitian ini, maka teknik atau 

cara yang digunakan untuk menentukan subjek 

penelitian kualitatif adalah teknik purposive sampling 

yaitu, sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh 

                                                             
17 Suharsimi Arikunto, Op.Cit., h. 172 
18 Sugiyono, Op.Cit., h. 225. 
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peneliti atau tidak secara acak.
19

  Adapun yang menjadi 

subjek penelitian atau informan adalah Kepala MAN 1 

Lampung Utara, Wakil Kepala, Guru PAI/Fiqih, 

beberapa siswa MAN 1 Lampung Utara, dan semua 

yang memiliki keterkaitan dan perannya dengan 

penelitian ini.  

b. Data Sekunder, merupakan sumber data yang 

mendukung dan melengkapi sumber data primer. 

Sugiyono dalam bukunya menjelaskan bahwa data 

sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya 

melalui orang lain atau lewat dokumen.
20

 Data 

sekunder diperoleh dari sumber data ketiga yakni paper 

dengan menggunakan teknik dokumentasi yang relevan 

sebagai pendukung penelitian. Sumber data sekunder 

digunakan untuk mendukung informasi yang 

didapatkan dari sumber data primer yaitu dari bahan 

pustaka, literatur-literatur, penelitian terdahulu yang 

relevan, buku-buku, laporan-laporan kegiatan yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

 

4. Prosedur Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan prosedur/teknik pengumpulan 

data sebagai langkah yang paling utama dan stategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui prosedur/teknik 

pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang sudah ditetapkan.
21

 

Pengumpulan data merupakan pencatatan peristiwa-

peristiwa, keterangan-keterangan, karakteristik-karakteristik 

                                                             
19 Moeloeng Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2009), h. 224. 
20 Ibid  
21 Sugiyono, Op.Cit., h. 224. 
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atau hal-hal yang berkaitan dengan sebagian atau seluruh 

elemen populasi yang akan mendukung penelitian, atau cara 

yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. 

Adapun prosedur/teknik pengumpulan data yang dipergunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai beikut: 

a. Metode Observasi, Nasution dalam bukunya 

mengemukakan bahwa metode observasi merupakan 

dasar ilmu pengetahuan, sebagaimana misalnya para 

ilmuwan hanya dapat bekerja atau melakukan 

penelitiannya berdasarkan data, yaitu fakta mengenai 

dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.
22

 

Metode  observasi merupakan metode yang digunakan 

dalam penelitian dengan cara mengamati secara 

langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap 

objek penelitian atau tidak menggunakan perkataan, 

dan lebih melibatkan indera pengelihatan (visual), juga 

melibatkan indera lain seperti pendengaran, sentuhan, 

penciuman.  

Metode observasi dalam penelitian ini peneliti 

gunakan untuk mendapatkan data terkait Implementasi 

Pembelajaran Fiqih di MAN 1 Lampung Utara pada 

Masa Pandemi Covid-19; dan untuk mengamati 

kondisi madrasah secara umum, guru PAI/fiqih, dan 

siswa ketika berada di lingkungan madrasah dan pada 

saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung; 

mengamati faktor pendukung dan penghambat, terkait 

Implementasi Pembelajaran Fiqih pada Masa Pandemi 

Covid-19 di MAN 1 Lampung Utara. 

Selanjutnya, untuk mempertegas dan 

menguatkan hasil dari pelaksanaan observasi maka 

seorang peneliti dapat menggunakan teknik wawancara 

maupun dokumentasi. 

                                                             
22 Ibid, h. 310. 
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b. Metode Wawancara atau Interview, dalam hal ini 

memiliki ciri utama dari wawancara adalah proses 

pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka 

antara pihak penanya (interviewer) dengan pihak yang 

ditanya atau informan (interviewe). Tujuan wawancara 

adalah untuk mengumpulkan informasi, bukan untuk 

merubah ataupun untuk mempengaruhi pendapat 

responden.
23

 

Wawancara digunakan peneliti untuk 

memperoleh informasi dari sumbernya secara langsung 

atau tanpa perantara, informan pada wawancara ini 

yaitu, Kepala Madrasah, guru PAI/fiqih, beberapa 

siswa dan semua yang memiliki keterkaitan langsung 

dengan judul penelitian ini yakni Implementasi 

Pembelajaran Fiqih pada Masa Pandemi Covid-19 di 

MAN 1 Lampung Utara. 

c. Metode Dokumentasi, metode ini didefinisikan sebagai 

sebuah catatan peristiwa-pristiwa yang lampau. 

Dokumen yang diperlukan  dapat dalam bentuk tulisan-

tulisan, gambar-gambar, atau karya-karya yang 

monumental dari seseorang, yang dinilai memiliki 

keterkaitan dalam penelitian. Dokumentasi yang 

berbentuk tulisan misalnya, catatan, sejarah kehidupan, 

cerita, biografi, peraturan, kebijakan-kebijakan.  

Dokumentasi yang berbentuk gambar, 

misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. 

Sedangkan, dokumen yang berbentuk karya misalnya 

karya seni, yang dapat berupa gambar, film dan lain-

lain. 
24

 Didalam melaksanakan metode dokumentasi, 

peneliti juga menyelidiki benda-benda tertulis seperti 

                                                             
23 Cholid Narkubo, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2013), h. 86. 
24 Ibid, h. 240. 
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buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, 

notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.
25

 

d. Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui 

dokumen, mulai dokumen mengenai sejarah dan 

perkembangan madrasah, visi dan misi serta tujuan 

madrasah, letak geografis madrasah, struktur organisasi 

madrasah, data siswa, data dewan guru, data sarana 

prasarana, dokumen prestasi madrasah, serta hal-hal 

yang berkaitan dengan penelitian ini yakni terkait 

dengan Implementasi Pembelajaran Fiqih pada Masa 

Pandemi Covid-19 di MAN 1 Lampung Utara. Karena 

studi dokumentasi sendiri merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif. 

 

5. Prosedur Analisis Data 

Analisis data adalah proses menyusun, mengatagorikan 

data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami 

maknanya.
26

 Analisis data dilakukan untuk memperoleh 

jawaban atas pertanyaan  penelitian berupa temuan  penelitian. 

Maka untuk memudahkan dalam menganalisanya terlebih 

dahulu data tersebut diolah sedemikian rupa yang merupakan 

tahap lanjut dari analisa. Adapun langkah-langkah analisis data 

yang dilakukan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Data Reduction atau reduksi data menurut Sugiyono 

dalam bukunya mereduksi data berarti merangkum hal-

hal pokok dan penting, serta dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang direduksi akan 

memberikan gambar yang jelas dan mempermudah 

peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data yang 

dicari.  

                                                             
25 Suharsimi Arikunto, Op. Cit., h. 201 
26 Nasution. S, Metodologi Penelitian Dasar, (Jakarta:Bulan Bintang, 2001), 

h.72. 
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Sedangkan, Nasution dalam Imam Suprayogi 

menjelaskan bahwa reduksi data atau proses 

transformasi, diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian, transformasi data yang muncul 

dalam catatan di lapangan yang mencakup kegiatan 

mengikhtisarkan hasil pengumpulan data selengkap 

mungkin, dan memilah-milahkannya ke dalam satuan 

konsep, katagori atau tema tertentu.
27

  

Reduksi data dapat berarti merangkum, 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang 

yang tidak perlu. Maksudnya mereduksi data yaitu 

memilih data yang relevan dan bermakna sehingga 

memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan 

melakukan pengumpulan data selanjutnya. Data yang di 

maksud adalah data terkait dengan Implementasi 

Pembelajaran Fiqih pada Masa Pandemi Covid-19 di 

MAN 1 Lampung Utara, yang diperoleh melalui 

metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari 

observasi dan wawancara  akan direduksi dengan cara 

digolongkan sesuai dengan kategori aktivitas. 

Kemudian hasil observasi dan wawancara tersebut 

peneliti gabungkan dengan data dokumentasi. Setelah 

di gabungkan antara hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi, selanjutnya peneliti akan membuang data 

yang di anggap tidak diperlukan dalam penelitian ini. 

b. Data Display atau penyajian data adalah kegiatan yang 

mencakup mengorganisasi data dalam bentuk tertentu 

sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh. Display 

data dapat berbentuk uraian naratif, bagan, diagram alur 

                                                             
27 Imam  Suprayogi, Tobroni,  Metodologi  Penelitian  Sosial  Agama,  

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h.193. 
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dan lain sejenisnya atau dalam bentuk-bentuk lain.

28
 

Dengan men-display data, maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami 

tersebut.
29

 

Maksudnya yaitu setelah memilih data yang 

relevan dan bermakna kemudian data tersebut di 

display yaitu digerai atau diuraikan secara rinci 

sehingga menjadi informasi yang memiliki makna 

tertentu. Jadi, setelah data di reduksi terkait dengan 

Implementasi Pembelajaran Fiqih pada Masa Pandemi 

Covid-19 di MAN 1 Lampung Utara, diperoleh melalui 

observasi, wawancara, dokumentasi peneliti sajikan 

dalam bentuk data deskriptif.  

c. Conclusion Verification atau menarik simpulan, 

merupakan usaha untuk mencari atau memahami suatu 

makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur 

sebab-akibat atau proposisi. Dalam Simpulan tersebut 

merupakan pemaknaan terhadap data yang telah 

dikumpulkan. Dari hasil interpretasi itu kemudian 

digabungkan dengan data yang diperoleh melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga dapat 

dilihat kenyataan/fakta konkret di lapangan dan dapat 

dianalisa secara induktif.  

Peneliti disini menggunakan pendekatan 

berpikir induktif yaitu pemikiran yang berangkat dari 

fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus kemudian 

dari fakta-fakta yang khusus tersebut ditarik 

                                                             
28 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis 

dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2003), h.70. 
29 Suharsimi Arikunto, Op.Cit, h. 249. 
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generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat 

umum.
30

 

Pada tahap ini data yang telah disajikan dan di 

dokumentasi untuk mengetahui apa yang sebenarnya 

terjadi dan apa yang perlu ditindak lanjuti, kemudian 

ditarik kesimpulan secara umum mmenggunakan 

metode induktif mengenai Implementasi Pembelajaran 

Fiqih pada Masa Pandemi Covid-19 di MAN 1 

Lampung Utara, dengan data yang sudah di display 

terkait dengan kegiatan tersebut yang peneliti peroleh 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

 

6. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Pada penelitian kualitatif peneliti harus mampu 

mengungkap kebenaran yang  objektif,  karena  itu  

pemeriksaan keabsahan  data  dalam  penelitian kualitatif 

bersifat sangat penting. Hal tersebut bertujuan untuk mengukur 

tingkat kredibilitas atau kepercayaan penelitian kualitatif 

sehingga dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah.  

Menurut Sugiyono dalam bukunya ia menjelaskan 

bahwa triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan 

data dan sumber data yang telah ada.
31

 Sedangkan menurut 

Melong triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu, untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu.
32

 Dalam pemeriksaan keabsahan data, pada penelitian 

kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi, maka akan 

lebih meningkatkan kekuatan data apabila dibandingkan 

dengan satu pendekatan.  

                                                             
30 Sutrisno Hadi, Methodology Research, (Yogyakarta: Yayasan Fakultas 

Psikologi UGM, 2003), h. 43. 
31 Sugiyono, Op.Cit., h. 241. 
32 Moelong Lexy J., Op.Cit., h. 330. 
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Dengan menggunakan triangulasi berarti, peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda 

untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Teknik 

pengumpulan data yang dimaksud berupa wawancara, 

observasi, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama 

secara serentak.
33

 Penggunaan triangulasi tersebut dilakukan 

agar data yang diperoleh  dari  informan  penelitian  yang 

menjadi  sumber data primer menjadi lebih valid, konsist, 

tuntas, dan pasti sehingga dapat dianalisis dan ditarik 

kesimpulan.  

Sugiono dalam bukunya menjelaskan bahwa triangulasi 

terdapat tiga macam triangulasi. Adapun macam-macam 

triangulasi tersebut, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik 

dan triangulasi waktu. Berdasarkan macam-macam teknik 

triangulasi yang telah peneliti paparkan, maka peneliti dalam 

penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi sumber. 

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kreadibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui 

beberapa sumber.
34

 

Peneliti memilih menggunakan teknik tersebut guna 

memperoleh kebenaran atau keabsahan baik berupa data-data 

atau dokumen yang berkaitan dengan Implementasi 

Pembelajaran Fiqih pada Masa Pandemi Covid-19 di MAN 1 

Lampung Utara. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan bagian subtansi pada 

penulisan penelitian kualitatif deskriftif. Adapun sistematika 

penulisan pada penelitian ini secara umum akan diuraikan sebagai 

berikut: 

1. BAB I Pendahuluan 

                                                             
33 Sugiyono, Op.Cit., h. 241. 
34 Ibid., h. 274. 
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Sistematika pembahasan pada bab pendahuluan ini 

peneliti akan menguraikan penegasan judul, latar belakang 

masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, 

dan sitematika penulisan tentang Implementasi 

Pembelajaran Fiqih pada Masa Pandemi Covid-19 di MAN 

1 Lampung Utara. 

2. BAB II Landasan Teori 

Sistematika pembahasan pada bab landasan teori 

ini peneliti akan menguraikan deskripsi teoritik dan teori-

teori tentang Implementasi Pembelajaran Fiqih pada Masa 

Pandemi Covid-19 di MAN 1 Lampung Utara. 

3. BAB III Deskripsi Objek Penelitian 

Sistematika pembahasan pada bab deskripsi objek 

penelitian ini peneliti akan menguraikan gambaran umum 

objek, dan penyajian fakta dan data penelitian tentang 

Implementasi Pembelajaran Fiqih pada Masa Pandemi 

Covid-19 di MAN 1 Lampung Utara. 

4. BAB IV Analisis Penelitian 

Sistematika pembahasan pada bab analisis 

penelitian ini peneliti akan menguraikan analisis data 

penelitian dan temuan penelitian tentang Implementasi 

Pembelajaran Fiqih pada Masa Pandemi Covid-19 di MAN 

1 Lampung Utara. 

5. BAB V Penutup  

Sedangkan pada sistematika pembahasan pada bab 

penutup ini peneliti akan menguraikan simpulan dan 

rekomendasi tentang Implementasi Pembelajaran Fiqih 

pada Masa Pandemi Covid-19 di MAN 1 Lampung Utara. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Implementasi Pembelajaran Fiqih 

1. Pengertian Implementasi Pembelajaran Fiqih 

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan 

dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan 

terperinci. Dalam penerapannya implementasi biasanya 

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap matang atau 

sempurna. Menurut Jones dalam Mulyadi implementasi 

didefinisikan sebagai proses mewujudkan program hingga 

memperlihatkan hasilnya. Sedangkan, menurut Horn and Mater 

implementasi didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan 

pemerintah.
1
 Jadi, dari pendapat keduanya implementasi dapat 

didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan setelah suatu 

kebijakan ditetapkan. Maka implementasi merupakan sebuah 

cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan.  

Menurut Widodo dalam Syahida mengemukakan 

bahwa implementasi adalah menyediakan sarana untuk 

melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan 

dampak/akibat terhadap sesuatu.
2
 Kemudian Naditya 

mengemukakan bahwa dasar implementasi adalah mengacu 

pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan dalam suatu keputusan. 

Berdasarkan uraian pendapat diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa impementasi merupakan suatu tindakan, 

penerapan atau pelaksanaan terencana yang sudah disusun 

secara matang dan terperinci untuk mencapai tujuan kegiatan 

agar berjalan efektif. 

Sedangkan, pembelajaran merupakan serapan dari kata 

“ajar” dan awala “pe” dan akhiran “an”, yang bermakna prose, 

                                                             
1
  Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, (Bandung: 

Alfabeta, 2015), h. 45. 
2 Syahida, Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan 

Sampah di Kota Tanjungpinang: Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Unggat, 2014. 
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perbuatan, cara mengajar, atau mengajarkan, sehingga anak 

didik memiliki kehendak dan kemauan belajar.
3
 Secara istilah 

pembelajaran berasal dari padanan kata dalam bahasa inggris 

yaitu instruction yang berarti proses membuat orang belajar.
4
 

Dalam hal ini beberapa ahli merumuskan pengertian tentang 

pembelajaran. Adapun pendapat para ahli tersebut adalah 

sebagai beikut: 

a. Syaiful Sagala mengemukakan bahwa pembelajaran 

adalah membelajarkan siswa menggunakan azaz 

pendidikan maupun teori belajar yang merupakan 

penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran 

merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar 

dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan 

belajar dilakukan oleh peserta didik.
5
 

b. Corey dalam Ramayulis mengemukakan pembelajaran 

sebagai suatu proses dimana lingkungan seseorang 

secara disengaja dikelola untuk memungkinkannya 

turut serta dalam tingkah laku dalam kondisi khusus 

atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu.
6
 

c. Oemar Hamalik mengemukakan bahwa pembelajaran 

adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-

unsur manusiawi (siswa dan guru), material (buku-

buku, papan tulis, kapur dan alat belajar), fasilitas 

(ruang kelas), perlengkapan dan prosedur (jadwal, 

metode penyampaian informasi, praktek, belajara, ujian 

                                                             
3 Muhammad Ahyan Yusuf Sya’bani, “Implementasi Pembelajaran Fiqih 

pada Siswa Mattayom 1 (SMP) Pratiphamwitaya Yala Thailand Selatan”, Jurnal 

Tamadun, vol. 21, No. 1 (2020), h. 7. 
4 Ibid. 
5 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 

2011), h. 61. 
6 Ramayulis, Filsafat Pendidikan Islam: Analisis Filosofis Sistem Pendidikan 

Islam, (Jakarta: Kalam Mulia), h. 343. 
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dsb) yang saling mempengaruhi mencapai tujuan 

pembelajaran.
7
 

Selain itu, dari teori-teori yang dikemukakan banyak 

ahli tentang pembelajaran Oemar Hamalik mengemukakan tiga 

rumusan yang diangap lebih maju dibandingkan dengan 

rumusan terdahulu yaitu: 

a. Pembelajaran adalah upaya mengorganisasi lingkungan 

untuk mencipttakan kondisi belajar bagi peserta didik. 

b. Pembelajaran adalah upaya mempersiapkan peserta 

didik untuk menjadi warga masyarakat yang baik. 

c. Pembelajaran adalah suatu proses untuk membantu 

peserta didik kehidupan masyarakat sehari-hari. 

Selanjutnya, fiqih secara bahasa berasal dari kata 

faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti (al-Ilmu) pengetahuan atau 

(al-Fahmu) pemahaman saja, baik pemahaman secara 

mendalam ataupun dangkal. Kata fiqih secara bahasa yang 

berarti pemahaman atau pengetian ini diambil dari firman Allah 

SWT dalam Qs. Al-Huud (11): 91 berikut: 

                   

                         

Artinya: “Mereka berkata: "Hai Syu'aib, Kami tidak banyak 

mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan 

Sesungguhnya Kami benar-benar melihat kamu 

seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah 

karena keluargamu tentulah Kami telah merajam 

kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang 

berwibawa di sisi kami."8
 

                                                             
7 Oemar Hamalik,  Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2015), h. 57. 
8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. 

Diponegoro, 2014), h. 232. 
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Sedangkan secara istilah, fiqih berarti ilmu tentang 

hukum-hukum syar’i yang praktis yang diambil dari dalil-dalil 

yang terperinci.
9
 Syaifuddin al-Amidiy mendefinisikan fikih 

sebagai ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syara’ yang 

bersifat furu’iyah yang berhasil didapatkan melalui penalaran 

atau istidlal. Makna furu’iyah menurut al-Amidi ini 

menjelaskan bahwa ilmu tentang dalil dan macam-macamnya 

sebagai hujjah. Ada pun kata penalaran dan istidlal merupakan 

fikih adalah hasil penalaran atau istidlal.10
 

Menurut al-Syatibi dalam buku Hafsah, mendefinisikan 

fiqih sebagai pemahaman tentang syari’ah dan penyelidikan 

tentang syari’ah/menegakkan arti syari’ah dan aturan-aturan 

rinci sangat diperlukan. Menurut Jasser Audah, dalam buku 

yang sama, fikih merupakan koleksi besar para ulama 

(pendapat yuridis) yang diturunkan Allah SWT, berbagai 

madzhab pemikiran untuk penerapan syari’ah dalam kehidupan 

nyata.
11

 

Maka dari uraian pengertian diatas, dapat dipahami 

bahwa fikih adalah pemahaman atau interpretasi ulama 

terhadap ayat-ayat ahkam dan hadist-hadits ahkam secara 

terperinci yang oleh para fuqoha diistimbatkan hukum Islam 

dengan pemahaman mereka, tentunya sangat mungkin terjadi 

perbedaan pendapat para ulama. 

 

2. Tujuan dan Fungsi Pembelajaran Fqih 

Adapun tujuan dan fungsi pembelajaran fiqih akan 

peneliti uraikan sebagai berikut: 

a. Tujuan Pembelajaran Fqih 

                                                             
9 Syakir Jamaluddin, Kuliah Fiqih Ibadah, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2015), 

h. 1. 
10 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, (Jakarta: Kencana Prenamedia 

Grup, 2013), h. 11.  
11 Hafsah, Pembelajaran Fiqh, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016), 

h. 3. 
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Pembelajaran fiqih pada dasarnya memiliki 

tujuan yaitu bertujuan mengembangkan kreatifitas 

berfikir siswa dalam bidang syari’at Islam dari segi 

ibadah dan muamalah, baik dalam konteks asal 

hukumnya maupun praktiknya, sehingga para siswa 

mampu menguasai materi tersebut, dan terjadi 

perubahan dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap 

serta tingkah lakunya. 

Tujuan pembelajaran fiqih juga mengarahkan 

siswa kearah kedewasaan yang sesuai dengan syari’at 

Islam dengan menggunakan cara-cara dan alat-alat 

komunikasi pembelajaran. Selain itu, pembelajaran 

fiqih juga bertujuan mengantarkan siswa untuk dapat 

memahami pokok-pokok hukum Islam dan tata cara 

pelaksanaannya untuk diaplikasikan dalam kehidupan 

sehingga menjadi muslim yang selalu taat menjalankan 

syari’at Islam secara kaffah. Selain itu, berdasarkan 

KMA No. 165 Tahun 2014 tentang tujuan 

pembelajaran fqih adalah sebagai berikut: 

1) Pembelajaran fiqih bertujuan untuk menegtahui 

dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, 

dan tata cara pelaksanaan hukum Islam baik 

yang menyangkut aspek ibadah maupun 

muamalah untuk dijadikan pedoman hidup 

dalam kehidupan pribadi dan sosial. 

2) Pembelajaran fiqih bertujuan untuk 

melaksnakan dan mengamalkan ketentuan-

ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, 

sebagai perwujudan dari ketaatan dalam 

menjalankan ajaran Agama Islam baik dalam 

hubungan manusia dengan Allah SWT., dengan 

diri manusia itu sendiri, sesama manusia, dan 

makhluk lainnyamaupun hubungan dengan 

lingkungannya. 
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3) Pembelajaran fiqih bertujuan untuk mengenal, 

memahami, dan menghayati terhadap sumber 

hukum Islam dengan memanfaatkan ushulul 

fiqhih sebagai metode penetapan dan 

pengembangan hukum Islam dar sumbernya. 

4) Pembelajaran fiqih bertujuan untuk 

menerapkan kaidah-kaidah pembahasan dalil-

dalil syara’ dalam rangka melahirkan hukum 

Islam yang diambil dari dalil-dalilnya untuk 

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
12

 

b. Fungsi Pembelajaran Fiqih 

Adapun pembelajaran fiqih memiliki beberapa 

fungsi dalam pelaksanaannya, sebagai berikut: 

i. Pembelajaran fiqih berfungsi menanamkan nilai-

nilai dan kesadaran beribadah siswa kepada Allah 

SWT., sebagai pedoman untuk mencapai 

kebahagian dunia dan akhirat. 

ii. Pembelajaran fiqih berfungsi membiasakan 

pengamalan terhadap hukum Islam pada siswa 

dengan ikhlas dan perilaku yang sesuai dengan 

peraturan yang berlaku di sekolah. 

iii. Pembelajaran fiqih berfungsi membentuk 

kedisiplinan dan rasa tanggunjawab sosial di 

sekolah/madrasah dan masyarakat. 

iv. Pembelajaran fiqih berfungsi meneguhkan 

keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT., 

serta menanamkan akhlak siswa seoptimal 

mungkin, melanjutkan upaya yang terlebih dahulu 

dilakukan dalam lingkungan keluarga. 

                                                             
12  Kemenag RI, Keputusan Menteri Agama RI No. 165 Tahun 2014 Tentang 

Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada 
Madrasah., h. 56. 
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v. Pembelajaran fiqih berfungsi membangun mental 

siswa dalam menyesuaikan diri dalam lingkungan 

fisik dan sosialnya. 

vi. Pembelajaran fiqih berfungsi memperbaiki 

kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan siswa 

dalam pelaksanaan ibadah dan muamalah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

vii. Pembelajaran fiqih berfungsi membekali siswa 

akan bidang fiqih atau hukum islam untuk 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi.
13

 

 

3. Strategi dan Metode Pembelajaran Fiqih 

Adapun strategi dan metode dalam pelaksanaan 

pembelajaran fiqih adalah sebagai berikut: 

a. Srategi Pembelajaran Fiqih 

Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan 

pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar 

tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan 

efisien. Demi mencapai tujuan intruksional berdasarkan 

materi pengajaran tertentu dan dengan bantuan unsur-

unsur penunjang tertentu pula.
14

  

Abdul Majid dalam bukunya mengungkapkan 

bahwa strategi pembelajaran merupakn perencanaan yang 

berisi tentang rangkaian kegiatan yang di desain untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi merupakan 

usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan 

dalam mencapai tujuan. Selanjutnya ia mengungkapkan 

bahwa strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan 

(rangkaian kegiatan) termasuk penggunaan metode dan 

pemanfaat berbagai sumber daya atau kekuatan dalam 

                                                             
13 Abdul Mujib,  Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 71. 
14 Ahwan Fanani, “Mengurai Kerancuan Istilah Strategi dan Metode 

Pembelajaran”, Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam, (2014), h. 173. 
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pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan 

tertentu, yakni tujuan pembelajaran.
15

 

Guru yang mengajarkan materi fiqih harus mampu 

menngunakan berrbagai model dan strategi pembelajaran 

PAIKEM (pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan). Agar siswa dapat lebih aktif dan memiliki 

motivasi yang kuat sehingga dapat mencapai tujuan 

pembelajaran.  

Model tersebut dapat digunakan untuk 

mengorganisasikan pengetahuan dari berbagai sumber, 

kemudian dipakai sebagai stimulus untuk mengembangkan 

disposisi dan membangun teori kedalam istilah atau 

keadaan yang konkrit untuk menempatkannya pada 

praktek atau menyerupai. Sedangkan model merupakan 

repesentasi realita yang dikembangkan dari keadaan 

mereka. Proses perancangan atau perencanaan merupakan 

bentuk penggunaan model. 

b. Metode Pembelajaran Fiqih 

Metode pembelajaran adalah cara-cara yang 

digunakan oleh guru untuk mengimplementasikan rencana 

yang sudah disusun dalam kegiatan pelaksanaan 

pembelajaran dikelas secara praktis untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.
16

 Adapun metode-metode dalam 

pembelajaran fiqih adalah sebagai berikut: 

1) Metode ceramah 

Metode ceramah sebagai suatu metode 

pembelajaran merupakan cara yang digunakan 

dalam mengembangkan proses pembelajaran 

melalui cara penuturan (lecturer). Metode ini 

bagus jika penggunaannya betul betul disiapkan 

dengan baik, didukung alat dan media, serta 

                                                             
15 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT. Remaja Rodaskarya), 

h. 6-7. 
16 Hafsah, Op.Cit., h. 34. 



33 

 
memperhatikan batas-batas kemungkinan 

penggunaannya.  

Hal yang perlu diperhatikan dalam metode 

ceramah adalah isi ceramah yang mudah diterima 

dan dipahami serta mampu menstimulasi 

pendengaran murid untuk mengikuti dan 

melakukan sesuatu yang terdapat dalam isi 

ceramah. Metode ceramah merupakan metode 

yang sampai saat ini sering digunakan oleh setiap 

guru atau instruktur. Hal ini selain disebabkan oleh 

beberapa pertimbangan tertentu juga adanya faktor 

kebiasaan baik guru ataupun siswa. Metode 

ceramah merupakan cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan strategi pembelajaran 

ekspositori.  

2) Metode Demonstrasi 

Demonstrasi merupakan salah satu metode 

yang cukup efektif karena membantu siswa untuk 

mencari jawaban dengan usaha sendiri 

berdasarkan fakta atau data yang benar. Metode 

demonstrasi merupakan metode penyajian 

pelajaran dengan memperagakan dan 

mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu 

proses, situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya 

atau hanya sekedar tiruan. 

Menurut Syaiful Sagala dalam buku Abdul 

Majid metode demonstrasi adalah petunjuk tentang 

proses terjadinya suatu peristiwa atau benda 

sampai Pada penampilan tingkah laku yang 

dicontohkan agar dapat diketahui dan dipahami 

oleh peserta didik secara nyata.  

Sebagai metode penyajian, demonstrasi 

tidak terlepas dari penjelasan secara lisan oleh 

guru. Walaupun dalam proses demonstrasi peran 

siswa hanya sekedar memperhatikan, tetapi 
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demonstrasi dapat menyajikan bahan pelajaran 

lebih konkrit. Dalam strategi pembelajaran, 

demonstrasi dapat digunakan untuk mendukung 

keberhasilan strategi pembelajaran ekspositori dan 

inkuiri. 

3) Metode diskusi 

Metode diskusi adalah metode 

pembelajaran yang menghadapkan siswa pada 

suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini 

adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, 

menjawab pertanyaan, menambah dan memahami 

pengetahuan siswa, serta untuk membuat suatu 

keputusan. Diskusi bukanlah debat yang bersifat 

adu argumentasi. Diskusi bersifat bertukar 

pengalaman untuk menentukan keputusan tertentu 

secara bersama-sama.  

Secara umum ada dua jenis diskusi yang 

biasa dilakukan dalam proses pembelajaran, yaitu 

diskusi kelompok dan diskusi kelompok kecil. 

Diskusi kelompok dinamakan juga diskusi kelas. 

Pada diskusi ini permasalahan yang disajikan oleh 

guru dipecahkan oleh kelas secara keseluruhan. 

Pengaturan jalannya diskusi adalah guru. Lain 

halnya pada diskusi kelompok kecil. Pada diskusi 

ini siswa dibagi dalam beberapa kelompok.  

Setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 

dengan 7 orang. proses pelaksanaan diskusi ini 

dimulai dari guru menyajikan masalah dengan 

beberapa sub masalah. Setiap kelompok 

memecahkan masalah yang disampaikan guru. 

Proses diskusi diakhiri dengan laporan setiap 

kelompok. 

4) Metode tugas dan resitasi 



35 

 
Secara denotatif, resitasi adalah 

pembacaan hafalan di muka umum atau hafalan 

yang diucapkan oleh murid-murid di dalam kelas 

Save M. Dagun dalam buku Abdul Majid yang 

mana menuliskan makna resitasi dalam kamus 

besar ilmu pengetahuan (sebagai istilah psikologi) 

disebut sebagai metode belajar yang 

mengkombinasikan penghafalan, pembacaan, 

pengulangan, pengujian dan pemeriksaan atas diri 

sendiri.  

Metode tugas dan resitasi tidak sama 

dengan pekerjaan rumah, tetapi lebih luas dari itu. 

Tugas dan resitasi merangsang anak untuk aktif 

belajar baik secara individu atau kelompok. Tugas 

dan resitasi bisa dilaksanakan di rumah, di 

sekolah, di perpustakaan dan tempat lainnya. 

5) Metode tanya jawab 

Metode tanya jawab adalah metode 

mengajar yang memungkinkan terjadinya 

komunikasi langsung yang bersifat to way traffic 

Karena pada saat yang sama terjadi dialog antara 

guru dan siswa. Guru bertanya siswa menjawab 

atau siswa bertanya guru menjawab. Metode tanya 

jawab dimaksudkan untuk merangsang berpikir 

siswa dan membimbingnya dalam mencapai atau 

mendapatkan pengetahuan. Dalam komunikasi ini 

terlihat adanya hubungan timbal balik secara 

langsung antara guru dan siswa.
17

 

 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran Fiqih 

Faktor penghambat dan pendukung pembelajaran fiqih 

pada dasarnya dapat mempengaruhi proses belajar mengajar, 

karena pembelajaran fiqih merupakan suatu proses maka 

                                                             
17  Abdul Majid, Op.Cit., h. 194-211. 
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keberhasilannya dapat ditentukan oleh berbagai faktor. Adapun 

dalam hal ini, Suryabrata dalam buku Khadijah mengemukakan 

beberapa faktor yang mempengaruhi pembelajaran sebagai 

berikut: 

a. Faktor Intenal Siswa 

Adapun faktor internal siswa atau faktor yang 

berasal dari dalam diri siswa yang meliputi, faktor 

fisiologi dan faktor psikologi. Faktor fisiologi meliputi 

keadaan jasmani dan fungsi-fungsi fisiologis tertentu. 

Sedangkan faktor psikologis meliputi tingkat 

kecerdasan/intelegensi siswa, sikap siswa, bakat siswa, 

minat siswa, motivasi siswa, memori siswa, dan emosi 

siswa.  

b. Faktor Eksternal Siswa 

Sedangkan faktor eksternal siswa atau faktor 

yang berasal dari luar diri siswa meliputi, faktor sosial 

dan faktor non-sosial. Faktor sosial meliputi orang tua, 

guru, dan teman atau orang-orang disekitar lingkungan 

belajar. Faktor non-sosial meliputi orang tua, guru, dan 

teman atau orang di sekitar lingkungan belajar. Faktor 

non-sosial meliputi keadaan udara, suhu, dan cuaca, 

waktu, tempat, dan alat-alat perlengkapan belajar.
18

 

 

B. Masa Pandemi Covid-19 

Pandemi Covid atau yang dikenal sebagai corana virus 

disease merupakan krisis kesehatan yang mengemparkan dunia 

khususnya Indonesia pada awal tahun 2020. Covid-19 merupakan 

penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut 

severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau SARS-Co-

V-2. Faktanya virus tersebut merupakan keluarga coronavirus 

yang dapat menyerang hewan. 

                                                             
18 Nyanyu Khodijah, Psikologi Pendidikan, (Palembang: CV. Grafika Telindo 

Press, 2011), h. 65-68. Lihat juga: Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan,(Jakarta: 
Garfindo, 2013), h.145-157.  
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 Virus Corona merupakan jenis varian baru (SARS-Co-V-

2) yang diduga berasal dari Wuhan, Propinsi Hubei, Tiongkok. 

Gejala klinis yang timbul yaitu kesulitan bernafas, batuk, hingga 

demam. Selain itu, gejala yang timbut dapat disertai sesak nafas 

memberat, fatigue, myalgia, gejala gastrointenistal seperti diare 

serta gejala saluran nafas.
19

  

Upaya-upaya dilakukan oleh pemerintah di seluruh dunia, 

khususnya Indonesia maupun negara lain dalam mencegah 

penyebaran virus corona termasuk pembatasan perjalanan, 

karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan 

acara, serta penutupan fasilitas. Upaya yang dilakukan termasuk 

karantina di Indonesia serta pemberlakuan jam malam, berbagai 

penutupan perbatasan negara atau pembatasan penumpang yang 

masuk, penapisan di bandara dan stasiun kereta, serta informasi 

perjalanan mengenai daerah dengan transmisi lokal. Sekolah dan 

universitas telah ditutup baik secara nasional atau lokal. Pandemi 

covid ini memengaruhi di lebih dari 124 negara dan memengaruhi 

lebih dari 1,2 miliar siswa yang harus menempuh pembelajaran 

jarak jauh dan tentunya sangat terbatas. 

Pandemi ini telah menyebabkan gangguan sosioekonomi 

global, penundaan atau pembatalan acara olahraga dan budaya,  

dan kekhawatiran luas tentang kekurangan persediaan barang yang 

mendorong pembelian panik. Misinformasi dan teori konspirasi 

tentang virus telah menyebar secara daring, dan telah terjadi 

insiden xenofobia dan rasisme terhadap orang Tiongkok dan 

orang-orang Asia Timur atau Asia Tenggara lainnya. 

Pandemi global yang terjadi, khususnya di Indonesia 

tentunya membuat banyak pihak berupaya ikut berperan serta 

dalam mengatasi Covid-19. Baik pemerintah, para dokter dan 

tenaga kesehatan, bahkan organisasi-organisasi masyarakat Islam 

angkat bicara dan ikut berperan aktif seperti Nahdotul Ulama (NU) 

dan Muhammadiyah.  

                                                             
19  Adib Rifqi Setiawan,  Lembar Kegiatan Saintifik untuk Pembelajaran 

Jarak Jauh Topik Penyakit Coronavirus 2019 (Covid 19), Edukatif: Jurnal Ilmu 
Pendidikan, Vol. 2, No. 1 (2020)., h. 29.  
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Oleh sebab itu, akibat dari pandemi covid-19 ini, 

menyebabkan pemerintah menerapkan kebijakan work from home 

atau bekerja dari rumah. Kebijakan ini merupakan upaya yang 

diterapkan kepada masyarakat agar dapat menyelesaikan tugas-

tugas pekerjaan dari rumah. Tidak dipungkiri pendidikan di 

Indonesia pun menjadi salah satu bidang yang terdampak adanya 

pandemi covid-19.  

Selain itu, untuk mengantisipasi penularan/penyebaran 

covid-19 pemerintah mengeluarkan himbauan agar menghindari 

aktivitas dalam segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan 

menghindari pertemuan yang melibatkan orang banyak, serta 

mematuhi protokol kesehatan seperti, mencuci tangan, memakai 

masker, dan menjaga jarak. Selain itu, pemerintah mengeluarkan 

kebijakan pembatasan interaksi dengan merumahkan siswa dan 

menganti proses kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan sistem 

belajar dalam jaringan (daring) atau sistem pembelajaran jarak 

jauh (PJJ).
20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Matdio Siahaan, Dampak Pandemi Covid Terhadap Pendidikan, JKI: 

Jurnal Kajian Ilmiah, No. 1 (2020), h. 2.   
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