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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA 

 

 

A. Deskripsi Objek  Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya MTs Al Khairiyah Kaliawi 

MTSS Al-khairiyah Kaliawi 

Jl.H.Agus Salim Gg.Bengkel No.03 Bandar Lampung 

 Kecamatan: Tanjung Karang Pusat 

 Kabupaten:  Kota Bandar Lampung 

 Provinsi: Lampung 

 Npsn: 10816971 

 Jenjang : MTS / MTSS  

 Status : Swasta 

 

Sebagai mana yang telah dipaparkan diatas bahwa  penelitian  yang  penulis 

pilih adalah berlokasi di Madrasah Tsanawiyah Al Khairiyah Kaliawi. Madrasah ini 

terletak di jalan Haji Aliudin nomor 7 Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong  

Kabupaten Pesawaran. Pada awalnya Madrasah ini masuk kedalam wilayah 

Kabupaten Lampung Selatan, namun dengan adanya pemekaran Kabupaten, pada saat 

ini madrasah tersebut masuk ke wilayah Kabupaten Pesawaran. Cikal bakal MTsN ini 

adalah MTs Fajrun Nuha, yang berdiri pada tahun 1986, dengan menempati  satu unit 

gedung sebagai hasil dari swadaya masyarakat pada sebidang tanah seluas  satu 

hektar sebagai wakaf dari Bapak Drs. Soefi Alfian. Adapun  para perintis awal 

madrasah ini  adalah sebagai berikut : 

1. Drs H. Soefi Alfian 
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2. Sudja’i 

3. Haris 

4. Abdul Rohman. 

 

 

Madrasah ini dinegerikan pada tahun 1997, dengan Surat Keputusan Menteri 

Agama Nomor 107, tanggal 17 Maret 1997. Dengan dinegerikannya madrasah 

tersebut maka MTs Fajrun Nuha berubah nama menjadi MTsN Kedondong.
1
 

Sejak dinegerikan sampai dengan sekarang di MTsN Kedondong telah terjadi  

empat kali pergantian Kepala Madrasah, yaitu Dra. Hj. Dahlena Ibrahim (Periode 

1997-2000), Abdul Aziz  BA (Periode 2000-2007), Aceng Royani (Periode 2007- 

2011), Abdul Rahman (Periode 2011 sampai sekarang).
2
 

2. Visi, Misi  dan Tujuan MTsN Kedondong 

a. Visi 

Islami, Terampil, Populis dan Islami. 

b. Misi 

1. Menyiapkan manusia Islami 

c. Tujuan 

1. Meningkatkan keterampilan guru dan pegawai 

                                                           
1
 Abdul Rahman,  (Kepala Madrasah),Wawancara, Kedondong, Tanggal  26 Mei  2012. 

2
 Dokumentasi,  MTsN Kedondong, TP. 2011/ 2012 
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2. Meningkatkan hasil belajar siswa 

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap madrasah. 

4. Menjadikan Madrasah Tsanawiyah bertujuan antara lain  sebagai wadah   

pembentukan akhlak dan keimanan
3
. 

 

3. Struktur Organisasi MTsN Kedondong 

Adapun sturuktur organisasi MTsN Kedondong pada tahun pelajaran 

2011/20012  adalah sebagai  sebagaimana dalam tabel berikut ini :    

Tabel. 4 

Struktur Organisasi MTsN Kedondong 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

                                                           
3
 Dokumentasi,  MTsN Kedondong, TP. 2011/ 2012 

Kapala Madrasah 

Abdul Rahman 
 

     Aceng Royani 

Ketua Komite 

M. Yamin 

Kepala TU 

Nukman 

Waka Kurikulum 

Mujiburrohman Waka Kesiswaan 

Dian Munandar 

Waka Humas 

Adam malik  
Waka sarana 

Puji Basuki  
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Stuktur organisasi merupakan alat untuk melaksanakan tugas yang menjadi 

kewajiban secara maksimal untuk mencapai suatu tujuan, karena sesungguhnya 

kepala sekolah, guru sebagai tenaga teknis dan tenga non teknis (administrasi) adalah 

aparatur bangunan di bidang pendidikan, yang mengelola proses dalam mentransfer 

suatu ilmu pengetahuan dan mendidik seorang anak didik (sebagai tugas seorang guru 

atau tenaga pendidik). 
4
 

Demikian halnya dengan  MTsN Kedondong kabupaten pesawaran  juga 

memiliki struktur organisasi sebagaimana yang telah tertera pada tabel diatas, 

kemudian dari pada itu sebagai pucuk pimpinannya dipegang oleh Kepala Madrasah 

yang membawahi bidang-bidang pokok yaitu bidang pendidikan dan pengajaran serta 

bidang administrasi.  

Untuk memperlancar jalannya proses pendidikan dan pengajaran, Kepala 

Madrasah dibantu oleh beberapa orang wakil kepala Madrasah yang mengelola 

bidang-bidang tertentu seperti halnya bidang kesiswaan, yang menangani hal-hal 

                                                           
4
 Dokumentasi,  MTsN Kedondong, TP. 2011/ 2012 

Siswa 

Dewan Guru 
 

Wali Kelas 
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yang berkaitan dengan keadaan siswa, bidang kurikulum, yang menangani hal-hal 

yang berkaitan dengan kurikulum pembelajaran, bidang sarana dan prasarana, yang 

menangani hal-hal yang berkaitan dengan sarana pembelajaran dan pendidikan, 

pengabdian masyarakat dan sarana prasarana. Sedangkan bidang administrasi, kepala 

Madrasah dibantu oleh seorang kepala tata usaha beserta staf administrasi. 

 

4. Keadaan Guru dan karyawan 

Guru MTsN Kedondong pada saat ini berjumlah  60 orang, yang terdiri dari 

guru yang sudah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan guru honorer. 

Disamping itu guna memperlancar jalannya kegiatan pembelajaran dan pengajaran di 

MTsN Kedondong dibantu oleh enam orang tenaga Tata Usaha, dua  orang petugas 

Perpustakaan, dua orang Satpam dan dua orang tenaga kebersihan.  Untuk lebih 

jelasnya keadaan  Guru  dan tenaga Tata Usaha dapat dilihat dalam rekapitulasi tabel 

berikut  ini. 

Tabel. 5 

Rekapitulasi Keadaan Guru dan Karyawan MTsN Kedondong 

No Jenis Ketenagaan Laki-laki Perempuan Jumla 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Guru NIP 15 

Guru NIP 13 

GTT 

Guru Honor Murni 

Tata Usaha (PNS) 

Tata Usaha (Non-PNS) 

Petugas Perpustakaan 

Satpam 

Petugas Kebersihan 

13 

- 

6 

- 

1 

1 

- 

2 

2 

21 

- 

20 

- 

2 

1 

2 

- 

- 

34 

- 

26 

- 

3 

2 

2 

2 

2 

 Jumlah 25 47 71 

Sumber : Dokumentasi  MTsN Kedondong,  TP. 2011/2012 

Bila dilihat dari jumlah guru yang ada, maka guru MTsN Kedondong masih 

kurang bila dibandingkan dengan jumlah siswa yang ada, terutama untuk guru yang 

bersetatus Pegawai Negeri Sipil. Dari hasil wawancara dengan Kepala madrasah, 

diperoleh keterangan khusus untuk guru Fiqih Kelas VIII  di MTsN Kedondong 

terdapat 2  orang, yakni Syahrial Feri S.Ag, dan MaimunahS.Ag. Dan kedua orang 

guru tersebut  adalah PNS. Maimunah S. Ag  adalah alumni Fakultas tarbiyah jurusan 

PAI yang diangkat menjadi PNS di MTsN Kedondong sejak tahun 2003. Adapun 

Syahrial Feri, dia adalah alumni Tarbiyah PAI yang telah diangkat menjadi PNS di 

sekolah ini sejak tahun 2008.
5
 

                                                           
5
 Abdul Rahman,( Kepala madrasah MTsN Kedondong), Wawancara, Kedondong, Tanggal   

26 Mei 2012 
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Tabel.  6 

Keadaan Guru  Fiqih di MTsN Kedondong. 

Sumber: Dokumentasi MTsN Kedondong, T.P 2011/2012 

 

 

 

 

5. Keadaan Siswa 

Latar belakang pendidikan siswa sebelum masuk ke MTsN Kedondong 

sebagaimana dijelaskan oleh Waka Kesiswaan adalah 60% berasal dari Sekolah 

Dasar dan 40 % berasal dari Madrasah Ibtidaiyah.  Jika ditinjau dari jumlah siswa, 

MTsN  Kedondong  perkembangannya  dapat dikatakan maju sangat pesat. Terhitung 

sejak dinegerikan pada tahun 1997, terlihat animo masyarakat untuk menyekolahkan 

putra-putrinya ke MTsN Kedondong  tersebut sangat tinggi, hal ini dapat dilihat 

ketika penerimaan siswa baru, pendaftar siswa baru jauh lebih tinggi dari kapasitas 

daya tampung terhadap lokal yang ada, sehingga dari tahun ke tahun biasanya hanya 

sekitar 50% dari pendaftar yang bisa diterima, dengan memberlakukan sistem seleksi, 

 

No 

 

Nama 

 

Gol 

 

Pendk. Terakhir 

 

Pelatihan 

 

Ket 

 

1 

 

2 

 

 

Maimunah 

 

Syahrial Feri 

 

 

III/C 

 

III/A 

 

 

 

S.1 Tarbiyah/PAI 

 

S.1 Tarbiyah/PAI 

 

Pelatihan PAI 

Tingkat Dasar 

     - 

 

 

P N S 

 

P N S 

 



71 
  

baik seleksi administrasi, nilai izajah maupun dari hasil tes.
6
  Pada tahun pelajaran 

2011/2012 jumlah  siswa MTsN Kedondong sebanyak 885 siswa yang tersebar dalam 

21 kelas, 

 

 

 

 

 

Tabel. 7 

Keadaan Siswa MTsN Kedondong TP 2011/2012 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumentasi MTsN Kedondong,  TP. 2011/2012  

 

6.  Keadaan Sarana Dan Prasarana. 

                                                           
6
Abdul Rahman, (Kepala Madrasah MTsN Kedondong), Wawancara, Kedondong,  Tanggal 

26 Mei 2012 

 

No 

 

Kelas 

 

Keadaan Siswa 

 

Keterangan 

Lk Pr Jmh 

 

1 

2 

3 

 

VII 

VIII 

IX 

 

156 

102 

132 

 

166 

138 

191 

 

322 

240 

323 

 

8 lokal 

6 lokal 

7 lokal 

 Jumlah 390 495 885 21 Okal 



72 
  

Sarana pendidikan yang ada di MTsN Kedondong berupa fisik yaitu gedung 

bangunan sekolah yang permanen dapat dikatakan sudah memadai untuk 

berlangsungnya proses pembelajaran. Dengan dilengkapi ruang kantor, ruang kepala 

Madrasah, ruang  guru,  ruang belajar, ruang perpustakaan, ruang lab kecakapan dan 

lab komputer, ruang multi media dan aula, ruang bimbingan konseling, ruang UKS, 

mushala dan sarana lainnya. Untuk lebih jelasnya hal-hal  tersebut dapat dilihat dalam 

tabel berikut ini : 

 

 

 

 

 

 Tabel.  8  

Keadaan sarana Prasarana MTsN Kedondong 

No Fasilitas Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Ruang Kepala Sekolah 

Ruang Wakil  kepala Sekolah 

Ruang Guru 

Ruang  TU 

Ruang Belajar 

Ruang Lab Multimedia 

Ruang lab Kecakapan 

Ruang komputer 

Ruang UKS 

Ruang perpustakaan 

Ruang BP 

Ruang osis 

Aula 

Mushala 

Lapangan Olah Raga bola basket 

Lapangan olah raga bulu tangkis 

1 

3 

1 

1 

21 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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17 

 

Lapangan olah raga bola voli 

 

1 

 

Sumber : Dokumentasi  MTsN Kedondong,  TP. 2011/2012 

 

Dari tabel diatas dapat tergambar bahwa fasilitas yang ada di MTsN 

Kedondong, baik fasilitas belajar maupun fasilitas penunjang belajar bisa dikatakan  

cukup, berdasarkan observasi penulis, buku-buku diperpustakaan yang berkaitan 

dengan pelajaran Fiqih juga telah ada
7
. 

7. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan belajar mengajar di MTsN Kedondong dilaksanakan pada pagi hari, 

dimulai dari pukul 07.30 sampai dengan 1.15 dengan alokasi waktu 40 menit per jam 

pelajaran. Kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan 

(KTSP) 
8
.  Adapun struktur kurikulum yang digunakan berdasarkan Permenag Nomor 

2 tahun 2008 tentang Struktur Kurikulum Madrasah Tsanawiyah sebagaimana dalam 

tabel berikut ini 

Tabel. 9 

                                                           
7
 Observasi, Tanggal  25 Mei 2012 

8
 Observasi, Tentang Waktu Pelaksanaan KBM, Tanggal 25 Mei 2012 

K o m p o n e n 
Kelas dan Alokasi Waktu 

VII VIII IX 

A. Mata Pelajaran    

     1. Pendidikan Agama Islam    

         a. Al-Qur'an-Hadis 2 2 2 
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Struktur Kurikulum MTs N Kedondong 

Sumber : Dokumentasi  MTsN Kedondong TP. 2011/2012 

 

B.  Penyajian  dan Analisa Data 

1.  Implementasi Pendekatan  CTL Dalam Pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning ( CTL) adalah suatu strategi pembelajaran 

yang  menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat 

menemukan materi yang sedang dipelajari atau menghubungkan dengan situasi 

kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam 

kehidupan mereka. Dalam pelaksanaan pembelajaran, rencana pembelajaran yang 

dirancang oleh guru memuat skenario tahapan- tahapan yang akan dilakukan 

disesuaikan dengan materi pembelajaran. Penekanan pembelajaran terletak pada 

         b. Akidah-Akhlak 2 2 2 

         c. Fikih 2 2 2 

         d. Sejarah Kebudayaan Islam 2 2 2 

    2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 

    3. Bahasa Indonesia 4 4 4 

    4. Bahasa Arab 2 2 2 

    5. Bahasa Inggris 2 2 2 

    6. Matematika 4 4 4 

    7. Ilmu Pengetahuan Alam 4 4 4 

    8. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4 

 10. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan                    

Kesehatan 
2 2 2 

   11. Keterampilan/TIK 2 2 2 

B. Muatan Lokal  2 2 2 

C. Pengembangan Diri  2 2 2 

J u m l a h 42 42 42 



75 
  

strategi yang akan digunakan oleh guru dalam pembelajaran. Rencana pembelajaran 

yang disusun pada dasarnya tidak ada perbedaan dengan rencana pembelajaran 

konvensional, perbedaannya hanya terletak pada skenerio pembelajarannya. 

Penyusunan rencana pembelajaran kontestual adalah sebagai berikut: 

a. Nyatakan kegiatan pembelajarannya (Standar Kompetensi, dan 

Kompetensi dasar) 

b. Nyatakan indikator pembelajarannya 

c. Kemukakan secara rinci media untuk mendukung kegiatan pembelajaran 

d. Buat skenario tahapan- tahapan kegiatan siswa 

e. Kemukakan cara authentic assesment nya, dengan cara apa 

f. Siswa dapat diamati partisipasi belajarnya.  

 

Tugas guru dalam proses pembelajaran adalah: menfasilitasi agar informasi 

baru bermakna, memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan 

menerapkan ide mereka sendiri, dan menyadarkan siswa untuk menerapkan strategi 

belajar mereka sendiri. CTL adalah sebuah system yang meransang otak untuk 

menyusun pola- pola yang mewujudkan makna.
9
 CTL adalah suatu system yang  

pengajaran yang cocok dengan otak yang menghasilkan makna dengan 

menghubungkan muatan akademis dengan konteks dari kehidupan sehari- hari siswa. 

Ciri utama dari pembelajaran CTL adalah: penemuan makna.  

                                                           
9
 Muhammad Nurdin, Kiat Menjadi Guru Profesional, (Jogyakarta: Prisma Shopie, 2004), h. 

355 
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Belajar  bukanlah peristiwa mekanis seperti keterkaitan stimulus dan respons, 

akan tetapi belajar melibatkan proses yang tidak tampak seperti, emosi, motivasi, dan 

kemampuan atau pengalaman. Apa yang tampak, pada dasarnya adalah wujud dari 

adanya dorongan yang berkembang dalam diri seseorang. Sebagaimana peristiwa 

mental perilaku manusia tidak semata- mata merupakan gerakan fisik saja, akan tetapi 

yang lebih penting adalah adanya faktor pendorong yang ada di belakang gerakan 

fisik. Mengapa demikian? Sebab manusia selamanya memilki kebutuhan yang 

melekat dalam dirinya. Kebutuhan itulah yang mendorong manusia untuk 

berperilaku. Dari asumsi dan latar belakang yang mendasarinya, maka terdapat 

beberapa hal yang harus dipahami tentang belajar dalam konteks CTL menurut 

Sanjaya adalah: 

1. Belajar bukanlah menghafal, akan tetapi proses mengkonstruksi 

pengetahuan sesuai dengan pengalaman yang mereka miliki. Oleh karena 

itulah, semakin banyak pengalaman maka semakin banyak pula 

pengetahuan mereka peroleh. 

2. Belajar bukan sekedar mengumpulkan fakta yang lepas- lepas. 

Pengetahuan itu pada dasarnya merupakan organisasi dari semua yang 

dialami, sehingga dengan pengetahuan yang dimiliki akan berpengaruh 

terhadap pola- pola perilaku manusia, seperti pola- pikir, pola bertindak, 

kemampuan memecahkan persoalan termasuk penampilan atau 

performance seseorang. Semakin pengetahuan seseorang luas dan 

mendalam, maka akan semakin efektif dalam berfikir 
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3. Belajar adalah proses pemecahan masalah, sebab dengan memecahkan 

masalah anak akan berkembang secara utuh yang bukan hanya 

perkembangan intelektual saja akan tetapi juga mental dan emosi. 

Belajar secara kontekstual adalah belajar bagaimana anak menghadapi 

setiap persoalan. 

4. Belajar pada hakekatnya adalah menagkap pengetahuan dari kenyataan. 

Oleh karena itu pengetahuan yang diperoleh adalah pengetahuan yang 

memilki  makna untuk kehidupan anak ( real world learning).
10

 

Pada pembelajaran CTL untuk mendapatkan kemampuan pemahaman konsep, 

anak mengalami lansung dalam kehidupan nyata di masyarakat. Kelas bukanlah 

tempat untuk mencatat atau menerima informasi guru, akan tetapi kelas digunakan 

untuk saling membelajarkan. Untuk itu ada beberapa catatan dalam penerapan CTL 

sebagai berikut: 

a. CTL adalam model pembelajaran yang menekankan pada kreativitas 

siswa secara penuh, baik fisik maupun mental 

b. CTL memandang bahwa belajar adalah proses berpengalaman dalam 

kehidupan nyata 

c. Kelas dalam pembelajaran CTL bukan hanya sebagai tempat untuk 

memperoleh informasi, akan tetapi sebagai tempat untuk menguji data 

hasil temuan mereka dilapangan.
11

  

                                                           
10

 Depdikbud, Pengantar Pembelajaran Kontekstual Kurikulum 2004, (Jakarta: Direktorat 

Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2004), h. 6 
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Berdasarkan pendapat diatas, bahwa CTL adalah sebuah pembelajaran yang 

menekankan pada aktivitas siswa secara penuh baik fisik maupun mental melalui 

pengalaman  atau kehidupan yang nyata, tidak hanya dilakukan didalam pembelajaran 

didalam kelas tapi dalam keseharian siswa dikehidupan bermasyarakat. 

 

2.  Hasil Belajar 

Untuk menyatakan hasil belajar setidaknya proses belajar- mengajar setiap 

guru memiliki pandangan masig- masing sejalan dengan filsafatnya. Untuk 

menyamakan persepsi sebaiknya kita berpedoman pada kurikulum yang berlaku.
12

 

Tujuan pendidikan ada tiga bidang yaitu: Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sebagai 

hasil belajar, perubahan pada tiga bidang tersebut dirumuskan tujuan pengajaran.
13

 

Dengan demikian hasil belajar dibuktikan dengan nilai baik pengetahuan, sikap, 

maupun keterampilan. 

Hasil belajar yang diperoleh siswa mempunyai manfaat yang multidemensi, 

baik bermanfaat bagi siswa yang bersangkutan maupun pihak lain yang terkait, 

seperti orang tua, guru, sekolah, maupun pemerintah. 

Dengan mengetahui hasil belajar siswa memungkinkan guru untuk: 

1. Menilai kompetensi pelajar, apakah tujuan telah ditentukan tercapai 

2. Menentukan tujuan mana yang belum direalisasikan, sehingga tindakan 

perbaikan yang cocok dapat diadakan 

                                                                                                                                                                      
11

  Rochiati, W, Metode Tindakan Kelas, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 23 
12

 Syaiful Bahri Djamaroh, Strategi Belajar-Mengajar, (Jakarta : Renika Cipta, 2002), h. 119 
13

 M. Suparta, Metodologi Pemgajaran Agama Islam, ( Jakarta: Amisco, 2005), h. 52 
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3. Memperoleh informasi tepat tidaknya strategi mengajar yang digunakan 

4. Menetapkan rengking pelajar dalam mencapai tujuan yang disepakati 

5. Memperoleh informasi tepat tidaknya strategi mengajar yang digunakan 

6. Merencanakan prosedur perbaikan rencana pelajaran.
14

 

Dengan demikian Manfaat hasil belajar siswa bagi guru juga dapat dijadikan 

acuan bagi siswa, orang tua, pemerintah dan pihak lain yang terkait untuk 

mengevaluasi usaha- usaha yang telah dilakukan, faktor- faktor apa saja yang 

mendukung keberhasilan belajar siswa dan faktor- faktor penghambat dalam proses 

pembelajaran. 

Secara umum tingkat keberhasilan belajar siswa dapat dipengaruhi oleh dua 

faktor, yaitu faktor dari dalam diri siswa (internal factor) dan faktor dari luar diri 

siwa ( external faktor). Faktor internal adalah faktor bawaan anak semenjak dari lahir 

yang merupakan entry behavior anak atau siswa, sedangkan faktor dari luar adalah 

faktor sarana dan faktor lingkungan belajar siswa, baik lingkungan sekolah maupun 

lingkungan rumah atau masyarakat disekelilingnya. 

3. Implementasi  Pendekatan Contextual Teaching Learning ( CTL) Dalam 

meningkatkan Hasil Belajar Fiqih 

Pembelajaran di Madrasah  diyakini sebagai proses usaha pengokohan serta 

pengubahan tingkah laku/ perilaku siswa sesuai dengan ajaran agama. Tingkah laku 

                                                           
14

  Syaiful Bahri Djamaroh, Op. cit, h. 221 
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yang diharapkan tentunya terjadi setelah siswa mengalami pembelajaran yang terjadi 

secara sadar dan terus- menerus yang diberikan oleh para guru di sekolah. Hasil yang 

diharapkan ini dapat terintegrasi dalam diri individu dalam kehidupan sehari- hari. 

Hasil pembelajaran tersebut sebagaimana termaktub dalam peraturan menteri 

nomor 23 tahun 2006 tentang satuan pendidikan menengah meliputi tiga aspek, yaitu 

pertama aspek kognitif, meliputi perubahan- perubahan dalam segi penguasaan 

pengetahuan atau segala kemampuan yang diperlukan untuk menggunakan 

pengetahuan tersebut. Kedua aspek afektif, yang mencakup terwujud dalam bentuk 

perubahan sikap, mental, perasaan dan kesadaran. Ketiga  aspek psikomotor, meliputi 

perubahan  terindentifikasi dalam bentuk tindakan  motorik ( perilaku moral). Ketiga 

aspek tersebut merupakan hasil ideal yang diharapkan dari pembelajaran. Walaupun 

terindikasi pada saat ini pembelajaran hanya mencakup sebagian aspek saja, bahkan 

terkadang masih jauh dari harapan kita semua. 

Penerapan CTL dalam pembelajaran Fiqih adalah mengharapkan materi yang 

diajarkan menjadi kontektual terkait dengan pengalaman kehidupan sehari- hari 

siswa, ini adalah salah satu karakteristik yang khas dari pendekatan CTL. Meskipun 

dalam beberapa prinsip terdapat kesamaan dengan pendekatan lain, namun strategi 

yang menitik beratkan pada pengalaman siswa terlihat lebih menonjol dibandingkan 

dengan pendekatan lain. Seperti  menggunakan perinsip “ Ambak” ( Apa manfaat 

bagiku) dan menggunakan multi intelegensi formulasi “ Ambak” salah satu usaha 

untuk memotivasi siswa agar selalu bersemangat dalam peroses pembelajaran 
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berlansung. Dengan mengetahui manfaat dan apa yang dipelajari, dipikirkan dan 

dilakukan siswa agar mereka lebih bergairah dibandingkan mereka tidak 

mengetahuinya. 

Penulis memandang bahwa pendekatan ini dapat dielaborasikan pada mata 

pelajaran Fiqih, pentingnya pendekatan pembelajaran CTL bagi materi pelajaran 

Fiqih didasarkan atas karakteristik Fiqih itu  sendiri, Atas dasar pertimbangan 

tersebut maka pendekatan CTL sangat cocok dalam proses pembelajaran Fiqih, 

karena dapat menyentuh ketiga aspek dalam diri siswa yaitu aspek kognitif, afektif 

dan psikomotorik. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan dalam tujuh komponen dalam 

pembelajaran CTL di bawah ini: 

a. Kotruktivisme  

Dalam Pandangan kontruktivisme, strategi “ memperoleh” lebih diutamakan 

dibandingkan banyak siswa memperoleh dan mengingat pengetahuan. Untuk itu tugas 

guru adalah menfasilitasi proses tersebut:  

1.  Menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi siswa. 

2. Memberi kesempatan pada siswa untuk menemukan dan menerapkan idenya 

sendiri. 

3. Menyadarkan siswa agar menerapkan strategi mereka sendiri dalam belajar. 

Pengetahuan akan tumbuh dan berkembang  pada diri seseorang melalui 

pengalaman. Pemahaman berkembang semakin dalam dan semakin kuat apabila 
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selalu diuji dengan pengalaman baru.Menurut Piaget, manusia memiliki struktur 

pengetahuan dalam otaknya, seperti kotak- kotak yang masing- masing berisi 

informasi bermakna yang berbeda- beda. Pengalaman sama bagi beberapa orang 

akan dimaknai berbeda- beda oleh masing- masing individu dan disimpan dalam 

kotak yang berbeda. Setiap pengalaman baru dihubungkan dengan kotak- kotak 

(struktur pengetahuan) dalam otak manusia tersebut. Struktur pengetahuan 

dikembangkan dalam otak manusia melalui dua cara, yaitu: asimilasi dan  

akomodasi. Asimilasi adalah  struktur pengetahuan baru dibuat atau dibangun 

atas dasar struktur pengetahuan yang telah ada. Akomodasi  adalah struktur 

pengetahuan yang sudah ada dimodifikasi untuk menampung dan menyesuaikan 

dengan hadirnya pengalaman baru. 

Bentuk kongkrit yang dilakukan di dalam kelas tentang penerapan 

konstruktivisme ini dengan memberi tugas pada siswa untuk menulis sebuah 

karangan atau  gagasan, serta siswa mampu mendemontrasikan dan menceritakan  

tentang hikmah  sodaqoh,  zakat  dan makanan dan minuman  yang halal / haram  

bagi orang Islam.  

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, dalam proses pembelajaran 

siswa sudah terlihat aktif, siswa terus diberikan arahan oleh guru agar memahami  

materi yang sedang dipelajari. Dengan demikian  asas pertama dalam CTL 
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(Konstruktivisme) sudah dapat berjalan dengan baik dalam proses pembelajaran Fiqih 

di MTsN Kedondong.
15

  

2.  Menemukan (Inquiry) 

Menemukan merupakan bagian dari inti kegiatan pembelajaran berbasis CTL. 

Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil 

mengingat seperangkat  fakta- fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri. Guru harus 

selalu merancang kegiatan yang merujuk pada kegiatan menemukan, apapun materi 

yang diajarkannya. Topik mengenai Fiqih misalnya sudah seharusnya ditemukan 

sendiri oleh siswa, bukan hanya mengacu pada buku paket saja. 

 Metode Inquiri merupakan metode penyelidikan yang melihat proses mental 

dengan kegiatan- kegiatan sebagai berikut : 

1. Mengajukan pertanyaan- pertanyaan tentang fenomena alam. 

2. Menemukan masalah yang ditemukan. 

3. Merumuskan hipotesis. 

4. Merancang dan melakukan eksperimen. 

5. Mengumpulkan dan menganalisis data. 

6. Menarik kesimpulan mengembangkan sikap ilmiah, yakni 

obyektif,    jujur, hasrat ingin tahu, terbuka, berkemauan, dan 

tanggung jawab. 
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 Observasi, Tanggal 26  Mei 2012 
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Implementasi pada materi tentang aturan- aturan Syariah Islam dikehidupan 

sehari- hari dalam bentuk ibadah meliputi bagaimana cara mengeluarkan zakat, 

memberikan hibah dan hadiah menurut aturan dalam hukum Islam. Memilih makanan 

dan minuman yang halal dan menjelaskan manfaat mengonsumsi makanan dan 

minuman yang halal, serta menjelaskan makanan dan minuman yang haram menurut 

hukum Islam dan apa dampak negatif dari mengosumsi makan dan minum haram. 

Dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah (problem based learning), siswa 

tertantang agar berfikir kritis untuk memecahkan masalah, sehingga problem disini 

membawa makna personal dan sosial bagi pribadi siswa. Dalam hal ini sudah 

dilaksanakan dan siswa terlibat langsung.
16

 

Selain itu pandangan penulis terkait penemuan konsep, siswa tidak selalu 

harus diberikan secara doktrinal dari guru . Topik mengenai pentingnya menyantuni 

anak yatim dengan memberikan zakat dan sodaqoh sesuai dengan kemampuan kita 

masing- masing, dengan demikian kita mengajarkan pada siswa untuk tidak 

berperilaku sombong dan congkak terhadap orang yang kurang mampu dan 

menanamkan pada jiwa siswa untuk berperilaku santun terhadap sesama sejak dini.  

Dalam konsep ini tidak selalu berzakat dan sodaqoh itu harus ke panti 

asuhan atau hanya mengeluarkan zakat fitrah pada waktu bulan Ramadhan saja, tapi 

setiap saat kita dituntut untuk selalu menyantuni anak yatim dan oang yang kurang 

mampu di sekitar tempat tinggal kita dengan cara memberinya pekerjaan jika ia 
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  Observasi, Tanggal 26  Mei 2012 
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masih mampu untuk bekerja, hal ini dipandang lebih penting dan terpuji karena sudah 

menolongnya dari keterpurukan ekonomi tidak dengan meminta- minta dijalan tapi ia 

sudah bekerja untuk keluarganya.  

Dengan demikian kita tidak mengajari mereka berperilaku malas, tapi 

membuatnya untuk bangkit dari kesulitan hidup yang dialaminya.  Guru juga bisa 

menerapkan hal yang sama pada topik- topik yang lain, seperti makan dan minum 

yang halal menurut ajaran agama kita yaitu agama Islam, dan memilih mana yang 

halal dan mana yang haram dan lain sebagainya. Bekerja sama antar siswa merupakan 

komponen penting dalam CTL. Proses pembelajaran yang dilakukan dengan cara 

shering antar teman menjadi ciri esensial dari learning community. Syarat utama agar 

terjadi learning community yang efektif, diperlukan komunitas atau kelompok dalam 

pembelajran yang aktif multi arah antara guru dengan siswa atau sesama siswa 

sendiri.  

 

a. Bertanya (Questioning) 

Pengetahuan yang dimiliki seseorang, selalu bermula dari “ bertanya”. 

Questioning merupakan strategi utama pembelajaran Fiqih yang berbasis CTL. 

Bertanya dalam pembelajaran Fiqih dipandang sebagai kegiatan guru untuk 

mendorong, membimbing dan menilai kemampuan berfikir siswa. Bagi siswa, 

kegiatan bertanya merupakan bagian penting dalam melaksanakan pembelajaran yang 

berbasis inquiri, yaitu menggali informasi, mengkonfirmasi yang sudah diketahui dan 
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mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahuinya. Dalam sebuah 

pembelajaran. kegiatan bertanya berguna untuk : 

1. Menggali informasi, baik administrasi maupun akademis  

2. Mengecek pemahaman siswa  

3. Membangkitkan respon kepada siswa 

4. Mengetahui sejauh mana keingin- tahuan siswa 

5. Mengetahui hal- hal yang sudah diketahui siswa 

6. Memfokuskan perhatin siswa pada sesuatu yang dikehendaki guru 

7. Untuk membangkitkan lebih banyak  lagi pertanyaan dari siswa 

8. Untuk menyegarkan kembali pengetahuan siswa 

Langkah pertama yang harus dilakukan guru adalah:  mengobservasi suatu 

fenomena, misalnya :  

a. Memerintahkan siswa untuk menonton VCD tentang azab bagi orang yang 

kikir dalam menumpuk- numpuk harta dan azab bagi orang yang  menyakiti 

anak yatim, dan menonton VCD tentang  keberlimpahan harta dan derajat 

bagi orang yang selalu mengeluarkan zakat dan sodaqoh, dengan begitu 

siswa dapat membandingkan mana  pekerjaan yang baik dan yang buruk, 

mana pekerjaan  yang dicintai Allah dan mana yang dimurkai oleh Allah. 

b. Memerintahkan siswa untuk memilih dan mengkomsumsi makanan dan 

minuman yang halal dan menjelaskan manfaat dari makan dan minum yang 

halal bagi tubuh kita, serta menjelaskan juga apa dampak negatif bagi tubuh 

kita jika dimasuki makanan dan minuman yang haram, baik haram secara 

syariat Islam maupun hal- hal yang diharamkan seperti membeli makanan 
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dan minuman dari hasil korupsi yang banyak dilakukan orang pada saat ini. 

Dengan hasil korupsi maka makanan dan minuman yang mengalir dalam 

tubuh seseorang atau anak nya, maka sianak dalam proses pembelajaran 

disekolah akan kurang mampu dalam menyerap pelajaran yang diberikan 

oleh para gurunya, banyak perilaku anak /siswa yang menyimpang dari 

nilai- nilai agama, misalnya: mengkonsumsi Narkoba, berbuat asusila dan 

sebagainya, semua itu terjadi karena protein yang masuk dalam tubuh dari 

hasil yang tidak baik/ korupsi.    

Langkah kedua yang dilakukan oleh guru adalah: Memerintahkan siswa untuk 

mencatat permasalahan- permasalahan yang muncul. Setelah menonton VCD , 

mendengarkan kisah- kisah dalam  al qur’an, dan membaca surat kabar. Siswa 

diharuskan membuat catatan tentang mereka yang alami, melalui diskusi dengan 

teman- temannya. Setelah mengamati dan melakukan aktifitas keagamaan siswa 

diwajibkan untuk mencatat permasalahan- permasalahan yang muncul serta mereka 

dapat menungkapkan perasaannya kemudian mendiskusikan dengan teman 

sekelasnya. 

 Langkah ketiga tugas guru Fiqih adalah: Merangsang siswa untuk berfikir 

kritis dalam memecahkan permasalahan yang ada. 

Langkah keempat guru diharapkan untuk mampu memotivasi siswa agar 

mereka berani bertanya, membuktikan asumsi dan mendengarkan pendapat yang 
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berbeda dengan mereka. Tetapi setelah kami adakan  observasi, Bapak Syahrial feri 

sudah menggunakan komponen ini.
17

 

Hampir  pada semua aktivitas belajar, questioning dapat diterapkan, antara 

siswa dengan siswa, antara guru dengan siswa, antara siswa dengan guru, antara 

siswa dengan orang lain yang didatangkan kekelas, dsb. Aktivias bertanya juga 

ditemukan ketika siswa berdiskusi, bekerja kelompok, ketika menemui kesulitan, 

ketika mengamati, dsb. Kegiatan itu akan menumbuhkan dorongan untuk “bertanya”. 

Adapun kendalanya pada kegiatan ini masih banyak anak- anak yang belum 

berani untuk mengungkapkan pendapatnya, dengan alasan malu, atau kurang percaya 

diri dan takut salah dalam menjawab pertanyaan yang diajukan baik itu dari guru 

maupun sesama teman. Padahal dalam kegiatan pembelajaran ini, agar pembelajaran 

dapat berlajan lebih efektif dan efisien, siswa harus mampu dan mempunyai rasa 

berani untuk bertanya, mengungkapkan gagasan/ pendapat yang mereka ketahui dan 

menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru atau temannya, maka proses 

pmbelajaran dapat berjalan secara efektif dan pembelajaran dapat lebih bermakna. 

Dengan demikian langkah ini dalam pembelajaran CTL, belum dapat berjalan 

dengan baik.
18

 

 

b. Masyarakat Belajar (Learning Community) 

                                                           
17

 Observasi, Tanggal 24 Mei  2012 
18

 Observasi,  Tanggal 28 Mei 2012 
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Konsep learning community menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh 

dari kerja sama dengan orang lain. Ketika seorang anak baru belajar meraut pensil 

dengan peraut elektronik, ia bertnyta kepada temannya “ Bagaimana caranya ? tolong 

bantu aku” lalu temannya yang sudah biasa, menunjukan cara mengoprasikan alat itu. 

Maka, dua orang anak itu sudh membentuk masyarakat belajar (learning 

community). 

Hasil belajar diperoleh dari “sharing” antara teman, antar kelompok dan antara 

yang tahu ke yang belum tahu. Di ruang ini, di kelas ini, di sekitar sini, juga orang- 

orang yang ada di luar sana, semua adalah anggota masyarakat belajar. 

Dalam kelas CTL, guru disaranka selalu melaksanakan pembelajaran dalam 

kelompok- kelompok belajar. Siswa dibagi dalam kelompok yang anggotanya 

hitrogen, yang pandai mengajari yng lemah, yang tahu memberi tahu yang belum 

tahu, yang cepat menangkap mendorong temannya yang lambat, yang mempunyai 

gagasan segera memberi usul,dan seterusnya. Kelompok siswa bisa sangat bervariasi 

bentuknya, baik keanggotaan, jumlah , bahkan bisa melibatkan siswa di kelas atasnya, 

“Masyarakat belajar “ bisa terjadi apabila ada proses komunikasi dua arah, “Seorang 

guru yang mengajari siswanya” bukan contoh Masyarakat-  belajar karena 

komunikasi hanya terjadi dalam satu arah, yaitu informasi hanya datang dari guru ke 

arah siswa, tidak ada arus informasi yang perlu dipelajari guru yang datang dari arah 

siswa. Dalam contoh ini yang belajar hanya siswa bukan guru. Dalam Masyarakat- 

belajar, dua kelompok (atau lebih) yang terlibat dalam komunikasi pembelajaran 
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saling belajar. Seseorang yang terlibat dalam kegiatan masyarakat belajar memberi 

informasi yang diperlukan oleh teman bicaranya dan sekaligus juga meminta 

informasi yang diperlukan oleh teman bicaranya dan sekaligus juga meminta 

informasi yang diperlukan dari teman belajarnya. 

Kegiatan saling belajar ini sering terjadi apabila tidak ada pihak yang dominan 

dalam komunikasi, tidak ada pihak yang merasa segan untuk bertanya, tidak ada 

pihak yang menganggap paling tahu atau paling unggul,akan tetapi semua pihak yang 

terlibat dalam pembelajaran mau saling mendengarkan dan membantu. Semua pihak 

merasa bahwa setiap orang  memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterampilan 

yang berbeda yang perlu dipelajari. Kalau setiap orang mau belajar dari orang lain, 

maka setiap orang  dapat menjadi sumber belajar, dan ini berarti setiap orang akan 

sangat kaya dengan pengetahuan dan pengalaman. Metode pembelajaran dengan 

teknik “learning community” sangat membantu proses pembelajaran di kelas. 

Metode diskusi yaitu metode pengajaran melalui kegiatan kelompok dalam 

memecahkan masalah untuk mengambil kesimpulan. Dengan metode ini diharapkan 

keaktifan, kearifan serta kemampuan peserta didik dalam bertanya, komentar, saran 

serta jawaban yang dibawah koordinasi pengawasan pendidik melalui proses belajar 

mengajar guna mencapai tujuannya. 

Dari beberapa informasi yang diperoleh, ternyata para guru relatif mampu 

mengelola pembelajaran Fiqih dengan baik. Meski diketahui juga, setiap individu 
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memiliki perbedaan, baik pada motivasi belajar, tingkat kecerdasan, bakat dan minat. 

Guru Fiqih harus  mampu membelajarkan peserta didik/ siswa dengan baik karena 

setiap peserta didik berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Untuk 

memenuhi harapan tersebut ada diantara guru yang melakukan pembelajaran dengan 

berusaha untuk dapat berusaha menguasai materi dengan baik, menciptakan iklim 

pembelajaran yang harmonis dan melaksanakan pembelajaran dengan beberapa 

variasi metode belajar. 

Salah satunya proses pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah 

yang banyak dilakukan para guru Fiqih cenderung membuat peserta didik menjadi 

bosan karena mereka hanya mendengarkan dan mencatat. Tetapi, ceramah diselingi 

dengan diskusi atau masing- masing peserta didik memegang modul maka suasana 

kelas menjadi hidup dan menyenangkan karena terjadi intraksi yang baik antara guru 

dan peserta didik, hasil wawancara dengan salah satu guru diperoleh bahwa mengajar 

adalah bukan tugas yang ringan bagi seorang guru.  

Dalam proses mengajar guru berhadapan dengan sekelompok siswa dan 

terjadi interaksi guru dengan peserta didik/ siswa atau sebaliknya. Peserta didik juga 

diharapkan dapat menemukan pengalamannya sendiri di bawah pembelajaran dan 

pengawasan guru apalagi dengan menggunakan pendekatan CTL sekarang.
19

  

Dalam proses mengajar yang dilakukan guru Fiqih perlu memperhatian 

praktek ibadah agar dapat dilaksanakan dengan baik terutama bagi guru Fiqih yang 
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 Maimunah, Guru Fiqih MTsN kedondong, Wawancara, Tanggal 25 Mei 2012 
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melaksanakan pembelajaran dengan tepat waktu, memperhatikan dan memotivasi 

peserta didik dan dapat melaksanakan evaluasi secara benar dan konsisten. Dari hasil 

observasi masih ada kekurangan dalam pembelajaran praktek ibadah, mungkin dalam 

proses belajar guru Fiqih yang tidak melakukan pretest dan kurang memotivasi siswa 

di awal kegiatan pmbelajaran sehingga dalam pelaksanaan praktek berlangsung ada 

beberapa peserta didik yang belum dapat melakukan tugas dengan benar dan 

sempurna karena masih banyak siswa yang kurang memahami pentingnya 

mengeluarkan zakat dan memberikan sodaqoh dan kurang mengetahui mana makanan 

dan minuman yang benar- benar halal menurut syariat Islam.
20

 Oleh karena itu, guru 

harus mempunyai strategi dan menguasai beberapa metode pembelajaran dalam 

mengelola kelas, serta harus mengontrol perkembangan siswa- siswinya. 

Peran guru adalah membuat proses belajar- mengajar efektif, efesien, dan 

kontinyu. Dalam kaitan ini, guru berperan sebagai agen informasi dan manajer dari 

sistem pemberdayaan siswa. Kerjasama yang harmonis antara guru dan siswa dalam 

kegiatan belajar akan memberikan hasil belajar yang optimal. Oleh karena itu dalam 

perencanaan proses belajar guru harus mempunyai silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Pelaksaan proses pembelajaran juga harus interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 

memberikan ruang yang cukup untuk prakarsa, kreativitas, dan kemandirian serta 

pelaksanaan proses pembelajaran juga harus sesuai dengan bakat, minat, 
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perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Misalnya guru memberikan 

penugasan pada siswa untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan konteks 

lingkungan siswa, antara lain di sekolah, keluarga dan masyarakat. Hal ini dapat 

dilakukan dengan memberikan penugasan kepada siswa di luar kelas. Misalnya siswa 

diperintahkan untuk memberikan sodaqoh terhadap fakir miskin,  pada bulan 

ramadhan setiap siswa diwajibkan menyalurkan zakat fitrahnya terhadap fakir miskin 

dan anak yatim disekitar tempat tinggalnya masing- masing. Siswa diharapkan dapat 

memperoleh pengalaman langsung dari kegiatan yang mereka lakukan mengenai 

materi yang sedang dipelajari. Pengalaman belajar merupakan aktivitas belajar yang  

harus dilakukan siswa dalam rangka penguasaan standar kompetensi, kemampuan 

dasar dan materi pembelajaran. 

Komponen masyarakat belajar (learning Comunity), pembelajaran ini juga 

belum dapat dilaksanakan secara oftimal di MTs N kedondong , dengan alasan guru- 

guru sulit untuk memantau kegiatan siswa diluar pembelajaran di madarasah karena 

tempat tinggal mereka berpencar dan  jauh dari lingkungan MTsN Kedondong   

sehingga pihak madrasah dalam hal ini guru mata pelajaran Fiqih kurang terjalin 

komunikasi dengan orang tua siswa.
21

 Perencanaan proses belajar setiap guru sudah 

mempunyai silabus dan rencana pelaksaan pembelajaran, setiap semester semua 
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  Syahrial Feri, Guru Fiqih MTsN Kedondong,Wawancara, Tanggal 24 Mei  2012 
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program di serahkan kepada wakil kurikulum dan ditanda tangani oleh kepala 

Madrasah MTsN kedondong.
22

  

 

c.  Pemodelan (Modelling) 

Suatu proses pembelajaran akan lebih bermakna apabila dilakukan dengan 

adanya model yang dapat ditiru oleh peserta didik. Yang dimaksud dengan modeling 

adalah proses pembelajaran dengan  memperagakan sesuatu sebagai contoh yang 

dapat ditiru oleh peserta didik. Prinsip- prinsip komponen modeling yang bisa 

diperhatikan guru ketika melaksanakan pembelajaran adalah : pengetahuan dan 

keterampilan diperoleh dengan mantap apabila ada model atau contoh yang bisa 

ditiru, model atau contoh bisa diperoleh langsung dari yang berkompeten atau 

ahlinya, model atau contoh bisa berupa cara mengoperasikan sesuatu, contoh hasil 

karya atau model penampilan. 

Pemodelan yang dimaksud disini tidak terbatas pada materi- materi 

pembelajaran yang bersifat keterampilan (yang mengedepankan aspek psikomotor ), 

namun lebih dari itu pada setiap materi pembelajaran harus ada model yang dapat 

ditiru. Dengan kata lain bahwa pemodelan di sini lebih kepada memberikan 

pemahaman kepada peserta didik atau siswa dalam setiap aspek pembelajaran. 

Apalagi mata pelajaran Fiqih  berisi materi- materi yang memang secara normatif 

harus menjadi nilai- nilai yang diaplikasikan dalam kehidupan peserta didik/ siswa.  
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Oleh karena itu dalam pembelajaran  CTL, guru bukan satu- satunya model, 

Pemodelan dapat dirancang dengan melibatkan siswa. Seseorang dapat ditunjuk 

menjadi memodelkan sesuatu berdasarkan pengalamannya.  

Model dapat juga didatangkan dari luar sekolah yang memang ahli dalam 

bidangnya, misalnya dalam materi zakat dan sodaqoh, guru mendatangkan seorang 

ustad yang benar- benar paham tentang pembagian zakat fitrah dan zakat mal, untuk 

dapat membagi secara  benar dan adil tentang pembagian zakat menurut Syariah 

Islam. Dan materi yang kedua yaitu tentang makan dan minum yang dihalalkan, guru 

dapat mendatangkan ahli gizi dari Dinas Kesehatan terdekat untuk menerangkan 

manfaat makanan dan minuman yang bergizi dan berstandar halal terhadap tubuh  

dan kecerdasan otak siswa.  

Dengan demikian guru berfungsi hanya sebagai pasilitator dalam proses 

pembelajaran, guru harus mampu membimbing siswa untuk dapat memahami 

pelajaran dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, dengan 

pemodelan siswa akan merasa lebih paham dengan materi yang sedang dipelajari. 

Dari hasil observasi yang penulis lakukan,  dalam proses pembelajaran guru mata 

pelajaran Fiqih belum sepenuhnya melakukan pemodelan , guru hanya sebatas 

menerangkan materi pelajaran saja.
23

 

d. Refleksi (Reflection) 
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 Observasi, Tanggal 25 Mei 2012 
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Reflesi adalah cara berfikir tentang apa yang baru dipelajarinya atau berfikir 

ke belakang tentang apa – apa yang sudah kita lakukan dimasa lalu. Siswa 

mengendapkan apa yang baru dipelajarinya sebagai struktur pengetahuan yang baru, 

yang merupakan pengayaan atau revisi dari pengetahuan sebelumnya. Refleksi 

merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang baru diterima. 

Pengetahuan yang bermakna diperoleh dari proses, pengetahuan dimiliki siswa 

diperluas melalui konteks pembelajaran, yang kemudian diperluas sedikit- demi 

sedikit. Guru membantu siswa membuat hubungan- hubungan antara pengetahuan 

yang dimiliki dengan pengetahuan yang baru. Dengan demikian siswa merasa 

memperoleh sesuatu yang berguna bagi dirinya tentang apa yang baru dipelajarinya.  

Kunci dari semua itu adalah bagaimana pengetahuan itu mengendap di benak 

siswa. Siswa mencatat apa yang sudah dipelajari dan bagaimana merasakan ide- ide 

baru. Pada akhir pembelajaran, guru menyisakan waktu sejenak agar siswa 

melakukan refleksi terhadap materi pelajaran, realisasinya berupa: 

1. Pernyataan lansung tentang apa- apa yang diperolehnya pada hari itu 

2. Catatan atau jurnal dibuku siswa 

3. Kesan dan saran siswa mengenai pembelajaran hari itu 

4. Diskusi  

5. Hasil karya. 
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Dari hasil observasi yang penulis lakukan, proses pembelajaran fiqih di MTs 

N kedondong telah diakhiri dengan refleksi, seperti contoh pada akhir pembelajaran 

zakat dan sodaqoh, guru memberikan lembar refleksi kepada siswa. Dalam lembar 

refleksi tersebut siswa diminta untuk menuliskan manfaat pembelajaran Fiqih bagi 

siswa dan rencana yang akan dilakukan oleh siswa selanjutnya. Dalam pembelajaran 

yang lain, guru meminta siswa untuk menyatakan secara lansung tentang apa yang 

diperoleh pada pembelajaran hari itu. Dan pada kesempatan yang lain guru meminta 

siswa untuk membuat suatu karya yang berkaitan dengan materi pembelajaran, seperti 

tulisan, gambar dan sebagainya.
24

  Catatan refleksi merupakan salah satu alat untuk 

mengukur aspek sikap (apektif) peserta didik, yaitu penilaian terhadap perilaku dan 

keyakinan peserta didik pada suatu objek, fenomena atau masalah. 

Dari pernyataan dan contoh di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa  

perinsip refleksi telah diterapkan di MTs N Kedondong. 

 

e. Penilaian yang Sebenarnya ( Authentic Assesment) 

 

Assesment adalah proses pengumpulan berbagai data yang dapat 

memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Gambaran perkembangan 

belajar siswa perlu diketahui oleh guru agar dapat memastikan bahwa siswa 

mengalami proses pembelajaran dengan benar. Apabila data yang dikumpulkan guru 

mengidentifikasikan bahwa siswa mengalami kemacetan dalam belajar, maka guru 

segera dapat mengambil tindakan yang tepat agar siswa tersebut terbebas dari 
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kemacetan belajar. Karena gambaran tentang kemajuan belajar itu diperlukan di 

sepanjang proses pembelajaran, maka assesment tidak dilakukan di akhir periode 

pembelajaran seperti pada kegiatan evaluasi hasil belajar, tetapi dilakukan bersama- 

sama secara terintegrasi (tidak terpisahkan) dari kegitan pembelajaran. 

Data yang dikumpulkan melalui kegiatan penilaian (assesment) bukanlah 

untuk mencari informasi tentang belajar siswa. Pembelajaran yang  benar memang 

seharusnya ditekankan pada upaya membantu siswa agar mampu mempelajari 

(learning how to learn), bukan ditekankan pada diperolehnya sebanyak mungkin 

informasi diakhir periode pembelajaran. Karea assesment menekankan pada proses 

pembelajaran, maka data yang dikumpulkan harus diperoleh dari kegiatan nyata yang 

dikerjakan siswa pada saat melakukan proses pembelajaran. Guru yang ingin 

mengetahui perkembangan belajar Fiqih bagi para siswa harus mengumpulkan data 

dari kegiata nyata di kehidupan sehari- harinya yang berkaitan dengan mata pelajaran 

Fiqih, tidak hanya saat siswa mengerjakan tes Fiqih saja. Pengumpulan data yang 

demikian merupakan data autentik. 

Penilaian autentik menilai pengetahuan dan keterampilan (performance) 

yang diperoleh siswa. Penilaian tidak hanya guru yang melakukan,  tetapi dapat juga 

teman lain atau orang lain yang melakukan penialian. 

Karakteristik penilaian autentik: 

1. Dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlansung 

2. Bisa digunakan untuk formatif maupun sumatif 

3. Yang diukur keterampilan dan performance, bukan hanya mengingat fakta 
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4. Berkesinambungan 

5. Terintegrasi  

6. Dapat digunakan sebagai feed back 

Dalam CTL, hal- hal yang dapat digunakan sebagai dasar menilai prestasi 

siswa, antara lain:  

1. Proyek/ kegiatan dan laporan 

2. PR ( Pekerjaan Rumah) 

3. Kuis 

4. Karya siswa 

5. Perentasi atau penampilan siswa 

6. Demontrasi 

7. Laporan 

8. Jurnal 

9. Hasil tes tulis 

10. Karya tulis 

Hal- hal yang biasa digunakan guru Fiqih di MTs N Kedondong sebagai 

dasar menilai prestasi siswa: 

1. PR (Pekerjan Rumah) 

2. Presentasi atau penampilan siswa, pembuatan keliping 

3. Presentase kehadiran siswa 

4. Hasil tes tulis 
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Intinya, dengan authentic assesment,pertanyaaan yang ingin dijawab adalah 

“ Apakah anak- anak belajar?”  bukan “apa yang sudah diketahui?” jadi, siswa dinilai 

kemampuannya dengan berbagai cara, tidak hanya dari hasil ulangan tulis saja.  

Selama observasi penulis mendapat kejelasan, materi pelajaran Fiqih yang 

diberikan oleh guru masih ada yang menggunakan metode ceramah dan sebagian 

menggunakan modul, proses pembelajaran dilaksanakan dengan diskusi secaa efektif 

dimana guru bertindak sebagai fasilitator, jadi pembelajaran sudah mengarah kepada 

pendekatan CTL, sebagaimana penjelasan guru Fiqih di MTs N kedondong sebagai 

berikut:   

a. Siswa terlihat ada yang aktif dan sebagian ada yang kurang aktif terlibat 

dalam pembelajaran. 

b. Siswa belajar melalui teman kerjanya, kelompok diskusi, dan saling 

mengoreksi antar mereka.  

c. Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata dan masalah 

disimulasikan, dan siswa dipacu untuk selalu berfikir keritis. Pembelajarn 

dapat dilakukan dimana saja, sesuai dengan konteks dan setting sosial. 

d. Keterampilan beribadah ( zakat, sodaqoh, hibah) dikembanngkan atas 

dasar pemahaman siswa masing- masing. 

Guru Fiqih di MTs N kedondong melakukan penilaian dan evaluasi masih 

banyak menggunakan ranah kognitif dan terkadang menggunakan juga ranah 

psikomotorik, akan tetapi jarang menggunakan ranah afektif, sehingga memang 

kenyataannya masih banyak siswa yang tidak memahami dan melakukan ajaran 
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sesuai dengan materi pelajaran yang sudah dipelajari. Hal ini juga dikarenakan proses 

pembelajaran masih cenderung menggunakan tehnik lama atau menggunakan metode 

konvensional yang banyak menekankan pada satu aspek saja yaitu aspek intelektual 

sehingga alat evaluasi masih terbatas dalam evaluasi keefektifan proses pembelajaran. 

Informasi yang akurat tentang hasil belajar, minat dan kebutuhan siswa hanya dapat 

diperoleh melalui assesment dan evaluasi efektif. Penilaian yang biasa digunakan 

dalam sistem pendidikan kita melalui deskriptif kuantitatif, yaitu tes tertulis. 

Sedangkan assesment yang sedang berkembang saat ini adalah portopolio yang 

disinyalir memiliki banyak manfaat bagi guru maupun bagi siswa. Adapun yang 

dimaksud dengan portopolio adalah kumpulan hasil karya siswa atau catatan 

mengenai siswa yang didokumentasikan secara baik dan teratur. Portopolio dapat 

dibentuk tugas- tugas yang dikerjakan siswa, jawaban siswa atas pertanyaan guru, 

cacatan hasil observasi guru, cacatan hasil wawancara guru dengan siswa, laporan 

kegiatan siswa dan karangan atau jurnal yang dibuat siswa. Tapi sayangnya guru 

Fiqih di Mts Negeri Kedondong juga tidak menggunakan portopolio sebagai bagian 

dari Evaluasi. 

Menurut analisa penulis, evaluasi tes yang dilakukan guru Fiqih Mts Negeri 

Kedondong saat ini masih jauh dari harapan. Secara komunial guru hanya didikte dan 

diarahkan oleh buku wajib pegangan guru dan siswa dengan bentuk- bentuk  tes yang 

berat sebelah dalam artian hanya mengedepankan bentuk- bentuk hafalan, mengingat 

informasi dan teori. Bagi siswa yang mendapatkan nilai bagus dalam tes tersebut, 

guru meyakini bahwa ia telah berhasil dalam proses belajar- mengajar. Disaat yang 
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sama proses pembelajaran terus berlanjut sampai materi ajar selesai, padahal 

gambaran tersebut hanya mencakup salah satu aspek saja, yaitu kognitif dan 

mengabaikan aspek- aspek lain. Jika proses evaluasi terus dilakukan dengan bentuk 

yang tidak benar, sebagai implikasi adalah tidak menutup kemungkinan atau bahkan 

sangat mungkin hasil pembelajaran yang dilakukan guru tidak dapat  mencapai tujuan 

pembelajaran Fiqih ideal yang diharapkan. 

Karena hasil evaluasi tidak akurat dan tidak tepat sasaran, fungsi evaluasipun 

tidak berjalan sebagainama mestinya sebagai feedback perencanaan pembelajaran, 

pembelajaran lagi- lagi berjalan sebagaimana yang sudah- sudah, sehingga 

membentuk sebuah permasalahan lingkungan setan yang terlihat tidak berujung. 

Dari pengamatan penulis, bahwa evaluasi guru Fiqih di MTs Negeri 

Kedondong belum menunjukkan indikasi keberhasilan yang memuaskan. Secara 

komunial ada beberapa indikasi yang menunjukan bahwa tes guru Fiqih di sekolah 

tidak bersifat komprehensif. Indikasi tersebut secara rinci dapat diketahui melalui hal- 

hal di bawah ini, yaitu : 

1. Adanya tuntutan bagi guru Fiqih untuk mengejar nilai obyektif ujian dan 

mengabaikan aspek psikomotor maupun afektif. Adanya tuntutan 

menyelesaikan materi yang cukup banyak, yang tidak diikuti dengan alokasi 

waktu yang cukup yang menyebabkan guru banyak disibukkan dengan kegiatan 

penilaian yang bersifat kognitif. Maka alternatifnya adalah melakukan 

observasi prilaku siswa dengan memanfaatkan jam- jam mengajar ataupun 

waktu- waktu tertentu di luar alokasi resmi, dan  jam mata pelajaran  Fiqih 
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didasrkan atas kebijakan sekolah masing- masing. Seperti penilaian dapat 

mengukur atau menilai hasil dari proses belajar, misalnya tingkah laku peserta 

didik pada waktu guru Fiqih menyampaikan pelajaran di kelas, tingkah laku 

peserta didik pada jam- jam waktu istirahat atau pada saat terjadinya 

kekosongan pelajaran, perilaku peserta didik pada sholat jama’ah di musholla 

sekolah, ceramah- ceramah keagamaan, upacara bendera, ibadah puasa, 

mengeluarkan zakat, tidak makan dan minum yang diharamkan oleh ajaran 

agama Islam dan sebagainya. 

2. Secara tidak langsung guru Fiqih banyak berpedoman kepada buku ajar dan 

buku pegangan, padahal buku pegangan wajib guru lebih cenderung 

mengarahkan kepada pengevaluasian dan penilaian yang bersifat kognitif saja, 

cenderung mengabaikan penilaian domain psikomotorik dan afektif. Bentuk 

evaluasi yang terdapat dalam buku teks pelajaran yang digunakan sebagai acuan 

wajib oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran secara komunal 

hanya mengikuti standar mininal penguasaan kognitif siswa menengah, yang 

alat evaluasinya adalah tes tertulis. Sedangkan pengembangan evaluasi terkait 

ranah psikomotorik dan afektif biasanya diserahkan kepada kreativitas guru 

Fiqih. Akibatnya dapat kita saksikan, yakni  para lulusan hanya menguasai teori 

tetapi tidak terampil melakukan hal- hal yang bersifat keterampilan, juga 

merasa kesulitan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dikuasai. Lemahnya 

pembelajaran dan evaluasi terhadap aspek afektif Fiqih ini jika diinstropeksi 
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telah mengakibatkan merosotnya pemahaman dan pengaplikasian hukum Islam  

dalam kehidupan dan berbangsa.  

3. Ukuran keberhasilan hasil pembelajaran Fiqih juga masih formalitas. Penetapan 

idealitas keberhasilan yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai angan- angan 

ideal saja. Baik pemerintah maupun guru sendiri, tidak terlihat upaya kongkrit 

pembentukan karakter anak didik dalam prilaku keseharian sebagai terminasi 

tujuan yang bisa dievaluasi. Kesungguhan pemerintah maupun pihak sekolah 

dapat diwujudkan dalam sebuah kebijakan sekolah terkaitan dengan salah satu 

syarat kenaikan jenjang kelas, aspek sikap semestinya juga menjadi 

pertimbangan tersebut. 

4. Kemampuan guru yang rendah dalam mengevaluasi sehingga banyak 

menyebabkan kegagalan dalam penilaian, pengamatan maupun observasi. 

Terkait obyek penilaian yang bersifat motorik maupun penggunaan tes 

tertulis.
25

 Melalui tes dapat diketahui seberapa jauh siswa telah menguasai 

materi pelajaran. Dalam CTL, keberhasilan pembelajaran tidak hanya 

ditentukan oleh perkembangan penentuan intelektual saja, akan tetapi 

perkembangan seluruh aspek. Oleh sebab itu, penilaian keberhasilan tidak 

hanya ditentukan oleh aspek hasil belajar seperti tes, akan tetapi juga proses 

belajar melalui penilaian nyata. Penilaian nyata (Authenic Assesment) 

merupakan proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang 

perkembangan belajar yang dilakukan penilaian ini dilakukan untuk mengetahui 
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  Syahrial Feri, Guru Fiqih MTsN Kedondong, Wawancara, Tanggal 24 Mei 2012 
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apakah siswa benar- benar belajar atau tidak, apakah penglaman belajar siswa 

memiliki pengaruh yang positif terhadap perkembangan baik intelektualan 

maupun mental siswa. Penilaian yang authenik dilakukan secara terintegrasi 

dengan proses pembelajaran. Penialaian ini tidak dilakukan secara terus 

menerus selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Paradigma baru pendidikan agama islam, menghendaki dilakukan inovasi yang 

terintegrasi dan berkesinambungan. Salah satu wujudnya adalah inovasi yang 

dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran dikelas. Kebiasaan guru 

mengumpulkan informasi mengenai tingkat pemahaman siswa melalui 

pertanyaan, observasi, pemberian tugas dan tes akan sangat bermanfaat dalam 

menentukan tingkat penguasaan siswa dan afektif yang terlihat cenderung lebih 

sulit, sehingga bagi guru yang tidak mempunyai kemampuan mangevaluasi 

lebih sering mengabaikan karena dianggap tidak begitu penting. Persepsi guru 

yang salah terkait dengan evaluasi dapat menyebabkan kesalahan yang fatal 

dalam sebuah proses belajar- mengajar.   

5. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung, seperti sarana ibadah dan belum 

adanya laboratorium khusus dalam pembelajaran Fiqih, lingkungan yang 

kondusif, sehingga keadaan ini tidak mendukung untuk diadakan penilaian yang 

konferhensif, maka guru Fiqih sulit melakukan penilaian aspek psikimotor dan 

afektif tersebut. 

Sekolah bukan hanya mampu mengajarkan nilai- nilai dalam agama dalam 

bentuk tulisan, namun juga harus mampu membuktikan apa apa yang diajarkan 
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itu, merupakan bagian yang terintregasi dalam kurikulum pembelajaran; yaitu 

terwujudnya budaya religiu di sekolah, dan bukan sekolah yang yang sekedar 

menjual ijazah. Sudah barang tentu model pembelajaran Fiqih yang demikian, 

juga harus dibarengi dengan penciptaan budaya di sekolah yang memang 

bermoral dan sekaligus mendukung praktek agaa didalamnya. Karena pada 

dasarnya pengajaran agama islam mencakup dua hal yaitu mengajarka 

moralitas lantaran islam penuh dengan nilai- nilai moral, dan sekaligus 

mencakup moralitas pengajaran, karena jelas tidak mungki mungajarkan nilai 

moral dengan cara yang tidak bermoral. 

 Dalam hal ini guru Fiqih hendaknya mendidik dan mengajarkan agama secara   

akademik dengan pendekatan dan strategi yang tepat, dengan 

mempertimbangkan karakter perkembangan psikologis siswa menengah, 

menjalin hubungan yang harmonis dengan orang tua siswa dan masyarakat. 

Pelaksaan CTL dalam mata pelajaran Fiqih menjadi sebuah keniscayaan, karena 

akan sangat membantu percepatan siswa dalam memahami, menghayati dan 

mempraktikkan ajaran agama islam. Meskipun tidak semua topik dalam mata 

pelajaran Fiqih tidak bisa didekatkan dengan CTL. Maka dari itu, para guru 

Fiqih perlu memiliki kesadaran dan kesediaan untuk melaksanakan pendekatan 

CTL sebagai wujud mensukseskan program Fiqih yang bercirikan KTSP. 

6. Faktor- faktor yang menjadi kendala dalam implementasi CTL 

Dalam pelaksaan program tidak selamanya sesuai dengan keinginan. Begitu 

pula dengan implementasi CTL banyak kendala yang dialami. Faktor- faktor 
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yang menjadi kendala dalam pengimplementasian CTL menurut guru- guru 

Fiqih sebagai berikut: 

Guru Fiqih belum sepenuhnya memahami pendekatan CTL, masih 

kurangnya pelatihan- pelatihan, sarana dan prasarana yang belum memadai.
26

 

Kurangnya sarana dan prasarana, tidak adanya LCT atau semacamnya, dan mata 

pelajaran Fiqih tidak termasuk dalam UN ini mungkin menghambat siswa untuk lebih 

giat belajar Fiqih.
27

 

Berdasarkan analisis  diatas, kendala- kendala dalam mengimplementasikan 

pendekatan CTL ini pada mata pelajaran Fiqih di MTsN Kedondong ini adalah: (1) 

guru Fiqih masih kurang mampu mengimplementasikan pendekatan CTL secara 

profesional. (2) terbatasnya sarana dan prasarana dalam menunjang pembelajaran. (3) 

masih kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang diperoleh guru dalam pendekatan 

CTL (4) ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dengan kompetensi Fiqih 

(5) belum tersosialisasinya pendekatan CTL secara baik di MTsN Kedondong         

(6) kurang adanya kerjasama dengan pihak terkait. 

Adapun faktof- faktor yang mendukung dalam implementasi CTL mata 

pelajaran Fiqih, diantaranya:  

1. Kebijakan pemerintah tentang implementasi CTL di sekolah. 
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 Maimunah, Guru Fiqih MTsN Kedondong, Wawancara, Tanggal  25 Mei 2012 
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  Syahrial Feri,  Guru fiqih MTsN Kedondong, Wawancara, Tanggal  25 Mei 2012 
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2. Status guru Fiqih sebagai pegawai negeri sipil yang secara fungsional 

berperan dalam mengimplenemtasikan CTL.   

3. Kompetensi guru Fiqih sesuai dengan pendidikan.  

4. Memiliki kemampuan pengusaan materi dan mengevaluasi pelajaran 

sesuai tugas, tanggung- jawab dan wewenang yang dimiliki.  

Pembelajaran Fiqih di sekolah memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak 

terkait. Banyak pihak yang terkait dalam implementasi CTL pelajaran Fiqih, 

khususnya bagin guru Fiqih disekolah negeri. Kerjasama dapat dilakukan dengan 

pengambil kebijakan, diantaranya: Kantor Departemen Agama, Dinas Pendidikan, 

pengurus masjid dan pesantren terdekat dengan sekolah. Pelajaran Fiqih di sekolah 

menengah tingkat atas dapat dilakukan secara profesional, jika orang tua peserta didik 

dan masyarakat sekitar diberi peran dan difungsikan secara proporsional. Untuk itu 

diperlukan perubahan paradigma dan kebijakan birokrasi agar implementasi CTL 

pelajaran Fiqih dilakukan untuk meningkatkan kualitas Fiqih di tingkat sekolah 

dengan bekerjasama. Kebijakan itu diantaranya:   

1. Menentukan kriteria yang jelas dalam penilaian terhadap praktek ibadah 

dan perilaku berakhlak dikalangan siswa sesuai ketentuan yang berlaku 

secara benar dan konsisten.  

2. Melakukan pendidikan dan pelatihan kepada guru Fiqih (diutamakan bagi 

yang bukan berasal dari tenaga guru Fiqih) yang berkenaan dengan 
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kepemimpinan, administrasi pendidikan dan proses pembelajaran, 

termasuk dalam arti pentingnya implementasi CTL pelajaran Fiqih.   

3. Guru Fiqih bertanggung jawab langsung kepada kepala sekolah dan 

pengawas, dan keduanya harus melaksanakan pengawasan langsung 

secara periodik terhadap kinerja guru Fiqih terutama kemampuannya 

sebagai leader dan manajer, dan sekaligus pendidik. 

Implementasi CTL sebenarnya membutuhkan penciptaan iklim pendidikan 

yang memungkinkan tumbuhnya semangat intelektual dan ilmiah bagi setiap guru, 

mulai dari rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Hal ini berkaitan adanya 

pergeseran peran guru yang semula lebih sebagai instruktur dan selalu memberi 

instruksi dan kini menjadi seorang fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru dapat 

melakukan upaya- upaya kreatif serta inovatif dalam bentuk penelitian tindakan 

terhadap berbagai teknik atau model pengelolaan pembelajaran yang mampu 

menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidangnya. 


