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ABSTRAK 

Rifqia Sari, Alfina. 2019. Implementasi Kurikulum 2013 pada mata pelajaran 

Fiqih dan Implikasinya terhadap Motivasi Mengajar (Studi Kasus 

di Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo). Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing, Ahmad Nu’man Hakiem, M.Ag. 

Kata Kunci: Implementasi, Kurikulum 2013, Guru Fiqih, Motivasi Mengajar 

             MAN 2 Ponorogo merupakan salah satu sekolah yang menjadi 

percontohan bagi madrasah yang lain atas implementasi kurikulum 2013. Secara 

praktek, dalam pelaksanaannya secara berangsur-angsur guru mengaplikasikan 

kurikulum 2013 ini dalam kegiatan pembelajaran. Walaupun menjadi madrasah 

pertama di Ponorogo yang mengimplementasikan kurikulum 2013, pelaksanaan 

kurikulum 2013 belum merata kepada semua guru. Jadi tidak semua guru 

langsung dituntut untuk menggunakan kurikulum 2013, melainkan diberikan 

kebijakan untuk masih memakai KTSP dan perlahan mempelajari kurikulum 

2013. Sehingga terjadi perbedaan dalam hal bahan ajar, metode, media serta 

evaluasi yang dilakukan oleh guru. 

             Penelitian ini bertujuan untuk (1) menjelaskan implementasi kurikulum 

2013 pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo, (2) 

menjelaskan implikasi kurikulum 2013 terhadap motivasi mengajar guru Fiqih di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo. 

             Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat studi kasus. 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis 

kualitatif milik Miles and Huberman yang terdiri atas tiga komponen analisis, 

berupa: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

             Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Menjelaskan implementasi 

kurikulum 2013 berdasarkan kesiapan mengajar guru. Dari segi kesiapan bahan 

ajar, kebanyakan guru menggunakan bahan ajar pendukung untuk menambah 

informasi walaupun masih ada juga guru yang hanya menggunakan buku 

pegangan saja. Berdasarkan kesiapan metode pembelajaran, kebanyakan guru 

menerapkan metode yang bervariatif untuk membina keaktifan siswa walaupun 

masih ada yang menggunakan metode konvensional. Berdasarkan kesiapan media 

pembelajaran kebanyakan guru sudah menggunakan media pendukung walaupun 

masih ada guru yang belum menggunakan media dalam kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan kesiapan evaluasi, kebanyakan guru sudah melaksanakan evaluasi 

sesuai amanat dalam kurikulum 2013 walaupun masih ada juga guru yang belum 

melaksanakan evaluasi secara berkala. (2) Menjelaskan mengenai implikasi 

kurikulum 2013 terhadap motivasi mengajar guru yang diwujudkan dengan 

tercapainya tujuan pembelajaran yang optimal dalam diri siswa, semua guru dapat 

dikatakan memiliki motivasi mengajar yang tinggi, dibuktikan dengan guru yang 

tetap mengajar walaupun kepala sekolah sedang tidak ada. Serta guru mampu 

mengkreasikan pembelajaran secara kreatif.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

             Kegiatan pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 

untuk membelajarkan siswa, yaitu membentuk manusia untuk menjadi insan 

kamil. Dalam prosesnya, kegiatan pembelajaran ini tidak lepas dari tanggung 

jawab guru. Pada masa dulu, guru menjadi pusat pembelajaran, sedangkan 

pada masa sekarang siswa yang menjadi pusat pembelajaran. Campur tangan 

guru ini pula diatur dalam sebuah konsep yang namanya kurikulum. 

             Kurikulum 2013 merupakan proyek yang anggarannya mencapai 

angka hampir 2,5 triliun. Ini merupakan proyek nasional, bahkan bisa dibilang 

proyek raksasa. Kurikulum 2013 menjanjikan lahirnya generasi penerus 

bangsa yang produktif, kreatif, inovatif dan berkarakter.
1
 Kurikulum 2013 ini 

membawa guru lebih inovatif menciptakan kondisi baru bagi pembelajaran. 

Maka dari itu, guru harus merencanakan pembelajaran dengan menyiapkan 

bahan ajar, metode, media, evaluasi sesuai dengan format kurikulum 2013. 

             Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, pada Bab II tentang Dasar, Fungsi dan Tujuan 

Pasal 3 bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

                                                             
1 Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013 (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2015), 35-55. 
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peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
2
 

             Percepatan arus informasi dalam era global dewasa ini menuntut 

semua bidang kehidupan menyesuaikan visi, misi, tujuan dan strateginya agar 

sesuai kebutuhan dan tidak tertinggal zaman. Sistem pendidikan nasional 

senantiasa harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan 

yang terjadi baik di tingkat lokal, nasional maupun global.
3
 Tugas seorang 

guru dalam mendidik tidaklah mudah. Selain harus mengikuti kebijakan dari 

pemerintah, guru juga harus menjadi pendidik yang baik bagi anak didiknya. 

             Pada hakikatnya tugas pendidikan adalah membentuk perkembangan 

anak dan membiasakan kebiasaan yang baik dan sifat-sifat yang baik 

mencapai kebahagiaan anak.
4
 Guru harus siap dalam menjalankan tugas 

keprofesiannya. Sebelum kegiatan pembelajaran guru harus mempersiapkan 

rencana pembelajaran dengan baik, maka kegiatan pembelajaranpun akan 

terlaksana dengan baik. Jika kesiapan guru masih dipertanyakan, bisa jadi 

kegiatan pembelajaranpun tidak akan terlaksana secara maksimal. 

             Singkatnya, karakteristik pendidikan Islam adalah penekanan pada 

pencarian ilmu pengetahuan, penguasaan dan pengembangan atas dasar ibadah 

kepada Allah Swt. Setiap penganut Islam diwajibkan mencari ilmu 

                                                             
2 Zainal Arifin, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum: Konsep Teori, Prinsip, 

Prosedur, Komponen, Pendekatan, Model, Evaluasi dan Inovasi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2014), 21-22. 
3 Hikmat, Manajemen Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 296. 
4 Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam 

(Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2013), 85. 
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pengetahuan untuk dipahami secara mendalam dalam rangka ibadah guna 

kemaslahatan umat manusia.
5
 Pembelajaran pendidikan Islam sebagai penentu 

arah bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya. 

             Materi Fiqih merupakan materi yang banyak menggunakan praktek 

serta memiliki komponen yang rumit. Untuk itu dalam menyampaikannya 

harus diperhatikan dengan benar. Dalam rangka kegiatan pembelajaran, 

seringkali terjadi permasalahan guru yang hanya menyampaikan tanpa 

memberikan makna yang jelas kepada siswanya. 

             Paradigma pendidikan telah diubah sejak zaman kolonial, yakni lebih 

menonjolkan fungsi guru sebagai pengajar dari pada pendidik. Orientasi 

pendidikan lebih terfokus pada penciptaan tenaga kerja. Paradigma pendidikan 

tersebut secara tidak disadari dalam praktik pendidikan sampai kini masih 

berlangsung, yang mengutamakan formalitas nilai dalam ijazah. Hal ini 

bukanlah semata-mata “kesalahan” guru, namun cenderung “terpaksa” atau 

dipaksa “masyarakat” itu sendiri.
6
 Apa yang salah dengan pendidikan kita? 

             Hampir setiap hari kita disuguhi contoh-contoh yang menyedihkan 

melalui film dan televisi, yang mempertontonkan perilaku sadis, mulitasi, 

kekerasan, premanisme, kejahatan, perselingkuhan, penyalahgunaan obat 

terlarang dan korupsi yang telah membudaya dalam sebagian masyarakat. 

Contoh-contoh tersebut menunjukkan betapa rendah dan rapuhnya pondasi 

moral dan spiritual kehidupan bangsa.  

                                                             
5 Ibid., 292-293. 
6 Hosnan, Etika Profesi Pendidik: Pembinaan dan Pemantapan Kinerja Guru, Kepala 

Sekolah, serta Pengawas Sekolah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 135. 
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             Kondisi dan kenyataan yang menyedihkan tersebut menimbulkan  

pertanyaan bagi berbagai pihak. “Apa yang salah dengan pendidikan nasional 

sehingga belum berhasil mengembangkan manusia Indonesia?”.
7
 Guna 

mengatasi hal ini, salah satu program utama Kementerian Pendidikan Nasional 

dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan adalah melalui implementasi 

kurikulum 2013 yang membawa inovasi sesuai dengan tantangan zaman. 

             MAN 2 Ponorogo merupakan salah satu sekolah berbasis madrasah 

yang mengimplementasikan kurikulum 2013. Pada masa awal dicanangkannya 

kurikulum 2013, MAN 2 Ponorogo merupakan salah satu sekolah yang 

menjadi percontohan atas implementasi kurikulum 2013. Tetapi tidak semua 

guru langsung dituntut untuk menggunakan kurikulum 2013, melainkan 

diberikan kebijakan untuk masih memakai KTSP dan perlahan mempelajari 

kurikulum 2013. Sehingga terjadi perbedaan cara mengajar yang dilakukan 

guru hingga saat ini.
8
 

             Dengan adanya implementasi kurikulum 2013, ada banyak hal yang 

harus dipersiapkan oleh guru, diantaranya bahan ajar, metode pembelajaran, 

media pembelajaran, bahkan evaluasi pembelajaran. Tetapi melihat keadaan 

lapangan secara universal, ada guru yang sudah menggunakan metode yang 

bervariatif dan terkadang masih ada pula guru yang menggunakan cara 

mengajar konvensional. Dalam kaitannya dengan masalah ini, peneliti 

mengambil judul “IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 PADA MATA 

                                                             
7 Ibid., 13-14. 
8 Lihat transkip 01/W/30-III/2019 dalam lampiran hasil penelitian ini. 
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PELAJARAN FIQIH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MOTIVASI 

MENGAJAR (Studi Kasus di Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo)”. 

 

B. Fokus Penelitian 

             Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini difokuskan pada:  

Implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran Fiqih dan implikasinya 

terhadap motivasi mengajar di MAN 2 Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah 

             Berangkat dari latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, 

maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran Fiqih di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo? 

2. Bagaimana implikasi kurikulum 2013 terhadap motivasi mengajar di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

      Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menjelaskan implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran 

Fiqih di Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo 

2. Untuk menjelaskan implikasi kurikulum 2013 terhadap motivasi mengajar 

di Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

            Dari penelitian ini diharapkan akan menyumbangkan teori tentang 

kurikulum 2013 pada mata pelajaran Fiqih, yang implikasinya sangat 

bermanfaat bagi pengembangan motivasi mengajar guru Fiqih. 

2. Secara Praktis 

a. Memberikan kontribusi secara praktis, bagi stakeholder MAN 2 

Ponorogo dalam menjalankan program ke arah yang lebih unggul, 

serta menjadi rujukan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang 

tepat dalam mengambil kebijakan memilih model pembelajaran yang 

lebih berkualitas. 

b. Dapat berguna sebagai sumbangan informasi, khususnya bagi para 

pelaku pendidikan seperti kepala sekolah, guru maupun supervisor 

pendidikan dalam memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan. 

c. Dapat memberikan inspirasi sekaligus motivasi bagi peneliti lain, 

terutama bagi mahasiswa IAIN Ponorogo untuk melaksanakan 

penelitiannya lebih lanjut terutama yang berkaitan dengan gagasan 

penelitian. 

d. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan serta kecakapan terutama 

dalam bidang penelitian. 
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F. Sistematika Pembahasan 

             Sebagai gambaran pola pemikiran peneliti yang tertuang dalam karya 

tulis ini, peneliti menyusun sistematika pembahasan yang terbagi dalam lima 

bab, yang masing-masing bab terdiri atas sub bab yang berkaitan erat satu 

sama lain: 

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II : Kajian hasil penelitian terdahulu yang di dalamnya berisi 

paparan mengenai studi penelitian yang dilakukan peneliti 

sebelumnya mengenai topik yang hampir mirip dengan yang 

diangkat oleh peneliti. Landasan teori sebagai pedoman yang 

digunakan dalam melangsungkan kegiatan penelitian yang 

terdiri atas: Implementasi, Kesiapan Mengajar, Guru Fiqih, 

Kurikulum 2013, Motivasi Mengajar dan Tujuan Pembelajaran. 

BAB III : Metode penelitian. Dalam bab ini dikemukakan pendekatan dan 

jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan 

sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian. 

BAB IV : Berisi penemuan tentang data sejarah, visi misi dan tujuan, 

struktur organisasi MAN 2 Ponorogo, jumlah jam mengajar 

guru, dan profil guru MAN 2 Ponorogo. Kemudian paparan 

data hasil penelitian mengenai implementasi kurikulum 2013 
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pada mata pelajaran Fiqih dan implikasi kurikulum 2013 

terhadap motivasi mengajar di MAN 2 Ponorogo. 

BAB V : Berisi analisis data hasil penelitian mengenai implementasi 

kurikulum 2013 pada mata pelajaran Fiqih dan implikasi 

kurikulum 2013 terhadap motivasi mengajar di MAN 2 

Ponorogo. 

BAB VI : Berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN ATAU KAJIAN 

TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

             Hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdur Rouf (113111030): 

“Persepsi Guru PAI tentang Kurikulum 2013 dan Pengaruhnya terhadap 

Motivasi Mengajar Guru SMP di MGMP Kabupaten Demak Tahun Ajaran 

2014/2015”. Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015. Hasil penelitian 

menunjukkan rata-rata nilai positif persepsi guru PAI tentang Kurikulum 2013 

sebesar 44,48 adalah pada interval 43-45, dengan kategori baik.  Dan data 

tentang motivasi mengajar guru SMP di MGMP PAI SMP Kabupaten Demak 

yaitu pada rata-rata 47 adalah pada interval 46-48, dengan kategori baik. 

Terbukti hasil perhitungan Freg hitung = 8,285 lebih besar jika dibandingkan 

dengan angka pada nilai Ftabel pada taraf signifikasi 5% (8,285 > 4,28) maupun 

pada taraf signifikasi 1% (8,285 > 7,88). Dengan demikian hipotesis yang 

diajukan yang berbunyi “ada pengaruh positif antara persepsi guru PAI 

tentang kurikulum 2013 trhadap motivasi mengajar guru SMP di MGMP PAI 

SMP Kabupaten Demak tahun ajaran 2014/2015” dapat diterima. 

             Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mesnadi (210314163): 

“Implementasi Kurikulum 2013 di MA An-Najiyah Desa Lengkong 

Sukorejo”. Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018. Hasil penelitian menunjukkan: (1) 

Dalam proses pembelajaran di MA An-Najiyyah Lengkong Sukorejo sudah 

menggunakan kurikulum 2013, akan tetapi belum terlaksana dengan 
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maksimal. Proses pembelajaran menggunakan desain dasar pembelajaran 

sesuai dengan kurikulum 2013, untuk penilaian akhir sudah menggunakan 

kurikulum 2013 meskipun belum seperti yang diinginkan pada kurikulum 

2013. Hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang 

ada, selain itu masih memerlukan pendalaman bagi pendidik untuk memahami 

dan menerapkan kurikulum 2013 tersebut. (2) Sosialisasi kurikulum 2013 

sudah cukup, tetapi masih membutuhkan pendalaman untuk meningkatkan 

pelaksanaan kurikulum tersebut dalam pembelajaran. Kurikulum 2013 bagus 

untuk membentuk peserta didik yang aktif, kreatif, mandiri, bersikap dan 

berkepribadian sesuai dengan dengan yang diajarkan. Menurut mereka 

pelaksanaan kurikulum tersebut dapat terlaksana dengan baik jika komponen 

pendidikan terpenuhi. 

             Hasil penelitian yang dilakukan oleh Afif Al-Ansori 

(12010111130193): “Motivasi Kerja Guru Madrasah (Studi Kasus pada Guru 

Madrasah Ibtidaiyyah di Kota Semarang)”. Skripsi, Universitas Diponegoro 

Semarang, 2015. Hasil penelitian menunjukkan, motivasi kerja seorang guru 

swasta dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang profesi guru yang terbentuk 

dari nilai-nilai kerja yang mereka pegang, karakteristik pribadi serta 

karakteristik biografi para informan. 

             Berdasarkan telaah di atas tentang berbagai macam implementasi 

kurikulum 2013 dengan perspektif yang berbeda, penulis merasa belum ada 

indikator mengenai implementasi kurikulum 2013 dengan motivasi mengajar 
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guru itu sendiri. Sebab, masalah yang diangkat masing-masing peneliti belum 

sampai pada ranah tersebut.  

             Atas dasar itulah nampaknya masih ada ruang permasalahan 

pendidikan dari segi implementasi kurikulum dan motivasi mengajar guru 

sebab implikasi kurikulum 2013 yang masih perlu dikaji dan diteliti. 

Permasalahan tersebut diantaranya mengenai kesiapan bahan ajar, metode 

pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi pembelajaran serta ketercapaian 

tujuan pembelajaran atas implementasi kurikulum 2013. 

 

B. Kajian Teori 

1. Implementasi 

             Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi 

biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. 

Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya 

mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas melainkan 

kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan.
9
 

             Guntur setiawan berpendapat bahwa implementasi adalah 

perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara 

tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan 

pelaksana, birokrasi yang efektif.
10

 Dari beberapa pengertian tersebut 

dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi bermuara pada mekanisme 

                                                             
9 Nurdin Usman, Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta: Grasindo, 2002), 70. 
10 Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan (Jakarta: Balai Pustaka, 

2004), 39. 
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atau sistem. Berdasarkan pendapat para ahli diatas implementasi adalah 

suatu kegiatan terencana, bukan hanya suatu aktivitas dan dilakukan secara 

sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk 

mencapai tujuan kegiatan.  

             Oleh karena itu, implementasi implementasi tidak berdiri sendiri 

tetapi dipegaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi 

kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru 

dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan 

terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan. 

2. Kesiapan Mengajar 

a. Pengertian Kesiapan 

             Kesiapan merupakan suatu kondisi dimana seseorang dapat 

merespon dan mempraktekkan kegiatan yang memuat sikap dan 

keterampilan yang harus dimiliki. Menurut Slameto, yang dimaksud 

kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang atau individu yang 

membuatnya siap untuk merespon atau menjawab dengan cara tertentu 

terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi.
11

 

             Kesiapan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana 

seseorang benar-benar mantap dan siap dalam merespon segala hal 

yang berhubungan dengan kegiatan fisik maupun non fisik.
12

 Kesiapan 

mengajar guru dapat dilihat dari beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut 

menunjukkan sejauh mana guru berkomitmen dalam mendidik siswa.  

                                                             
11 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta, 

2003), 113. 
12 Ibid., 14. 
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b. Macam-Macam Kesiapan Mengajar 

1) Kesiapan Bahan Ajar 

a) Pengertian Bahan Ajar 

             Bahan ajar atau materi pelajaran adalah gabungan 

antara pengetahuan (fakta, informasi yang terperinci), 

keterampilan (langkah, prosedur, keadaan dan syarat-syarat) 

dan faktor sikap.
13

 Bahan ajar yang hendak disampaikan guru 

kepada siswa di dalam kelas tidak hanya terbatas pada buku 

pegangan guru, tetapi bisa juga dari bahan lain, selama itu 

masih ada kaitannya dengan kompetensi yang ada. 

b) Macam-Macam Bahan Ajar 

             Bahan ajar yang biasa digunakan oleh guru dalam 

kegiatan belajar mengajar berupa: buku-buku, majalah, koran, 

dan bahan cetak yang lain. Transparasi yang telah berisi pesan 

yang akan disampaikan, film slide, foto, gambar, dan lain 

sebagainya.
14

 Bahan ajar yang akan digunakan disini 

disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. 

2) Kesiapan Metode Mengajar 

a) Pengertian Metode 

             Metode pengajaran adalah cara yang ditempuh guru 

dalam menyampaikan bahan ajar kepada siswa secara tepat dan 

                                                             
13 Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah: Wawasan Baru, Beberapa Metode 

Pendukung, dan Beberapa Komponen Layanan Khusus (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 27. 
14 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan 

(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 176. 



14 

 

 
 

cepat berdasarkan waktu yang telah ditentukan sehingga 

diperoleh hasil yang maksimal.
15

 Cara mengajar yang 

menggunakan metode, sejauh ini lebih mengantarkan siswa 

kepada tujuan pembelajaran. 

b) Macam-Macam Metode 

(1) Metode Ceramah. Metode ceramah yaitu sebuah metode 

mengajar dimana guru menyampaikan informasi dan 

pengetahuan secara lisan kepada sejumlah peserta didik, 

dimana pada umumnya peserta didik mengikuti proses 

pembelajaran secara pasif. 

(2) Metode Demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan 

metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara 

memperagakan barang, kejadian, aturan, dan atau urutan 

melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun 

melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan 

pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. 

(3) Metode Diskusi. Metode diskusi adalah metode 

pembelajaran yang dilakukan dengan cara mendorong 

peserta didik untuk berdialog dan bertukar pendapat, 

dengan tujuan agar peserta didik dapat terdorong untuk 

berpartisipasi secara optimal, tanpa ada aturan-aturan yang 

terlalu keras. 

                                                             
15 Thoifuri, Menjadi Guru Inisiator (Kudus: RaSAIL Media Group, 2008), 55. 
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(4) Metode Simulasi. Metode simulasi adalah metode 

pembelajaran dengan menyajikan pengalaman belajar 

dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami 

tentang konsep, prinsip atau keterampilan tertentu. 

(5) Metode Penugasan. Metode penugasan adalah metode 

penyajian bahan dengan cara guru memberikan tugas 

tertentu agar peserta didik melakukan kegiatan belajar.
16

 

Pengaplikasian metode pembelajaran yang digunakan guru, 

menyesuaikan dengan materi pelajaran yang ada. 

3) Kesiapan Media Pembelajaran 

a) Pengertian Media 

             Kata media berasal dari bahasa latin medius yang 

secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam 

bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari 

pengirim kepada penerima pesan. Secara lebih khusus, 

pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung 

diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis 

untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali 

informasi visual atau verbal.
17

 

             Penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran 

mampu mengantarkan siswa kepada pemahaman yang lebih 

mendalam. Pesan-pesan yang akan disampaikan kepada siswa 

                                                             
16 Ali Mudlofir dan Evi Fatimatur Rusydiyah, Desain Pembelajaran Inovatif: Dari Teori 

ke Praktik (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 106-118. 
17 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 3. 
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akan lebih mudah tersampaikan dengan menggunakan media. 

Maka dengan demikian penggunaan media ini menjadi suatu 

hal yang penting dilakukan oleh guru. 

b) Ciri-Ciri Media Pendidikan 

1) Ciri Fiksatif (Fixative Property) 

             Ciri ini menggambarkan kemampuan media 

merekam, menyimpan, melestarikan dan merekonstruksi 

suatu peristiwa atau objek. Suatu objek yang telah diambil 

gambarnya (direkam) dengan kamera atau video kamera 

dengan mudah dapat direproduksi dengan mudah kapan saja 

diperlukan. Dengan ciri fixatif ini, media memungkinkan 

suatu rekaman kejadian atau objek yang terjadi pada suatu 

waktu tertentu. 

2) Ciri Manipulatif (Manipulative Property) 

             Transformasi suatu kejadian atau objek 

dimungkinkan karena media memiliki ciri manipulatif. 

Kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan 

kepada siswa dalam waktu dua atau tiga menit dengan 

teknik pengambilan gambar time-lapse recording. 

3) Ciri Distributif (Distributive Property) 

             Ciri distributif dari media memungkinkan suatu 

objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang, dan 

secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada 
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sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang 

relatif sama mengenai kejadian itu.
18

  

             Masing-masing media memiliki fungsi yang 

berbeda-beda. Tergantung jenis media seperti apa yang 

digunakan serta kesinambungan dengan materi yang 

diajarkan. Maka dari itu, pemilihan media yang tepat sangat 

penting diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran. 

4) Kesiapan Evaluasi Pembelajaran 

             Evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses untuk 

menentukan jasa, nilai atau manfaat kegiatan pembelajaran melalui 

kegiatan penilaian dan pengukuran. Berikut adalah fungsi dan 

tujuan evaluasi pembelajaran: 

a) Fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran untuk pengembangan. 

Dilaksanakan apabila hasil kegiatan evaluasi pembelajaran 

digunakan sebagai dasar pengembangan pembelajaran. 

b) Fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran untuk akreditasi. 

Dilaksanakan apabila hasil kegiatan evaluasi pembelajaran 

digunakan sebagai dasar akreditasi lembaga pendidikan.
19

 

             Evaluasi bukanlah sekedar menilai sesuatu aktivitas secara 

spontan dan insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk 

menilai sesuatu dengan terencana, sistematik, dan terarah 

                                                             
18 Ibid.,12-14. 
19 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 221-

222. 
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berdasarkan atas tujuan yang jelas.
20

 Setiap guru penting 

melaksanakan evaluasi dalam kegiatan pembelajaran. Tidak hanya 

untuk pengembangan peserta didik, melainkan juga untuk 

pengembangan mengajar guru. 

3. Guru Fiqih 

a. Makna Guru 

             Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 

serta mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
21

 Guru dalam pandangan 

masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-

tempat tertentu, tidak selalu di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa 

juga di masjid, di surau/mushola, di rumah dan sebagainya.
22

  

             Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta 

melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Undang-

Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003, Bab XI Pasal 39 Ayat 2).
23

 

             Menjadi seorang guru tidaklah mudah, sebab seorang guru 

harus menguasai berbagai macam ilmu. Tidak dibenarkan jika guru 

                                                             
20 Ali Mudlofir dan Evi Fatimatur Rusydiyah, Desain Pembelajaran Inovatif: Dari Teori 

ke Praktik, 212. 
21

 Hosnan, Etika Profesi Pendidik: Pembinaan dan Pemantapan Kinerja Guru, Kepala 

Sekolah, serta Pengawas Sekolah, 1. 
22 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif: Suatu 

Pendekatan Teoritis Psikologis (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 31. 
23 Mahmud, Sosiologi Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 103. 
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memberikan pengajaran dengan seadanya tanpa meninjau ulang ilmu 

tersebut benar atau tidak. Menjadi guru pula harus memiliki mental 

sekuat baja. Sebab tidaklah mudah mendidik anak yang memiliki 

kepribadian yang bermacam-macam.    

b. Fiqih 

             Kata fiqh secara etimologi adalah yang memiliki makna 

pengertian atau pemahaman.
24

 Menurut terminologi, fiqh pada 

mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh 

ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama 

dengan syari’ah Islamiyah. Namun pada perkembangan selanjutnya, 

fiqh diartikan sebagai bagian dari syari’ah Islamiyah, yaitu 

pengetahuan tentang hukum syari’ah Islamiyah yang berkaitan dengan 

perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil 

dari dalil-dalil yang terinci. 

             Pembahasan yang ada pada fiqh dapat dibagi menjadi 7 

bagian, diantaranya sebagai berikut: 

1) Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah. 

2) Hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah kekeluargaan. 

3) Hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan 

hubungan diantara mereka. 

4) Hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban pemimpin 

(kepala Negara). 

                                                             
24 Ahmad Munawwir, Kamus Bahasa Arab-Indonesia Terlengkap (Surabaya: Pustaka 

Progresif, 1997), 1068. 
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5) Hukum-hukum yang berkaitan dengan hukuman terhadap pelaku 

kejahatan serta penjagaan keamanan dan ketertiban. 

6) Hukum-hukum yang mengatur hubungan negeri Islam dengan 

negeri lainnya. 

7) Hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak dan perilaku yang 

baik maupun yang buruk. 

c. Guru Fiqih 

              Guru Fiqih merupakan tenaga pendidik yang melakukan 

kegiatan bimbingan, pelatihan dan pengabdian yang memiliki keahlian 

khusus serta kualifikasi akademik dalam rangka mengajarkan materi 

Fiqih kepada peserta didik. Dengan menyiapkan peserta didik dalam 

meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama 

Islam, yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Kurikulum 2013 

a. Pengertian Kurikulum 

             Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Kurikulum adalah seperangkat rencana 

dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
25

 Pengertian kurikulum 

menurut beberapa ahli: 

                                                             
25 Menteri Agama RI No. 165, Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan  Agama 

Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah (Jakarta: Kemenag RI, 2014), 2. 
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1) Crow dan Crow, mendefinisikan bahwa kurikulum adalah 

rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun 

secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk 

memperoleh ijazah. 

2) M. Arifin, memandang kurikulum sebagai seluruh bahan pelajaran 

yang harus disajikan dalam proses kependidikan dalam status 

sistem institusional pendidikan. 

3) Zakiah Darajat, memandang kurikulum sebagai suatu program 

yang direncanakan dalam bidang pendidikan dan dilaksanakan 

untuk mencapai sejumlah tujuan-tujuan pendidikan tertentu. 

4) Dr. Addamardasyi Sarhan dan Dr. Munir Kamil yang disitir oleh 

Al-Syaibani, bahwa kurikulum adalah sejumlah pengalaman 

pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga dan kesenian yang 

disediakan oleh sekolah bagi murid-muridnya di dalam dan di luar 

sekolah dengan maksud menolong untuk berkembang secara 

menyeluruh dalam segala segi dan merubah tingkah laku mereka 

sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan. 

5) Alice Miel, mengatakan bahwa kurikulum meliputi keadaan 

gedung, suasana sekolah, keinginan, keyakinan, pengetahuan, 

kecakapan dan sikap orang yang melayani dan dilayani di sekolah 

(termasuk di dalamnya seluruh pegawai sekolah), dalam hal ini 
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semua pihak yang terlibat dalam memberikan bantuan kepada 

siswa termasuk ke dalam kurikulum.
26

 

             Jadi, kurikulum bukanlah sebuah hal yang mengatur mengenai 

mata pelajaran saja, melainkan segala sesuatu yang berperan dalam 

memberikan pendidikan anak didik. Kurikulum tidak hanya terbatas 

pada apa yang ada di dalam dinding kelas, melainkan juga lingkungan 

yang berperan terhadap pendidikan anak didik. 

b. Tujuan Pengembangan Kurikulum 2013 

             Seperti yang kita ketahui dari berbagai media, bahwa melalui 

pengembangan kurikulum 2013, kita akan menghasilkan insan 

Indonesia yang: produktif, kreatif, inovatif, afektif; melalui 

pengetahuan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi. 

Pengembangan kurikulum difokuskan pada pembentukan kompetensi 

dan karakter peserta didik, berupa pengetahuan, keterampilan dan 

sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud 

pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya secara kontekstual. 

              Kurikulum 2013 memungkinkan para guru menilai hasil 

belajar peserta didik dalam proses pencapaian sasaran belajar, yang 

mencerminkan penguasaan dan pemahaman terhadap apa yang 

dipelajari. Oleh sebab itu, peserta didik perlu mengetahui kriteria 

penguasaan kompetensi dan karakter yang dijadikan sebagai standar 

penilaian hasil belajar, sehingga para peserta didik dapat 

                                                             
26 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), 230-232. 
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mempersiapkan dirinya melalui sejumlah kompetensi dan karakter 

tertentu.
27

 

             Dikembangkannya kurikulum 2013 bukanlah tanpa alasan. 

Walaupun kurikulum 2013 sudah diresmikan dan direalisasikan bukan 

berarti tidak menutup kemungkinan untuk terus dilakukan perbaikan 

dan pengembangan. Hal ini dilakukan guna  mencapai tujuan yang 

diinginkan, yaitu menjadikan anak didik sebagai generasi yang cerdas 

dan bermartabat bagi bangsanya. 

c. Prinsip Kurikulum Pendidikan Islam 

1) Pertautan yang sempurna dengan agama Islam termasuk ajaran dan 

nilainya. 

2) Menyeluruh (universal) pada tujuan serta kandungan kurikulum. 

3) Keseimbangan yang relatif antara tujuan dan kandungan 

kurikulum. 

4) Berkaitan dengan bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhan anak 

didik. 

5) Pemeliharaan perbedaan individual antara anak didik dalam bakat, 

minat, kemampuan, kebutuhan serta masalahnya, dan juga 

pemeliharaan kelainan di antara alam sekitar dan masyarakat. 

6) Perkembangan serta perubahan Islam yang menjadi sumber 

falsafah, prinsip dan dasar kurikulum. 

                                                             
27 Ibid., 65. 
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7) Adanya pertautan antara mata pelajaran dan aktivitas yang 

terkandung dalam kurikulum.
28

 

             Berdasarkan prinsip yang telah dijelaskan, kurikulum ini 

prinsipnya menyesuaikan dengan keadaan serta hal-hal yang ingin 

dicapai. Kurikulum ini bukanlah suatu yang berdiri sendiri yang 

menuntut untuk diikuti. Tetapi, kurikulum ini adalah sesuatu yang 

mampu masuk ke dalam seluruh lapisan komponen serta tujuan 

pendidikan. 

d. Pengembangan Kurikulum PAI 

             Guna mencapai tujuan dan sasaran pendidikan, dalam 

Konferensi Pendidikan Islam Pertama Sedunia, kurikulum pendidikan 

Islam dikembangkan dengan dasar pengetahuan yang dikelompokkan 

menjadi dua kategori, sebagai berikut: 

a. Pengetahuan abadi, yang diberikan berdasarkan wahyu Ilahi yang 

diturunkan dalam Al-Qur’an dan Sunnah, dan semua yang dapat 

ditarik dari keduanya dengan tekanan pada bahasa Arab sebagai 

kunci untuk memahami keduanya. 

b. Pengetahuan yang diperoleh, termasuk ilmu-ilmu sosial, dalam dan 

terapan.
29

 Tidak hanya mengenai pendidikan agama saja harus 

dioptimalkan dalam diri peserta didik, melainkan juga penerapan 

ilmu-ilmu umum guna menyelaraskan pengetahuan siswa. 

 

                                                             
28 Anas Salahudin, Filsafat Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 168-170. 
29 Hamdani Hamid, Pengembangan Kurikulum Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 

2012), 226. 
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5. Motivasi Mengajar 

a. Pengertian Motivasi 

             Motif atau dalam Bahasa Inggris “motive” berasal dari kata 

movere atau motion, yang berarti gerakan atau sesuatu yang bergerak. 

Dalam ilmu psikologi, istilah motif pun erat hubungannya dengan 

“gerak”, yaitu gerakan yang dilakukan oleh manusia atau disebut juga 

perbuatan atau perilaku. Motif dalam psikologi berarti juga 

rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga bagi terjadinya suatu 

perbuatan (action) dan perilaku (behavior). 

             Disamping istilah “motif” dikenal pula dalam psikologi istilah 

“motivasi”. Motivasi merupakan istilah yang lebih umum, yang 

merujuk kepada seluruh proses gerakan itu, termasuk situasi yang 

mendorong. Dorongan yang timbul dari dalam diri individu, perilaku 

yang ditimbulkan oleh situasi tersebut dan tujuan atau akhir dari pada 

tindakan atau perbuatan.
30

 Motivasi dapat diartikan sebagai tenaga 

pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku 

kearah suatu tujuan tertentu.
31

 

             Motivasi yaitu dorongan atau rangsangan yang diberikan 

kepada seseorang agar memiliki kemauan untuk bertindak. Motivasi 

lebih dekat dengan kajian psikologi, sebab berhubungan langsung 

dengan keadaan hati, jiwa atau perasaan seseorang dalam bertindak. 

Renaissance memandang, pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai 

                                                             
30 Ibid., 137. 
31 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah, 138. 
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yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan 

dan nilai-nilai terpilih serta mempunyai tatanan yang jelas.
32

 

             Jadi, motivasi bukan hanya sesuatu yang mendorong individu 

dari dalam saja. Melainkan juga lingkungan yang mendukung individu 

dalam melakukan perbuatan. Motivasi ini yang memiliki peranan 

penting atas kegiatan yang dilakukan oleh individu. Motivasi bisa 

dijadikan sebagai penentu arah bagi kehidupan individu. 

b. Fungsi Motivasi bagi Individu 

1) Motif berfungsi mengarahkan dan mengatur tingkah laku individu. 

Motif dalam kehidupan nyata sering digambarkan sebagai 

pembimbing, pengarah dan pengorientasi tujuan dari individu. 

2) Motif sebagai penyeleksi tingkah laku individu. Motif yang 

dimiliki atau terdapat pada diri individu membuat individu yang 

bersangkutan bertindak secara terarah kepada sesuatu tujuan yang 

terpilih yang telah diniatkan oleh individu tersebut. 

3) Motif memberi energi dan menahan tingkah laku individu. Motif 

juga memiliki fungsi untuk mempertahankan agar perbuatan atau 

minat dapat berlangsung terus menerus dalam jangka waktu yang 

lama.
33

 

             Motivasi bukan hanya berfungsi sebagai pendorong, tetapi 

berfungsi pula mencegah individu dalam melakukan hal-hal yang tidak 

sesuai dengan norma. Sudah dikatakan di atas, jika motivasi ini 

                                                             
32 Hikmat, Manajemen Pendidikan, 271-273. 
33 Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Pendidikan dalam Perspektif Baru (Yogyakarta: Ar-

Ruz Media, 2013), 321-322. 
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berfungsi sebagai penentu arah dalam diri individu. Sehingga 

perbuatan yang timbul akan lebih terkontrol dan sistematis. 

c. Hakikat Mengajar 

1) Pengertian Mengajar 

             Pengajaran adalah upaya untuk membelajarkan siswa. 

Pengajaran pendidikan agama Islam adalah suatu upaya membuat 

peserta didik dapat belajar, butuh belajar, terdorong belajar, mau 

belajar dan tertarik untuk terus menerus mempelajari agama Islam, 

baik untuk kepentingan mengetahui bagaimana cara beragama yang 

benar maupun mempelajari Islam sebagai pengetahuan.
34

 

             Dalam masalah mengajar juga terdapat keragaman para 

ahli psikologi pendidikan dalam mendefinisikannya: 

a) H. M. Arifin, merumuskan pengertian mengajar sebagai suatu 

kegiatan penyampaian bahan pelajaran kepada pelajar agar 

dapat menerima, menanggapi, menguasai dan mengembangkan 

bahan pelajaran itu. Mengajar mengandung tujuan agar pelajar 

dapat memperoleh pengetahuan yang kemudian dapat 

mengembangkan dengan pengembangan pengetahuan itu 

pelajar mengalami perubahan tingkah laku. 

b) Roestiyah NK menyatakan mengajar adalah bimbingan kepada 

anak dalam proses belajar. 

                                                             
34 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah, 183. 
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c) Hasan Langgulung mendefinisikan pengajaran adalah 

pemindahan pengetahuan dari seseorang yang mempunyai 

pengetahuan kepada orang lain yang belum mengetahui.
35

 

Pengajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru 

dalam rangka membelajarkan siswa. 

2) Prinsip-Prinsip Mengajar 

Berikut beberapa prinsip mengajar: (a) Perhatian, (b) Aktivitas, (c) 

Apersepsi, (d) Peragaan, (e) Petisi, (f) Korelasi, (g) Konsentrasi, 

(h) Sosialisasi, (i) Individualisasi, (j) Evaluasi.
36

 Masing-masing 

prinsip yang ada saling berkesinambungan dan melengkapi 

sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dalam kegiatan 

pembelajaran. 

d. Fungsi Motivasi Mengajar 

1) Mendorong peserta didik untuk berbuat. Jadi sebagai penggerak 

atau motor yang melepaskan energi. Motivasi, dalam hal ini 

merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan 

dikerjakan. 

2) Menentukan arah perbuatan. Yakni ke arah tujuan yang hendak 

dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan 

kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. 

3) Menyeleksi perubahan. Yakni menentukan perbuatan, apa yang 

harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan. Dengan 

                                                             
35 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, 337. 
36 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi (Jakarta, Rineka Cipta, 

2010), 35-39. 
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menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi 

tujuan tersebut.
37

 Dorongan dalam rangka memberikan pengajaran 

kepada siswa berasal dari luar dan dalam seorang guru. 

6. Tujuan Pembelajaran 

a. Aspek Afektfif 

1) Pengertian 

             Afektif erat kaitannya dengan nilai yang dimiliki 

seseorang. Sikap merupakan refleksi dari nilai yang miliki. Nilai 

adalah suatu konsep yang berada dalam pikiran manusia yang 

sifatnya tersembunyi, tidak berada dalam dunia empiris. Nilai 

berhubungan dengan pandangan seseorang tentang baik dan buruk, 

indah dan tidak indah, layak dan tidak layak, adil dan tidak adil, 

dan sebagainya.
38

 Guna memberikan pengajaran kepada siswa, 

selain pengetahuan siswa juga harus dikembangkan karakternya. 

2) Penilaian Aspek Afektif 

a) Sikap dan perilaku peserta didik direkam melalui pengamatan 

dengan menggunakan format yang berisi sejumlah indikator 

perilaku yang diamati, baik yang terkait dengan mata pelajaran 

maupu  secara umum. 

b) Penilaian diri (self assessment), untuk memberikan penguatan 

terhadap kemajuan proses belajar peserta didik. 

                                                             
37 Hosnan, Etika Profesi Pendidik: Pembinaan dan Pemantapan Kinerja Guru, Kepala 

Sekolah, serta Pengawas Sekolah, 51. 
38 Ali Mudlofir dan Evi Fatimatur Rusydiyah, Desain Pembelajaran Inovatif: Dari Teori 

ke Praktik, 96. 
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c) Penilaian teman sebaya (peer assessment), dengan meminta 

anak didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian 

kompetensi. 

d) Penilaian jurnal yang merupakan kumpulan catatan guru 

tentang sikap dan perilaku peserta didik selama di dalam dan di 

luar proses pembelajaran.
39

 Sikap peserta didik dapat dinilai 

melalui hal-hal yang dapat diamati. 

b. Aspek Kognitif 

1) Penilaian Aspek Kofnitif 

a) Soal tes tertulis yang menjadi penilaian autentik adalah soal-

soal yang menghendaki siswa merumuskan jawaban sendiri. 

b) Observasi terhadap pengetahuan peserta didik dapat dilakukan 

melalui observasi diskusi, tanya jawab dan percakapan. 

c) Penugasan berupa pekerjaan rumah atau projek yang 

dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan 

karakteristik tugas tertentu.
40

 Penilaian aspek kognitif ini 

berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki siswa. 

c. Aspek Psikomotorik 

1) Pengertian  

             Keterampilan motorik (perceptual motor skill) adalah 

serangkaian gerakan otot untuk menyelesaikan tugas dengan 

berhasil. Gerakan-gerakan otot dikoordinasikan oleh persepsi kita 

                                                             
39 Ibid., 223-227. 
40 Ibid., 227-230. 
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terhadap peristiwa-peristiwa sekitar kita. Keterampilan memiliki 3 

karakteristik, diantaranya: menunjukkan rangkaian, melibatkan 

koordinasi gerakan tangan dan mata, serta mengorganisasi 

rangkaian respon menjadi pola-pola respon yang kompleks.
41

 

Keterampilan motorik dapat dilihat dari skill (kemampuan) siswa. 

2) Penilaian Aspek Psikomotorik 

a) Penialaian unjuk kerja/kinerja/praktik yang dilakukan dengan 

cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan 

sesuatu. 

b) Penilaian projek digunakan untuk mengetahui pemahaman, 

kemampuan mengaplikasi, kemampuan menyelidiki, dan 

kemampuan menginformasikan suatu hal secara jelas. 

c) Penilaian produk yang meliputi penilaian kemampuan peserta 

didik membuat produk-produk, teknologi dan seni serta masih 

banyak lagi. 

d) Penilaian portofolio dengan menilai karya-karya peserta didik 

secara individu pada sutau periode untuk suatu mata pelajaran. 

e) Penilaian tertulis seperti menulis karangan, menulis laporan 

dan menulis surat.
42

 Penilaian keterampilan ini berkaitan 

dengan karya yang dibuat oleh siswa baik perbuatan maupun 

tugas. 

                                                             
41 Oemar Hamalik, Psikologi Belajar dan Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

2017), 138. 
42 Ali Mudlofir dan Evi Fatimatur Rusydiyah, Desain Pembelajaran Inovatif: Dari Teori 

ke Praktik, 230-236. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

             Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

yaitu penelitian yang dalam prosedurnya menghasilkan data deskriptif yaitu 

berupa kata-kata atau kalimat dari orang-orang yang perilakunya dapat 

diamati.
43

 Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang dilakukan 

secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa 

adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data 

kualitatif.
44

 Sehubungan dengan ini, menurut Bogdan dan Biklen penelitian 

kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci. 

2. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk 

kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. 

3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk atau 

outcome. 

4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. 

5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (dibalik yang teramati).
45

 

                                                             
43 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2000), 3. 
44 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2014), 140. 
45 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2016), 21-22. 



33 

 

 
 

             Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

studi kasus, yang melibatkan penelitian mendalam tentang individu, 

kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam 

waktu tertentu. Tujuannya untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan 

mendalam dari sebuah entitas. Studi kasus akan menghasilkan data yang dapat 

dianalisis untuk membangun sebuah teori. Data yang diperoleh dari observasi, 

wawancara, dan studi dokumentasi. Studi kasus bisa dipakai untuk meneliti 

sekolah di tengah-tengah kota dimana para peserta didiknya memperoleh 

prestasi akademik luar biasa dan sebaliknya.
46

 

             Sedangkan bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah institutional research yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk pengembangan lembaga. 

Hasil penelitian akan sangat berguna bagi pimpinan untuk pembuatan 

keputusan. Hasil penelitian lebih menekankan pada validitas eksternal 

(kegunaan), variabel lengkap (kelengkapan informasi) dan kecanggihan 

analisis disesuaikan untuk pengambilan keputusan.
47

 

 

B. Kehadiran Peneliti 

             Pada penelitian kualitatif, kehadiran peneliti merupakan instrumen 

penting. Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berperan serta. Sebab peneliti yang menentukan keseluruhan skenarionya.
48

 

                                                             
46 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru, 152. 
47 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

8. 
48 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 177. 
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Dengan demikian, dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen 

kunci, dimana peneliti berpartisipasi penuh didalamnya sekaligus sebagai 

pengumpul data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang. 

 

C. Lokasi Penelitian 

             Lokasi penelitian yang menjadi sasaran penelitian ini adalah MAN 2 

Ponorogo, yang terletak di Jl. Soekarno-Hatta No. 381 Keniten Ponorogo. 

MAN 2 Ponorogo dijadikan pilihan sebagai objek penelitian, sebab MAN 2 

Ponorogo merupakan salah satu sekolah yang mengaplikasikan kurikulum 

2013, dengan berbagai variasi mengajar guru terutama dalam pembelajaran 

PAI. Selain itu, MAN 2 Ponorogo merupakan madrasah percontohan dalam 

melaksanakan kurikulum 2013. 

 

D. Sumber Data 

              Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam 

(triangulasi), dan dilakukan dengan terus-menerus sampai datanya jenuh.
49

 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Manusia, yang meliputi: 

1. Wawancara dengan Waka Kurikulum 

             Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data mengenai 

kebijakan sekolah dalam menerapkan kurikulum 2013 yang terealisasi 

                                                             
49 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

333. 



35 

 

 
 

dalam mata pelajaran Fiqih. Informan yang menjadi narasumber dalam 

wawancara ini adalah Bapak Taufik Effendi, M.Pd.I. selaku waka 

kurikulum MAN 2 Ponorogo. 

2. Wawancara dengan Guru 

             Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data mengenai 

implementasi kurikulum 2013 dan motivasi mengajar guru dengan 

diaplikasikannya pada mata pelajaran Fiqih di MAN 2 Ponorogo. 

Informan yang menjadi narasumber dalam wawancara ini adalah Ibu 

Hastutik Bayyinatur Rosyida, S.Ag., Ibu Rima Rahmawati, S.Pd., Ibu 

Uswatun Hasanah, M.Pd.I. dan Bapak Much. Saiful Islam, S.Ag. selaku 

guru mata pelajaran Fiqih di MAN 2 Ponorogo. 

3. Wawancara dengan Siswa 

             Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data tentang proses 

pembelajaran yang dilakukan guru pada mata pelajaran Fiqih. Informan 

yang menjadi narasumber dalam wawancara ini adalah Pipit Septiana 

Sholihah selaku siswi kelas XII-Keagamaan 2 MAN 2 Ponorogo, 

Sriningsih Setyawati selaku siswi kelas X-MIA 4 MAN 2 Ponorogo, dan 

Muhammad Mansyur Daroini selaku siswa kelas XI-Keagamaan MAN 2 

Ponorogo. 

Non manusia, yang meliputi: 

            Dokumentasi yang berkaitan dengan data penelitian seperti foto 

kegiatan, catatan tertulis, data sekolah, dan bahan-bahan lain.  
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E. Teknik Pengumpulan Data 

             Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai setting, berbagai sumber dan 

berbagai cara.
50

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah  wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebab, bagi peneliti 

kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya dengan baik apabila 

dilakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara mendalam, dan 

observasi pada objek dimana penelitian terebut berlangsung. Adapun 

rinciannya adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara 

             Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang 

dilakukan oleh dua pihak yang bertindak sebagai informan dan 

pewawancara.
51

 Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara mendalam artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan 

mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga data-

data yang terkumpul bisa semaksimal mungkin. 

             Dalam penelitian ini, ada beberapa orang yang dijadikan informan, 

diantaranya waka kurikulum, guru PAI dan siswa MAN 2 Ponorogo. 

Pemilihan informan ini didasarkan pada topik yang diangkat yaitu 

implementasi kurikulum 13 pada mata pelajaran Fiqih dan implikasinya 

terhadap motivasi mengajar. Dimana waka kurikulum sebagai pemegang 

                                                             
50 Ibid., 308. 
51 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2014), 186. 
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kebijakan implementasi kurikulum 2013 di MAN 2 Ponorogo, guru 

sebagai pelaku kegiatan pembelajaran dan siswa sebagai pelaksana dari 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Hasil wawancara dari masing-

masing informan akan ditulis ke dalam kode-kode tertentu dalam transkip 

wawancara. 

2. Observasi 

              Menurut Arikunto, observasi adalah suatu teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta 

pencatatan secara sistematis.
52

 Dalam penelitian ini, observasi yang 

digunakan ialah observasi tidak terstruktur. Karena fokus penelitian akan 

terus berkembang selama kegiatan pengamatan. Kemudian hasil yang telah 

diperoleh dicatat ke dalam catatan lapangan. Sebab catatan lapangan 

merupakan instrumen yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. 

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati cara mengajar 

guru setelah diterapkannya kurikulum 2103 di MAN 2 Ponorogo. 

3. Dokumentasi 

             Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
53

 Dalam 

penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah data mengenai dokumen 

sekolah dan foto kegiatan yang berkaitan dengan tema. 

                                                             
52 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 143.. 
53 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

329. 
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F. Teknik Analisis Data 

              Berdasarkan analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan analisis data 

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat 

mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Analisa data dilakukan dengan mengorganisasikan data ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan akan 

dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

             Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data 

yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing/verification.
54

 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

             Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang direduksi akan 

memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
55

  

             Pada penelitian ini, setelah semua data yang berkaitan dengan 

implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran fiqih dan implikasinya 

                                                             
54 Ibid., 334-337. 
55 Ibid., 338. 
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terhadap motivasi mengajar di MAN 2 Ponorogo semuanya terkumpul, 

maka untuk mempermudah analisis, data-data yang masih bersifat 

kompleks dipilih dan difokuskan sehingga menjadi sederhana. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

             Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan 

sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan 

mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut.
56

 

             Pada penelitian ini, setelah semua data terkumpul dan telah 

direduksi, kemudian data disusun secara sistematis  agar lebih mudah 

dipahami. 

3. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan) 

             Kesimpulan dalam penelitian kulaitatif yang diharapkan adalah 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini 

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih 

remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. 

Kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan 

sejak awal, tetapi mungkin juga tidak.  

                                                             
56 Ibid., 341. 
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             Karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan 

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan 

akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.
57

 Tahap yang 

terakhir setelah mereduksi dan menyajikan data yaitu kemudian peneliti 

membuat kesimpulan. 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan  

             Keabsahan data merupakan konsep yang penting yang diperbaharui 

dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).
58

 Pada tahap 

ini, peneliti menggunakan pengecekan keabsahan data dengan pengamatan 

yang tekun dan triangulasi. 

1. Pengamatan yang Tekun 

             Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan dengan 

lebih cermat dan berkesinambungan.
59

 Ketekunan pengamatan ini 

dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dengan teliti dan rinci 

secara sistematis terhadap hal-hal yang berhubungan dengan implementasi 

kurikulum 13 pada mata pelajaran Fiqih dan implikasinya terhadap 

motivasi mengajar di MAN 2 Ponorogo. 

 

 

 

                                                             
57 Ibid., 345. 
58 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 171. 
59 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

370. 
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2. Triangulasi 

             Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.
60

 Teknik ini dapat 

dilakukan dengan cara: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

b. Membandingkan hasil wawancara antara informan yang satu dengan 

yang lain. 

c. Membandingkan hasil wawancara dengan data temuan yang berkaitan 

dengan penelitian. 

 

H. Tahap-Tahap Penelitian 

             Tahapan dalam penelitian ini ada empat tahap, yang secara 

keseluruhan dijelaskan mulai dari tahap pra lapangan, tahap pekerjaan 

lapangan, tahap analisis data dan tahap penulisan laporan, sebagai berikut: 

1. Tahap Pra Lapangan 

             Tahap ini meliputi penyusunan rancangan penelitian, memilih 

objek penelitian, mengurus perizinan, menjajagi objek penelitian, dan 

menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan instrumen yang berkaitan dengan persoalan etika penelitian. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

             Tahap ini meliputi memahami setting penelitian dan persiapan 

diri, memasuki lapangan sambil mengumpulkan data kemudian dicatat 

                                                             
60 Ibid., 372. 
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dengan cermat dan sistematis, menulis peristiwa-peristiwa yang diamati 

kemudian menganalisa data lapangan secara berkesinambungan yang 

dilakukan setelah penelitian selesai. 

3. Tahap Analisa Data 

             Tahap ini dilakukan ketika peneliti sedang melakukan pekerjaan 

lapangan. Pada tahap ini penulis menyusun hasil observasi, wawancara, 

dan dokumentasi yang didapat saat kegiatan penelitian. Kemudian peneliti 

segera melakukan analisa data dengan cara mengatur, mengorganisasikan 

data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, memilih 

fokus data penelitian dan membuat kesimpulan. 

4. Tahap Penulisan Laporan Hasil Penelitian 

             Pada tahap ini peneliti menuliskan hasil penelitian ke dalam 

laporan penelitian secara sistematis, sehingga hasilnya dapat dipahami 

secara mudah oleh pembaca. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo 

             Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo merupakan salah satu 

lembaga pendidikan yang berada di bawah lingkup Kementerian Agama. 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo dengan Nomor Statistik Madrasah 

131135020002 yang berstatus Madrasah Negeri merupakan alih fungsi 

dari PGAN Ponorogo, seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan 

Menteri Agama RI Nomor 1990 dan Nomor 42 tahun 1992. MAN 2 

Ponorogo berada di wilayah perkotaan yang tepatnya ada di jalan 

Soekarno-Hatta No. 381 Keniten Ponorogo, yang menempati lahan seluas 

9.788 m
2
.  

             Mulai awal berdirinya MAN 2 Ponorogo hingga sekarang, telah 

terjadi beberapa pergantian kepemimpinan, diantaranya sebagai berikut: 

a. Z.A. Qoribun, B. BA.  Tahun 1990-1996 

b. Drs. H. Muslim   Tahun 1996-2000 

c. Kasanun, SH.   Tahun 2000-2006 

d. Imam Faqih Idris, SH.  Tahun 2006-2007 

e. Abdullah, S.Pd.   Tahun 2007-2011 

f. Drs. H. Suhanto, MA.  Tahun 2011-2015 

g. Nasta’in, S.Pd., M.Pd.I.  Tahun 2015-Sekarang 
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      Pada tahun 1970 berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI 

Nomor 240 tahun 1970, PGAN 4 tahun Jetis kemudian ditingkatkan 

statusnya menjadi PGAN 6 tahun Jetis Ponorogo dengan pembagian kelas 

mulai dari kelas 1 sampai kelas 4, dengan lama waktu belajar selama 4 

tahun yang kemudian dikenal dengan nama PGAP (Pendidikan Guru 

Agama Pertama) dan kelas 5 sampai dengan kelas 6 yang harus ditempuh 

dengan lama waktu belajar 2 tahun, yang kemudian dikenal dengan nama 

PGAA (Pendidikan Guru Agama Atas). 

      Pada tahun 1978 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama 

Nomor 19 tahun 1978 PGAN 6 tahun kemudian dirubah kembali menjadi 

PGAN 3 tahun. PGAN 6 tahun kemudian dibagi menjadi 2, yaitu: kelas 1, 

2 dan 3 menjadi MTsN Jetis dan kelas 4, 5 dan 6 menjadi PGAN 

Ponorogo. Kemudian pada tahun 1980 PGAN baru bisa menempati 

gedung milik sendiri di Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo tepatnya 

di jalan Soekarno-Hatta No. 381 Ponorogo. 

             Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Guru Agama di 

Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI), dilaksanakan 

peningkatan kualifikasi Pendidikan Guru Agama di SD/MI dari jenjang 

pendidikan menengah (PGA) menjadi jenjang pendidikan tinggi. Melalui 

Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1990 PGAN Ponorogo 

kemudian dialih fungsikan menjadi Madrasah Aliyah Negeri Ponorogo II 

dan melalui Surat Keputusan Penyempurnaan tanggal 27 Januari 1992 
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Nomor 42 tahun 1992 berubah nama menjadi Madrasah Aliyah Negeri 2 

(MAN 2) Ponorogo.
61

 

2. Visi, Misi dan Tujuan Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo 

a. Visi Madrasah 

“Religius, Unggul, Berbudaya, dan Integritas”. 

b. Misi Madrasah 

1) Religius 

a) Mewujudkan perilaku yang berakhlaqul karimah bagi warga 

madrasah. 

b) Meningkatkan kualitas ibadah. 

c) Menjaga keistiqomahan pelaksanaan sholat jama’ah dzuhur 

dan sholat dhuha. 

d) Mewujudkan tertib do’a, membaca Al-Qur’an, dan asmaul 

husna. 

2) Unggul 

a) Meningkatkan karakter unggul dalam kedisiplinan. 

b) Memperkokoh kedisiplinan. 

c) Meningkatkan kualitas pengembangan kurikulum. 

d) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran. 

e) Mewujudkan perolehan NUN yang tinggi. 

f) Meningkatkan daya saing peserta didik dalam melanjutkan ke 

jenjang pendidikan tinggi. 

                                                             
61 Lihat transkip 01/D/05-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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g) Memperoleh juara tingkat KSM dan OSN tingkat regional dan 

nasional. 

h) Memperoleh juara olimpiade tingkat internasional. 

i) Meningkatkan riset remaja. 

j) Meningkatkan kejuaraan Karya Ilmiah Remaja. 

k) Meningkatkan kreativitas peserta didik. 

l) Meningkatkan kejuaraan kreativitas peserta didik. 

m) Meningkatkan kegiatan bidang kesenian. 

n) Meningkatkan perolehan juara lomba bidang kesenian. 

o) Meningkatkan kegiatan bidang olahraga. 

p) Meningkatkan perolehan juara bidang olahraga. 

q) Meningkatkan kualitas manajemen madrasah. 

r) Pemberdayaan sarana dan prasarana yang memadai. 

3) Berbudaya 

a) Meningkatkan rasa suka kepada kearifan budaya lokal. 

b) Meningkatkan peran serta warga madrasah dalam budaya 

pelestarian lingkungan. 

c) Meningkatkan kesadaran warga madrasah dalam budaya 

pencegahan kerusakan lingkungan. 

d) Meningkatkan peran warga madrasah dalam budaya 

pencegahan pencemaran lingkungan. 

4) Integritas 

a) Meningkatkan integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. 
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b) Meningkatkan integrasi antara akademik dan non akademik. 

c. Tujuan Madrasah 

      Dalam pengembangan Misi, MAN 2 Ponorogo telah 

merumuskan beberapa tujuan, antara lain: 

1) Mewujudkan perilaku yang berakhlaqul karimah bagi warga 

madrasah. 

2) Meningkatkan kualitas ibadah. 

3) Menjaga keistiqomahan pelaksanaan sholat jama’ah dzuhur dan 

sholat dhuha. 

4) Mewujudkan tertib do’a, membaca Al-Qur’an, dan asmaul husna. 

5) Meningkatkan karakter unggul dalam kedisiplinan. 

6) Memperkokoh kedisiplinan. 

7) Meningkatkan kualitas pengembangan kurikulum. 

8) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran. 

9) Mewujudkan perolehan NUN yang tinggi. 

10) Meningkatkan daya saing peserta didik dalam melanjutkan ke 

jenjang pendidikan tinggi. 

11) Memperoleh juara tingkat KSM dan OSN tingkat regional dan 

nasional. 

12) Memperoleh juara olimpiade tingkat internasional. 

13) Meningkatkan riset remaja. 

14) Meningkatkan kejuaraan Karya Ilmiah Remaja. 

15) Meningkatkan kreativitas peserta didik. 
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16) Meningkatkan kejuaraan kreativitas peserta didik. 

17) Meningkatkan kegiatan bidang kesenian. 

18) Meningkatkan perolehan juara lomba bidang kesenian. 

19) Meningkatkan kegiatan bidang olahraga. 

20) Meningkatkan perolehan juara bidang olahraga. 

21) Meningkatkan kualitas manajemen madrasah. 

22) Pemberdayaan sarana dan prasarana yang memadai. 

23) Meningkatkan rasa suka kepada kearifan budaya lokal. 

24) Meningkatkan peran serta warga madrasah dalam budaya 

pelestarian lingkungan. 

25) Meningkatkan kesadaran warga madrasah dalam budaya 

pencegahan kerusakan lingkungan. 

26) Meningkatkan peran warga madrasah dalam budaya pencegahan 

pencemaran lingkungan. 

27) Meningkatkan integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. 

28) Meningkatkan integrasi antara akademik dan non akademik. 

3. Struktur Organisasi MAN 2 Ponorogo 

Kepala Madrasah : Nasta`in, S.Pd., M.Pd.I. 

Kepala Tata Usaha : Agus Eko Handoyo 

Waka Kurikulum : Taufik Effendi, S.Ag., M.Pd.I. 

Waka Kesiswaan : Nyamiran, S.Pd., M.Pd.I. 

Waka Sarpras  : Asfihani, S.Sos. 

Waka Humas  : Hastutik Bayyinatur Rosyida, S.Ag. 
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Mengenai data yang lebih rinci dapat dilihat pada dokumen berikut.
62

 

4. Profil Guru Fiqih MAN 2 Ponorogo 

Tabel 4.1 

Profil Guru Fiqih 

No. NAMA GURU 

TEMPAT 

DAN 

TANGGAL 

LAHIR 

NIP NUPTK 

1 Hastutik 

Bayyinatur 

Rosyida, S.Ag. 

Ponorogo, 10 

Juli 1978 

19780710200

5012004 

1042756657

300043 

2 Much. Saiful Islam, 

S.Ag. 

Ponorogo, 09 

Maret 1973 

19730309200

7101003 

5641751653

200032 

3 Dra. Wasik 

Munawabah 

Ponorogo, 15 

Februari 

1966 

19960215200

6042014 

8547744646

300082 

4 Rima Rahmawati, 

S.Pd. 

Ambon, 09 

Juli 1980 

- 4041758660

300083 

5 Uswatun Hasanah,  

M.Pd.I. 

Ponorogo, 26 

Januari 1984 

- 1458762663

210092 

Mengenai data yang lebih rinci dapat dilihat pada dokumen berikut.
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5. Pembagian Jadwal Mengajar Guru MAN 2 Ponorogo 

Tabel 4.2  

Pembagian Jadwal Mengajar 

K
O

D
E

 

NAMA 

GURU 
TUGAS MENGAJAR JUMLAH TOTAL 

1. 

Hastutik 

Bayyinatur 

Rosyida, S.Ag. 

-Fiqih (W) 

-Ushul Fiqih (W) 

-Waka Humas 

13 

4 

12 

29 

2. 
Dra. Wasik 

Munawabah 

-Fiqih (W) 

-Ushul Fiqih (M) 

14 

4 
28 

                                                             
62 Lihat transkip 02/D/05-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
63 Lihat transkip 03/D/05-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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-Aqidah Akhlak (W) 10 

3. 

Rima 

Rahmawati, 

S.Pd. 

-Fiqih (W) 

-SKI (W) 

14 

18 32 

4. 

Uswatun 

Hasanah, 

M.Pd.I. 

-Fiqih (W) 

-Ushul Fiqih (M) 

-Ilmu Hadis (M) 

-Wali Kelas XII Agama 2 

19 

5 

6 

6 

36 

5. 

Much. Saiful 

Islam, S.Ag. 

-Aqidah Akhlak (W) 

-Akhlak (M) 

-Fiqih (W) 

12 

4 

14 

32 

 Mengenai data yang lebih rinci dapat dilihat pada dokumen berikut.
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Implementasi Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran Fiqih di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo 

             Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo merupakan madrasah 

pertama yang menjadi madrasah percontohan di Kabupaten Ponorogo 

dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Hal ini merupakan tindak 

lanjut atas adanya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Ditjen Pendis 

(Direktorat Jendral Pendidikan Islam) pada tahun 2014-2015. Terpilihnya 

MAN 2 Ponorogo sebagai madrasah percontohan ini merupakan suatu 

bukti bahwasannya MAN 2 Ponorogo merupakan madrasah yang tidak 

kalah eksistensinya dalam dunia pendidikan khususnya di Kabupaten 

Ponorogo. 

                                                             
64 Lihat transkip 04/D/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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             Setelah MAN 2 Ponorogo mengimplementasikan kurikulum 2013, 

baru diikuti oleh madrasah yang lain. Hal ini disebabkan perluasan 

pelaksanaan kurikulum 2013 dibagi menjadi 3 gelombang. Gelombang 

pertama hanya dilaksanakan oleh MAN 2 Ponorogo sebagai madrasah 

percontohan. Gelombang kedua dilaksanakan oleh MAN 1 Ponorogo, 

Darul Huda Mayak dan Al-Islam Joresan. Gelombang ketiga baru seluruh 

madrasah yang ada di Ponorogo. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak 

Taufik Effendi, selaku waka kurikulum MAN 2 Ponorogo: 

MAN 2 Ponorogo mulai menerapkan kurikulum 2013 setelah ada amanat dari 

SK Ditjen Pendis pada tahun 2014-2015. Kurikulum 2013 itu mulai diterapkan 

di Indonesia sejak tahun 2013, tetapi MAN 2 Ponorogo baru menerapkan pada 

tahun ajaran 2014-2015 seiring dengan dikeluarkannya SK tadi. Itupun menjadi 

yang pertama, yang kedua baru diikuti MAN 1, Darul Huda dan Al-Islam, baru 

yang ketiga seluruh madrasah di Ponorogo. Kemudian untuk guru baru 

menerapkannya bertahap menyesuaikan kemampuan guru. Kalau untuk 

sekarang, semua guru sudah menggunakan kurikulum 2013 dalam 

pembelajaran maupun evaluasi.65 
 

             Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang mengantarkan siswa 

sebagai pusat pembelajaran (student centered learning). Sebagai pusat 

pembelajaran, seorang siswa tidak hanya dituntut untuk mampu menguasai 

materi tetapi juga siswa dituntut untuk berkembang aspek motoriknya 

maupun sikapnya. Menjadi siswa yang pandai saja tidaklah cukup, sebab 

dalam kurikulum 2013 ini siswa juga dituntut untuk berkembang dari 

aspek religiusnya, sosialnya, dan sebagainya. Cita-cita dalam kurikulum 

2013 ini adalah bagaimana supaya siswa aktif dan berkembang dari segala 

aspek. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Uswatun Hasanah, selaku 

guru mata pelajaran Fiqih: 

                                                             
65 Lihat transkip 01/W/30-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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Kurikulum 2013 merupakan kurikulum pengajaran yang mana siswa menjadi 

pusat pembelajaran, jika sebelumnya siswa hanya menjadi objek pembelajaran 

dalam kurikulum 2013 ini siswa menjadi subjek dalam pembelajaran. Dalam 

kurikulum 2013 tidak hanya aspek kognitif siswa saja yang dinilai, tetapi juga 

ranah afektif dan psikomotoriknya. Selain itu yang perlu diperhatikan juga 

ranah sosialnya, religiusnya, dan etikanya, tidak hanya siswa cukup pandai saja 

tetapi juga harus aktif dalam kegiatan pembelajaran.66 
 

             Sedangkan menurut Bapak Much. Saiful Islam, selaku guru yang 

mengampu mata pelajaran Fiqih pula, kurikulum 2013 merupakan: 

Kurikulum revisi atau kurikulum perbaikan atas kurikulum sebelumnya 

(KTSP). Dengan harapan bahwasannya pendidikan akan lebih baik dari 

sebelumnya, tetapi kembali lagi itu semua tergantung gurunya. Sebagaimana 

yang dijelaskan oleh KH. Imam Zarkasyi bahwa keberhasilan metode 

pembelajaran terhadap belajar siswa itu tergantung pada gurunya. Bagaimana 

guru menjadi uswah bagi para siswa. Sehingga untuk bisa menanamkan 

karakter yang baik dalam diri siswa, guru juga harus melakukan perbuatan-

perbuatan yang mengarah pada karakter tersebut.67 
 

             Sedangkan menurut Ibu Rima Rahmawati, selaku guru yang 

mengampu mata pelajaran Fiqih pula, kurikulum 2013 merupakan: 

Kurikulum perbaikan atas kurikulum sebelumnya. Yang pada awal 

diterapkannya di Ponorogo, MAN 2 Ponorogo merupakan madrasah 

percontohan bagi pelaksanaan kurikulum 2013. Dimana saat itu yang 

menerapkan masih beberapa. Mungkin dalam hal RPP intinya sama saja hanya 

yang membedakan di KI dan KD nya. Jika dengan kurikulum yang dulu siswa 

lebih kepada dijelaskan secara detail supaya paham, dengan kurikulum 2013 

ini siswa dituntut untuk lebih aktif. Sebab dalam kurikulum 2013, diupayakan 

supaya siswa lebih mandiri dan guru hanya sebagai fasilitator saja. Jadi guru 
tidak lagi menjelaskan secara detail, hanya memberikan tugas di kelas kepada 

siswa, siswanya yang melaksanakan. Subjek pembelajaran ada pada siswa, 

bukan kepada guru seperti dulu.68 
 

             Sedangkan menurut Ibu Hastutik Bayyinatur Rosyida, selaku guru 

yang mengampu mata pelajaran Fiqih pula, kurikulum 2013 merupakan: 

Sebuah kurikulum yang berusaha menjadikan siswa berproses dengan baik. 

Jadi, dalam pembelajaran siswa hanya diberikan berupa kata kunci atau 
intruksi, yang kemudian siswa bereksplorasi sesuai dengan materi yang 

diberikan. Intinya, pusat pembelajaran ada pada siswa, tidak serta merta pada 

guru dan siswa hanya diam mendengarkan saja. Tapi siswa dituntut untuk 

aktif.69 

                                                             
66 Lihat transkip 02/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
67 Lihat transkip 03/W/30-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
68 Lihat transkip 04/W/01-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
69 Lihat transkip 05/W/01-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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             Secara berkala MAN 2 Ponorogo senantiasa mengadakan 

kegiatan-kegiatan yang mampu menambah mutu pendidikan. Tidak hanya 

dari aspek secara struktural tetapi juga guna mengembangkan cara 

mengajar guru. Di awal diterapkannya kurikulum 2013 yang dipenuhi oleh 

MAN 2 Ponorogo adalah mengenai buku pedoman bagi guru. Kemudian 

pada tahun berikutnya baru diadakan workshop, yang awalnya berbunyi 

Workshop Implementasi Kurikulum 2013. Setelah semua guru terbiasa 

dengan kurikulum 2013, baru diadakan workshop lagi yang berbunyi 

Workshop Peningkatan Mutu Pendidikan. Workshop ini dilaksanakan rutin 

setiap satu tahun sekali, sehingga kinerja guru akan selalu tercover. 

             Tidak hanya workshop mengenai kurikulum 2013 dan peningkatan 

mutu pendidikan saja, pada tahun berikutnya dilakukan workshop 

mengenai penyusunan soal HOTS (High Order Thinking Skill). Dengan 

penyusunan soal HOTS ini, diharapkan dapat melatih siswa berpikir kritis. 

Kemudian pada tahun berikutnya diadakan Workshop Program SKS 

(Sistem Kredit Semester) dan pelatihan Quiziz (aplikasi online untuk 

melaksanakan ulangan/evaluasi di Era Millennial) bagi guru. Sebagaimana 

yang dijelaskan oleh Bapak Taufik Effendi, selaku waka kurikulum MAN 

2 Ponorogo: 

Di awal tahun 2014 ketika diterapkannya kurikulum 2013, difokuskan terlebih 

dahulu mengenai buku pedoman bagi guru. Sebab pada saat itu buku yang 

digunakan masih berupa file. Kemudian di tahun berikutnya yaitu tahun 2015 

baru ada buku cetak berupa Buku Wajib, Buku Peminatan kemudian Buku 
Pegangan Guru dan Buku Pegangan Siswa. Selanjutnya, di tahun 2015 pula 

mulai diadakan workshop yang kemudian berjalan rutin setiap tahunnya, yaitu 

Workshop Implementasi K-13, workshop ini dilaksanakan guna membekali 

guru dalam rangka mengembangkan pengajaran menggunakan sistem 

kurikulum 2013. Setelah guru kemudian terbiasa dengan kurikulum 2013 baru 



54 

 

 
 

di tahun berikutnya ada Workshop Peningkatan Mutu Pendidikan, yang 

merupakan revisi atas Workshop Implementasi K-13. Intinya setelah kurikulum 

2013 dapat dipahami dan sudah dilaksanakan semua guru kemudian ditekankan 

mengenai peningkatan mutu pendidikan. Kemudian di tahun 2018 diadakan 

Workshop Penyusunan Soal HOTS, dan baru-baru ini di tahun 2019 ada 

Workshop Program SKS. Dan bulan April 2019 ini baru diadakan Pelatihan 

Quiziz bagi guru.70 
 

             Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, saat itu 

tepatnya, sedang dilaksanakan Pelatihan Aplikasi Quiziz. Pelatihan ini 

diikuti oleh semua guru yang mengampu semua mata pelajaran. Aplikasi 

Quiziz ini dalam waktu dekat akan dilaksanakan sebagai media yang 

membantu terlaksananya ulangan/evaluasi secara online. Dengan 

menggunakan aplikasi ini, guru tidak harus menunggu siswa mengerjakan 

di dalam kelas. Tetapi guru hanya cukup mengawasi siswa dari jauh dan 

sekaligus bisa mengoreksi serta memberikan ranking kepada siswa dengan 

jarak yang jauh pula.
71

 

             Ketika pelatihan berlangsung, terlihat guru mendengarkan dengan 

seksama penjelasan yang disampaikan oleh tutor. Pelatihan ini 

dilaksanakan di Ruang Kelas XII-IPS 1, yang berada tepat di belakang 

Gedung Perpustakaan. Kebanyakan guru masih merasa bingung mengenai 

cara memakai aplikasi Quiziz ini, tetapi hal tersebut tidak menyurutkan 

semangat guru untuk belajar. Terlihat bahwa apabila menemui kesulitan, 

masing-masing guru tidak canggung untuk bertanya kepada sesama guru 

                                                             
70 Lihat transkip 06/W/30-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
71 Lihat transkip 01/O/01-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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maupun kepada tutor sehingga mereka paham mengenai cara penggunaan 

aplikasi Quziz ini.
72

 

             Muatan dalam Kompetensi Inti pada kurikulum 2013 banyak yang 

mengarahkan supaya siswa lebih optimal dalam proses pembelajarannya, 

tidak hanya mengenai hasil belajarnya. Fiqih merupakan salah satu mata 

pelajaran yang dirasa kompleks. Didalamnya terdapat beberapa dalil, 

hukum-hukum, praktek dan sebagainya. Jika menilik pada pembelajaran 

yang dulu terjadi, pembelajaran Fiqih berlangsung hanya menekankan 

pada penyampaian teori saja. Sehingga sekarang dengan adanya kurikulum 

2013 ini, lebih memudahkan guru untuk mengajak siswanya melakukan 

beberapa praktek sesuai yang tertera dalam materi. Dalam hal ini siswa 

diajak untuk belajar sambil melakukan (learning by doing). Seperti yang 

dijelaskan oleh Ibu Uswatun Hasanah, selaku guru mata pelajaran Fiqih: 

Kontribusinya kurikulum 2013 dalam pembelajaran sangat banyak, karena 

Fiqih termasuk materi pelajaran yang menggunakan banyak praktek sehingga 

hal ini menjadi mudah terealisasikan, seperti praktek Haji dan sebagainya. Juga 

dalam hal mengenai hafalan dalil-dalil, jadi siswa diajari supaya lebih fasih lagi 

dalam melafalkan. Kalau dulu dengan cara pembelajaran yang konvensional, 

siswa hanya melulu terpaku pada materi, tetapi dengan adanya kurikulum 2013 

yang lebih ditekankan pada proses belajarnya tidak melulu pada hasil yang 

dicapai siswa.73 
 

             Sedangkan menurut Bapak Much. Saiful Islam, selaku guru yang 

mengampu mata pelajaran Fiqih pula, kontribusi kurikulum 2013 dalam 

pembelajaran Fiqih adalah sebagai berikut: 

Untuk kontribusi kembali lagi kepada gurunya, jadi berhasil tidaknya 

pembelajaran tergantung bagaimana guru mengatur pembelajaran. Jika gurunya 

sendiri kurang kesadaran, maka keberhasilan pembelajaran juga tidak akan 

tercapai. Tetapi nilai positifnya, jika dulu ketika saya belum mengajar MAN 2 

Ponorogo dan kepala sekolahnya tidak ada, guru menjadi seenaknya sendiri 

                                                             
72 Lihat transkip 02/O/01-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
73 Lihat transkip 07/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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bahkan banyak sekali yang tidak mengajar. Berbeda dengan di MAN 2 

Ponorogo, kesadaran dan semangat gurunya sangat tinggi sehingga ketika ada 

kepala sekolah atau tidak, semuanya tetap mengajar semaksimal mungkin. Jadi 

menurut saya di MAN 2 Ponorogo kesadaran mengajar guru sudah terbina 

dengan baik.74 
 

             Sedangkan menurut Ibu Rima Rahmawati, selaku guru yang 

mengampu mata pelajaran Fiqih pula, kontribusi kurikulum 2013 dalam 

pembelajaran Fiqih adalah sebagai berikut: 

Menurut saya sangat efektif, sebab siswa yang memahami secara mandiri 
materi yang disampaikan saat itu. Jadi dengan beberapa kreasi, pembelajaran 

diatur sedemikian rupa agar setiap pertemuannya tidak banyak memakan waktu 

dan materi tersampaikan secara keseluruhan. Walaupun di akhir tetap ada 

bimbingan atau penguatan dari guru, karena mungkin ada permasalahan-

permasalahan yang belum terselesaikan, atau mungkin ada jawaban-jawaban 

yang tidak sesuai dengan yang seharusnya.75 

 

             Sedangkan menurut Ibu Hastutik Bayyinatur Rosyida, selaku guru 

yang mengampu mata pelajaran Fiqih pula, kontribusi kurikulum 2013 

dalam pembelajaran Fiqih adalah sebagai berikut: 

Saya sangat mendukung, dalam artian membuat siswa aktif dan berproses lebih 

baik dari sebelumnya. Misalnya saja dalam hal menanya, kalau di kurikulum 

yang dulu siswa yang bertanya jika belum paham dan guru menjelaskan. Tetapi 

yang sekarang cara menanyanya sudah berbeda. Sudah ada eksplorasi sendiri 

dari siswa, sehingga dalam proses pembelajaran ada hubungan timbal balik 

antara guru dengan siswa. Tetapi, kembali lagi melihat kondisi siswanya, ada 

kelas yang tanpa dijelaskan sudah bisa memahami materi dalam artian dengan 

metode seperti diskusi, simulasi dan sebagainya. Dan ada juga kelas yang jika 

belum dijelaskan dia merasa belum melalui proses pembelajaran. Jadi, sebelum 

berangkat menuju kelas dipersiapkan terlebih dahulu seperti apa objek yang 

akan diajar, sehingga bisa menyesuaikan dengan metode yang akan 
digunakan.76 

 

             Guru merupakan pengendali dalam kegiatan pembelajaran, 

keberhasilan suatu proses pembelajaran tergantung bagaimana guru 

mengkreasikan pembelajaran yang ada. Fiqih merupakan suatu mata 

pelajaran yang banyak menggunakan praktek, serta hukum dan dalil. 

                                                             
74 Lihat transkip 08/W/30-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
75 Lihat transkip 09/W/01-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
76 Lihat transkip 10/W/01-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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Selain itu, materi yang ada dalam Fiqih sangat banyak kontribusinya jika 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari isu keagamaan dalam 

lingkungan ataupun masyarakat luas, penyelesaiannya bisa menggunakan 

cara-cara Fiqih. Seperti yang dijelaskan oleh Pipit Septiana Sholihah 

selaku siswi MAN 2 Ponorogo: 

Saya sangat tertarik dengan mata pelajaran Fiqih, alasannya karena dalam 

Fiqih tidak terlalu banyak dalil, materi-materi yang ada dalam Fiqih lebih 

banyak yang menggunakan praktek. Selain itu juga materi Fiqih sangat penting 

dipelajari sebab dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari hal 

yang kecil saja juga membutuhkan Fiqih dalam pelaksanaannya seperti 

ibadah.77 
 

             Berbeda dengan penuturan yang sebelumnya, tidak semua siswa 

tertarik dengan mata pelajaran Fiqih. Ada beberapa materi yang bisa 

membuat tertarik ada pula materi yang kurang bisa membuat siswa 

tertarik. Seperti yang dijelaskan oleh Sriningsih Setyawati selaku siswi 

MAN 2 Ponorogo:  

Kadang tertarik kadang tidak, alasannya ketika yang dipelajari tentang hukum-

hukum seperti itu saya tertarik. Tetapi ketika yang dipelajari diluar itu seperti 

dalil-dalil saya kurang tertarik. Karena kalau belajar tentang hukum itu bisa 

diterapkan di kehidupan sehari-hari.78 
 

             Hampir senada dengan penuturan yang awal, ketertarikan dalam 

Fiqih bagi seorang siswa adalah karena teori mengenai Fiqih dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang dijelaskan 

oleh Muhammad Mansyur Daroini selaku siswa MAN 2 Ponorogo: 

Saya sangat tertarik dengan mata pelajaran Fiqih, karena di dalamnya terdapat 

hukum-hukum Islam yang harus kita ketahui. Sehingga bisa diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Sebelum mengenal Fiqih mungkin dalam perbuatan 

akan seenaknya sendiri. Tetapi setelah mengenal Fiqih menjadi tau, jika ini 

salah itu benar dan sebagainya.79 

                                                             
77 Lihat transkip 11/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
78 Lihat transkip 12/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
79 Lihat transkip 13/W/09-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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             Mata pelajaran Fiqih bukanlah mata pelajaran yang bersifat statis, 

melainkan mata pelajaran yang bersifat dinamis. Dalam artian, materi-

materi yang ada dalam Fiqih berkembang seiring dengan berkembangnya 

permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian pada 

masa sekarang, banyak masyarakat yang tidak tertarik untuk mempelajari 

Fiqih, sehingga Fiqih ini menjadi penting untuk dipelajari. Sebagaimana 

yang dijelaskan oleh Pipit Septiana Sholihah selaku siswi MAN 2 

Ponorogo: 

Karena semakin langka orang yang suka mempelajari Fiqih menurut saya Fiqih 

itu menjadi penting. Sebab jika saya berada di posisi mereka yang masih awam 

setidaknya saya bisa memberitahukan seputar hukum-hukum kepada mereka 

supaya lebih tau. Karena problemnya banyak orang yang beribadah namun 

salah kaprah dalam pelaksanaannya.80 
 

             Hampir senada dengan penuturan sebelumnya, Fiqih merupakan 

suatu mata pelajaran yang penting untuk dipelajari. Seperti yang dijelaskan 

oleh Sriningsih Setyawati selaku siswi MAN 2 Ponorogo: 

Untuk mempelajari hukum-hukum yang mungkin belum tau atau masih salah, 

sebab Fiqih sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

terutama dalam patokan beribadah.81 
 

             Senada dengan penuturan sebelumnya, Fiqih merupakan suatu 

mata pelajaran yang penting untuk dipelajari. Seperti yang dijelaskan oleh 

Muhammad Mansyur Daroini selaku siswa MAN 2 Ponorogo: 

Pentingnya mempelajari Fiqih, untuk mengetahui aturan-aturan dalam 

beribadah. Dalam ibadah ada tata caranya sehingga jika kita sebelumnya 
kurang benar dalam pelaksanaan ibadah, maka dengan adanya Fiqih ini sangat 

bermanfaat untuk meluruskan cara ibadah yang masih salah.82 
 

                                                             
80 Lihat transkip 14/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
81 Lihat transkip 15/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
82 Lihat transkip 16/W/09-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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             Di Era Millennial ini, guru dituntut untuk lebih inovatif guna 

mengkreasikan pembelajaran terutama dalam kurikulum 2013. 

Berkembang atau tidaknya guru tergantung bagaimana cara 

mengkondisikan pembelajaran di kelas. Pemilihan metode yang tepat 

sangat penting untuk diperhatikan. Dalam pelaksanaannya, metode diskusi 

merupakan suatu metode yang menjadi trobosan bagi guru untuk 

mengajak siswa bereksplorasi guna memahami materi yang akan dibahas 

di dalam kelas. Dengan metode diskusi ini, siswa akan berkembang aspek 

kognitifnya, psikomotoriknya, afektifnya serta sikap sosialnya. 

             Selain metode diskusi, ada metode lain yang bisa menjadi 

trobosan yaitu metode presentasi. Dengan menggunakan metode 

presentasi, siswa diajak untuk aktif dan dapat mengkomunikasikan 

temuan-temuan yang telah didapatkannya. Sehingga siswa akan berproses 

dengan baik apabila sudah melalui cara yang satu ini. Jika siswa awalnya 

merupakan personality yang introvert. Maka dengan adanya metode ini 

diharapkan siswa akan menjadi seseorang yang aktif dan bisa berbaur 

dengan teman sebayanya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Uswatun 

Hasanah selaku guru mata pelajaran Fiqih: 

Biasanya yang saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran lebih kepada 

kelompok seperti jigsaw, jadi anak diberikan materi untuk dipahami bersama 

dengan kelompoknya untuk kemudian dipresentasikan, ketika nanti diakhir 

kegiatan pembelajaran akan saya berikan penguatan. Selain itu menggunakan 

strategi tutor sebaya, yaitu siswa diibaratkan seperti guide yang menyampaikan 

materi dengan media peta konsep yang sebelumnya sudah dibuat, nanti siswa 

dari kelompok lain akan berperan sebagai pengunjung dan berputar hingga 

semua materi atau semua tutor dilalui. Hal ini menjadi lebih efektif dan 

menghemat waktu dibandingkan cara belajar yang konvensional yang hanya 

menggunakan ceramah saja sehingga siswa merasa jenuh dan materi tidak 
dapat dipahami dengan baik. Dengan cara kelompok dan tutor sebaya ini 

biasanya siswa jauh lebih aktif dan banyak kontribusinya sebab siswa dapat 
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memahami sendiri, menganalisa, kemudian mengkomunikasikan kepada 

temannya yang lain.83 
 

             Sedangkan menurut Bapak Much. Saiful Islam selaku guru yang 

mengampu mata pelajaran Fiqih pula, cara mengkreasikan pembelajaran 

dalam kurikulum 2013 adalah sebagai berikut: 

Dalam hal variasi pembelajaran masih belum terlaksana, sebab cara yang saya 

gunakan masih konvensional. Tetapi konvensional disini juga melibatkan 

karakter siswa. Jadi siswa diajak untuk mencari kasus-kasus yang ada di 

lingkungan sekitar. Sebab permasalahan Fiqih ini sangat banyak ditemui di 
masyarakat salah satunya perihal ibadah. Jadi walaupun tidak banyak 

menggunakan metode, tetapi siswa tetap diajak berpikir mendalam mengenai 

isu-isu dan cara penyelesaiannya.84 
 

             Sedangkan menurut Ibu Rima Rahmawati selaku guru yang 

mengampu mata pelajaran Fiqih pula, cara mengkreasikan pembelajaran 

dalam kurikulum 2013 adalah sebagai berikut: 

Kalau untuk mata pelajaran Fiqih karena berkaitan dengan hukum-hukum saya 

lebih banyak menjelaskan dari pada menggunakan variasi. Sebab, jika 
berbicara mengenai hukum harus lebih berhati-hati, dan banyak diantara siswa 

yang mungkin masih awam. Kecuali jika dalam bab yang dibahas berkaitan 

dengan pratek seperti perawatan jenazah, ibadah Haji Umroh dan sebagainya 

baru dilaksanakan praktek atau beberapa metode yang lain. Jadi kembali lagi 

menyesuaikan materi yang dibahas dan bagaimana kondisi siswanya.85 
 

             Sedangkan menurut Ibu Hastutik Bayyinatur Rosyida selaku guru 

yang mengampu mata pelajaran Fiqih pula, cara mengkreasikan 

pembelajaran dalam kurikulum 2013 adalah sebagai berikut: 

Melihat materi terlebih dahulu, jadi penggunaan metode disesuaikan dengan 

materi. Dan bagaimana prosesnya atau alur pembelajaran dari awal sampai 

akhir, kembali lagi menyesuaikan pada materi.86 
 

             Tidak hanya mengenai cara guru mengkreasikan pembelajaran di 

kelas. Tetapi mengenai bagaimana pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

                                                             
83 Lihat transkip 17/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
84 Lihat transkip 18/W/30-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
85 Lihat transkip 19/W/01-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
86 Lihat transkip 20/W/01-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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sangat mempengaruhi keadaan dan kontribusi siswa di dalam kelas. 

Berikut merupakan penuturan oleh Pipit Septiana Sholihah selaku siswi 

MAN 2 Ponorogo, atas pembelajaran yang dilakukan oleh guru Fiqih: 

Pada saat masuk kelas di awal semester, guru memberikan soal-soal yang 

berkaitan dengan materi yang sudah diajarkan di kelas sebelumnya. Dari situ 

guru menjadi tau sejauh mana pemahaman siswa sehingga materi-materi yang 

mungkin belum dipahami siswa akan dijelaskan kembali supaya di kelas yang 

akan datang siswa tidak merasa terbebani dengan materi sebelumnya. 

Kemudian setelah hari efektif, kelas dimulai dengan membaca do’a terlebih 

dahulu, setelah itu dilanjutkan dengan review materi pada pertemuan 

sebelumnya. Kemudian pembelajaran dilanjutkan seperti biasa dan diakhiri 

dengan evaluasi.87 
 

             Sedangkan menurut penuturan yang disampaikan oleh Sriningsih 

Setyawati selaku siswi MAN 2 Ponorogo, atas pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru Fiqih adalah sebagai berikut: 

Menurut saya pembelajaran yang dilakukan guru kurang menarik, sebab setiap 

kali masuk hanya disuruh hafalan dalil dan membaca LKS. Sehingga siswa 

yang merasa kurang paham akan materi yang dibaca tidak mendapatkan 

penguatan dari guru.88 
 

             Sedangkan berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh 

Muhammad Mansyur Daroini selaku siswa MAN 2 Ponorogo, atas 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru Fiqih adalah sebagai berikut: 

Kebanyakan menggunakan cara membaca/memahami materi terlebih dahulu, 

kemudian guru menjelaskan terutama mengenai materi yang dirasa sulit bagi 

siswa. Kemudian ada juga dengan menggunakan metode presentasi, diskusi, 

dan praktek. Jadi kembali lagi menyesuaikan dengan materinya, jika ada materi 

yang bisa dilakukan praktek biasanya guru menggunakan metode praktek.89 
 

             Guna melihat kesiapan guru atas pembelajaran yang akan 

dilakukan di kelas, yang perlu diketahui adalah keadaan mental seorang 

guru. Siap tidaknya seorang guru sangat berpengaruh dalam membangun 

relasi emosional dengan siswa. Keadaan mental seorang guru dapat dilihat 

                                                             
87 Lihat transkip 21/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
88 Lihat transkip 22/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
89 Lihat transkip 23/W/09-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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dari bagaimana cara guru tersebut mempersiapkan pembelajaran di kelas. 

Serta berapa waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkannya. Berikut 

merupakan penuturan dari Ibu Uswatun Hasanah selaku guru mata 

pelajaran Fiqih, mengenai lama waktu yang diperlukan untuk 

mempersiapkan pembelajaran di dalam kelas: 

10 menit yang dimulai dengan membaca basmalah (jika bukan saat jam 

pertama, kalau jam pertama menyesuaikan dengan do’a), selanjutnya dilakukan 

absensi untuk mengetahui siapa yang hadir dan tidak, lalu kegiatan tanya jawab 

untuk membangun relasi emosional dengan siswa, sehingga dari kegiatan 

tersebut bisa melihat kesiapan siswa. Baru kemudian dibagi kelompok dan 

tugas, pada pertemuan sebelumnya sudah diberitahukan materi apa yang akan 

dibahas pada pertemuan selanjutnya sehingga siswa akan inisiatif untuk 

membaca terlebih dahulu. Dengan demikian pada saat pembagian tugas dan 

kelompok penyampaian materi akan lebih ringan.90 
 

             Berdasarkan pengamatan di lapangan, peneliti menemukan bahwa 

pada saat guru memasuki ruangan dan kegiatan pembelajaran siap untuk 

dimulai, guru melakukan kegiatan pendahuluan terlebih dahulu. Salah satu 

kegiatan pendahuluan yang dilakukan oleh guru adalah melalui kegiatan 

absesnsi. Dengan kegiatan absensi, guru dapat mengetahui kehadiran 

siswa di dalam kelas. Serta siapa saja siswa yang tidak ada di dalam kelas, 

sehingga nantinya jika dalam kelas ada proses penilaian dan sebagainya 

guru bisa langsung menyesuaikan.
91

 

              Selain itu, untuk membangun relasi emosional dengan siswa, guru 

menggunakan metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini bisa 

bervariatif, terkadang guru menanyakan mengenai isu sosial yang ada di 

masyarakat, ibadah siswa dan sebagainya. Lebih seringnya guru 

menanyakan mengenai materi yang telah dibahas pada pertemuan 

                                                             
90 Lihat transkip 24/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
91 Lihat transkip 03/O/09-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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sebelumnya, sehingga guru dapat melihat kesiapan siswa di dalam kelas. 

Hal ini bertujuan supaya guru bisa lebih akrab dengan siswa, dan proses 

pembelajaran dapat berjalan secara optimal.
92

 

             Berikut merupakan penuturan dari Bapak Syaiful Islam selaku 

guru mata pelajaran Fiqih, mengenai lama waktu yang diperlukan untuk 

mempersiapkan pembelajaran di dalam kelas:  

Sekitar 15 menit cukup. Diawali dengan kegiatan tanya jawab, biasanya 

pertanyaan yang saya ajukan mengenai ibadah yang dilakukan siswa. Seperti, 

apakah tadi pagi sholat subuh berjama’ah?, apakah tadi malam sholat isya’?, 

jika tidak saya suruh untuk menqodlo’ sholat, sehingga dari hal tersebut 

karakter siswa akan terbina.93 
 

             Berdasarkan pengamatan di lapangan, peneliti menemukan bahwa 

saat sudah berada di dalam kelas, guru memulai pembelajaran dengan 

kegiatan pendahuluan. Kegiatan ini dimulai dengan berdo’a terlebih 

dahulu, baru kemudian dilakukan absensi. Absensi ini bertujuan untuk 

mengetahui siapa saja siswa yang hadir atau tidak di dalam kelas. 

Mungkin juga ada siswa yang dispen sebab mengikuti kegiatan organisasi 

dan sebagainya, sehingga harus diperhatikan kehadirannya.
94

  

             Kemudian setelah kegiatan absensi, guru melanjutkan dengan 

tanya jawab. Tanya jawab yang dilakukan guru berkaitan dengan ibadah 

yang dilakukan oleh siswa. Seperti contoh, siapa tadi yang melakukan 

sholat subuh berjama’ah?, dan sebagainya. Ketika ada siswa yang 

mengangkat tangan guru memberikan poin lebih kepada siswa. Sehingga 

dengan kegiatan ini diharapkan siswa dapat terbina karakternya, dan 

                                                             
92 Lihat transkip 04/O/09-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
93 Lihat transkip 25/W/30-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
94 Lihat transkip 05/O/09-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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setelah selesai kegiatan pembelajaran Fiqih siswa dapat tetap belajar 

dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
95

 

             Berikut merupakan penuturan dari Ibu Rima Rahmawati selaku 

guru mata pelajaran Fiqih, mengenai lama waktu yang diperlukan untuk 

mempersiapkan pembelajaran di dalam kelas:  

Biasanya saya membutuhkan waktu 15 menit, yang dimulai dengan membaca 

Al-Fatihah kemudian melakukan review atas materi yang telah dibahas minggu 

lalu untuk mengantarkan siswa kepada materi yang akan dibahas. Jadi tetap 

mengedepankan kesinambungan atas materi yang dibahas di pertemuan 

sebelumnya dan pertemuan yang saat itu dilaksanakan. Kemudian baru 

diberikan tugas di kelas mungkin seperti diskusi kelompok, dan selanjutnya 

kegiatan belajar mengajar berlangsung seperti biasanya.96 
 

             Berdasarkan pengamatan di kelas, peneliti menemukan bahwa 

pada saat guru telah memasuki kelas. Guru melakukan kegiatan absensi 

guna mengetahui kegiatan siswa di dalam kelas. Absensi ini dilakukan 

untuk mengetahui siapa saja siswa yang tidak hadir dan tindakan apa yang 

akan diberikan kepada siswa tersebut apabila tidak membawa surat izin. 

Hal ini mungkin sepele, tetapi sangat penting untuk dilakukan. Mengingat 

bahwasannya jika siswa tidak hadir di kelas, maka materi yang akan 

disampaikan pada hari itu juga tertinggal oleh siswa yang tidak masuk .
97

 

             Kemudian selain melakukan kegiatan absensi, guru juga 

melakukan kegaiatan tanya jawab. Tanya jawab ini dilakukan untuk 

review atas materi yang disampaikan sebelumnya. Jadi sejauh apa 

pemahaman siswa dan kesiapan siswa di dalam kelas bisa dilihat dari 

pemahaman siswa akan materi yang telah berlalu. Selanjutnya hal ini 

                                                             
95 Lihat transkip 06/O/09-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
96 Lihat transkip 26/W/01-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
97 Lihat transkip 07/O/09-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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penting untuk dilakukan mengingat bahwasannya guru juga perlu 

melakukan evaluasi atas pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi misalkan 

banyak siswa yang tidak mengingat materi, guru akan lebih tau harus 

seperi apa pembelajaran yang akan ia laksanakan kedepan.
98

 

             Berikut merupakan penuturan dari Ibu Hastutik Bayyinatur 

Rosyida selaku guru mata pelajaran Fiqih, mengenai lama waktu yang 

diperlukan untuk mempersiapkan pembelajaran di dalam kelas:  

Sekitar 15-20 menit, dilakukan apersespi terlebih dahulu, baru kemudian 

masuk pada inti pembelajaran.99 
 

             Dari beberapa pernyataan yang telah disampaikan oleh guru 

tersebut, terdapat keterangan lain sebagai pendukung, yang didapat dari 

hasil dokumen.
100

 

             Waktu merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan 

dalam menyampaikan materi pembelajaran. Alokasi waktu dalam 

kurikulum 2013 telah diatur sedemikian rupa sehingga guru hanya tinggal 

menjalankan sesuai dengan apa yang ada. Namun, adanya alokasi waktu 

ini seringkali menjadi polemik. Ada materi yang dapat tersampaikan 

secara keseluruhan, ada pula maetri yang kurang bisa tersampaikan sebab 

adanya keterbatasan waktu. Seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu 

Uswatun Hasanah selaku guru mata pelajaran Fiqih, mengenai manajemen 

waktu dalam pembelajaran: 

Kalau hanya untuk menyampaikan materi cukup, tetapi jika untuk membuat 

seperti peta konsep atau tugas-tugas analisis kelompok itu tidak cukup. Jadi 

                                                             
98 Lihat transkip 08/O/09-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
99 Lihat transkip 27/W/01-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
100 Lihat transkip 05/D/09-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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jika ada tugas apapun dikerjakan di rumah, saat di kelas hanya 

mengkomunikasikan dan memahami materi, jika ada yang masih dirasa 

bingung nanti akan diberi penguatan.101 
 

             Sedangkan menurut Bapak Much. Saiful Islam, selaku guru yang 

mengampu  mata pelajaran Fiqih pula, manajemen waktu yang ada dalam 

proses pembelajaran adalah sebagai berikut: 

Menyesuaikan dengan materi yang dibahas saat itu, jadi jika materinya panjang 

tetap diupayakan supaya waktunya cukup dan materi tersampaikan.102 
 

             Sedangkan menurut Ibu Rima Rahmawati, selaku guru yang 

mengampu  mata pelajaran Fiqih pula, manajemen waktu yang ada dalam 

proses pembelajaran adalah sebagai berikut: 

Kembali lagi kepada penyesuaian kondisi siswa dan materi pembelajaran 

sejauh ini alokasi waktu yang ada cukup untuk menyampaikan materi. Sebab di 

awal sudah dirancang sedemikian rupa supaya materi tidak terlalu membebani 

siswa. Jadi siswa dapat memahami dengan mudah apa yang dibahas pada 

pertemuan saat itu.103 
 

             Sedangkan menurut Ibu Hastutik Bayyinatur Rosyida, selaku guru 

yang mengampu  mata pelajaran Fiqih pula, manajemen waktu yang ada 

dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut: 

Untuk itu menyesuaikan kembali pada RPP yang telah dirancang, tetapi 

muatan materi yang disampaikan diusahakan cukup untuk disampaikan. Sejauh 

ini waktu yang tersedia cukup untuk digunakan dalam menyampaikan materi, 

hanya saja jika terkadang terdapat kendala menyesuaikan kembali pada kondisi 

yang ada. Yang namanya rencana pasti ada lika likunya, tidak selalu berjalan 

mulus.104 
 

             Menjadi guru tidaklah mudah, ada beberapa syarat yang harus 

dipenuhi dalam melakukan pembelajaran, diantaranya yaitu mengenai 

jumlah jam pelajaran yang harus dipenuhi oleh masing-masing guru. 

                                                             
101 Lihat transkip 28/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
102 Lihat transkip 29/W/30-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
103 Lihat transkip 30/W/01-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
104 Lihat transkip 31/W/01-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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Sehingga dalam pelaksanaannya terkadang guru mengajar banyak kelas 

dalam waktu satu hari. Sehingga membutuhkan waktu dari pagi hingga 

sore untuk guru mengajar. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Uswatun 

Hasanah selaku guru mata pelajaran Fiqih, mengenai jumlah jam mengajar 

dalam satu hari: 

Biasanya paling banyak ada 4 kelas, di hari jumat dan sabtu hanya 1 atau 2 

kelas. Jadi paling banyak ada sekitar 8 jam pelajaran.105 
 

             Senada dengan pernyataan sebelumnya, hal ini pula disampaikan 

oleh Bapak Much. Saiful Islam selaku guru mata pelajaran Fiqih, 

mengenai jumlah jam mengajar dalam satu hari: 

Paling banyak ada 5 kelas yaitu di hari selasa, kemudian ada 4 kelas di hari 

yang lain. Jadi paling banyak ada 10 jam pelajaran.106 
 

             Sedikit berbeda tetapi masih senada dengan pernyataan 

sebelumnya, hal ini pula disampaikan oleh Ibu Rima Rahmawati selaku 

guru mata pelajaran Fiqih, mengenai jumlah jam mengajar dalam satu hari: 

Paling banyak ada 4 kelas, tetapi itu tidak hanya Fiqih saja sebab saya juga 

mengampu mata pelajaran SKI. Jadi bisa 2 kelas Fiqih, 2 kelas SKI, atau ada 

pembagian yang lain. Jadi paling banyak ada 8 jam pelajaran.107 
 

             Berbeda dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya, jumlah jam 

yang dimiliki oleh Ibu Hastutik Bayyinatur Rosyida selaku guru mata 

pelajaran Fiqih lebih sedikit, hal ini disebabkan posisi beliau yang juga 

sebagai waka humas, adalah sebagai berikut: 

Paling banyak ada 3 kelas, terkadang 2 kelas, terkadang tidak ada jam. Sebab, 

ropel dengan jam yang ada di waka. Sehingga paling banyak ada sekitar 6 jam 

pelajaran.108 

                                                             
105 Lihat transkip 32/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
106 Lihat transkip 33/W/30-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
107 Lihat transkip 34/W/01-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
108 Lihat transkip 35/W/01-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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             Pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam waktu satu hari 

tidak hanya berkisar pada jam yang sama. Tetapi juga mulai pagi hingga 

sore hari, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ketika masih pagi 

kemungkinan besar siswa masih fresh sehingga masih fokus 

memperhatikan pembelajaran. Tetapi semakin menginjak waktu siang dan 

sore hari kebanyakan fokus siswa mulai goyah. Sehingga hal ini menjadi 

tantangan tersendiri bagi guru supaya mampu mengkondisikan siswa agar 

tetap senang mengikuti kegiatan pembelajaran. 

             Dengan cara yang konvensional, mungkin kebanyakan siswa akan 

mengantuk dan cepat merasa bosan. Sehingga, guru harus menemukan 

cara lain supaya siswa tetap tertarik dalam pembelajaran. Salah satunya 

yaitu dengan menggunakan metode diskusi kelompok dan tutor sebaya. 

Metode ini dirasa ampuh untuk membantu siswa aktif dalam kegiatan 

pembelajaran, sebab dengan metode ini siswa akan menggunakan anggota 

badan untuk bergerak serta dengan kontak fisik tadi siswa tidak akan 

merasa ngantuk dalam pembelajaran. Sebagaimana yang dijelaskan oleh 

Ibu Uswatun Hasanah selaku guru mata pelajaran Fiqih: 

Biasanya siswa banyak yang lelah atau ngantuk sehingga dengan cara 

pembelajaran yang konvensional akan sulit mengantarkan siswa pada 

pemahaman, sehingga dengan cara belajar yang seperti menganalisa dan 

mengkomunikasikan tadi siswa badannya juga bergerak, merasa mendapat 

tanggung jawab jadi tidak merasa ngantuk lagi.109 
 

             Sedangkan, menurut Bapak Much. Saiful Islam selaku guru yang 

mengampu mata pelajaran Fiqih pula, cara mengkondisikan siswa yang 

mulai tidak fokus saat jam pelajaran mulai menginjak siang/sore adalah: 

                                                             
109 Lihat transkip 36/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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Mungkin ketika pagi hari kondisi siswa masih fresh, semakin siang kondisi 

siswa mulai ada yang ngantuk, bosan dan sebagainya. Jadi ketika ada jam siang 

sampai sore biasanya anak diajak shalawatan, kemudian tanya jawab mengenai 

permasalahan ibadah yang ada di lingkungan masyarakat. Intinya siswa 

dibangkitkan terlebih dahulu semangatnya supaya ketika mengikuti kegiatan 

pembelajaran tetap enjoy.110 
 

             Sedangkan, menurut Ibu Rima Rahmawati selaku guru yang 

mengampu mata pelajaran Fiqih pula, cara mengkondisikan siswa yang 

mulai tidak fokus saat jam pelajaran mulai menginjak siang/sore adalah: 

Semakin siang dan beranjak sore biasanya kondisi siswa sudah bermacam-

macam. Mungkin ada yang ngantuk, bosan, dan sebagainya. Pada kondisi yang 

demikian, dikreasikan agar pembelajaran tidak membosankan bagi siswa. 

Mungkin dengan permainan, tanya jawab antar kelompok, atau mungkin ada 

pertanyaan-pertanyaan yang memberikan reward berupa poin kepada siswa, 

sehingga siswa akan tergugah untuk lebih aktif. Terkadang juga dengan 

bercanda atau yang semacamnya, jadi lebih ditekankan kepada bagaimana 

membuat siswa tertarik kepada pembelajaran yang guru lakukan. Bukannya 

malah digencar dengan materi yang banyak dan siswa harus mendengarkan, 

jika dengan demikian siswa akan jenuh dan mungkin tidak mau mengikuti 

pembelajaran dengan baik.111 
 

             Sedangkan, menurut Ibu Hastutik Bayyinatur Rosyida selaku guru 

yang mengampu mata pelajaran Fiqih pula, cara mengkondisikan siswa 

yang mulai tidak fokus saat jam pelajaran mulai menginjak siang/sore 

adalah: 

Kembali lagi menyesuaikan pada kondisi siswanya, mungkin kalau siang ada 

yang sudah mengantuk dan sebagainya. Tetapi di awal, sudah disampaikan 

kontrak pembelajaran mengenai nilai afektif, kognitif dan psikomotorik. 

Sehingga jika ada siswa yang melanggar akan diberikan poin C guna 

memberikan punishment kepada siswa. Jadi, ketika kegiatan pelajaran 
berlangsung, siswa akan menyesuaikan sendiri. Tetapi untuk mengantarkan 

siswa supaya tidak jenuh dalam pembelajaran, saya menggunakan metode 

simulasi. Dalam metode simulasi ini, digunakan cara-cara seperti dalam 

permainan monopoli, sehingga siswa lebih diajak untuk bermain sambil belajar 

daripada hanya duduk diam dan mendengarkan saja.112 
 

             Tuntutan yang ada dalam kurikulum 2013 tidak hanya mengenai 

kompetensi yang harus dicapai siswa, tetapi juga mengenai media 

                                                             
110 Lihat transkip 37/W/30-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
111 Lihat transkip 38/W/01-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
112 Lihat transkip 39/W/01-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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pembelajaran yang harus digunakan guu dalam membantu terlaksananya 

proses pembelajaran. Jika melihat dari aspek historis, sebenarnya 

penggunaan media ini sudah dilakukan oleh guru-guru di MAN 2 

Ponorogo sebelum adanya kurikulum 2013. Hanya saja media yang 

digunakan mungkin belum yang sevariatif sekarang. Personality dari guru 

MAN 2 Ponorogo sendiri yang memang membuat guru selalu terpacu 

mengembangkan pembelajaran. Dengan adanya kurikulum 2013 ini 

tentunya menambah semangat para guru untuk mengembangkan 

penggunaan media yang mungkin sudah pernah digunakan dalam 

kurikulum sebelumnya. Untuk menunjang hal tersebut, MAN 2 Ponorogo 

juga mengadakan Seminar Penggunaan Media pada Pembelajaran, supaya 

guru lebih berpacu lagi. 

             Selama tiga tahun berturut-turut, MAN 2 Ponorogo terus 

berkembang memenuhi media yang ada pada masing-masing kelas. Jadi 

sekarang untuk media yang digunakan dalam kelas ada berupa LCD 

proyektor, kemudian CCTV untuk mengawasi siswa belajar. Selain itu, 

pada masing-masing kelas juga terdapat soundsystem untuk memperlancar 

jalannya pembelajaran yang menggunakan media audio maupun 

audiovisual. Dan yang masih akan dipenuhi yaitu pemenuhan intranet 

untuk pembelajaran. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Taufik 

Effendi selaku waka kurikulum MAN 2 Ponorogo: 

Kalau untuk penggunaan media, guru-guru di MAN 2 Ponorogo sudah 

melaksanakan sejak awal. Bahkan sebelum adanya kurikulum 2013 para guru 

sudah berpacu untuk menggunakan media, apalagi setelah diterapkannya 

kurikulum 2013. Kemudian untuk menunjang hal tersebut MAN 2 Ponorogo 

pernah mengadakan Seminar Penggunaan Media pada Pembelajaran. Dan 
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selama 3 tahun berturut-turut sampai sekarang masih dalam tahap pemenuhan 

sarana prasarana di kelas seperti LCD proyektor, soundsystem, jaringan wifi 

untuk masing-masing kelas dan yang lain. Jika sebelumnya ada aplikasi 

Quipper yang digunakan oleh guru dalam rangka mewujudkan pembelajaran 

online. Saat ini masih berjalan pelatihan Quiziz yang lebih canggih 

dibandingkan Quipper. Jadi dengan Quiziz ini setiap guru dapat melakukan 

input nilai maupun laporan langsung melalui aplikasi, dan kami tinggal 

melakukan cek lewat aplikasi tersebut tidak perlu menghubungi guru satu per 

satu. Tetapi untuk pelaksanaannya pula disesuaikan dengan kemampuan guru, 

jika sudah siap bisa langsung menggunakan jika belum siap bisa menggunakan 

cara manual dulu.113 
 

             Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, saat 

itu bertepatan dengan kegiatan Pelatihan Entrepreneurship bagi siswa 

kelas XI. Kegiatan ini merupakan trobosan yang dilakukan oleh MAN 2 

Ponorogo dalam rangka mengembangkan kompetensi guru sebagai 

fasilitator yang baik bagi siswa. Dengan demikian, apabila guru kesulitan 

dalam menghadirkan media di kelas sebab kendala dari siswa yang tidak 

bisa mencari alat yang akan digunakan. Hal ini merupakan salah satu 

inovasi dari MAN 2 Ponorogo untuk mewujudkan cita-cita guru dalam 

menghadirkan media yang dirasa sulit untuk dihadirkan di kelas.
114

 

             Dalam kegiatan pelatihan ini, para guru bisa melakukan 

monitoring terhadap hasil kerja siswa. Dengan kegiatan ini, tidak hanya 

guru yang merasa senang sebab telah terbantu untuk menjadi fasilitator 

bagi siswa. Tetapi siswa juga merasa senang sebab dapat mengembangkan 

bakatnya ke arah yang lebih baik lagi. Sehingga kegiatan-kegiatan seperti 

ini sangat dianjurkan untuk dilaksanakan setiap tahunnya.
115

 

                                                             
113 Lihat transkip 40/W/30-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
114 Lihat transkip 09/O/05-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
115 Lihat transkip 10/O/05-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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             Dari pernyataan yang telah disampaikan di atas, terdapat 

keterangan lain sebagai pendukung, yang didapat dari hasil dokumen.
116

 

             Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di hari 

berikutnya, dilaksanakanlah Praktikum Terpadu yang di dalamnya terdapat 

praktek Fiqih berupa penyembelihan binatang sesuai dengan syari’at 

Islam. Praktek ini dilaksanakan oleh MAN 2 Ponorogo kembali untuk 

mengantarkan guru menjadi fasilitator yang baik. Mungkin jika di kelas 

dan dilaksanakan pada hari-hari biasa, akan ada beberapa kesulitan dan 

kendala. Sehingga dengan adanya kegiatan ini, siswa benar-benar bisa 

mempraktekkan cara menyembelih binatang yang baik sesuai dengan 

syariat Islam.
117

 

            Sebelum kegiatan praktek penyembelihan dilaksanakan, guru 

memberikan arahan berupa tata cara menyembelih yang benar. Untuk 

mengcover misalkan siswa ada yang masih lupa setelah dijelaskan di 

kelas. Selain itu pula, arahan ini dilakukan supaya siswa lebih hati-hati 

dalam menggunakan benda tajam yang mereka bawa. Hal ini pula 

dilakukan supaya kegiatan praktikum ini dapat terkondisi dengan baik, dan 

tidak menimbulkan peristiwa yang mungkin tidak diinginkan.
118

 

             Dari pernyataan yang telah disampaikan di atas, terdapat 

keterangan lain sebagai pendukung, yang didapat dari hasil dokumen.
119

 

                                                             
116 Lihat transkip 06/D/05-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
117 Lihat transkip 11/O/06-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
118 Lihat transkip 12/O/06-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
119 Lihat transkip 07/D/06-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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             Bahan ajar merupakan sumber yang akan digunakan untuk 

menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Bahan ajar ini sangat penting 

keberadannya mengingat proses pembelajaran akan terhambat jika tidak 

ada bahan ajar. Bahan ajar ini selain berfungsi menyampaikan 

pengetahuan kepada siswa juga berfungsi sebagai pengingat andai kata 

setelah lama tidak mengikuti pembelajaran siswa menjadi lupa. Namun 

bahan ajar ini kebanyakan ada yang sudah relevan dan ada yang masih 

membutuhkan pendalaman. 

             Dalam kegiatan pembelajaran, akan lebih optimal jika 

menggunakan lebih dari satu bahan ajar. Hal ini dilakukan supaya jika 

nanti menemui hal-hal yang belum ada keterangannya fungsi yang satunya 

adalah untuk menambah kekurangan dari bahan ajar yang satu tadi. 

Kemudian bahan ajar itu tidak hanya sebatas teksbook, melainkan juga 

mengenai isu-isu permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, 

sumber yang berasal dari internet dan sebagainya. Sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Ibu Uswatun Hasanah selaku guru mata pelajaran Fiqih: 

Selain menggunakan teksbook, mungkin saya menggunakan internet dan 

lingkungan dimana permasalahan-permasalahan Fiqih ditemukan. Jadi tidak 

hanya terpaku pada bacaan saja, tetapi siswa juga diajarkan tentang bagaimana 

cara untuk menganalisa.120 
 

             Berbeda dengan bahan ajar yang dihadirkan oleh Bapak Much. 

Saiful Islam selaku guru yang mengampu mata pelajaran Fiqih pula, bahan 

ajar yang beliau gunakan dalam kegiatan pembelajaran yaitu: 

Selama ini masih menggunakan teksbook dan kitab rujukan. Jadi, jika hanya 

mengandalkan teksbook atau buku pegangan saja muatan materinya mungkin 

                                                             
120 Lihat transkip 41/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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masih ringan. Jika siswa membahas mengenai permasalahan yang agak sulit 

digunakan kitab Fiqih rujukan, sehingga pengetahuan literatur siswa akan 

bertambah dengan sendirinya.121 
 

             Berbeda dengan bahan ajar yang dihadirkan oleh Ibu Rima 

Rahmawati selaku guru yang mengampu mata pelajaran Fiqih pula, bahan 

ajar yang beliau gunakan dalam kegiatan pembelajaran yaitu: 

Jika terdapat perbedaan dalam teksbook atau buku pegangan, digunakan 

sumber lain berupa internet. Biasanya anak sudah inisiatif sendiri jika terdapat 

kesenjangan antara bahan ajar yang satu dengan yang lain. Kemudian ada 
aplikasi berupa dokumen sendiri yang dapat dijadikan rujukan bagi siswa, 

sehingga siswa tidak hanya fokus kepada teksbook saja.122 
 

             Berbeda dengan bahan ajar yang dihadirkan oleh Ibu Hastutik 

Bayyinatur Rosyida selaku guru yang mengampu mata pelajaran Fiqih 

pula, bahan ajar yang beliau gunakan dalam kegiatan pembelajaran yaitu: 

Selain menggunakan teksbook atau buku pegangan. Siswa juga diharuskan 

untuk membeli buku. Tujuannya supaya nanti ketika ujian atau bahkan lulus 

siswa masih bisa belajar melalui buku tersebut. Sebab, ingatan seseorang itu 
terbatas, jika hanya mengandalkan pembelajaran di kelas saja, tetapi tidak ada 

rujukan yang bisa dibaca tetap saja siswa mudah lupa mengenai apa yang 

sudah dipelajari. Selain itu jika nanti siswa sudah ada di perguruan tinggi, buku 

tersebut masih tetap ada manfaatnya.123 
 

             Menurut pendapat dari Pipit Septiana Sholihah selaku siswi MAN 

2 Ponorogo, bahan ajar yang digunakan oleh guru yaitu: 

Biasanya guru mengajar dengan mengacu pada LKS, tetapi jika materi yang 

dibahas mengenai contoh kasus atau hal-hal diluar LKS biasanya yang 
digunakan berupa sumber yang berasal dari internet, terkadang guru juga 

menggunakan video jika waktu yang diperlukan untuk melakukan praktek 

dirasa kurang.124 
 

             Sedangkan menurut pendapat dari Sriningsih Setyawati selaku 

siswi MAN 2 Ponorogo, bahan ajar yang digunakan oleh guru yaitu: 

                                                             
121 Lihat transkip 42/W/30-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
122 Lihat transkip 43/W/01-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
123 Lihat transkip 44/W/01-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
124 Lihat transkip 45/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 



75 

 

 
 

Bahan ajar yang digunakan hanya dari LKS tidak pernah menggunakan bahan 

ajar yang lain.125 
 

             Selaras dengan yang diutarakan oleh guru, menurut pendapat dari 

Muhammad Mansyur Daroini selaku siswa MAN 2 Ponorogo, bahan ajar 

yang digunakan oleh guru yaitu: 

Sejauh ini yang digunakan guru yaitu ada sumber lain berupa buku rujukan. 

Jadi jika ada informasi mengenai materi yang belum ada pada LKS, guru 

biasanya menjelaskan lewat buku rujukan yang selalu dibawa ke kelas.126 
 

             Metode merupakan suatu jalan atau cara yang ditempuh oleh 

seorang guru dalam rangka mengkreasikan pembelajaran di kelas. Dalam 

salah satu metode yang ada pada 101 Active Learning dikenal sebuah 

metode yang dinakamakan Jigsaw Learning. Metode ini merupakan salah 

satu trobosan yang paling banyak digunakan. Cara pengaplikasiannya 

dengan membentuk kelas menjadi beberapa kelompok. Kemudian setelah 

kelas terbentuk menjadi beberapa kelompok, barulah diberikan materi 

sesuai dengan sub bab yang telah dibagi. Kemudian masing-masing 

kelompok mendiskusikan materi yang mereka dapat. Dan hasilnya akan 

ditulis pada lembar tertentu untuk kemudian dikomunikasikan kepada 

kelompok ahli. Dan akan terus berputar hingga semua kelompok 

mendapatkan informasi mengenai materi yang disampaikan oleh kelompok 

asal. 

             Cara ini dirasa efektif untuk diaplikasikan dalam pembelajaran di 

kelas. Sebab dengan cara yang demikian siswa menjadi lebih aktif dan 

banyak kontribusinya di dalam kelas. Selain itu, siswa akan dapat 

                                                             
125 Lihat transkip 46/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
126 Lihat transkip 47/W/09-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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memahami materi secara mandiri, kemudian melakukan analisa terhadap 

materi yang telah didiskusikan. Sehingga dengan kegiatan ini juga akan 

dapat membuat siswa berpikir kritis. Tetapi juga harus diperhatikan 

mengenai kondisi siswa yang akan diberi pembelajaran dengan 

menggunakan metode ini. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Uswatun 

Hasanah selaku guru mata pelajaran Fiqih: 

Biasanya yang saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran lebih kepada 

kelompok seperti jigsaw, ketika nanti diakhir kegiatan pembelajaran akan saya 

berikan penguatan. Selain itu menggunakan strategi tutor sebaya, yaitu siswa 

diibaratkan seperti guide yang menyampaikan materi dengan media peta 

konsep yang sebelumnya sudah dibuat. Dengan cara kelompok dan tutor 

sebaya ini biasanya siswa jauh lebih aktif dan banyak kontribusinya sebab 

siswa dapat memahami sendiri, menganalisa, kemudian mengkomunikasikan 

kepada temannya yang lain. Tetapi untuk yang kelas X masih sangat sulit jika 

diaplikasikan metode demikian, sehingga masih banyak menggunakan cara 

yang konvensional seperti cermah. Sebab mungkin masih masa-masa transisi 

sehingga masih harus banyak didampingi, terkadang pula jika diberikan 
instruksi juga masih bingung dengan maksud intruksi tersebut. Tetapi untuk 

yang kelas XI dan XII selalu memakai metode kelompok dan tutor sebaya 

tersebut sebab lebih efisien dan optimal untuk diterapkan.127 
 

             Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, peneliti 

menemukan bahwa dalam kegiatan pembelajaran guru menggunakan 

metode Jigsaw Learning dalam pembelajaran. Sebelumnya siswa duduk 

seperti biasa, kemudian guru membentuk kelas menjadi beberapa 

kelompok. Setelah kelompok terbagi, secara mandiri siswa membentuk 

bangku agar mudah melakukan diskusi kelompok. Ketika kegiatan diskusi, 

siswa saling melempar argumen dan bertanya kepada teman satu 

kelompoknya mengenai materi yang mereka dapatkan. 

             Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil diskusi yang 

maksimal. Jika ada materi yang dirasa siswa masih sangat sulit dan 

                                                             
127 Lihat transkip 48/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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diantara teman satu kelompok tidak ada yang memiliki solusi, baru mereka 

bertanya kepada guru supaya keterangan yang mereka berikan tidak salah. 

Dengan menggunakan metode ini, siswa lebih tergerak untuk 

berpartisipasi dalam pembelajaran.
128

 Kemudian setelah diskusi selesai, 

siswa melakukan kegiatan presentasi yang dinamakan dengan metode tutor 

sebaya. 

             Pelaksanaan metode tutor sebaya ini intinya sama saja dengan 

presentasi. Hanya saja jika biasanya presentasi dilakukan di depan kelas, 

dengan metode ini siswa diajak seperti sedang melakukan kegiatan tour, 

dan siswa yang menjadi pembicara diibaratkan seperti guide. Jadi siswa 

berputar ke masing-masing spot untuk mendapatkan penjelasan dari tutor-

tutor yang merupakan temannya sendiri. Seperti pada tempat wisata, pada 

masing-masing spot menyediakan berbagai macam materi yang berbeda. 

Sehingga seluruh siswa harus melaluinya untuk mendapatkan pemahaman 

materi yang mendalam.
129

 

             Sedangkan menurut Bapak Much. Saiful Islam selaku guru mata 

pelajaran Fiqih pula, metode yang digunakan dalam pembelajaran di kelas 

yaitu: 

Yang selalu yaitu metode tanya jawab, setiap masuk kelas selalu ada 

pertanyaan mengenai ketertiban ibadah siswa, dan terkadang mengenai 

permasalahan ibadah. Kemudian metode diskusi yang disesuaikan dengan 

materi pembelajaran yang disampaikan pada hari itu. Selanjutnya metode 

ceramah, yang selalu saya gunakan dalam pembelajaran, mungkin langsung 

berkaitan dengan materi atau mengenai penyelesaian permasalahan yang 

diangkat oleh siswa.130 
 

                                                             
128 Lihat transkip 13/O/09-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
129 Lihat transkip 14/O/09-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
130 Lihat transkip 49/W/30-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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             Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, peneliti 

menemukan bahwa dalam kegiatan pembelajaran guru menggunakan 

metode diskusi. Saat guru memasuki kelas, dan setelah dilakukan 

apersepsi kemudian guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok. 

Dalam kegiatan diskusi kelompok ini, masing-masing kelompok 

mendapatkan materi yang sama, dan hasil diskusi yang dilakukan tidak 

boleh menghasilkan jawaban yang sama. Sehingga siswa akan berpikir 

lebih mendalam mengenai materi yang diberikan. Selain itu, siswa juga 

disuruh membuat pertanyaan untuk kemudian dijawab oleh teman 

kelompoknya yang lain.
131

 

             Apabila masih ada materi yang dirasa sulit bagi siswa, maka guru 

menggunakan metode ceramah untuk memberikan arahan kepada siswa 

mengenai materi yang belum dipahami. Hal ini bertujuan supaya 

pemahaman siswa tidak berbelok dari materi yang sedang dibahas. 

Sehingga selain mengedepankan keaktifan siswa, guru juga tetap 

mengcover supaya siswa tetap memahami materi sesuai dengan 

jalurnya.
132

 Kemudian guru juga memberikan arahan secara langsung 

kepada kelompok yang masih merasa kebingungan. Karena dengan 

kondisi siswa yang berbeda-beda akan sulit jika tidak dilakukan 

pendampingan secara khusus.
133

  

             Selain itu, guru juga menilai keaktifan siswa melalui kontribusi 

siswa dalam diskusi kelompok. Dengan membawa buku penilaian, guru 

                                                             
131 Lihat transkip 15/O/09-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
132 Lihat transkip 16/O/09-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
133 Lihat transkip 17/O/09-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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berkeliling menuju kelompok-kelompok yang sedang melakukan diskusi, 

dari kegiatan itu guru menjadi tau mana siswa yang aktif dan mana yang 

tidak.
134

 Kemudian setelah diskusi selesai dilakukan, masing-masing 

kelompok menunjuk satu orang untuk melakukan presentasi. Presentasi ini 

gunanya untuk menyampaikan hasil diskusi yang telah dilakukan, selain 

itu untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain.
135

 

             Sedangkan menurut Ibu Rima Rahmawati selaku guru mata 

pelajaran Fiqih pula, metode yang digunakan dalam pembelajaran di kelas 

yaitu: 

Ada metode tanya jawab, diskusi, kemudian praktek (learning by doing), jadi 

kembali lagi disesuaikan dengan materi dan kondisi siswanya. Tetapi tetap 

diusahakan menggunakan pembelajaran yang bervariatif supaya siswa juga 

tergerak untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran.136 
 

             Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, peneliti 

menemukan bahwa dalam kegiatan pembelajaran, guru menggunakan 

metode yang bervariatif. Siswa disuruh untuk membaca terlebih dahulu 

materi yang akan dibahas. Dari materi yang dibahas tersebut, siswa bisa 

menanyakan hal-hal yang sekiranya masih sulit untuk dipahami, sehingga 

guru memberikan bimbingan secara langsung.
137

 Kemudian setelah siswa 

selesai membaca, guru baru menerangkan materi yang akan dibahas pada 

hari itu dengan menggunakan metode ceramah. Hal ini dilakukan sebab, 

muatan materi yang berat sehingga jika diserahkan sepenuhnya kepada 

siswa tidak akan berjalan secara optimal. 

                                                             
134 Lihat transkip 18/O/09-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
135 Lihat transkip 19/O/09-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
136 Lihat transkip 50/W/01-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
137 Lihat transkip 20/O/09-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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             Kembali lagi, metode yang akan digunakan tetap disesuaikan 

dengan materi dan juga kondisi siswa saat itu.
138

 Setelah guru menjelaskan 

tetapi masih ada siswa yang merasa kebingungan, guru menjelaskan secara 

pribadi kepada siswa yang bersangkutan. Sehingga siswa menjadi paham 

dengan materi yang dibahas.
139

 Selanjutnya, guru menunjuk siswa untuk 

maju dan mempresentasikan kembali apa yang telah dijelaskan oleh guru 

untuk membantu pemahaman siswa yang lain dan sebagai nilai keaktifan 

siswa. Maka dengan demikian, walaupun materi yang berat sekalipun, 

siswa akan tetap memahami dengan sebaik mungkin.
140

 

             Sedangkan menurut Ibu Hastutik Bayyinatur Rosyida selaku guru 

mata pelajaran Fiqih pula, metode yang digunakan dalam pembelajaran di 

kelas yaitu: 

Ada metode simulasi, diskusi kelompok, presentasi kemudian hafalan. Jadi 

siswa diajak untuk bisa bereksplorasi, tidak hanya sekedar membaca kemudian 

memahami sendiri. Tetapi siswa diajak untuk mampu menganalisis beberapa 

pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan materi pembelajaran. Dengan 

demikian, siswa akan berkembang dari segala aspek.141 
 

             Dari beberapa pernyataan yang telah disampaikan oleh guru 

tersebut, terdapat keterangan lain sebagai pendukung, yang didapat dari 

hasil dokumen.
142

 Kemudian terdapat keterangan lain yang mendukung 

pernyataan guru dan data dari hasil dokumen sebelumnya.
143

 

             Metode menjadi penting untuk diperhatikan, sebab penggunaan 

metode yang dipilih oleh guru akan sangat mempengaruhi kontribusi siswa 

                                                             
138 Lihat transkip 21/O/09-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
139

 Lihat transkip 22/O/09-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
140 Lihat transkip 23/O/09-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
141 Lihat transkip 51/W/01-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
142 Lihat transkip 08/D/09-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
143 Lihat transkip 09/D/09-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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dalam pembelajaran. Sejauh ini, dengan adanya kurikulum 2013, tuntutan 

pembelajaran menjadi lebih rumit. Serta, subjek yang akan menjalankan 

metode tersebut terlaksana sebagaimana mestinya adalah siswa. Sehingga 

penggunaan metode yang dapat menarik minat siswa sangat dianjurkan 

untuk dilaksanakan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pipit Septiana 

Sholihah selaku siswi MAN 2 Ponorogo: 

Sejauh ini metode yang digunakan guru masih sama, yaitu membentuk kelas 

menjadi beberapa kelompok. Jika biasanya dalam 1 bab materi per kelompok 

dibagi ke dalam 1 sub bab, ini 1 sub bab dibagi 1 kelas sehingga nanti jika 

masing-masing perwakilan kelompok presentasi, materi akan diulang-ulang 

hingga siswa paham. Jadi 1 sub bab untuk 1 kelas dan dibahas hingga semua 

memahami, jika sampai kelas selesai masih ada masalah dalam materi akan 

diberi penguatan oleh guru.144 
 

             Berbeda lagi dengan metode yang dilakukan oleh guru yang 

disampaikan oleh Sriningsih Setyawati selaku siswi MAN 2 Ponorogo, 

menurut penuturannya guru biasanya menggunakan metode sebagai 

berikut: 

Biasanya dimulai dengan berdo’a terlebih dahulu, salah satu memimpin do’a, 

yang memimpin yaitu ketua kelas atau wakilnya. Setelah berdo’a ada kegiatan 

tanya jawab mengenai ibadah yang dilakukan pada hari itu seperti sholat subuh 

dan sebagainya. Kemudian siswa disuruh hafalan dalil yang ada pada materi di 

hari itu, setelahnya siswa disuruh membaca materi yang akan dibahas. 

Kemudian kelas ditutup.145 
 

             Senada dengan yang dikatakan oleh guru, menurut Muhammad 

Mansyur Daroini selaku siswa MAN 2 Ponorogo, metode yang biasa guru 

gunakan dalam pembelajaran yakni: 

Membaca/memahami materi terlebih dahulu, kemudian guru menjelaskan 

terutama mengenai materi yang dirasa sulit bagi siswa. Kemudian dengan 

menggunakan metode presentasi, diskusi, dan praktek. Jadi kembali lagi 

menyesuaikan dengan materinya, jika ada materi yang bisa dilakukan praktek 

biasanya guru menggunakan metode praktek.146 

                                                             
144 Lihat transkip 52/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
145 Lihat transkip 53/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
146 Lihat transkip 54/W/09-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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             Selain penggunaan metode dalam pembelajaran, hal lain yang 

sangat penting untuk dihadirkan yaitu penggunaan media atau alat bantu. 

Media ini berfungsi untuk menyampaikan pembelajaran supaya tampak 

lebih nyata. Selain media yang sudah tersedia, ada juga media yang dalam 

menghadirkannya membutuhkan kreativitas tersendiri bagi siswa. Salah 

satunya yaitu pembuatan peta konsep. Dengan membuat peta konsep, 

siswa akan belajar secara mandiri. Selain itu, siswa akan belajar tentang 

bagaimana cara mengorganisasikan materi sesuai dengan pembagiannya. 

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Uswatun Hasanah selaku guru mata 

pelajaran Fiqih: 

Ketika dalam kelas saya menggunakan media, seperti contoh ketika materi 

sholat jenazah juga digunakan boneka, kain kafan maupun media-media lain 

yang mendukung. Kalau untuk proyektor hanya jarang digunakan mungkin 

hanya untuk meihat video praktek dan sebagainya. Sebab saya lebih suka 

menggunakan media yang melibatkan anak berkreasi seperti membuat peta 
konsep dan sebagainya. Karena dengan menulis, anak biasanya sudah belajar 2 

kali, mau tidak mau dengan tugas yang seperti itu mereka harus membaca jadi 

untuk media lebih kepada yang melibatkan kreativitas anak.147 
 

             Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, 

peneliti menemukan bahwa setelah kegiatan diskusi kelompok 

dilaksanakan, setiap kelompok membuat peta konsep sebagai hasil dari 

diskusi yang telah mereka laksanakan sebelumnya. Peta konsep ini selain 

berfungsi sebagai hasil diskusi, juga berfungsi sebagai media yang akan 

digunakan siswa untuk melakukan presentasi. Dengan membuat peta 

konsep, siswa akan belajar tentang bagaimana caranya bekerja sama, dan 

juga bagaimana caranya mengelompokkan materi dengan benar. Sehingga 

                                                             
147 Lihat transkip 55/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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dengan membuat media peta konsep ini, siswa akan belajar dengan lebih 

keras saat pelaksanaan diskusi.
148

 

             Selain dengan menghadirkan media dalam kelas, ada juga media 

yang digunakan di luar kelas. Hal ini berkaitan dengan kegiatan 

pendidikan apa yang dilaksanakan. Jika mungkin berkaitan dengan materi, 

maka media yang perlu dihadirkan harus ada dalam kelas. Namun jika 

kaitannya dengan menumbuhkan karakter dalam diri siswa, maka cukup 

diamati secara langsung ketika siswa tersebut berinteraksi dalam 

kehidupan sehari-hari, terutama yang masih ada dalam lingkup madrasah, 

sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Much. Saiful Islam selaku guru 

mata pelajaran Fiqih: 

Kalau untuk di kelas belum, tetapi jika di lingkungan atau langsung di alam 

medianya menyesuaikan. Misalkan ibadah sholat dzuhur, langsung medianya 

masjid. Siswa langsung dimonitoring mengenai pelaksanaan sholat yang ia 

lakukan mulai dari siswa masuk masjid sampai keluar lagi, jadi lebih kepada 

pembelajaran makna.149 
 

             Hampir senada dengan penuturan guru yang awal, menurut Ibu 

Rima Rahmawati selaku guru mata pelajaran Fiqih pula, media yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran yakni: 

Karena setiap kelas sudah disediakan LCD proyektor, yang selalu digunakan 

masih itu, untuk yang lain menyesuaikan. Sejauh ini media yang dipakai 

disesuaikan dengan praktek yang dijalankan. Misalnya praktek peradilan dan 

akad nikah, media yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan yang 

diperlukan pada saat praktek keduanya. Jadi ada yang sudah tersedia di kelas, 

ada yang siswa membawa sendiri dari rumah.150 
 

             Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, peneliti 

menemukan bahwa dalam kegiatan pembelajaran guru menggunakan 

                                                             
148 Lihat transkip 24/O/09-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
149 Lihat transkip 56/W/30-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
150 Lihat transkip 57/W/01-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 



84 

 

 
 

media berupa papan tulis. Pada saat pengamatan, materi yang disampaikan 

saat itu berupa perhitungan waris. Sehingga jika guru hanya menjelaskan 

mengenai perhitungannya, dan tidak menuliskan dalam papan tulis, siswa 

tidak akan dengan mudah memahami materi yang demikian sulit. 

Sehingga papan tulis dipilih sebagai media yang paling pas untuk 

digunakan dalam menyampaikan materi yang saat itu dibahas.
151

 

             Sedangkan menurut Ibu Hastutik Bayyinatur Rosyida selaku guru 

mata pelajaran Fiqih pula, media yang digunakan dalam pembelajaran 

yakni: 

Untuk media disesuaikan dengan metode yang digunakan dan materi yang 

dibahas. Misalkan dalam penggunaan metode simulasi, digunakan kartu soal, 

kartu reward dan punishment. Kemudian dengan metode yang lain, tetap 

digunakan media tetapi disesuaikan dengan muatan materi yang 

disampaikan.152 
 

              Bagi siswa, media merupakan salah satu alat pendukung yang 

bisa mengantarkan pada pemahaman pembelajaran. Sebab, kebanyakan 

siswa lebih suka melakukan praktek secara langsung jika dibandingkan 

dengan hanya disuruh mendengarkan. Bagi mereka, belajar sambil 

melakukan akan lebih membuat mereka ingat, dari pada hanya dengan 

menghafal penjelasan. Seperti yang dijelaskan oleh Pipit Septiana 

Sholihah selaku siswi MAN 2 Ponorogo: 

Ya, media yang digunakan disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. 

Tetapi tidak selalu sebab kebanyakan materinya lebih mengacu pada teori dari 

pada praktek. Sebelumnya saat pembelajaran mengenai cara perawatan jenazah 

guru juga menggunakan media berupa boneka, kain kafan, dan sebagainya. 

Jadi guru pernah menggunakan media tetapi tidak sering.153 
 

                                                             
151 Lihat transkip 25/O/09-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
152 Lihat transkip 58/W/01-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
153 Lihat transkip 59/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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             Sedangkan pada kelas yang lain, guru tidak pernah menggunakan 

media dalam pembelajaran. Hal ini disampaikan oleh Sriningsih Setyawati 

selaku siswi MAN 2 Ponorogo: 

Guru tidak pernah menggunakan media saat kegiatan pembelajaran, karena 

setiap kegiatan pembelajaran hanya digunakan untuk hafalan dan membaca 

materi jadi belum pernah praktek atau menggunakan media bantu yang lain.154 
 

             Senada dengan yang disampaikan oleh guru, menurut Muhammad 

Mansyur Daroini selaku siswa MAN 2 Ponorogo, media yang biasa 

dihadirkan guru dalam pembelajaran yakni: 

Media yang digunakan guru masih seputar papan tulis yang ada di kelas, 

kemudian LCD proyektor, maupun beberapa alat lain yang dibawa siswa untuk 
melakukan praktek.155 

 

             Dalam kegiatan pembelajaran satu hal lagi yang penting untuk 

dilakukan yaitu evaluasi atas proses pembelajaran. Evaluasi ini berfungsi 

untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Dalam kegiatan 

pembelajaran di satu semester biasanya guru melakukan evaluasi sebanyak 

2 pertemuan sekali. Hal ini dilaksanakan dengan melihat sejauh mana 

materi telah tersampaikan. Evaluasi ini yang kemudian diberi nama pre-

test. Selanjutnya setelah pre-test dilakukan, maka diadakan evaluasi 

lanjutan berupa post-test. Dalam post-test ini terdapat beberapa soal yang 

disesuaikan dengan kompetensi inti yang ada pada kurikulum 2013. 

Sehingga yang penting diperhatikan dalam diri siswa tidak hanya aspek 

kognitifnya saja, tetapi juga aspek yang lain. 

                                                             
154 Lihat transkip 60/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
155 Lihat transkip 61/W/09-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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             Kemudian, selain untuk melihat sejauh mana pemahaman siswa 

dalam hal kegiatan pembelajaran. Evaluasi ini penting dilakukan untuk 

membantu siswa belajar. Sehingga, siswa yang akan belajar tidak hanya 

dengan membaca materi, tetapi juga dengan belajar mengerjakan soal-soal 

yang ada. Yang nantinya pada saat ujian, siswa akan terbiasa dan mungkin 

tidak canggung lagi untuk mengikuti ujian yang selanjutnya. 

Sebgagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Uswatun Hasanah selaku guru 

mata pelajaran Fiqih: 

Biasanya setelah selesai kegiatan pembelajaran selalu dilakukan evaluasi, 

setiap 2 pertemuan sekali diberikan pre-test yang berupa pilihan ganda. Baru 

setelah itu diberikan post-test, untuk KD-1 biasanya berupa soal lisan, KD-2 

soal pilihan ganda dan KD-3 soal uraian. Lalu setelah itu dilakukan ulangan 

harian. Hal itu dilakukan untuk mengasah kemampuan berpikir siswa, jadi 

belajar tidak melulu dengan membaca, tetapi juga dengan belajar contoh-

contoh soal sehingga nantinya akan terbiasa dan hasilnya akan lebih baik. 

Format yang digunakan sudah menggunakan format kurikulum 2013.156 
 

             Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan di kelas, peneliti 

menemukan bahwa setelah kegiatan pembelajaran guru melakukan 

evaluasi berupa evaluasi lisan. Tujuannya yakni untuk mengukur sejauh 

mana pemahaman siswa setelah kegiatan pembelajaran dilakukan. 

Evaluasi ini dilaksanakan dengan memberikan pertanyaan kepada masing-

masing individu, serta masing-masing individu akan menjawab 

sebagaimana yang telah mereka pahami. Selanjutnya, apabila pernyataan 

yang diberikan oleh siswa masih dirasa kurang tepat, maka guru 

memberikan stimulus kepada siswa yang lain untuk menjawab dengan 

jawaban yang lebih tepat.
157

 

                                                             
156 Lihat transkip 62/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
157 Lihat transkip 26/O/09-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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             Sedangkan menurut Bapak Much. Saiful Islam selaku guru mata 

pelajaran Fiqih pula, kegiatan evaluasi pembelajaran yang dilakukan 

yakni: 

Untuk evaluasi menyesuaikan, tetapi saya lebih kepada evaluasi lisan. Yaitu 

siswa diberikan permasalahan untuk kemudian dijawab baru diberikan poin. 

Selain itu ada evaluasi hafalan dalil sesuai bab yang disampaikan. Jadi siswa 

wajib menghafalkan satu dalil yang ada di bab tersebut, jika siswa bisa 

menghafalkan akan diberikan poin.158 
 

             Sedangkan menurut Ibu Rima Rahmawati selaku guru mata 

pelajaran Fiqih pula, kegiatan evaluasi pembelajaran yang dilakukan 

yakni: 

Kalau untuk evaluasi setiap setelah pertemuan belum bisa dilaksanakan. 

Karena mengingat situasi dan kondisi, terkadang materi I dan II selesai baru 

dilaksanakan evaluasi berupa ulangan harian. Terkadang juga setelah materi I, 

II dan III tersampaikan baru bisa dilaksanakan evaluasi. Sebab guru terkadang 

ada halangan untuk masuk kelas, sehingga evaluasi yang dilaksanakan juga 

menyesuaikan, tetapi untuk format penilaiannya sudah menggunakan 

kurikulum 2013.159 
 

             Sedangkan menurut Ibu Hastutik Bayyinatur Rosyida selaku guru 

mata pelajaran Fiqih pula, kegiatan evaluasi pembelajaran yang dilakukan 

yakni: 

Kalau untuk formatnya sudah sesuai dengan format kurikulum 2013, hanya 

saja pelaksanaannya belum bisa dilakukan secara optimal. Jika ternyata 

terdapat kendala untuk masuk ke kelas, maka evaluasi juga tidak dapat 

dilakukan secara teratur. Intinya, kembali lagi pada keadaan lapangan, jika 

dirasa tidak bisa dilakukan secara optimal, maka menyesuaikan dengan 

keadaan lapangan.160 
 

             Selain bagi guru, evaluasi juga penting dilaksanakan untuk 

membina pemahaman materi siswa. Dengan adanya evaluasi, siswa juga 

akan terbiasa dengan beberapa contoh soal sehingga saat mengikuti 

ulangan-ulangan yang lain tidak merasa canggung. Menurut Pipit Septiana 

                                                             
158 Lihat transkip 63/W/30-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
159 Lihat transkip 64/W/01-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
160 Lihat transkip 65/W/01-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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Sholihah selaku siswi MAN 2 Ponorogo, evaluasi yang biasa diberikan 

oleh guru yakni: 

Kalau untuk evaluasi yang dilakukan setiap selesai kegiatan pembelajaran, 

tidak ada ukuran salah atau benarnya. Sebab siswa dibiarkan menjawab 

seadanya secara lisan seperti didebatkan, baru nanti selesai evaluasi tersebut 

guru meluruskan mana jawaban maupun penjelasan yang masih rancu. Jadi 

saat kegiatan evaluasi ini hampir semua siswa ngoceh sendiri-sendiri dengan 

pemahaman mereka masing-masing.161 
 

             Sedangkan menurut Sriningsih Setyawati selaku siswi MAN 2 

Ponorogo, hasil pembelajaran yang dilakukan oleh guru belum bisa 

mengantarkan kepada pemahaman materi. Seingga jika dilakukan 

beberapa evaluasi, perlu adanya kesadaran untuk belajar secara mandiri. 

Jika tidak demikian maka evaluasi yang dilakukan tidak akan 

mendapatkan hasil secara maksimal, sebagaimana yang ia ungkapkan: 

Jika ada evaluasi dan bagaimana hasilnya tergantung siswanya sendiri. Apabila 

siswa tidak belajar ya tidak bisa menjawab soal evaluasi dengan baik. Sebab 

jika mengandalkan penyampaian materi dari guru saja tidak bisa memahami 

materi dengan baik.162 
 

             Mengenai hasil dari evaluasi yang telah dilaksanakan, kembali lagi 

pada personality siswanya. Terkadang ada siswa yang senang dengan soal 

yang berupa menjelaskan atau uraian, terkadang juga ada siswa yang 

senang dengan pilihan ganda. Sehingga bagaimana hasil atas evaluasi yang 

dilakukan, erat kaitannya dengan bagaimana soal yang diberikan oleh 

guru. Sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Mansyur Daroini 

selaku siswa MAN 2 Ponorogo: 

Jika yang sifatnya masih satu waktu dalam artian setelah proses pembelajaran 

kemudian ditanya, saya bisa menjawab dengan baik. Tetapi jika yang sifatnya 

seperti ulangan harian dan sebagainya yang dilaksanakan minggu depan atau 

tidak satu waktu, biasanya saya perlu mempelajari kembali materi yang 

                                                             
161 Lihat transkip 66/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
162 Lihat transkip 67/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 



89 

 

 
 

sebelumnya telah dijelaskan. Sebab, beban pelajaran yang harus ditanggung 

juga sudah banyak, jadi tidak memungkinkan jika harus mengingat semuanya 

tanpa ada yang lupa.163 
 

             Senada dengan pernyataan yang disampaikan sebelumnya bahwa 

bagaimana hasil evaluasi itu tergantung dari jenis evaluasi seperti apa yang 

diberikan oleh guru. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pipit Septiana 

Sholihah selaku siswi MAN 2 Ponorogo: 

Kalau evaluasinya seperti mengerjakan soal saya tidak terlalu suka, sebab 

membutuhkan pemahaman sendiri lewat buku. Tapi kalau evaluasinya seperti 

lisan dan debat saya tidak merasa keberatan, sebab bisa bebas berekspresi 
mengenai pemahaman materi yang diajarkan saat kegiatan pembelajaran.164 

 

             Berbeda dengan pernyataan sebelumnya, ada kelas yang setiap 

pertemuan tidak mengadakan evaluasi. Hanya mengandalkan pada ujian 

yang dilakukan oleh sekolah secara serentak. Sehingga siswa juga kurang 

terbiasa dengan adanya evaluasi-evaluasi yang ada. Dalam kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan setiap hari hanya mengandalkan pada 

penyampaian materi pembelajaran. Sebagaimana yang disampaikan oleh 

Sriningsih Setyawati selaku siswi MAN 2 Ponorogo: 

Guru jarang memberikan evaluasi dan hampir tidak pernah selain ulangan 

harian, middle, maupun ulangan semester. Jadi saat kegiatan pembelajaran ya 

hanya fokus ke materi saja sampai selesai.165 
 

             Mengenai berhasil tidaknya hasil evaluasi yang dilakukan, 

kembali lagi kepada bagaimana guru dan soal yang diberikan. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Mansyur Daroini selaku 

siswa MAN 2 Ponorogo: 

Tergantung bagaimana muatan evaluasinya, jika yang membutuhkan banyak 

penjabaran saya tidak suka. Tetapi yang berbentuk pilihan ganda atau lisan 

                                                             
163 Lihat transkip 68/W/09-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
164 Lihat transkip 69/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
165 Lihat transkip 70/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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saya tidak masalah. Sebab, tipe siswa itu berbeda-beda, ada yang suka dengan 

sesuatu yang rumit dan ada yang suka dengan sesuatu yang simpel.166 
 

             Sebelum melaksanakan sebuah kegiatan pembelajaran, biasanya 

guru membuat perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran ini yang 

kemudian disebut dengan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). 

Dalam RPP diatur beberapa hal yang menjadi pedoman dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran, diantaranya: kompetensi inti, 

kompetensi dasar, indikator, tujuan, alokasi waktu, materi, media, metode, 

bahan ajar, evaluasi, penilaian dan lain sebagainya. RPP yang digunakan 

masing-masing guru saat ini menyesuaikan dengan format yang ada pada 

kurikulum 2013.  

             Dalam pelaksanaan pembelajaran, RPP yang dirancang oleh guru 

tetap melihat kembali kepada padatnya materi. Jika memungkinkan akan 

digunakan metode, dan jika tidak memungkinkan akan dijelaskan 

langsung oleh guru. Intinya tetap diusahakan untuk sesuai dengan yang 

telah direncanakan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Uswatun 

Hasanah selaku guru mata pelajaran Fiqih: 

Dalam pelaksanaannya tergantung kepadatan materi yang akan dibahas, 

sebelum itu juga melihat alokasi waktu terlebih dahulu. Jika materi yang akan 
disampaikan banyak, maka digunakan metode jigsaw dan tutor sebaya. Jika 

materi yang akan disampaikan lebih sedikit, maka akan dijelaskan langsung 

baru kemudian diberikan contoh kasus. Sehingga siswa akan tetap bisa 

menganalisa dan aktif dalam pembelajaran.167 
 

             Senada dengan pernyataan sebelumnya, pelaksanaan RPP kembali 

lagi disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Tetapi juga tetap 

dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah dirancang. Sebagaimana yang 

                                                             
166 Lihat transkip 71/W/09-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
167 Lihat transkip 72/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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dijelaskan oleh Bapak Much. Saiful Islam selaku guru mata pelajaran 

Fiqih: 

Menyesuaikan dengan materi yang disampaikan, jika memungkingkan tetap 

dilaksanakan sesuai dengan RPP yang telah dirancang. Jika sulit menyesuaikan 

atau ada kendala tertentu disampaikan apa adanya, karena terkadang rencana 

tidak sesuai dengan keadaan lapangan. Tetapi, tetap diusahakan sesuai dengan 

yang telah dirancang.168 
 

             Sedikit berbeda dengan pernyataan sebelumnya, pelaksanaan RPP 

tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya, minimal mengenai kompetensi 

inti yang telah tertulis. Selanjutnya yang sama yaitu dalam hal 

tersampaikannya komponen RPP secara keseluruhan melihat kembali 

keadaan lapangan, seperti apa kondisinya dan bagaimana menyikapinya. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Rima Rahmawati selaku guru mata 

pelajaran Fiqih: 

Pelaksanannya diusahakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, jadi aspek-

aspek kecil dalam KI dan KD diusahakan wajib tersampaikan. Seperti dalam 

KI-1 mengenai kompetensi religius siswa, sebelum kegiatan pembelajaran 

dimulai siswa diajak berdo’a terlebih dahulu supaya aspek religius siswa juga 

terpenuhi. Kemudian pelaksanaan yang selanjutnya seperti inti pembelajaran 

diusahakan sesuai dengan apa yang telah dirancang, jika nanti ada kendala baru 

menyesuaikan dengan kondisi kelas.169 
 

             Senada dengan pernyataan sebelumnya, pelaksanaan RPP kembali 

lagi disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Tetapi juga tetap 

dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah dirancang. Sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Ibu Hastutik Bayyinatur Rosyida selaku guru mata 

pelajaran Fiqih: 

Diusahakan sama seperti yang telah dirancang, apabila tidak terjadi kendala 

dalam pelaksanaannya. Jadi penggunaan metode disesuaikan dengan materi, 

dan kondisi yang terjadi. Dan bagaimana prosesnya atau alur pembelajaran dari 

                                                             
168 Lihat transkip 73/W/30-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
169 Lihat transkip 74/W/01-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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awal sampai akhir, kembali lagi menyesuaikan pada materi. Yang namanya 

rencana pasti ada lika likunya, tidak selalu berjalan mulus.170 
 

             Dari beberapa pernyataan yang telah disampaikan oleh guru 

tersebut, terdapat keterangan lain sebagai pendukung, yang didapat dari 

hasil dokumen.
171

 

             Di MAN 2 Ponorogo, kesadaran guru akan kesiapan yang perlu 

diperhatikan dalam proses pembelajaran terbilang cukup baik. Sebab, 

hampir semua guru kesiapannya dalam proses pembelajaran cukup 

mengantarkan siswa kepada pemahaman materi. Hal ini pula sebab adanya 

kontribusi dari MAN 2 Ponorogo sendiri dalam membekali serta 

mendampingi para guru untuk terus berkembang. Sehingga guru pula akan 

terus belajar dan meningkatkan cara pembelajaran yang dilakukan. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Taufik Effendi selaku waka 

kurikulum MAN 2 Ponorogo: 

Kalau seperti metode, media, bahan ajar dan evaluasi semuanya sudah 

menerapkan dan selalu ada monitoring dari pengurus sendiri. Jadi kinerja guru 

dapat tercover, selain itu kami juga memberikan jurnal supaya guru dapat 

mempelajari sistem-sistem pembelajaran melalui jurnal tersebut. Jadi tidak 

serta merta semuanya diserahkan ke guru, alias tetap ada pendampingan dari 

pengurus.172 
 

             Guna membangun serta mengembangkan cara mengajar guru, 

MAN 2 Ponorogo selalu memberikan pendampingan bagi para guru. 

Pendampingan ini penting dilakukan guna memberikan monitoring serta 

evaluasi kepada para guru supaya lebih bersemangat lagi dalam 

mengkreasikan pembelajaran. Diantara bentuk pendampingan yang 

                                                             
170 Lihat transkip 75/W/01-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
171 Lihat transkip 10/D/16-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
172 Lihat transkip 76/W/30-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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dilakukan oleh MAN 2 Ponorogo yakni dengan diadakannya Workshop 

Implementasi Kurikulum 2103. Tujuan dari diadakannya workshop ini 

adalah untuk mengenalkan kepada setiap guru mengenai kurikulum 2013, 

sebab workshop ini dilaksanakan diawal MAN 2 Ponorogo menggunakan 

kurikulum 2013. 

             Kemudian bentuk pendampingan lain yang dilakukan oleh MAN 2 

Ponorogo yakni dengan adanya Workshop Peningkatan Mutu Pendidikan. 

Workshop ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari adanya kurikulum 

2013. Sehingga setelah guru terbiasa dengan adanya kurikulum 2013, 

maka dilakukan peningkatan mutu pendidikan, supaya kurikulum 2013 

tetap berkembang dan bisa lebih baik lagi. Kemudian pendampingan di 

tahun berikutnya berupa penyusunan soal HOTS (High Order Thinking 

Skill). Penyusunan soal ini berguna untuk membekali guru dalam rangka 

mengembangkan cara berpikir kritis siswa. 

             Selanjutnya, pendampingan lain yang dilakukan oleh MAN 2 

Ponorogo yakni dengan mengadakan pelatihan Quiziz, yaitu pelatihan 

mengenai aplikasi online yang bisa diterapkan dalam memberikan evaluasi 

pembelajaran kepada siswa. Selain itu demi mendukung terlaksananya 

aplikasi Quiziz yang akan datang akan dipasang intranet guna menunjang 

pembelajaran ke arah yang lebih baik lagi. Sebagaimana yang disampaikan 

oleh Bapak Taufik Effendi selaku waka kurikulum MAN 2 Ponorogo: 

Kalau berbicara mengenai perkembangan mengajar tergantung personality 

guru itu sendiri, sebab passion masing-masing guru berbeda-beda. Tetapi kami 

selalu mendampingi para guru supaya berkembang secara menyeluruh. Di awal 

kami mengadakan Workshop Implementasi K-13, kemudian Workshop 

Peningkatan Mutu Pendidikan, selanjutnya Workshop Penyusunan Soal HOTS, 
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kemudian Workshop Program SKS, kemudian Pelatihan Quiziz. Sebelumnya 

kami menambahkan sarpras seperti proyektor dan sebagainya. Yang akan 

datang, segera kami menggunakan intranet untuk mendukung pelaksanaan 

Quiziz bagi guru. Sehingga memudahkan bagi kami pula untuk melakukan 

pengecekan terhadap hasil kinerja maupun hasil ulangan guru, nantinya 

masing-masing kelas akan dipasang CCTV. Jadi selalu ada pembinaan dan 

pendampingan bagi guru, sehingga perkembangan pembelajaran akan 

menyeluruh.173 
 

             Berbekal visi misi yang menjadi pedoman serta tenaga pendidik 

dan kependidikan yang kompeten, mampu mengantarkan MAN 2 

Ponorogo menuju pengembangan yang lebih baik. Hadirnya kurikulum 

2013 dalam dunia pendidikan di MAN 2 Ponorogo sejauh ini, mampu 

mengantarkan guru pada pengembangan pembelajaran. Trobosan demi 

trobosan yang dilakukan oleh MAN 2 Ponorogo demi membekali guru 

tentunya sangat bervariatif. Mulai dari kegiatan workshop, pelatihan-

pelatihan, praktikum serta masih banyak lagi. Sehingga secara berkala 

selalu dilakukan perkumpulan untuk mengembangkan kompetensi masing-

masing guru.  

             Selama proses pendampingan ini, selalu terdapat hasil yang bisa 

dilihat dalam praktek mengajar guru. Guru mulai menggunakan metode 

yang sesuai dengan kurikulum 2013, kemudian bahan ajar yang digunakan 

juga bervariatif. Selain itu, media yang digunakan dalam menyampaikan 

pembelajaran juga tidak melulu yang ada pada kelas. Kemudian evaluasi 

yang digunakan juga memperhatikan berbagai aspek kompetensi siswa, 

tidak hanya terbatas pada aspek kemampuannya saja. Walaupun dalam 

implementasinya tidak semua guru dituntut, melainkan menyesuaikan 

                                                             
173 Lihat transkip 77/W/30-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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keadaan guru akan segera menggunakan format-format berikut, atau 

menggunakannya secara bertahap. 

             Jika ditarik kesimpulan, dari segi kesiapan mengajar yang berupa 

kesiapan bahan ajar, metode, media serta evaluasi. Setiap guru sudah 

berkembang dan menggunakan yang tersebut tadi sesuai dengan amanat 

kurikulum 2013. Tetapi masih ada juga yang menyesuaikan, dalam artian 

masih terus belajar untuk menggunakannya. Sebab, jika dipaksa hasilnya 

malah tidak bisa optimal. Sehingga terkadang menggunakan cara yang 

konvensional dan terkadang menggunakan cara yang bervariatif. Intinya, 

sebagian besar guru sudah berhasil dalam mengimplementasikan 

kurikulum 2013, dan sebagian kecil masih menyesuaikan dengan 

kemampuannya masing-masing. 

2. Implikasi Kurikulum 2013 Terhadap Motivasi Mengajar di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Ponorogo 

             Jika dibandingkan antara kurikulum yang dulu dengan yang 

sekarang dalam hal hasil belajar siswa. Dilihat dari aspek kognitif, 

mungkin secara keseluruhan masih unggul siswa yang menggunakan 

kurikulum yang dulu. Sebab, penekanannya memang hanya supaya guru 

mengajar dan siswa memahami. Berbeda dengan siswa yang mengikuti 

kurikulum yang sekarang. Mungkin tingkat kognitifnya lebih rendah jika 

dibandingkan dengan yang dulu. Namun, siswa yang sekarang justru 

keunggulannya lebih banyak, mulai dari segi keaktifan, karakter, tanggung 
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jawab dan sebagainya. sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Uswatun 

Hasanah selaku guru mata pelajaran Fiqih: 

Kalau dari segi kognitif saja, jauh lebih baik yang dulu. Karena anak yang 

sekarang keunggulannya tidak hanya dari kognitif saja, mungkin keaktifan, 

karakter dan tanggung jawab lebih pada keunggulan anak yang sekarang. Jadi 

kalau dibilang unggul yang mana jawabannya sama saja hanya beda ranah 

kemampuannya.174 
 

             Senada dengan pernyataan sebelumnya, hasil belajar siswa yang 

dulu dengan yang sekarang memiliki keunggulan dari seginya masing-

masing. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Much. Saiful Islam 

selaku guru mata pelajaran Fiqih: 

Sama saja, hanya saja perbedaannya terletak pada potensi yang dimiliki siswa. 

Jika dulu siswa unggul dalam hal akhlak dan kognitif, siswa sekarang lebih 

unggul dalam hal IPTEK dan praktek. Sebab menurut saya siswa yang dulu itu 

jauh lebih ta’dim kepada guru dibandingkan sekarang, tetapi untuk sekarang 

siswa lebih unggul dalam hal yang lain salah satunya teknologi.175 
 

             Sama dengan pernyataan sebelumnya, hasil belajar siswa yang 

dulu dengan yang sekarang memiliki keunggulan dari seginya masing-

masing. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Rima Rahmawati selaku 

guru mata pelajaran Fiqih: 

Sepertinya keunggulannya sama saja, hanya yang membedakan pada aspek 
kemampuannya. Jika dulu teknologi belum terlalu canggih, bahan ajar yang 

digunakan hanya teksbook dan metode mengajarnya hanya menggunakan 

ceramah, jadi mau tidak mau siswa harus belajar sehingga yang unggul lebih 

kepada aspek kognitifnya. Berbeda dengan siswa yang sekarang, karena 

teknologi semakin canggih jadi jika ada materi atau tugas yang sukar, 

kebanyakan siswa jauh lebih memilih menggunakan teknologi dibandingkan 

dengan belajar langsung. Sehingga perkembangannya lebih kepada kreativitas 

dan praktek.176 
 

              Senada dengan pernyataan sebelumnya, hasil belajar siswa yang 

dulu dengan yang sekarang memiliki keunggulan dari seginya masing-

                                                             
174 Lihat transkip 78/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
175 Lihat transkip 79/W/30-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
176 Lihat transkip 80/W/01-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 



97 

 

 
 

masing. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Hastutik Bayyinatur 

Rosyida selaku guru mata pelajaran Fiqih: 

Untuk hasilnya ada keunggulannya sendiri-sendiri. Jika dilihat dari sisi kognitif 

lebih baik yang dulu. Sebab, anak belajar dengan sungguh-sungguh materi 

yang dijelaskan. Jika sekarang melihat kembali pada keadaan siswa. Ada siswa 

yang kognitifnya sangat bagus, ada siswa yang kognitifnya jauh dari kata 

bagus, jadi ada kesenjangan yang agak kontras. Tetapi, jika dilihat secara 

menyeluruh perkembangan siswa yang sekarang lebih spesifik kepada 

keaktifan serta proses belajarnya.177 
 

             Dari beberapa pernyataan yang telah disampaikan oleh guru 

tersebut, terdapat keterangan lain sebagai pendukung, yang didapat dari 

hasil dokumen.
178

 

             Tujuan pembelajaran yakni suatu pedoman yang dijadikan 

penunjuk arah mengenai bagaimana seorang siswa akan memenuhi 

beberapa target tertentu. Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Diantaranya yaitu dengan menggunakan 

cara yang bervariatif serta cara konvensional. Dengan metode yang 

bervariatif siswa akan terbina untuk memahami, menganalisa, serta lebih 

aktif dalam proses pembelajaran. Sehingga dengan cara yang demikian 

tujuan pembelajaran akan lebih mudah tersampaikan. Berbeda dengan cara 

yang konvensional, dengan cara konvensional, siswa kurang bisa 

berkontribusi dalam pembelajaran sehingga dalam menyampaikan tujuan 

pembelajaran pun lebih sulit tercapai. Seperti yang disampaikan oleh Ibu 

Uswatun Hasanah selaku guru mata pelajaran Fiqih: 

Kalau untuk tujuan lebih mudah tersampaikan jika menggunakan metode yang 

bervariatif. Sebab, dengan metode yang bervariatif tersebut anak akan terbina 

untuk memahami dan menganalisa hal-hal yang mungkin masih baru, selain itu 

                                                             
177 Lihat transkip 81/W/01-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
178 Lihat transkip 11/D/16-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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anak akan tertantang untuk aktif dalam kelas. Jika memang saat memahami 

merasa kesulitan akan diberikan penguatan. Tetapi jika dengan cara yang 

konvensional anak akan susah berkembang pemahamannya sebab hanya 

menunggu untuk dijelaskan dan kurang bisa berkontribusi.179 
 

             Sedikit berbeda dengan pernyataan sebelumnya. Bahwasannya 

antara metode yang bervariatif maupun konvensional sama-sama bisa 

mengantarkan pada tujuan pembelajaran. Sebab, kembali lagi hal ini 

merupakan tugas dari guru itu sendiri. Sehingga dengan cara yang seperti 

apapun, tercapainya tujuan pembelajaran tergantung dari bagaimana cara 

guru mengkreasikan pembelajaran. Sebagaimana yang disampaikan oleh 

Bapak Much. Saiful Islam selaku guru mata pelajaran Fiqih: 

Antara cara konvensional dan bervariatif berjalan beriringan, adakalanya 
dengan cara konvensional tujuan pembelajaran bisa tercapai. Adakalanya 

dengan variasi pembelajaran tujuan juga bisa tercapai. Sebab kembali lagi 

kepada cara guru membangkitkan siswanya, selain itu tergantung kepada 

kondisi siswa juga saat itu.180 
 

             Sedikit berbeda dengan pernyataan sebelumnya. Bahwasannya 

antara metode bervariatif maupun konvensional sama-sama bisa 

mengantarkan pada tujuan pembelajaran. Hanya saja yang membedakan 

adalah pada saat pemberian tugas individu. Hal ini disebabkan ketika 

pemberian tugas inidivdu siswa akan belajar secara mandiri. Berbeda 

dengan ketika kelas dibagi menjadi beberapa kelompok, biasanya yang 

memiliki kontribusi dalam kelompok hanya itu-itu saja. Sehingga 

terkadang penggunaan metode kurang bisa mengantarkan pada tercapainya 

tujuan pembelajaran. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Rima 

Rahmawati selaku guru mata pelajaran Fiqih: 

                                                             
179 Lihat transkip 82/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
180 Lihat transkip 83/W/30-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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Keduanya bisa, hanya menurut saya yang lebih efektif adalah pada saat 

pemberian tugas individu. Sebab dengan demikian semua siswa akan belajar. 

Berbeda dengan ketika diskusi kelompok, yang rajin atau yang bisa biasanya 

yang mengerjakan sedangkan yang lain terkadang hanya ikut nama. Jadi lebih 

tercapai jika menggunakan metode bervariatif yang melibatkan personality 

siswa.181 
 

             Hampir sama dengan pernyataan yang awal, bahwasannya tujuan 

pembelajaran akan mudah tercapai dengan menggunakan metode yang 

bervariatif. Sebab dengan penggunaan metode yang bervariatif, siswa akan 

mampu bereksplorasi dengan cara yang mereka bisa. Jika dengan cara 

yang konvensional siswa hanya duduk dan mendengarkan. Dengan 

penggunaan metode yang bervariatif ini siswa akan melakukan olah badan, 

pikiran dan kreativitas. Sehingga tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

juga menyeluruh. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Hastutik 

Bayyinatur Rosyida selaku guru mata pelajaran Fiqih: 

Menurut saya yang dengan metode variatif, sebab dengan demikian siswa 

dapat bereksplorasi. Jika dulu siswa hanya duduk dan mendengarkan, sekarang 

siswa lebih banyak melakukan olah pikiran, olah badan dan olah kreativitas. 

Sehingga ketika misalkan digunakan metode seperti simulasi, siswa akan 

terbiasa untuk berproses, sehingga tujuan pembelajaran pun akan mudah 

tercapai.182 
 

             Pemahaman materi yang baik dalam diri siswa merupakan harapan 

yang ingin dicapai oleh guru. Sebab, berhasil atau tidaknya guru dalam 

mengajar tergantung pada apakah siswa dapat memahami apa yang 

disampaikan oleh guru dengan baik. Namun hal ini menjadi sebuah 

problematika jika pada kenyataannya kegiatan belajar mengajar yang 

dilakukan oleh guru kurang bisa mengantarkan pada pemahaman materi. 

                                                             
181 Lihat transkip 84/W/01-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
182 Lihat transkip 85/W/01-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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Sehingga guru harus memiliki trobosan lain guna membuat siswa 

memahami materi yang disampaikan. 

             Sejauh ini, kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

kurang dapat mengantarkan siswa kepada pemahaman materi. Sebab, 

biasanya kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru membutuhkan 

jam yang lebih lama, apalagi jika materi yang disampaikan masuk kepada 

kategori materi yang kompleks. Sehingga, siswa harus bekerja keras 

kembali untuk melakukan review atau belajar kembali di rumah. Jika tidak 

demikian, maka akan lebih sulit untuk memahami materi yang 

disampaikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pipit Septiana Sholihah 

selaku siswi MAN 2 Ponorogo: 

Jika hanya mengandalkan di kelas saja tanpa direview kembali menurut saya 

masih kurang. Sebab biasanya ketika materi belum selesai disampaikan 

waktunya sudah habis. Jadi dengan waktu yang tersedia masih kurang untuk 

menyampaikan materi yang begitu kompleks. Sehingga jika di rumah tidak 

melakukan review materi akan sangat sulit untuk memahami atau mengingat 

materi yang disampaikan di kelas.183 
 

             Senada dengan keterangan sebelumnya, paham tidaknya siswa 

mengenai materi tergantung pada bagaimana siswa memahami secara 

mandiri mengenai materi yang telah disampaikan. Sebab, jika hanya 

mengandalkan pembelajaran di kelas akan sangat sulit untuk memahami 

materi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sriningsih Setyawati selaku 

siswi MAN 2 Ponorogo: 

Kalau tidak dibarengi dengan belajar sendiri tidak akan paham. Sebab di kelas 

sulit memahami materi dengan cara mengajar yang dilakukan guru. Jadi untuk 

memahami materi secara mendalam dengan belajar sendiri di rumah. Atau 

membaca lagi materi yang telah dibaca di kelas.
184 

                                                             
183 Lihat transkip 86/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
184 Lihat transkip 87/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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             Sedikit berbeda dengan yang disampaikan di atas, bahwasannya 

dengan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik akan mengantarkan 

pada pemahaman materi yang baik. Kuncinya adalah jika belum paham 

jangan sungkan untuk bertanya mengenai materi yang masih dirasa sulit 

untuk dipahami. Dan jika setelah bertanya dan setelah dijelaskan belum 

paham juga maka di luar kegiatan pembelajaran masih belum bisa 

memahami materi dengan baik. Maka bisa bertanya kepada teman, tokoh 

agama dan sebagainya. sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad 

Mansyur Daroini selaku siswa MAN 2 Ponorogo: 

Sejauh ini jika mengikuti pembelajaran dengan baik, saya bisa memahami 

materi yang dibahas dalam kelas. Tetapi jika materinya sulit dan butuh 

pemahaman mendalam biasanya saya bertanya kepada guru mengenai apa yang 

belum saya pahami. Tetapi, bertanya itu pula ada etikanya, sehingga jika sudah 

dijelaskan kembali oleh guru lalu saya belum memahami maka saya bertanya 

kepada teman, jika masih belum jelas saya bertanya kepada kyai, guru ngaji 

dan sebagainya.185 
 

             Tujuan pembelajaran merupakan harapan yang ingin dicapai pada 

diri peserta didik. Tidak hanya melalui metode maupun cara yang 

digunakan guru dalam mengkreasikan pembelajaran melainkan juga 

dengan penugasan. Tugas yang diberikan oleh guru biasanya dapat 

dijadikan patokan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi tercapai 

tidaknya tujuan pembelajaran yang dilakukan guru dapat dilihat melalui 

hasil penugasan yang diberikan. Intinya bisa tidaknya siswa dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan akan menunjukkan kualitas mengajar 

yang dilakukan oleh guru. 

                                                             
185 Lihat transkip 88/W/09-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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             Selama satu semester setidaknya ada 3 jenis penugasan yang 

diberikan oleh guru, diantaranya prortofolio, praktek dan tugas terstruktur. 

Sedangkan salah satu pengaplikasiannya yaitu siswa diberikan tugas 

berupa soal untuk kemudian dijawab oleh dirinya sendiri maupun oleh 

temannya. Selain itu ada penugasan berupa peta konsep , kemudian tugas 

praktek dalam bentuk video dan masih banyak lagi. Dari sekian banyak 

penugasan yang diberikan, semuanya mengandung unsur membuat siswa 

mandiri serta kreatif. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Uswatun 

Hasanah selaku guru mata pelajaran Fiqih: 

Dalam satu semester ada 3 tugas yang diberikan, yaitu portofolio, praktek dan 

tugas terstruktur. Seringnya siswa diberikan tugas berupa membuat soal 

kemudian dijawab sendiri, membuat teka teki silang kemudian dijawab oleh 

temannya. Kemudian yang tidak kalah penting membuat peta konsep saat akan 

membahas materi, anak diajak berpikir kompleks dengan mengkreasi sebaik 

yang mereka bisa. Ketika ada materi yang berbau praktek seperti contoh akad 

nikah, diberikan tugas berupa video. Jadi siswa yang menjadi aktor sekaligus 

kreator sehingga siswa tau bagaimana caranya berproses dan mengkreasikan 

atau menghasilkan suatu karya.186 
 

             Terdapat berbagai macam variasi dalam hal penugasan yang 

dilakukan oleh guru MAN 2 Ponorogo. Sehingga bukan berarti dengan 

berbeda-bedanya penugasan menunjukkan pada sesuatu yang negatif. 

Justru dengan adanya perbedaan dalam segi penugasan mampu 

menunjukkan ragam dalam bidang mengajar. Sebagaimana penugasan 

yang diberikan oleh  Bapak Much. Saiful Islam selaku guru mata pelajaran 

Fiqih: 

Pertama, tugas membaca materi yang dibahas, supaya ketika kegiatan 

pembelajaran siswa sudah memiliki modal. Kedua, tugas menghafal dalil yang 

ada pada materi yang dibahas, siswa disilahkan memilih satu dalil atau kadang 

ditentukan supaya tergerak untuk membaca ayat-ayat Al-Qur’an. Ketiga, siswa 

diberikan tugas yang berkaitan dengan moral seperti contoh izin kepada kedua 

                                                             
186 Lihat transkip 89/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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orang tua apabila hendak berangkat sekolah. Di pertemuan selanjutnya akan 

ditanya sudah dilaksanakan atau belum, jika belum akan diberikan peringatan 

sehingga siswa benar-benar melaksanakan, dari hal tersebut siswa akan terbiasa 

untuk membentuk akhlak yang baik. Keempat, siswa diberikan tugas 

mengkhatamkan Al-Qur’an yang masing-masing juz akan dibagi untuk dibahas 

masing-masing siswa dalam kelas dan diberi waktu 2-3 minggu. Jika sudah 

khatam, diulangi lagi minggu berikutnya dan dilakukan rolling mengenai juz 

yang akan dibaca dan terus berulang setiap selesai khatam. Hingga sekarang 

ada kelas yang sudah khatam sampai 9 kali, hal ini guna menggerakkan siswa 

supaya membudayakan membaca Al-Qur’an.187 
 

             Ragam dalam memberikan penugasan tetap didasarkan pada 

amanat kurikulum 2013. Sehingga meskipun antara guru yang satu dengan 

guru yang lain berbeda dalam hal pelaksanaannya, tujuannya tetaplah 

sama. Sebagaimana penugasan yang diberikan oleh Ibu Rima Rahmawati 

selaku guru mata pelajaran Fiqih: 

Tugas yang biasa diberikan yaitu mengerjakan LKS, itu yang selalu. Kemudian 

ada lagi membuat makalah berkaitan dengan materi yang dibahas, supaya 

siswanya juga mau membaca secara tidak langsung, baru setelahnya 

dipresentasikan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Selain itu juga 

pernah ada tugas literasi, jadi siswa diberikan contoh kasus misalkan mengenai 

bab zina, siswa disuruh ke perpus untuk mencari buku atau kitab yang 

berkaitan dengan hukum zina dari segi hukum Negara maupun hukum agama 
dan hukuman yang diberikan atas pelaku zina. Jadi tugas yang diberikan tidak 

terbatas di kelas, di rumah, tetapi juga di perpustakaan. Karena itu merupakan 

suatu trobosan supaya siswa juga mau untuk ke perpus, tidak hanya 

mengandalkan teknologi saja.188 
 

             Padat atau tidaknya suatu penugasan yang diberikan oleh guru 

dapat mempengaruhi psikologis siswa dalam kelas. Sehingga ketika 

memberikan penugasan kepada siswa perlu diketahui apakah siswa 

tersebut merasa keberatan atau tidak. Jadi, dalam memberikan penugasan 

perlu memandang apakah dengan penugasan yang banyak keesokan 

harinya siswa dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik. 

                                                             
187 Lihat transkip 90/W/30-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
188 Lihat transkip 91/W/01-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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Sebagaimana penugasan yang diberikan oleh Ibu Hastutik Bayyinatur 

Rosyida selaku guru mata pelajaran Fiqih: 

Untuk tugasnya dalam kurikulum 2013 tidak sepadat yang dulu, sebab beban 

belajar anak di sekolah sudah banyak. Sehingga jika anak terlalu diberikan 

tugas, maka untuk besoknya akan mengakibatkan anak tidak optimal dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Tetapi bukan berarti guru tidak mau 

memberikan tugas, untuk tugas tetap diberikan misalkan seperti membuat peta 

konsep, tugas kelompok, membaca, menghafal dan sebagainya. Intinya tugas-

tugas yang diberikan terdapat trobosan supaya siswa menjadi mau untuk 

membaca.189 
 

             Sedangkan menurut Pipit Septiana Sholihah selaku siswi MAN 2 

Ponorogo, penugasan yang biasa diberikan guru diantaranya: 

Kalau untuk sehari-hari biasanya tugas yang diberikan berupa mengerjakan 

soal-soal yang ada di LKS. Kemudian ada juga tugas untuk mengerjakan soal-

soal ulangan yang sudah lalu dan kemudian dibahas bersama. Terkadang juga 

diberikan tugas berupa contoh kasus, lalu mencari jawabannya dengan cara 

browsing kemudian dipresentasikan. Kebanyakan tugas yang diberikan 

mengenai contoh permasalahan di lingkungan sekitar untuk kemudian dibahas 

dalam kelompok lalu dipresentasikan.190 
 

             Sedangkan menurut Sriningsih Setyawati selaku siswi MAN 2 

Ponorogo, penugasan yang biasa diberikan guru diantaranya: 

Biasanya tugas yang diberikan hanya hafalan dalil yang ada pada materi yang 

diajarkan di hari itu.191 
 

             Sedangkan menurut Muhammad Mansyur Daroini selaku siswa 

MAN 2 Ponorogo, penugasan yang biasa diberikan guru diantaranya: 

Biasanya diberikan tugas berupa mengerjakan LKS untuk kemudian dikoreksi 

bersama. Kemudian tugas yang lain berupa peta konsep dan praktek mengenai 

materi yang memungkinkan untuk praktek.192 
 

             Pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh setiap guru pasti 

memiliki kendala dan keberhasilan masing-masing. Salah satu kendala 

yang biasa ditemui di lapangan yaitu guru berhalangan hadir sebab ada 

                                                             
189 Lihat transkip 92/W/01-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
190 Lihat transkip 93/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
191 Lihat transkip 94/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
192 Lihat transkip 95/W/09-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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kegiatan tertentu. Kebanyakan yang menjadi alternatif atas kekosongan 

pembelajaran yang ada, guru memberikan tugas pengganti pembelajaran. 

Sehingga walaupun guru berhalangan masuk kelas, kelas tetap terkondisi 

dengan baik. Seringnya, siswa diberikan tugas berupa mengerjakan LKS 

atau jika tidak demikian, siswa diberikan contoh kasus untuk kemudian 

dicari penyelesaian masalahnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu 

Uswatun Hasanah selaku guru mata pelajaran Fiqih: 

Selalu diberikan tugas, sebab jika tidak demikian siswa akan kurang tanggung 

jawabnya dan memanfaatkan kesempatan untuk keluar masuk kelas. Jadi ketika 

berhalangan masuk akan diberikan tugas berupa mengerjakan soal-soal yang 

ada di LKS, jika tidak demikian akan diberikan contoh kasus untuk dicari 

penyelesaian masalahnya. Selama proses tersebut siswa diberikan instruksi 

untuk mengirimkan foto selama mengerjakan tugas, sehingga walaupun dengan 

jarak yang jauh kondisi kelas masih dapat terpantau. Jika sudah selesai harus 

dikumpulkan hari itu juga sehingga siswa akan terbina rasa tanggung 

jawabnya.193 
 

             Sama dengan pernyataan sebelumnya, ketika guru berhalangan 

hadir tetap ada tugas yang diberikan oleh guru. Hal ini juga bertujuan 

supaya kelas yang ditinggalkan tetap kondusif. Hanya saja pemberian 

tugasnya yang mungkin berbeda-beda. Sebagaimana yang dijelaskan oleh 

Bapak Much. Saiful Islam selaku guru mata pelajaran Fiqih: 

Ya, selalu diberikan tugas, supaya siswa tetap belajar walaupun guru 

berhalangan hadir. Tugas yang diberikan ada contoh kasus atau permasalahan, 

kemudian tugas hafalan dalil pada bab yang seharusnya dibahas pada hari 

itu.194 
 

             Sama dengan pernyataan sebelumnya, ketika guru berhalangan 

hadir tetap ada tugas yang diberikan oleh guru. Hal ini juga bertujuan 

supaya kelas yang ditinggalkan tetap kondusif. Hanya saja pemberian 

                                                             
193 Lihat transkip 96/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
194 Lihat transkip 97/W/30-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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tugasnya yang mungkin berbeda-beda. Sebagaimana yang dijelaskan oleh 

Ibu Rima Rahmawati selaku guru mata pelajaran Fiqih: 

Ya, sebab padatnya jadwal di MAN 2 Ponorogo ini terkadang menyebabkan 

guru berhalangan hadir di kelas. Jadi supaya kelas tetap kondusif maka 

diberikan tugas-tugas supaya minimal siswa tidak keluar kelas dan 

mengganggu kegiatan belajar kelas yang lain. Tugas-tugas yang diberikan 

kebanyakan mengerjakan LKS untuk kemudian dikumpulkan.195 
 

             Sama dengan pernyataan sebelumnya, ketika guru berhalangan 

hadir tetap ada tugas yang diberikan oleh guru. Hal ini juga bertujuan 

supaya kelas yang ditinggalkan tetap kondusif. Hanya saja pemberian 

tugasnya yang mungkin berbeda-beda. Sebagaimana yang dijelaskan oleh 

Ibu Hastutik Bayyinatur Rosyida selaku guru mata pelajaran Fiqih: 

Ya, supaya kelas tetap terkondisi saat ditinggal siswa harus belajar sendiri 

melalui tugas yang diberikan. Jika tidak demikian siswa akan seenaknya 

sendiri dan tidak belajar. Untuk tugas tetap diberikan misalkan seperti 

membuat peta konsep, tugas kelompok, membaca, menghafal dan sebagainya. 

Intinya tugas-tugas yang diberikan terdapat trobosan supaya siswa menjadi 

mau untuk membaca.196 
 

             Senada dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh guru, menurut 

Pipit Septiana Sholihah selaku siswi MAN 2 Ponorogo, apabila guru 

berhalangan hadir maka ada tugas yang diberikan. Dengan demikian siswa 

tetap belajar secara mandiri walaupun guru tidak mengawasi secara 

langsung di kelas, tugas-tugas tersebut diantaranya: 

Kalau untuk jam kosong pasti ada tugas yang diberikan untuk mengganti jam, 

tetapi tugas tersebut tidak dikumpulkan, hanya sekedar dikerjakan kemudian 

dibahas bersama di pertemuan yang akan datang.197 
 

             Senada dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh guru, menurut 

Sriningsih Setyawati selaku siswi MAN 2 Ponorogo, apabila guru 

                                                             
195 Lihat transkip 98/W/01-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
196 Lihat transkip 99/W/01-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
197 Lihat transkip 100/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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berhalangan hadir maka ada tugas yang diberikan. Dengan demikian siswa 

tetap belajar secara mandiri walaupun guru tidak mengawasi secara 

langsung di kelas, tugas-tugas tersebut diantaranya: 

Ada tugas yang diberikan mungkin seperti mengerjakan LKS, setelah itu 

dikumpulkan.198 
 

             Senada dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh guru, menurut 

Muhammad Mansyur Daroini selaku siswi MAN 2 Ponorogo, apabila guru 

berhalangan hadir maka ada tugas yang diberikan. Dengan demikian siswa 

tetap belajar secara mandiri walaupun guru tidak mengawasi secara 

langsung di kelas, tugas-tugas tersebut diantaranya: 

Biasanya jika guru berhalangan hadir, siswa disuruh untuk mengerjakan soal-

soal yang ada pada buku LKS. Supaya kelas tetap terkondisi meskipun tidak 

ada gurunya.199 
 

             Respon siswa terhadap tugas-tugas yang diberikan sangat 

bervariatif, ada yang langsung dan tidak langsung. Respon secara langsung 

biasanya ketika siswa mengeluh atas tugas yang diberikan. Respon secara 

tidak langsung biasanya terlihat ketika siswa tidak mengerjakan tugas. 

Terkait dengan siswa yang tidak mengerjakan tugas, ada beberapa 

tindakan yang biasanya dilakukan oleh guru. Biasanya jika tugas yang 

diberikan masih belum dikerjakan, maka masih diberikan tenggang waktu 

supaya siswa mengerjakan. Kemudian jika memang siswa benar-benar 

tidak mengumpulkan maka nilainya kosong. Dan apabila ada hasil 

pekerjaan antar siswa yang sama maka akan diberikan pengurangan nilai. 

                                                             
198 Lihat transkip 101/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
199 Lihat transkip 102/W/09-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Uswatun Hasanah selaku guru mata 

pelajaran Fiqih: 

Jika tugasnya belum selesai masih akan diberikan tenggang waktu. Jika 

memang tidak mengumpulkan konsekuensi nilainya kosong. Jika ada yang 

hasil pekerjaannya sama, akan ada pengurangan nilai, sebab sudah dapat 

dipastikan bahwa siswa tersebut tidak mengerjakan secara mandiri.200 
 

             Seperti yang telah dijelaskan pada penjabaran sebelumnya, 

pemberian tugas masing-masing guru bervariatif. Sehingga apabila siswa 

tidak mengerjakan tugas, maka pemberian konsekuensi juga bervariatif. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Much. Saiful Islam selaku guru 

mata pelajaran Fiqih: 

Sejauh ini siswa selalu berusaha mengerjakan tugas, tetapi jika ada yang tidak 
mengerjakan atau belum melaksanakan masih diberikan tenggang waktu, 

hanya saja ada pengurangan poin. Kemudian ada peringatan atau sedikit 

dipaksa supaya siswa mau melaksanakan, sebab jika tidak demikian siswa akan 

berkurang rasa tanggung jawabnya.201 
 

             Seperti yang telah dijelaskan pada penjabaran sebelumnya, 

pemberian tugas masing-masing guru bervariatif. Sehingga apabila siswa 

tidak mengerjakan tugas, maka pemberian konsekuensi juga bervariatif. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Rima Rahmawati selaku guru mata 

pelajaran Fiqih: 

Jika pertama kali tidak mengerjakan tugas, akan diberikan tugas tambahan 
supaya siswa kemudian menjadi tanggung jawab. Tetapi jika kemudian tidak 

mengerjakan lagi baru ada pemanggilan, jadi sebisa mungkin harus ada efek 

jera. Jika tidak demikian untuk kedepannya anak akan seenaknya sendiri. 

Karena tugas kita sebagai guru tidak hanya mengajar saja, tetapi juga 

membimbing dan mengarahkan siswa ke arah yang lebih baik lagi.202 
 

             Seperti yang telah dijelaskan pada penjabaran sebelumnya, 

pemberian tugas masing-masing guru bervariatif. Sehingga apabila siswa 

                                                             
200 Lihat transkip 103/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
201 Lihat transkip 104/W/30-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
202 Lihat transkip 105/W/01-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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tidak mengerjakan tugas, maka pemberian konsekuensi juga bervariatif. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Hastutik Bayyinatur Rosyida selaku 

guru mata pelajaran Fiqih: 

Mungkin lebih kepada nilai yang diberikan. Setiap kegiatan evaluasi atau tugas 

yang diberikan selalu ada rekap nilai yang secara berkala ditunjukkan kepada 

siswa. Sehingga ketika ada nilai yang kosong siswa akan tergerak untuk 

memenuhi supaya nilai tersebut tidak kosong. Mungkin dengan mengerjakan 

tugas yang diberikan, mungkin dengan mengulang evaluasi yang pernah 

dilakukan. Jadi lebih kepada supaya siswa peka dan bertanggung jawab atas 

apa yang pernah siswa tinggalkan di kelas. Tetapi sejauh ini, siswa selalu 

mengerjakan tugas, untuk intensitas tidak mengerjakannya sangat jarang dan 

hanya terjadi pada siswa-siswi tertentu.203 
 

             Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, peneliti 

menemukan bahwa sebelum kegiatan pembelajaran dimulai guru 

melakukan pengecekan terhadap tugas yang diberikan kepada siswa pada 

pertemuan sebelumnya. Pengecekan ini berfungsi supaya siswa memiliki 

rasa tanggung jawab terhadap amanah yang telah diberikan. Sehingga 

dengan adanya pengecekan tugas, siswa akan terbina untuk mengerjakan. 

Dengan demikian masing-masing siswa akan memiliki rasa tanggung 

jawab yang lebih apabila guru memberikan tugas kepada mereka.
204

 

             Jika ada pelanggaran atas tugas yang diberikan, dalam artian siswa 

tidak mau mengerjakan. Maka tetap ada konsekuensi yang didapat siswa. 

Berikut konsekuensi yang diberikan oleh guru menurut Pipit Septiana 

Sholihah selaku siswi MAN 2 Ponorogo: 

Jika ada yang tidak mengerjakan tugas biasanya guru hanya sekedar 

memperingatkan supaya tidak mengulangi kembali. Jadi guru memberikan 

hukuman bukan berupa hukuman fisik, tetapi lebih kepada membuat siswa jera 

tanpa jalan kekerasan.205 
 

                                                             
203 Lihat transkip 106/W/01-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
204 Lihat transkip 27/O/09-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
205 Lihat transkip 107/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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             Berbeda dengan kelas yang lain, ada kelas yang memang sejauh 

ini selalu mengerjakan tugas. Jadi belum pernah sampai tidak mengerjakan 

tugas. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sriningsih Setyawati selaku 

siswi MAN 2 Ponorogo: 

Semua siswa pasti mengerjakan, jadi sejauh ini tidak ada siswa yang tidak 

mengerjakan tugas.206 
 

             Jika ada pelanggaran atas tugas yang diberikan, dalam artian siswa 

tidak mau mengerjakan. Maka tetap ada konsekuensi yang didapat siswa. 

Berikut konsekuensi yang diberikan oleh guru menurut Muhammad 

Mansyur Daroini selaku siswa MAN 2 Ponorogo: 

Sejauh ini siswa yang tidak mengerjakan tugas masih diberikan tenggang 

waktu untuk memenuhi tugasnya. Jadi tidak langsung diberikan peringatan. 

Siswa masih diberikan waktu supaya mengerjakan tugas yang ia tinggalkan. 
Baru jika siswa berkali-kali tidak mengerjakan tugas, akan diberikan 

peringatan oleh guru.207 
 

             Penyampaian serta personality guru merupakan hal yang sangat 

penting diperhatikan oleh guru. Sebab dengan cara demikian, siswa akan 

lebih mampu memahami materi dengan baik. Selain mampu memahami 

materi dengan baik, pembelajaran yang dilakukan guru juga akan 

mengantarkan kepada kenyamanan siswa dalam mengikuti kegiatan 

belajar mengajar di kelas. Apabila siswa nyaman, maka materi yang 

disampaikan oleh guru akan lebih cepat dipahami oleh siswa. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pipit Septiana Sholihah selaku siswi 

MAN 2 Ponorogo: 

Kalau menurut saya pembelajaran yang dilakukan guru dapat membuat siswa 

nyaman, karena nyaman atau tidaknya pembelajaran itu tergantung gurunya. 

                                                             
206 Lihat transkip 108/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
207 Lihat transkip 109/W/09-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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Tetapi sejauh ini saya mengikuti pembelajaran Fiqih saya merasa nyaman. 

Sebab guru itu lebih menekankan kepada pemahaman siswa dari pada hanya 

sekedar mengejar materi. Jadi misalkan masih ada siswa yang belum 

memahami materi guru akan menjelaskan kembali sampai semua siswa merasa 

paham.208 
 

             Apabila cara mengajar yang dilakukan oleh guru tidak dapat 

membuat siswa nyaman, maka pemahaman materi juga akan terhambat. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sriningsih Setyawati selaku siswi MAN 

2 Ponorogo: 

Tidak, sebab cara mengajar guru kurang bisa mengantarkan kepada 
pemahaman. Yang lebih ditekankan yaitu membaca materi dan menghafal 

dalil. Tidak ada penjelasan dari guru. Jadi apabila siswa tidak paham boleh 

ditanyakan dan baru dijelaskan. Tetapi apabila tidak ada yang bertanya ya tidak 

ada yang dijelaskan.209 
 

             Selain mengenai cara mengajar yang dilakukan oleh guru, 

personality guru itu sendiri sangat berpengaruh terhadap pemahaman 

siswa. Apabila gurunya mudah akrab dengan siswa, maka siswa juga tidak 

akan sungkan untuk bertanya. Sehingga interaksi yang baik akan terjalin 

antara guru dengan siswa. Sebagaimana yang disampaikan oleh 

Muhammad Mansyur Daroini selaku siswa MAN 2 Ponorogo: 

Pembelajaran yang dilakukan oleh guru dapat membuat nyaman, sebab 
personality dari gurunya sendiri termasuk guru yang mudah akrab dengan 

siswa, sehingga jika masih ada yang dirasa sulit siswa tidak merasa canggung 

untuk bertanya. Dengan demikian interaksi antar guru dapat terjalin dengan 

baik. Berbeda lagi jika gurunya agak susah, maka apabila siswa akan bertanya 

juga akan canggung, apa yang tersirat dalam pikiran jadi tidak terungkap untuk 

ditanyakan. Jadi, nyaman atau tidaknya proses pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru kembali lagi pada pribadi gurunya, bisa bersikap akrab kepada siswa 

atau tidak.210 
 

             Tujuan pembelajaran merupakan harapan yang ingin dicapai guru 

setelah siswa mengikuti proses pembelajaran. Ada banyak cara yang dapat 

                                                             
208 Lihat transkip 110/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
209 Lihat transkip 111/W/29-III/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
210 Lihat transkip 112/W/09-IV/2019 pada lampiran hasil penelitian ini. 
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digunakan guru dalam rangka mewujudkan tujuan pembelajaran. Jika 

dulu, intelektual siswa yang lebih dikedepankan maka sekarang seluruh 

aspek siswa yang menjadi prioritas. Dengan keadaan yang demikian 

personality guru  menjadi hal yang paling berperan bagi siswa. Apabila 

guru akrab dengan siswa maka tujuan pembelajaran akan mudah tercapai. 

             Jika ditarik kesimpulan, di MAN 2 Ponorogo tujuan 

pembelajarannya sangat diperhatikan. Setiap guru memiliki ukuran dengan 

memberikan penugasan kepada siswa sehingga hasilnya pun juga akan 

dapat digunakan untuk evaluasi pembelajaran. Sebagian besar guru juga 

memiliki tingkat keakraban yang baik dengan siswa, walaupun sebagian 

kecilnya masih belum. Tetapi secara keseluruhan, tujuan pembelajaran di 

MAN 2 Ponorogo sudah banyak yang tercapai. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

A. Analisis Data tentang Implementasi Kurikulum 2013 Pada Mata 

Pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo 

       Berdasarkan data yang diperoleh peneliti pada BAB IV, diketahui 

bahwa persepsi guru atas implementasi kurikulum 2013 diukur atas kesiapan 

bahan ajar, metode, media dan evaluasi pembelajaran. Bahan ajar adalah 

gabungan antara pengetahuan, keterampilan dan sikap. Metode pengajaran 

adalah cara yang ditempuh guru dalam menyampaikan bahan ajar kepada 

siswa. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menyalurkan pesan dalam proses belajar. Evaluasi merupakan proses 

untuk menentukan jasa, nilai, manfaat melalui kegiatan penilaian dan 

pengukuran. 

       Berdasarkan teori di atas, kesiapan mengajar guru salah satunya dapat 

dilihat dari kesiapan bahan ajar. Mengenai pemenuhan bahan ajar, semua guru 

sepakat bahwasannya harus ada bahan ajar pendamping selain buku pegangan. 

Salah satu guru menggunakan bahan ajar pendamping berupa internet, yang 

mana dengan internet dapat mempermudah siswa melakukan akses apabila 

terdapat materi yang sulit dicari penyelesaiannya. Mengingat bahwa semua 

siswa sudah memiliki gadget yang bisa dimanfaatkan untuk mencari 

informasi.  

       Selain menggunakan internet, ada pula guru yang menggunakan kitab-

kitab rujukan. Kitab-kitab ini merupakan karya dari imam-imam besar dalam 
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bidang Fiqih. Apabila siswa ada yang merasa kesulitan dengan muatan materi 

yang dirasa masih kurang, maka siswa dapat mengambil rujukan dari kitab 

yang direkomendasikan oleh guru. Walaupun masih setingkat MA, guru sudah 

mengajarkan siswa untuk lebih mengambil rujukan berdasarkan sumber yang 

relevan. 

       Kreativitas guru dalam menghadirkan bahan ajar sangat menentukan 

ketercapaian pengetahuan dalam diri siswa. Salah satunya yaitu dengan 

penggunaan modul yang dirancang sendiri oleh guru dengan melihat beberapa 

buku rujukan. Salah satu guru di MAN 2 Ponorogo, ada yang memiliki 

keterampilan dalam membuat modul untuk membantu proses belajar siswa. 

Jika guru yang lain menghendaki siswa mandiri, guru yang satu ini 

memberikan bantuan untuk mengantarkan siswa menuju kemandirian.  

       Meskipun setiap guru menghendaki diadakannya bahan ajar selain 

buku pegangan saja, namun dalam prakteknya masih ada pula guru yang 

menggunakan buku pegangan saja dalam kegiatan pembelajaran. Alasannya 

tidak semua materi membutuhkan penguatan, sehingga menggunakan buku 

pegangan saja dirasa cukup. Padahal jika menilik lebih lanjut, mempersiapkan 

bahan ajar lain merupakan hal yang penting, apabila tiba-tiba menemui materi 

yang memang membutuhkan penguatan dan informasi mendalam. 

       Kesiapan mengajar yang kedua yaitu mengenai kesiapan metode 

pembelajaran. Demi mengatur kegiatan pembelajaran lebih optimal, masing-

masing guru mengakui pentingnya penggunaan metode pembelajaran.  

Passion dan personality yang berbeda, membuat guru menerapkan metode 
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yang berbeda-beda pula. Salah satu guru ada yang menggunakan metode 

diskusi dan tutor sebaya. Penerapan metode diskusi ini, bertujuan menjadikan 

siswa berperan aktif dan mampu berkoordinasi. Sedangkan dengan metode 

tutor sebaya, dapat melatih kemampuan komunikasi siswa. 

       Perbedaan metode pembelajaran ini salah satunya dapat dilihat pada 

praktek yang dilakukan oleh guru lain, yaitu dengan mengaplikasikan metode 

simulasi. Metode simulasi dilakukan dengan menjadikan pembelajaran seperti 

sedang bermain monopoli. Siswa diajak untuk bermain sambil belajar, ada 

kartu reward dan punishment pada setiap kotak yang tersedia. Pada masing-

masing kartu terdapat soal yang harus dijawab oleh guru serta poin yang 

didapat apabila siswa dapat menjawab soal tersebut.  

       Dilain sisi, ada guru yang menggunakan metode ceramah, literasi dan 

praktek. Metode ceramah ini digunakan guru apabila menemui materi yang 

sulit dan membutuhkan penjabaran yang mendalam. Metode literasi digunakan  

guru untuk menambah pengetahuan siswa. Sedangkan metode praktek 

digunakan guru apabila menemui materi yang bisa dilakukan praktek seperti 

ijab qabul, perawatan jenazah, zakat, dan masih banyak lagi. 

       Penggunaan metode pembelajaran ini disesuaikan dengan muatan 

materi pelajaran yang akan dibahas serta kondisi siswa dalam kelas. Metode 

yang digunakan guru kebanyakan dengan siswa diajak untuk belajar sambil 

melakukan (learning by doing).  Dengan menggunakan seluruh anggota 

badan, siswa akan jauh lebih memahami materi dari pada hanya sekedar 

mendengarkan. Sebelum melaksanakan pembelajaran setiap guru senantiasa 
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melihat seperti apa objek yang akan dikenai pembelajaran serta materi yang 

akan dibahas. 

       Meskipun setiap guru menghendaki variasi metode dalam kegiatan 

pembelajaran, namun dalam prakteknya masih ada pula guru yang 

menggunakan cara konvensional. Setiap masuk kelas, guru hanya menyuruh 

siswa membaca dan menghafalkan dalil. Apabila siswa tidak ada yang 

bertanya guru juga tidak menjelaskan. Sehingga siswa yang diajar kurang bisa 

merasa paham atas materi yang dibahas.  

       Kesiapan mengajar yang ketiga yaitu kesiapan media pembelajaran. 

Dalam hal penggunaan media, semua guru sepakat untuk menggunakan media 

dalam kegiatan pembelajaran. Hanya saja dalam pelaksanaannya ada media 

yang digunakan di kelas dan ada media yang digunakan di luar kelas, ada 

media yang disediakan atau dibuat dan ada media yang menyesuaikan dengan 

keadaan.  

       Media yang digunakan oleh guru kebanyakan media yang berkaitan 

dengan materi yang dibahas. Salah satu guru selalu menggunakan media peta 

konsep dalam merealisasikan metode presentasi siswa. Peta konsep ini 

sifatnya merupakan media yang melibatkan kreativitas siswa, sebab setiap 

pertemuan siswa diajak untuk mengklasifikasikan materi yang akan digunakan 

sebagai bahan presentasi. Kemudian ada juga media luar seperti kamera dan 

sebagainya yang digunakan dalam pembuatan video praktek. 

       Media lain yang digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran berupa 

media penunjang seperti yang dihadirkan dalam melaksanakan praktek 
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perawatan jenazah, ijab qabul, zakat dan sebagainya. Ada juga media yang 

dihadirkan guna menambah tingkat intelektual siswa, seperti kartu soal dan 

sebagainya. Pada salah satu kegiatan praktikum yang dilaksanakan terdapat 

salah satu praktek Fiqih yaitu penyembelihan hewan sesuai dengan syari’at 

Islam, dengan melakukan menyembelih hewan secara riil tidak hanya sekedar 

teori saja. 

       Meskipun setiap guru menghendaki penggunaan media dalam 

kegiatan pembelajaran, namun dalam prakteknya masih ada pula guru yang 

belum menggunakan media dalam kegiatan pembelajaran. Setiap masuk kelas, 

guru hanya melakukan kegiatan pembelajaran seperti biasa. Serta tidak ada 

alat bantu yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran 

kepada siswa. 

       Kesiapan mengajar yang keempat yaitu mengenai kesiapan evaluasi 

pembelajaran. Dalam hal pelaksanaan evaluasi pembelajaran, setiap guru 

sepakat bahwasannya evaluasi penting dilakukan mengingat pembelajaran 

yang dilakukan guru juga perlu adanya perbaikan. Ada guru yang 

melaksanakan evaluasi berupa pre-test dan post-test. Evaluasi jenis ini 

dilaksanakan guna membina belajar siswa supaya terbiasa dengan contoh-

contoh soal yang ada. 

       Dilain sisi, ada juga evaluasi yang dilaksanakan dengan mengajak 

siswa menjawab sambil melakukan debat. Cara ini dilaksanakan dengan 

mengajak siswa mengeluarkan argumen sesuai dengan pemahaman yang 

mereka dapat. Dengan menggunakan evaluasi ini, siswa tidak hanya pandai 
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menjawab tetapi juga berkembang kemampuan berkomunikasinya. Setelah 

debat dilaksanakan baru ada penguatan yang diberikan oleh guru berdasarkan 

jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh siswa. 

       Evaluasi yang dilaksanakan oleh guru yang lain ada yang berupa 

mengerjakan soal. Soal yang diberikan berupa soal yang disesuaikan dengan 

muatan yang ada pada kompetensi inti. Walaupun sifatnya evaluasi, tetapi 

tidak hanya mengedepankan aspek kognitif saja. Tetapi juga harus senantiasa 

memperhatikan aspek yang lain. Sehingga guru pula dapat melihat sejauh 

mana siswa berkembang dari setiap aspeknya. 

       Meskipun setiap guru menyatakan bahwasannya evaluasi merupakan 

suatu hal yang sangat penting untuk dilaksanakan, namun dalam prakteknya 

masih ada pula guru yang belum melaksanakan evaluasi pembelajaran. Jadi, 

guru hanya mengikuti evaluasi serentak yang dilaksanakan oleh sekolah 

seperti ujian semester, middle, ujian akhir semester dan sebagainya. Sehingga 

siswa juga kurang terbiasa untuk mengerjakan soal-soal. 

 

B. Analisis Data tentang Implikasi Kurikulum 2013 Terhadap Motivasi 

Mengajar Guru PAI (Pada Mata Pelajaran Fiqih) di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Ponorogo 

              Implikasi kurikulum 2013 terhadap motivasi mengajar guru diukur 

berdasarkan tercapainya tujuan pembelajaran dalam diri siswa. Tujuan 

pembelajaran ini dibagi menjadi tujuan kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Tujuan kognitif adalah ketercapaian kemampuan dalam aspek pengetahuan 
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siswa. Tujuan afektif merupakan ketercapaian nilai yang dimiliki oleh 

individu. Tujuan psikomotorik merupakan kemampuan untuk melaksanakan 

secara praktik tentang tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. 

              Mengingat bahwasannya tujuan kognitif merupakan tujuan yang 

mengharapkan siswa berkembang dari segi pengetahuan. Maka, pembelajaran 

dirancang sedemikian rupa suapaya siswa mampu memahami materi pelajaran 

dengan baik. Salah satu langkah yang digunakan oleh guru supaya siswa 

berkembang dari aspek kognitif yaitu dengan memberikan beberapa 

penugasan kepada siswa. Penugasan ini biasanya berupa tugas kelompok, 

membuat makalah dan sebagainya yang berbasis pada problem solving. 

              Pada prakteknya, siswa diberikan contoh kasus berupa isu-isu atau 

permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Kemudian siswa secara 

mandiri atau berkelompok mencari penyelesaian atau jalan keluar atas 

masalah tersebut. Dengan cara ini, diharapkan siswa dapat berpikir secara 

kritis sehingga kemampuan menalar siswa akan berkembang secara optimal. 

Langkah ini yang paling banyak digunakan oleh guru dalam mengkreasikan 

pembelajaran. Sebab dirasa paling ampuh untuk mengajak siswa 

mengembangkan kemampuan berpikirnya. 

              Sedangkan berdasarkan tujuan afektif, guru lebih banyak 

menggunakan cara yang berupa menekankan kepada tanggung jawab siswa. 

Tanggung jawab siswa disini salah satunya berkaitan dengan dilaksanakannya 

tugas yang diberikan oleh guru. Dengan diberikannya tugas, tidak hanya 
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diharapkan supaya siswa berhasil dalam mengerjakan. Tetapi yang sederhana 

saja diharapkan siswa mau untuk mengerjakan tugas tersebut. 

              Salah satu contoh lain yaitu siswa diberikan tugas untuk berpamitan 

kepada kedua orang tua apabila hendak berangkat sekolah. Mungkin tugas 

yang seperti ini terdengar sepele, namun apabila dilaksanakan secara rutin 

siswa akan terbina dalam hal sikapnya. Mengingat bahwasannya pendidikan 

moral itu sangat penting diberikan kepada siswa. Guru-guru yang ada di MAN 

2 Ponorogo selalu memberikan inovasinya dalam kegiatan pembelajaran. 

              Berkaitan dengan siswa yang enggan mengerjakan tugas, masing-

masing guru memiliki tindakan supaya siswa memiliki rasa tanggung jawab 

terhadap apa yang harus siswa laksanakan. Tindakan yang diberikan guru 

biasanya dengan memberikan efek jera kepada siswa. Pemberian efek jera ini 

penting dilakukan supaya siswa dapat terbina rasa tanggung jawabnya. 

Sehingga ketika nanti dimanapun siswa berada akan tetap menjaga dan 

menjalankan amanah sebaik mungkin, terutama ketika nanti terjun di 

masyarakat. 

              Sedangkan dalam rangka merealiasikan tujuan psikomotorik, yaitu 

yang berkaitan dengan skill dan keterampilan siswa, guru banyak 

menggunakan penugasan praktek. Mengingat bahwasannya materi Fiqih 

merupakan materi yang banyak melibatkan praktek, maka penugasan yang 

berupa praktek sangat banyak digunakan dalam membentuk kemampuan 

psikomotorik siswa. 
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              Salah satu cara yang digunakan guru dalam membentuk kemampuan 

psikomotorik siswa yaitu dengan penugasan berupa membuat video. 

Pembuatan video ini dilaksanakan sesuai dengan materi yang telah dibahas. 

Pernah siswa disuruh membuat video mengenai ijab qabul dalam pernikahan. 

Siswa sendiri yang menjadi aktornya, siswa pula yang menjadi kreator serta 

evaluatornya. Dengan cara ini diharapkan siswa lebih berkembang dalam hal 

skill dan kreativitasnya. 

              Dilain kesempatan, pernah pula siswa diajak untuk melaksanakan 

praktek secara langsung di kelas. Praktek yang saat itu dipilih merupakan 

praktek jual beli, dimana siswa menjadi komponen dalam keigiatan jual beli 

tersebut. Ada siswa yang berperan sebagai penjual jujur, ada siswa yang 

berperan sebagai penjual curang, ada siswa yang berperan sebagai pembeli, 

ada pula siswa yang menyediakan barang untuk digunakan jual beli.  

              Selain penggunaan penugasan dan metode, personality guru juga 

dapat mengantarkan siswa menuju kepada tercapainya tujuan pembelajaran. 

Apabila guru merupakan personality yang mudah akrab dengan siswa, maka 

tujuan pembelajaranpun akan mudah tercapai dalam diri siswa. Kemudian, 

guru yang memiliki kepribadian yang baik serta mampu berbaur dengan siswa, 

akan banyak membuat siswa nyaman dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

             Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi kurikulum 2013 

pada mata pelajaran Fiqih dan implikasinya terhadap motivasi mengajar (studi 

kasus di Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo), dapat disimpulkan bahwa: 

1. Implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran Fiqih di MAN 2 

Ponorogo dapat dilihat dari kesiapan bahan ajar, metode, media serta 

evaluasi. Berdasarkan kesiapan bahan ajar, kebanyakan guru sudah 

menggunakan bahan ajar pendukung dalam kegiatan pembelajaran 

walaupun masih ada yang menggunakan buku pegangan saja. Berdasarkan 

kesiapan metode pembelajaran kebanyakan guru sudah menggunakan 

metode yang bervariatif walaupun masih ada guru yang menggunakan 

metode konvensional. Berdasarkan kesiapan media kebanyakan guru 

sudah menggunakan media dalam pembelajaran walaupun masih ada guru 

yang belum menggunakan. Berdasarkan kesiapan evaluasi kebanyakan 

guru sudah melaksanakan evaluasi sesuai format dalam kurikulum 2013, 

walaupun masih ada yang belum melaksanakan. 

2. Implikasi kurikulum 2013 terhadap motivasi mengajar di MAN 2 

Ponorogo dapat dikatakan memiliki nilai yang tinggi. Dibuktikan dengan 

kesadaran guru untuk tetap mengajar walaupun kepala sekolah sedang 

tidak ada di lembaga. Selain itu pula dapat dilihat dari cara guru 

mengkreasikan pembelajaran untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran 
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3. yang berorientasi kepada seluruh aspek kemampuan siswa, baik 

kemampuan intelektual, sikap, maupun keterampilan.  

 

B. Saran 

1. Bagi stakeholder MAN 2 Ponorogo, secara umum perlu adanya 

monitoring secara berkala terhadap cara mengajar yang dilakukan oleh 

guru, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang 

ketercapaian optimalisasi pembelajaran bagi guru, kemudian perlu 

dilakukan evaluasi mengajar bagi guru agar senantiasa meningkatkan 

kualitas mengajar ke arah yang lebih baik lagi. 

2. Bagi guru Fiqih MAN 2 Ponorogo, agar meningkatkan cara mengajar 

sesuai dengan gaya belajar (visual, auditory dan kinestetik) serta 

kemampuan siswa, agar menjadi personality yang mudah akrab dengan 

siswa sehingga siswa tidak canggung ketika kegiatan pembelajaran, agar 

guru lebih mengedepankan pembelajaran dengan menggunakan praktek 

(learning by doing) supaya siswa lebih mencapai ingatan jangka panjang. 

3. Bagi siswa-siswi MAN 2 Ponorogo, agar lebih meningkatkan keaktifan di 

kelas supaya jika masih merasa bingung dengan materi yang disampaikan 

tidak segan untuk langsung bertanya, agar meningkatkan belajar secara 

mandiri. 
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