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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang memberikan 

pengetahuan kepada anak didiknya melalui proses pembelajaran yang di 

dalamnya tercakup kurikulum, guru, siswa, jam pelajaran, mata pelajaran, 

gedung, metode belajar, dan tugas-tugas. Jenis-jenis pendidikan di sekolah 

seperti yang tertuang dalam UU RI No.20 Th 2003  Bab VI pasal 15 antara 

lain mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, 

keagamaan dan khusus.
1
  

Pendidikan keagamaan merupakan salah satu jenis pendidikan yang 

diberikan di sekolah. Pendidikan agama mempunyai fungsi mempersiapkan 

peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan 

nilai-nilai ajaran agamanya. Pendidikan agama pada prinsipnya bertujuan 

untuk membentuk pribadi anak yang memiliki keimanan dan ketaqwaan yang 

tinggi, atas dasar keimanan yang dimiliki itu anak didik bersikap dan 

bertingkah laku yang mencerminkan pelaksanaan pendidikan agama. Sejalan 

dengan pendapat Zakiyah Darajat, yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan 

Islam secara garis besarnya adalah membina manusia agar menjadi hamba 

Allah yang sholeh dengan seluruh aspek kehidupan, perbuatan, pikiran dan 

perasaannya.
2
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Pendidikan agama sangatlah penting, Islam menegaskan agar manusia 

menemukan jati dirinya sebagai insan yang bermartabat, maka perlu 

diselenggarakan pendidikan dan pengajaran agama. Allah SWT telah 

memberikan bahan materi/pendidikan agar manusia hidup sempurna di dunia 

ini. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 31: 

َُكنُتممَََوَعلَّمََ َاءََهـُؤالءَِإن ََعَلىَالمَمالَِئَكِةَفـََقاَلَأَنِبُئوِنَبَِأْسم َعَرَضُهمم َُكلََّهاَُُثََّ َاء آَدَمَاأَلْسم
(13:البقرة)ََصاِدِقيََ  

Artinya: Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 

seluruhnva kemudian mengemukakannyu kepada malaikat lalu berfrrman: 

"sebutkanlah. kepadla-Ku benda-benda itu, jika kamu memang henar-benar 

orang yang beriman.
3
  

 

Firman Allah di atas menjelaskan bahwa untuk memahami segala 

sesuatu belum cukup kalau hanya memahami apa, bagaimana serta 

manfaat benda itu tetapi harus memahami sampai pada hakikatnya dari 

benda itu. Penjelasan ini menegaskan bahwa supaya manusia itu 

menemukan jati dirinya sendiri sebagai insan yang bermartabat maka 

tidak boleh menyelenggarakan pendidikan pengajaran tanpa memahami 

seluruh aspek-aspek yang ada pada pengertian pendidikan Islam. Islarn 

harus berjalan dengan dasar-dasar pendidikan Islam. Melalui pendidikan 

agama Islam di sekolah diharapkan siswa agar menjadi orang yang disiplin, 

mempunyai kepribadian yang kuat dan sikap mental yang sehat, serta akhlak 

perilaku yang terpuji. 
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Fiqih merupakan bagian dari pendidikan agama Islam yang mengkaji 

ilmu ijtihad yang mengumpulkan berbagai ragam jenis hukum Islam dan 

bermacam rupa aturan hidup, untuk keperluan seseorang, golongan dan 

masyarakat dan manusia secara umum. Jadi ilmu fiqih itu sangat luas, 

membahas masalah-masalah hukum Islam dan peraturan-peraturan yang 

berhubungan dengan kehidupan manusia. Fiqih secara khusus membahas 

persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik 

kehidupan pribadi, masayarakat maupun kehidupan manusia dengan 

Tuhannya. Jadi ilmu fiqih bersangkut paut dengan hukum syara’ yang praktis. 

Fiqih membahas tentang bagaimana cara beribadah, tentang prinsip rukun 

islam dan hubungan antar manusia sesuai dengan dalil-dalil yang terdapat 

dalam AI-Quran dan sunah.
4
  

Adanya mata pelajaran ilmu fiqih diharapkan siswa dapat mengetahui 

tentang hukum atau bacaan yang mengandung Al-Qur’an dan Hadits dan 

menulis Arab dengan baik dan benar sesuai dengan aqidah-aqidah yang ada.  

SMP Al Firdaus Kartasura adalah salah satu sekolah Islam yang proses 

pembelajarannya sudah didukung dengan beberapa fasilitas yang lengkap 

seperti, masjid, labotarium, komputer, perpustakaan yang lengkap dan lain 

sebagainya. Meskipun ini adalah suatu lembaga sekolah islam tetapi masih 

banyak problem yang dihadapi siswa khusunya dalam mata pelajaran fiqih. 

Problematika belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh 

murid dan menghambat kelancaran proses yang di lakukan individu untuk 
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memperolah suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan.
5
 

Problematika belajar adalah ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan, 

ada yang melihat sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang, dan ada 

pula yang mengartikan sebagai suatu hal yang tidak mengenakan. bahwa 

problematika adalah sesuatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan 

kesulitan bagi diri sendiri dan atau orang lain, ingin atau perlu dihilangkan. 

Setiap pelaksanaan kegiatan pembelajaran selalu ada problematika 

atau permasalahan yang dihadapi, sehingga masalah dalam pengajaran itu 

menghasilkan kesulitan belajar yang harus segera diatasi. Hal ini karena 

aktifitas belajar bagi setiap individu tidak selamanya berlangsung secara 

wajar dan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Wajar bahwa aktivitas 

belajar kadang-kadang berjalan dengan kurang lancar, siswa kurang bisa 

cepat menangkap apa yang dipelajari dan merasa sangat sulit untuk 

memahami materi pelajaran.  

Hasil penelitian Mufid (2013) menyimpulkan bahwa: Problematika 

yang dihadapi guru dalam pembelajaran Fiqih meliputi: keterbatasan jam 

pelajaran, terbatasnya buku-buku penunjang dan sarana, pengelolaan kelas. 

Problematika yang dihadapi siswa meliputi: kecerdasan peserta didik yang 

tidak sama, latar belakang pengetahuan siswa yang berbeda, semangat belajar 

siswa yang tidak sama atau berbeda-beda..
6
 Selanjutnya penelitian Faudah 

(2015) menyimpulkan bahwa problematika yang muncul pada guru adalah:  
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kompetensi guru dalam menggunakan metode pembelajaran yang masih 

kurang serta kurangnya alokasi waktu pembelajaran. Sedangkan beberapa 

problematika yang muncul pada siswa adalah kurangnya pemahaman siswa 

terhadap materi yang diberikan guru, masih banyak siswa yang belum bisa 

menulis dan membaca Al-Quran dengan lancar dan baik sesuai dengan tajwid, 

siswa malas untuk melakukan sholat fardhu secara rutin. 
7
 

Hasil observasi pada siswa kelas VII SMP Al Firdaus Kartasura 

menunjukkan bahwa saat pembelajaran fiqih, siswa tampak jenuh, kurang 

berminat dan kurang bergairah untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, 

siswa lebih banyak duduk diam, mendengarkan dan mengerjakan tugas dari 

guru. Selain itu pembelajaran menekankan pada hafalan-hafalan, sehingga 

baru sampai pada taraf kognitif saja, hanya menitikberatkan pada teori-teori 

keilmuan belaka belum menyentuh pada aspek afektif (sikap) dan 

psikomotorik (praktek). 

Padahal karakteristik pembelajaran fiqih menitikberatkan pada 

penekanan kemampuan cara melakukan ibadah dan muamalah yang benar dan 

baik. Karakteristik aspek fiqih lebih mengarah pada dunia praktek atau 

mengarah pada tingkah laku (psikomotor). Sejalan dengan pendapat 

Muhaimin bahwa pembelajaran Pendidikan Agama Islam (aspek fiqih) 

disamping memperhatikan masalah keilmuan (kognitif), juga harus mengarah 

pada pembinaan afektif dan konotif-volitif, yaitu harus ada kemauan dan tekat 
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yang kuat untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agama siswa kedalam 

kehidupan sehari-hari.
8
 

Berdasarkan pada fakta siswa kelas VII SMP Al Firdaus Kartasura, 

banyak siswa tidak bisa mempelajari mata pelajaran fiqih secara optimal. Ada 

beberapa alasan mengapa mereka tidak bisa mempelajari mata pelajaran fiqih 

secara optimal. Tidak semua siswa mampu belajar ilmu fiqih dengan baik, 

akan tetapi mereka mengalami kesulitan ketika belajar ilmu fiqih baik dalam 

hal menulis Arab, membaca, menghafalkan serta memahaminya. 

Pembelajaran fiqih sering ditemukan siswa yang sulit menerima atau 

memahami materi fiqih yang disampaikan oleh guru. Siswa cenderung 

menunjukkan sikap acuh tak acuh atas apa yang disampaikan guru. Adanya 

permasalahan ini guru harus segera mencari penyebab dan alternatif 

pemecahan kesulitan belajar siswa tersebut.
9
 

Problematika dan kesulitan belajar memang suatu hal yang wajar 

terjadi dan bahkan sering terjadi, namun hal ini bukan berarti harus dibiarkan 

begitu saja. Berbagai problematika tersebut bila dibiarkan tentu akan 

menghambat proses pembelajaran secara keseluruhan. Sebagai guru maupun 

calon guru terutama guru mata pelajaran Fiqih yang bertanggung jawab 

harus mengupayakan langkah-langkah dalam membantu siswa belajar guna 

mengatasi hal-hal yang dapat menghambat tercapainya tujuan belajar. 

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini bermaksud untuk 

mendeskripsikan problematika yang ditemukan dalam pembelajaran fiqih 
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dan menemukan solusinya. Problematika pembelajaran yang dimaksud 

adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh guru maupun siswa dan 

menghambat kelancaran proses pembelajaran fiqih yaitu bidang ilmu yang 

membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan 

manusia, baik kehidupan pribadi, masayarakat maupun kehidupan manusia 

dengan Tuhannya.  

Setelah diketahui problematika yang ada, tindak lanjutnya adalah 

memperbaiki dan mencari solusinya agar pembelajaran fiqih dimasa 

mendatang tidak sekedar belajar tentang teori saja, akan tetapi siswa mampu 

mengamalkan nilai-nilai keilmuan dalam perbuatan sehari-hari. Guru perlu 

mencari solusi-solusi untuk mengatasi problematika dan memperbaikai proses 

pembelajaran fiqih, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna bagi siswa. 

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian dengan judul: 

PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN FIQIH DAN 

SOLUSINYA PADA GURU DAN SISWA KELAS VII SMP AL FIRDAUS 

KARTASURA TAHUN PELAJARAN 2019/2020. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari dari latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Problematika apa yang dihadapi guru dan siswa pada pembelajaran mata 

pelajaran fiqih kelas VII SMP Al Firdaus Kartasura? 
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2. Bagaimana solusi yang diambil untuk mengatasi problematika yang 

dihadapi guru dan siswa pada pembelajaran mata pelajaran fiqih kelas VII 

SMP Al Firdaus Kartasura 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan problematika yang dihadapi guru dan siswa pada 

pembelajaran mata pelajaran fiqih kelas VII SMP Al Firdaus Kartasura. 

2. Untuk mendeskripsikan solusi yang diambil untuk mengatasi 

problematika yang dihadapi guru dan siswa pada pembelajaran mata 

pelajaran fiqih kelas VII SMP Al Firdaus Kartasura 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian antara lain sebagai berikuit: 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan bagi pengembangan pendidikan pada umumnya, dan secara 

khusus bagi guru dan lembaga pendidikan mengenai problematika belajar 

yang dihadapi siswa. Diharapkan dapat menambah perbendaraan ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam. 
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2. Manfaat praktis 

a. Bagi sekolah, hasil dari penelitian ini berguna untuk mengetahui 

problem yang dihadapi dalam proses belajar fiqih.  

b. Bagi guru mata pelajaran fiqih, hasil dari akan bermanfaat pada mata 

pelajaran fiqih untuk meminimalis permasalahan pada proses belajar 

mengajar fiqih untuk siswa SMP 

c. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini dapat di gunakan sebagai 

referensi dan gambaran-gambaran lain untuk mengetahui problematika 

pada penelitian selanjutnya. 

d. Bagi pembaca, sebagai sumbangan informasi bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan khususnya sekolah-sekolah menengah dalam usaha 

peningkatan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran fiqih. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu 

penelitian yang data-datanya berupa kata-kata (bukan angka, berasal dari 

wawancara, catatan laporan, dokumen, dan lain-lain). Penelitian 

kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 

kualitatif deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang orang 

dan perilaku yang diamati 
10

 Jadi penelitian deskriptif kualitatif dalam 

penelitian ini berusaha memaparkan, mengkaji dan mengkaitkan data 
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yang diperoleh terkait dengan adalah problematika pembelajaran fiqih 

dan solusinya. 

 

2. Subjek Penelitian 

Subjek sebagai sumber data utama dalam penelitian ini dicatat 

melalui catatan tertulis dari hasil wawancara, dokumentasi, dan studi 

pustaka. Jadi, sumber data tambahan diantaranya adalah sumber tertulis 

dan foto. Oleh karena itu data yang diperlukan dalam penelitian ini 

diperoleh dari beberapa sumber, yaitu: 

a. Informan  

Informan adalah peneliti akan menemui beberapa orang di 

lokasi sebagai upaya penjajakan, sehingga ditemukan orang yang 

memiliki ceritera sebagai informan. Kata-kata dan tindakan orang-

orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. 

Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis dari hasil 

wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Wawancara dilakukan 

dengan subjek penelitian yaitu: guru dan siswa. 

b. Tempat dan Peristiwa 

Penelitian ini dilakukan ditempat bertemunya dengan para 

informan, yaitu di guru mata pelajaran fiqih dan siswa kelas VII di 

SMP Al Firdaus Surakarta. Peristiwa yang dimaksud adalah mengenai 

pelaksanaan pembelajaran fiqih. 
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c. Dokumen  

Dokumen adalah catatan suatu peristwa yang sudah lalu berupa 

tulisan, gambar, atau lainnya dari seseorang. Dokumen yang berbentuk 

tulisan misalnya biografi, peraturan kebijakan dan sejenisnya. 

Dokumen yang berbentuk karya misalnya gambar, lukisan, patung, 

sketsa, dan sejenisnya. Dokumen dalam penelitian ini adalah instrumen 

pembelajaran fiqih kelas VII SMP. 

Narasumber adalah orang yang diwawancarai untuk mendapatkan 

data penelitian dan merupakan sumber data utama (informan). Narasumber 

dalam penelitian ini adalah: guru mata pelajaran fiqih dan siswa kelas VII 

di SMP Al Firdaus Surakarta. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Observasi (pengamatan), adalah proses melihat dan mengamati, 

mencatat perilaku atau kejadian sebagaimana yang terjadi pada 

keadaan sebenarnya
11

 Metode observasi ini digunakan mtuk 

memperoleh gambaran menyeluruh tentang lokasi penelitian dan 

permasalahan yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran fiqih. 

2. lnterview (wawancara), adalah pereakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara (yang 

mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai yaitu siswa dan 
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guru pelajaran fiqih di SMP Al Firdaus Kartasura. Teknik 

wawancara digunakan untuk menghimpun data tentang problematika 

pembelajaran fiqih dan solusinya 

3. Dokumentasi, berasal kata dokumen yang artinya barang-barang 

tertulis. Di dalam melaksanakan model dokumentasi, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, arsip 

dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.
12

 

Dalam hal ini penulis mencari data tentang problematika 

pembelajaran fiqih dan solusinya 

 

4. Validitas Data 

Penelitian ini menggunakan trianggulasi data yaitu peneliti akan 

menggunakan perspekptif lebih dari satu sumber dalam membahas 

permasalahan yang dikaji. Melalui triangulasi data akan diperiksa 

kebenaran data dengan menggunakan perbandingan antara data dari 

sumber data yang satu dengan sumber data yang lain, sehingga keabsahan 

dan kebenaran data akan diuji oleh sumber data yang berbeda. Melalui 

triangulasi peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan 

membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori.
13

 

Penggunaan triangulasi data untuk memeriksa kebenaran data 

dengan menggunakan perbandingan antara data dari sumber data yang satu 

dengan sumber data yang lain, sehingga keabsahan dan kebenaran data 

akan diuji oleh sumber data yang berbeda. 
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5. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis kualitatif model interaktif.
14

 Analisis ini dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data 

dalam periode tertentu. Misal pada saat wawancara, peneliti sudah 

melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban 

dari hasil wawancara belum memuaskan, maka akan dilanjutkan dengan 

pertanyaan lagi sampai diperoleh data yang dianggap kredibel.  

Menurut Miles dan Huberman (2002): analisis data dalam penelitia 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus, yang meliputi 3 

hal yaitu: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau 

verifikasi. Ketiga aktivitas tersebut dilakukan dalam bentuk interaktif 

dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus.
15

  

Menurut Miles dan Huberman (2002) model analisis interaktif 

merupakan proses analisis yang aktifitasnya dilakukan secara interaksi 

antara ketiga komponen analisis juga pada proses pengumpulan data dalam 

proses yang berbentuk siklus. Dalam model ini peneliti bergerak diantara 

tiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama kegiatan 

pengumpulan data berlangsung. Sesudah pengumpulan berakhir, peneliti 

bergerak di antara tiga komponen analisis dengan menggunakan waktu 

yang tersisa bagi penelitiannya. Secara lebih rinci, analisis data dapat 
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digambarkan sebagai berikut:
16

 

 

 

Gambar 1.1. 

Model Analisis Interaktif 

 

Dalam tahap analisis data penelitian, penelitian ini menggunakan tehnik 

analisa data interaktif, yaitu pengumpulan data, reduksi data, kajian data dan 

verifikasi data (penarikan kesimpulan): 

a. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian yaitu di 

SMP Al Firdaus Kartasura dengan melakukan wawancara, observasi dan 

mencatat dokumen.  

b. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, 

transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan 

pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai 

sejak peneliti mulai memfokuskan wilayah penelitian. 
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c. Sajian data, yaitu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan 

penelitian dilakukan. Dalam pengujian data meliputi berbagai jenis matrik 

gambar, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.  

d. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus 

mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan 

dengan menyusun pola-pola pengarahan dan sebab akibat. 

 

 


