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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar peserta 

didik pada pengetahuan fiqih terlebih pada bab shalat kelas V di MIN 1 

Bandar Lampung, dikarenakan kekurangnya jam belajar pada ilmu fiqih 

sehingga memerlukannya muatan lokal pada ilmu fiqih yang bertujuan agar 

menopang pengatahuan para peserta didik di bidang fiqih terlebih pada bab 

shalat yang merupakan suatau pemahaman yang harus dimiliki tiap peserta 

didik untuk kelangsungan spritualnya (keagamaannya). Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh pembelajaran muatan lokal kitab al-

mabadi‘ul fiqhiyyah bab shalat terhadap hasil belajar fiqih peserta didik MIN 

1 Bandar Lampung. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 

penelitian Quasi Experiment dengan design faktorial 2x2, yang terdiri dari 

dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen 

menggunakan model pembelajaran Muatan Lokal Kitab Al-mabadi’ul 

Fiqhiyyah Bab Shalat dan kelas kontrol menggunakan model pembelajaran 

Konvensional. Bentuk design yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Posttest Only Control Design. Pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan tekhnik Cluster Random  Sampling dengan kelas V B sebagai 

kelas eksperimen dan kelas V C sebagai kelas kontrol. Tekhnik pengumpulan 

data dalam penelitian ini dengan cara angket (kuesioner), tes dan wawancara. 

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner untuk 

mengetahui Hasil Belajar Fiqih  peserta didik. 

Berdasarkan data penelitian yang dihitung dengan menggunakan uji 

One Way Anova dengan taraf signifikansi 5% dengan menggunakan SPSS V 

22 didapatkan nilai sig. < 0,05 dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembelajaran Muatan 

Lokal Kitab Al-mabadi’ul Fiqhiyyah Bab Shalat Terhadap Hasil Belajar Fiqih 

Perserta Didik MIN 1 Bandar Lampung. 

 

Kata Kunci : Pengaruh Pembelajaran, Muatan Loakal Kitab Al-mabadi’ul 

Fiqhiyyah Bab Shalat, Hasil Belajar Fiqih.  
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MOTTO 

“Terkadang orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan 

paling cerah.” 

– Umar bin Khattab 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Judul sendiri ialah suatu gambaran dalam sebuah karya tulis baik ilmiah atau 

sebagainya. Yang tujuannya untuk mempertegas pokok pembahasan. Maka dari itu 

penjelasan atas judul itu sangat diperlukan agar mengerti makna dan definisi yang 

terkandung dalam sebuah karya tulis tersebut. Judul skripsi ini ialah ―Pengaruh 

Pembelajaran Muatan Lokal Kitab Al-mabadi’ul Fiqhiyyah Bab Shalat Terhadap 

Hasil Belajar Fiqih Peserta Didik MIN 1 Bandar Lampung”, maka istilah-istilah 

dalam judul diatas harus di jelaskan secara konteks agar tidak menimbulkan kesalah 

fahaman serta kejelasan judul itu sendiri dapat diterima, maka penjelasan  istilah-

istilahnya sebagai berikut : 

1. Pengaruh  

Pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.
1
 

2. Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan 

yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, 

penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada 

peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu 

peserta didik agar dapat belajar dengan baik.
2
 

3. Muatan Lokal 

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan 

kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk 

keunggulan daerah yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata 

pelajaran yang ada.
3
 

4. Kitab Al-mabadi’ul fiqhiyyah  

                                                             
1 Suhaebah Nur, ―Pengaruh Pengelolaan Kelas Terhadap Minat Belajar PKn Pada Peserta Didik 

Di SMA I Polewali,‖ Pepatuzdu 8, 2014, 62–81. 
2 https://unida.ac.id/pembelajaran/artikel/apa-itu-pembelajaran.html, Jumat, 28 Juni 2019. 
3 https://eprints.umm.ac.id/37191/3/jiptummpp-gdl-shintiadwi-48078-3-babii.pdf. 

https://unida.ac.id/pembelajaran/artikel/apa-itu-pembelajaran.html
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Kitab al-mabadi‘ul fiqhiyyah adalah kitab yang berisi ilmu-ilmu fiqih 

menyangkut perihal ibadah mengenai pengenalan dan pemahaman tentang tata cara 

thaharah, shalat, puasa, zakat, dan ibadah haji madzhab Imam Syafi‟i, yang terdiri 

dari empat juz atau jilid dan ditulis oleh Umar Abdul Jabbar.
4
 

5. Shalat 

 ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan 

salam dengan syarat tertentu.
5
 

6. Hasil Belajar 

Belajar merupakan kegiatan yang paling pokok dalam keseluruhan proses 

pendidikan di sekolah. Berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan, 

bergantung pada bagaimana kegiatan belajar yang dialami oleh siswa sebagai 

peserta didik. Belajar ialah ―suatu perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang 

setelah melakukan aktivitas tertentu‖.
6
 

7. Peserta Didik 

Dalam paradigma pendidikan islam, peserta didik merupakan orang yang 

belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi (kemampuan) dasar yang perlu 

dikembangkan.
7
 Jadi secara sederhana peserta didik dapat didefinisikan sebagai 

anak yang belum memiliki kedewasaan dan memerlukan orang lain untuk 

mendidiknya sehingga menjadi individu yang dewasa, memiliki jiwa spiritual, 

aktifitas dan kreatifitas sendiri. 

B. Latar Belakang  

Pembelajaran adalah sesuatu proses yang kompleks terjadi pada setiap diri 

manusia sepanjang hayatnya. Adapun proses terjadinya pembelajaran sendiri muncul 

karna adanya interaksi seseorang dengan lingkungannya. Maka pembelajaran itu sendiri 

dapat terjadi dimana saja dan kapan saja.
8
 Dalam keterangan lain pembelajaran sendiri 

itu juga merupakan hal yang penting sekali dan kerap terjadi di kehidupan manusia 

pada umunya, dikarenakan manusia itu sendiri merupakan makhluk tarbiyah. 

Pembelajaran juga merupakan suatu yang di ambil manfaatnya dari setiap objek yang di 

                                                             
4 Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya 2014-2015. h.10 
5 Imam Ar-rafi‘i. Terjemah Fathul Mu’in, h.23 
6 Pupuh Fathurrohman dan M. Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar (Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2010), 6. 
7 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis, dan Praktis (Jakarta: 

Ciputat Pers, 2002), 47. 
8 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 37. 
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pelajari. dalam sistemnya terdapat kompenen belajar itu sendiri meliputi beberapa 

kompenen seperti: guru, murid, bahan ajar, metode dan hasil belajar. Proses 

pembelajaran menekankan pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetisi agar dapat menjelajahi dan memahami bahan ajar secara ilmiah.
9
 

Dari uraian yang telah ada di atas, dapat diartikan bahwa pembelajaran ialah 

semua mekanisme dan proses belajar yang di lakukan oleh pendidik terhadap peserta 

didik dengan melibatkan seluruh komponen pembelajaran yang disebutkan untuk 

mendukung tercapai tujuan pembelajaran.Seperti yang kita tahu, indonesia yang 

mayoritas menganut agama islam dan tujuan penulispun menjalur kepada umat islam 

itu sendiri, maka penjelasan di wajibkannya mempelajari ilmu-ilmu fan agama islam 

adalah perintah wajib oleh tuhan kita (umat islam) yakni Allah SWT yang firmannya 

berbunyi dalam Q.S An-Nahl (16): 125. 

 اِنَّ َربََّك هَُى اَْػهَُم بَِمْه َضمَّ َػْه 
اُْدُع اِٰنى َصِبْيِم َربَِّك بِاْنِحْكَمِت َواْنَمْىِػظَ ِت اْنَحَضىَِت َوَجاِدْنهُْم بِانَّتِْي ِهَي اَْحَضُهُۗ

 َصبِْيهِٖه َوهَُى اَْػهَُم بِاْنُمْهتَِدْيهَ 

Yang artinya : 

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 

Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah 

yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”10 

Dengan adanya dalil yang sudah di jelaskan diatas mengenai kewajiban belajar 

dari pengetahuan yang sudah Allah S.W.T sendiri turunkan serta tidak hanya belajar 

saja, namun bisa memilah ilmu dengan pembelajaran yang baik pula, itu sangat kerap 

sekali berkaitan dengan apa yang menjadi topik pada masalah yang akan di teliti 

nantinya yakni pembelajaran dengan dasar yang baik agar memunculkan peserta didik 

yang bermutu dibidangnya.  

Ilmu fiqih dengan mempelajari kitab al-mabadi‘ul fiqhiyyahiyah di dalamnya 

merupakan suatu kombinasi yang sudah menjadi andalan para yayasan pesantren 

(khususnya daerah jawa) sehingga tidak akan memunculkan kerguan lagi dikarnakan 

kitab al-mabadi‘ul fiqhiyyah sendiri disusun dan di rangkai didalamnya sedemikian 

                                                             
9 Hasan Basri, Paradigma Baru Sistem Pembelajaran (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 21. 
10 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta, 2011). 
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mudah untuk di fahami serta rangkainya pun sesuai porsi bagi para pemula yang akan 

mempelajarinya. 

Didalamnya (kitab al-mabadi‘ul fiqhiyyah) itu terdapat beberapa juz atau 

beberapa tingkatan ada setidaknya 4 juz, dibaginya, menjadi beberap juz itu dikarnakan 

agar para peserta didik pemula dapat menentukan sejauh mana tingkatan 

pemahamannya dalam pembelajaran ilmu fiqih serta untuk menentukan pula bagi para 

guru yang mengajar tingkatan mana yang musti di berikan kepada pesrta didik yang 

nantinya sangat mempengaruhi hasil dari pembeajaran peserta didik. 

 Bagi penulis hanya mengambil juz pertama pada Bab Shalat dikarnakan sangat 

pentingnya bagi Peserta didik untuk mempelajari ilmu fiqih tentang shalat, mengingat 

shalat adalah sebuah amalan yang di hisab paling utama, dan kelak semua orang akan di 

anggap baik di hadapan allah S.W.T. jikala seseorang melakukan ibadah shalat dengan 

baik pula. 

kitab al-mabadi‘ul fiqhiyyah sendiri dikarnakan sebagai uji coba terlebih 

dahulu terhadap para peserta didik yang nonpesantren yakni MIN 1 Bandar Lampung 

untuk memastikan apabila seorang peserta didik yang mempelajari dari golongan 

nonpesatren serta belum terbiasa dengan kitab-kitab salaf atau bisa dibilang masih 

asing, serta memiliki tingkat keberhasilan hasil dari pembelajaran nantinya dalam 

bidang mata pelajaran ilmu fiqih yang biak atau malah para peserta didik tidak bisa 

menyeseuiakan dengan kitab tersebut. 

Berbicara tentang ilmu fiqih itu sendiri, ilmu fiqih memiliki tingkatan yang 

sangat unik pada jajaran ilmu-ilmu lainya seperti aqidah, akhlak, tasauf, kalam dan lain 

sebagainya, ilmu fiqih sendiri dapat diartikan faham secara bahasa sedangkan menurut 

istilahnya fiqih merupakan suatu cabang ilmu batasan dari umat muslim untuk berbuat 

sesuatu dalam segi beribadah ataupun dalam segi prilaku kehidupan dan terdapat 

hukum-hukum didalamnya yang berisi tentang tingkatan-tingkatan suatu prilaku yang 

di lakukan oleh tiap muslim yang tujuannya menjadikan setiap umat muslim menjadi 

manusia yang lebih baik dan lebih baik  dalam beraktivitas keagamaan ketika 

memahami fiqih tersebut. 

Dapat disebutkan juga sebagai ilmu yang bisa mempengaruhi kehidupan sehari-

hari serta kibadahan kita umat muslim karna didalam fiqih sendiri terdapat tata cara 

agar melakukan ibadah sesuai dengan anjuran, sehingga tidak menyia-nyiakan ibadah 
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kita dalam artian tidak mendapatkan apa-apa dalam melakukan ibadah. didalam Fiqih 

sendiri mencakup tatacara tharah (bersuci) dari hadas kecil maupun besar, hukum-

hukum dari setiap ibadah (tingkatan ganjaran dalam melakukan ibadah) serta sah atau 

tidaknya kita dalam melakukan ibadah yang di tetapkan (shalat fardhu, puasa, haji dan 

lainnya). dan ini juga menjadikan fiqih penting dan bahkan menjadi suatu pembelajaran 

di sebuah yayasan menjadi mata pelajaran pokok yang di sediahkan di dalam yayasan 

yakni (MI,MTS,dan MAN) yang berbasis islami. 

Secara formal, pembelajaran yang di adakan di yayasan kepada siswa itu 

diterapkan agar siswa mendapatkan suatu pemahaman yang lebih atau bisa disebut hasil 

belajar. tentunya tidaklah mudah akan memahami dan menghasilkan suatu hasil belajar 

yang terbaik, dikarnakan di dalamnya bisa disebut suatu hasil belajar yang baik 

apabilah dapat memahami secara benar dan mengamalkannya di kehidupan nyata 

terlebih jika bisa mempengaruhi lingkungannya untuk ikut tertarik dengan yang di 

lakukan. 

Adapun hasil belajar itu sendiri adalah apa yang telah dicapai oleh siswa 

setelah melakukan kegiatan belajar.
11

 Dalam artian hasil belajara adalah sesuatu yang 

dapat di nikmati atau suatu proses yang di nikmati keberhasilannya yang dalam konteks 

ini ialah hasil dalam proses belajar fiqih melalui kitab dasar fiqih yakni kitab al-

mabadi‘ul fiqhiyyah juz 1. 

Pada permasalahan ini para calon guru khusunya penulis sendiri memberanikan 

diri untuk berexsperimen namun masih di dasari dengan adanya pengalaman dan 

pemahaman untuk menginovasi sekolah-sekolah yang islami yang dalam hal ini 

mengambil MIN 1 Bandar Lampung sebagai uji cobanya memasukan matapelajaran 

tambahan atau exstrakulikuler bisa di sebut juga muatan lokal yakni tentang fiqih 

terlebih dahulu dengan memasukan kitab fiqih yang mudah di fahami dan di pelajari 

tanpa harus faham kaidah-kaidah nahwu wal sharof seperti kitab-kitab salaf pada 

umumnya dengan dasar dan pengarang yang cukup masyhur di kalangan santri bahkan 

anak-anak TPA pada umumnya dan di kajikan juga kepada para peserta didik yang 

dalam hal ini peserta didiknya di naungi oleh sebuah madrasah yang islami. 

                                                             
11 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 151. 
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Dibutuhkan juga dukungan serta bimbingan-bimbingan dari para guru-guru 

yang bersangkutan di sekolah tersebut sehingga dapat membantu dan memperlancar 

jalannya penelitian yang akan di lakukan oleh penulis bahkan dalam sebuah kesempatan 

izin melakukannyapun suport dari kepala sekolah setempat memberikan komentar yang 

psoitiif ― ini penelitian yang baru di adakan di sekolah ini khususnya, jadi kami sangat 

mendukung saudara untuk melanjukan dan menuntaskan penelitian dan ibu doakan 

penelitiannya berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan, serta dapat bermanfaat 

hasilnya nanti ―
12

. 

Menjadikan kitab al-mabadi‘ul fiqhiyyah sebagai mulok (muatan lokal) atau 

pembelajaran tambahan serta sering kita dengar sebagai ekstrakulikuler yang mana 

ketika ada jam tambahan belajar mengenai fiqih dengan kitab al-mabadi‘ul fiqhiyyah 

itu sendiri dapat mendorong serta memacu para peserta didik untuk dapat memahami 

serta mengenal apa itu ilmu fiqih tujuan dasar-dasar yang terkandung dan lain 

sebagainya. Mulok sendiri Muatan lokal merupakan salah satu kajian mata pelajaran 

yang diberikan satuan pendidikan mulai dari jenjang SD, SMP dan SMA/sederajat yang 

bertujuan untuk mengembangkan potensi dari suatu daerah. Sebagaimana dengan yang 

dijelaskan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (8) 

bahwa muatan lokal merupakan suatu bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi 

muatan dan pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk 

membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya. 

Sehingga pada pendidikan di sekolah tidak hanya diberikan pembelajaran umum saja 

melainkan juga pengembangan kearifan lokal daerah setempat.
13

 

Berbeda kasus dengan yang ada di MIN 1 Bandar Lampung muatan lokal yang 

di ajukan itu bertujuan untuk menunjang dan menciptakan para peserta didik yang 

mumpuni dalam  artian memahami pada bidang aspek mata pelajaran tertentu yang 

mata pelajaran tersebut bersifat penting bagi para peserta didik baik sebagai bekal para 

peserta didik untuk melakukan suatu ibadah dan mengerti dalam hal pelaksanaannya 

juga sebaiagai bekal para peserta didik untuk mendalami lebih luas lagi pada bidang 

mapel tersebut sehingga memicu semangat bagi para peserta didik yang sangat 

menyukai mata pelajarannya pada masing-masing peserta didik. 

                                                             
12 Desi herawati, pembicaraan saat pra penelitian, (MIN 1 Bandar Lampung, 2022). 
13 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (8), n.d. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mendalami riset 

penelitian tentang apakah kitab al-mabadi‘ul fiqhiyyah berhubungan dengan hasil 

pembelajaran dan mampu mendongkrak kemajuan atau bahkan tidak berhubungan dan 

berpengaruh sama sekali, penulispun mengangkat judul: “ Pengaruh Pembelajaran 

Muatan Lokal Kitab Al-mabadi’ul fiqhiyyah Bab Shalat Terhadap Hasil Belajar 

Fiqih Peserta Didik MIN 1 Bandar Lampung”. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka masalah-masalah yang 

ada pada penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Terindikasi perlunya penambahan wawasan tentang dasar-dasar fiqih pada bab 

shalat. 

2. Terindikasi kitab mabad‘ fiqih yang masih awam untuk di pelajari. 

3. Terindikasi peambahan muatan lokal tentang mata pelajaran fiqih. 

4. Terindikasi ilmu fiqih itu sendiri sangat penting bagi pesrta didik terlebih pada 

ilmu shalatnya. 

Agar pembahasan hasil penelitian ini tidak terlalu luas dan dapat lebih terarah 

oleh penulis, maka penulis membatasi masalah yang diteliti yaitu: 

1. Penelitian ini akan di lakukan pada peserta didik kelas V di MIN 1 Bandar 

Lampung. 

2. Rendahnya wawasan tentang fiqih pada ilmu shalat. 

3. Menemukan pengaruh pembelajaran muatan lokal kitab al-mabadi‘ul fiqhiyyah 

pada bab shalat terhadap hasil belajar jangka panjang pada peserta didik. 

 

D. Rumusan Masalah 

Merujuk pada apa yang telah di paparkan di latar belakang tersebut, agar 

penelitian ini lebih jelas akan arahnya maka di perlukan rumusan masalah sehingga 

dengan ini penulis merumuskan masalah ini adalah : 

Apakah ada pengaruh antara Pembelajaran Muatan Lokal Kitab Al-mabadi‘ul 

Fiqhiyyah Bab Shalat terhadap hasil belajar peserta didik MIN 1 Bandar Lampung ? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut : 

Ingin mengetahui sejauhmana pengaruh yang di sebabkan Pembelajaran Muatan Lokal 

kitab al-mabadi‘ul fiqhiyyah (juz 1) Bab Shalat  terhadap hasil belajar fiqih pada 

peserta didik di MIN 1 Bandar Lampung. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Akademik. 

Diharapkan dengan hasil penelitian tentang Pembelajaran Muatan Lokal 

kitab al-mabadi‘ul fiqhiyyah juz 1 Bab Shalat ini dapat menjadi refrensi bagi 

para peneliti lainnya yang mengharapkan perubahan serta di minatinya kitab-

kitab salaf  lainnya yang bisa di masukan sebagai refrensi tambahan di sekolah-

sekolah, serta menjadi tolak ukur untuk meneliti prihal yang berkaitan dengan 

yang sudah di telti ini. 

2. Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang banyak bagi 

para pembaca daam hal apapun dan berguna dalam hal yang positif. 

 

G. Penelitian yang Relevan 

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap skripsi yang ada di 

ruang perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, penulis tidak menemukan 

skripsi penelitian yang sama dengan judul yang penulis kaji, khususnya yang 

berkaitan dengan pengaruh kitab al-mabadi‘ul fiqhiyyah terhadap hasil belajar 

fiqih. 

Namun, berikut kajian yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudaraMuhammad Rifani. 2020. Pembelajaran 

Fiqih dengan Kitab Mabādi alFiqhiyyah pada Pondok Pesantren Al-Baladul Amin 

Kandangan. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan. Pembimbing: (I) Dr. Wahyuddin, M.Si (II) Muhniansyah, S.Pd, M.Pd. n 

hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa pembelajaran fiqih 

dengan kitab Mabādi al-Fiqhiyyah pada pondok pesantren AlBaladul Amin 

dilaksanakan setiap hari sabtu, kitab Mabādi al-Fiqhiyyah adalah kitab karangan 

Umar Abdul Jabbar dalam 4 juz, metode yang biasa digunakan yaitu wetonan yang 
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didalamnya termasuk ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab. Proses pembelajaran 

diawali dengan salam, membaca surah Al-Fatihah, mengabsen santri, dan 

menanyakan pelajaran sebelumnya, pada kegiatan inti santri diminta membaca isi 

kitab, ustadz mengartikan dan menjelaskan, santri mencatat arti/penjelasan dikitab, 

pembelajaran ditutup dengan simpulan, do‘a, dan penugasan. Media yang digunakan 

hanya papan tulis dan spidol. Interaksi dalam pembelajaran didominasi oleh Ustadz, 

tetapi beliau juga membuat interaksi dengan meminta santri membacakan isi kitab. 

Persepsi santri terhadap pembelajaran positif, mereka memandang pembelajaran 

fiqih dengan kitab Mabādi al-Fiqhiyyah menyenangkan, mudah dipahami, dan 

Ustadnya baik, adapun motivasi santri beragam diantaranya agar memahami hukum 

syariat, dapat ilmu dan dapat mengajarkan fiqih. Evaluasi berupa ulangan tengah 

semester dan ulangan akhir semester. Tindak lanjut pembelajaran dengan penugasan 

muthala‘ah kitab.
14 

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad Fadilah pada tahun 

2019 berjudul Relevansi Materi Shalat Kitab Al-al-mabadi‘ulul Fiqhiyyah Juz II 

dengan Materi Fiqh MI Nahdlatussalam Anjir SerapatPenelitian ini berlatar 

belakang dari materi fiqh tentang shalat yang merupakan sangat berperan penting 

dan menjadi asas utama bagi para peserta didik yang baru belajar dalam memahami 

fiqh untuk melaksanakan ibadah keseharian, terutama ibadah shalat. di antaranya 

adalah menggunakan kitab Mabadi‟ul Fiqhiyyah Juz II. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: (1) Materi shalat pada kitab Mabadi‟ul Fiqhiyyah Juz II 

membahas tentang: syarat wajib shalat, syarat sah shalat, shalat fardhu dan 

waktunya, shalat sunnah yang mengikuti shalat fardhu, waktu-waktu yang 

diharamkan shalat, rukun shalat, sunnah-sunnah di dalam shalat, dan hal-hal yang 

membatalkan shalat. Sedangkan materi fiqh kurikulum Kementerian Agama RI 

membahas tentang: syarat wajib shalat, syarat sah shalat, rukun shalat, sunnah-

sunnah di dalam shalat, dan hal-hal yang membatalkan shalat. (2) Relevansi materi 

shalat pada kitab Mabadi‟ul Fiqhiyyah Juz II dan materi fiqh kurikulum 

Kementerian Agama RI adalah saling mengisi, menambah, melengkapi dan 

memperkaya terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing kedua buku 

tersebut, baik pada penjelasan-penjelasan materi maupun penambahan materi yang 

tidak termuat di antara salah satu kedua buku tersebut.
15 

                                                             
14 https://idr.uin-antasari.ac.id/14265/. 
15 http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2378/1/Muhammad%20Fadilah-1501170013.pdf. 
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3. Penelitian yang di lakukan oleh Ummu Kulsum, NIM. D01211074, 2015. 

Hubungan Kajian Kitab Al-al-mabadi‘ul AlFiqhiyyah dengan Pemahaman Santri 

Tentang Ibadah Shalat Maktubah di Pondok Pesantren Putri Salafiyah Sa‘idiyah 

Arosbaya Bangkalan. Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya. Setelah penelitian ini dilakukan, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan kajian kitab Al-al-mabadi‘ul Al-

Fiqhiyyah yaitu penulis peroleh dari hasil jawaban angket dengan prosentase 

62,13%, yang mana standar penafsiran berkisar antara 40% sampai dengan 70% 

tergolong cukup baik, dalam arti pelaksanaan kajian kitab Al-al-mabadi‘ul Al-

Fiqhiyyah cukup baik. 2) Pemahaman santri tentang ibadah shalat maktubah yaitu 

penulis peroleh dari hasil tes pemahaman santri tentang ibadah shalat maktubah 

dengan nilai rata-rata (mean), 74.75, yang berkisar antara 70 sampai dengan 90 

tergolong dalam kategori baik. 3) Dari hasil analisis data dapat diketahui hasil 

perhitungan rxy = 0,462 yang termasuk dalam kategori sedang. Kemudian pada 

tabel product moment dengan db 38, diperoleh pada taraf 5% = 0,320 dan taraf 1% 

= 0,413. Dengan demikian nilai rxy lebih besar dari nilai taraf 5% dan 1%, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, yakni antara variabel X 

(kajian kitab Al-al-mabadi‘ul Al-fiqhiyyah) dan variabel Y (pemahaman santri 

tentang ibadah shalat maktubah) terdapat korelasi positif. Dengan kata lain terdapat 

hubungan yang signifikan antara kajian kitab Al-al-mabadi‘ul Al-Fiqhiyyah dengan 

pemahaman santri tentang ibadah shalat maktubah di Pondok Pesantren Putri 

Salafiyah Sa‘idiyah Arosbaya Bangkalan.
16 

 

H. Sistematika Penulisan  

Untuk dapat memahami secara utuh tentang seluruh isi skripsi ini, penulis 

sajikan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  : Bab ini membahas tentang: Latar belakang masalah, 

Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II LANDASAN TEORI  : Landasan teori ini memuat ; kitab al-mabadi‘ul 

fiqhiyyah, hasil belajar, pengaruh pembelajaran 

muatan lokal kitab al-mabadi‘ul fiqhiyyah juz 1 bab 

                                                             
16 http://digilib.uinsby.ac.id/2731/1/Abstrak.pdf 
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shalat terhadap hasil belajar, penelitian yang relevan, 

kerangka berfikir, dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN : Bab ini memuat tentang; metode penelitian, jenis 

penelitian, variabel penelitian, definisi oprasional, 

populasi dan sampel, metode pengumpulan data, 

instrumen penelitian, uji coba instrumen, pengujian 

hipotesis. 

BAB IV HASIL PENELITIAN : Bab ini membahas tentang ―hasil penelitian, 

pembahasan‖  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN : Bab ini berisi: kesimpulan dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  
Setelah memperhatikan uraian-urain diatas maka penulis dapat menarik 

kesimpulan dari penelitian skripsi yang dilakukan di MIN 1 Bandar Lampung yaitu 

sebagai berikut. 

1. Adanya Pengaruh Pembelajaran Muatan Lokal Kiatab Al-Mabadi‘ul Fqihiyyah Bab 

Shalat Terhadap Hasil Belajar Fiqih Peserta Didik MIN 1 Bandar Lampung dengan 

didukung menggunakan sebuah penelitian-peneliatn yang juga sudah membuktikan 

hasil yang sama. 

2. Tidak berpengaruhnya Pembelajaran Muatan Lokal Kiatab Al-Mabadi‘ul Fqihiyyah 

Bab Shalat Terhadap Hasil Belajar Fiqih Peserta Didik MIN 1 Bandar Lampung 

dikarnakan tidak adanya hubungan sama sekali antara kedua varibel tersebut. 

B. Saran  
Setelah penulis melihat hasil penelitian di MIN 1 Bandar Lampung yang 

berjudul Muatan lokal kajian kitab Al-mabadi‘ul fiqhiyyah terhadap Hasil Belajar 

materi fiqih siswa, maka penulis merasa perlu untuk memberikan saran- saran sebagai 

berikut:: 

1. Agar lebih baik pelaksanaan muatan lokal kajian kitab Al-mabadi‘ul fiqhiyyah di 

ajarkan pada tiap-tiap kelas sendiri-sendiri bukan secara bersama-sama 3 kelas 

dijadikan satu agar materi yang disampaikan dapat diterima oleh seluruh siswa  

2. Pelaksanaan muatan lokal kajian kitab Al-mabadi‘ul fiqhiyyah berpengaruh kuat 

terhadap hasil belajarfiqih untuk itu kepala sekolah diharapkan meningkatkan 

pelaksanaan muatan lokal kajian kitab Al-mabadi‘ul fiqhiyyah , karena dari penelitian 

di atas diperoleh hasil yang menunjukkan pelaksanaan muatan lokal kajian kitab Al-

mabadi‘ul fiqhiyyah dan hasil belajarfiqih searah, artinya apabila pelaksanaan muatan 

lokal kajian kitab Al-mabadi‘ul fiqhiyyah ditingkatkan maka Hasil Belajar materi fiqih 

juga akan meningkat .  

3. Diharapkan dalam pelakasanaan muatan lokal kajian kitab Al-mabadi‘ul fiqhiyyah. 

Lebih sering memberikan pekerjaan rumah untuk didiskusikan di rumah oleh siswa-

siswa dalam kelompoknya masing-masing. Agar siswa lebih bertanggung jawab dengan 

pekerjaannya, dan didiskusikan di kelas.  
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4. Kepada para guru khususnya guru muatan lokal kajian kitabAl-mabadi‘ul fiqhiyyah 

dan mata pelajaran fiqih, dalam mengajari siswa diharapkan lebih semangat lagi dalam 

memotivasi siswa dalam proses pembelajaran supaya siswa memperoleh nilai dan 

kompetensi diri secara maksimal. 
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