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ABSTRAK 

Saniyah, Nikmatul. 2019. Peningkatan Pemahaman Fikih Wanita melalui Program Keputrian 

(Studi Kasus di MAN 1 Madiun). Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Dr. Evi Muafiah, M.Ag                                             

Kata Kunci : Pemahaman Fikih Wanita, Program Keputrian 

 Di dalam mata pelajaran fikih di Madrasah terdapat pembahasan mengenai fikih wanita, 

namun pembahasan fikih wanita perlu pemahaman secara mendalam disebabkan berkaitan 

dengan masalah ibadah. Siswa MAN 1 Madiun banyak yang belum memahami tata cara 

penghitungan masa suci haid, serta membedakan darah haid, nifas dan istikadloh. Oleh karena 

itu di MAN 1 Madiun mengadakan program keputrian sebagai wadah siswa perempuan untuk 

diskusi mengenai permasalahan-permasalahan kewanitaan bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan dan pemahaman mengenai fikih wanita.  

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendiskripsikan perencanaan program keputrian dalam 

meningkatkan pemahaman fikih wanita di MAN 1 Madiun.(2) Mendiskripsikan pelaksanaan 

program keputrian dalam meningkatkan pemahaman fikih wanita di MAN 1 Madiun.(3) 

Mendiskripsikan evaluasi program keputrian dalam meningkatkan pemahaman fikih wanita di 

MAN 1 Madiun. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data 

yaitu analisis model interaktif dengan langkah-langkah: Reduksi data, Penyajian data dan 

kesimpulan. 

Hasil Penelitian ini menunjukkan (1) Perencanaan program keputrian dimulai dari (a) 

Penentuan tujuan: meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kepada siswa mengenai fikih 

wanita, (b) Penentuan bahan atau materi dari  kitab Risalatul Haid seputar materi haid, nifas dan 

istikadloh, (c) Penentuan metode: ceramah, tanya jawab, diskusi, (d) Penentuan media: guru 

memilih menggunakan LCD Proyektor, (e) Penentuan alokasi waktu (2) Pelaksanaan program 

keputrian di MAN 1 Madiun dilaksanakan pada  hari Jum’at pukul 12.00-13.00. Program 

keputrian dilaksanakan dengan pemberian materi fikih wanita yang diambil dari kitab Risalatul 

Haid, penggunaan metode ceramah dan LCD Proyektor dapat meningkatkan pemahaman siswa, 

dengan  penampilan materi yang telah didesain secara menarik dan ditanyangkan melalui LCD 

Proyetor, maka akan membuat siswa tertarik untuk memperhatikan penyampaian materi fikih 

wanita sehingga pemahaman siswa meningkat. Kegiatan program keputrian diakhiri dengan 

pembacaan kesimpulan materi dan diakhiri dengan penutup. (3) Evaluasi peningkatan 

pemahaman fikih wanita siswa dalam mengikuti program keputrian yaitu siswa mampu 

memecahkan masalah atau soal yang diberikan mengenai haid, nifas, dan istikhadloh, serta 

mampu menerapakan materi yang didapatkan dalam kehidupan mereka sehari-hari.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.
1
 

Pada era kemajuan iptek ini, perubahan global semakin cepat terjadi dengan adanya 

kemajuan-kemajuan dari negara maju di bidang teknologi informasi dan komunikasi. 

Kemajuan iptek ini mendorong semakin lajunya proses globalisasi. Teknologi sekarang 

semakin canggih yang mengakibatkan terjadinya bertukaran budaya tanpa mengenal batas 

bangsa dan negara.
2
 Hal ini berdampak pada pendidikan bagi perempuan pada masa 

sekarang ini, sebab era modern sangat rentang dengan pergaulan bebas yang dapat 

mempengaruhi perilaku yang menyimpang di kalangan remaja putri. Selain itu masuknya 

budaya juga dapat mempengaruhi kepribadian remaja muslim dalam khususnya wanita. 

Dalam hal ini perlunya bimbingan dari orang tua atau lembaga pendidikan untuk 

membimbing dan mengarahkan anak perempuannya menjadi wanita muslimah yang baik 

sesuai syari’at Islam. 

Dunia pendidikan saat ini terjadi kemosrotan moral pentingnya pendidikan di 

madrasah dam sekolah bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, 

dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang 

                                                           
1
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam  (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), 13. 

    
2
 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 85. 
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beriman dan bertakwa kepada Allah swt serta berakhlah mulia dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan 

dengan pengembangan  madrasah melalui tiga komponen utama, yaitu (1) sebagai wahana 

untuk membina ruh atau praktek hidup keislaman, (2) memperjelas dan memperkokoh 

keberadaan madrasah sederajat denagn sistem sekolah, sebagai wahana pembinaan warga 

negara yang cerdas, berpengetahuan, berkepribadian, serta produktif, dan (3) mampu 

merespon tuntutan-tuntutan masa depan, dalam arti sanggup melahirkan manusia yang 

memiliki kesiapan memasuki era globalisasi, industrialisasi maupun era informasi.
3
 

Wanita dilebihkan oleh Allah dari pada laki-laki, dengan menugaskan penentu masa 

depan, mereka akan diwarnai tanggungan sesuai struktur dan fungsi biologis yang 

diciptakan oleh Allah secara khusus.
4
 Seperti qodrat wanita mengalami haid, mengandung, 

melahirkan serta nifas, selain itu wanita yang telah memasuki usia baliq diwajibkan untuk 

melaksanakan ibadah wajib seperti shalat, puasa, menutup aurat dan lain-lain. Untuk itu 

hukumnya wajib bagi perempuan untuk memahami masalah fikih wanita mengenai bab 

haid, nifas, istikadloh sebab berkaitan dengan masalah ibadah. 

Wanita adalah manusia yang membutuhkan sumbangan ilmu, tidak hal-hal yang 

terbatas darinya.
5
 Karena dengan adanya ilmu dalam diri perempuan akan menjadikan 

sebagai kebutuhannya kepada pengembangan unsur-unsur kekuatan dalam beribadah kepada 

Allah, dan perlindungan dirinya dari segala ancaman yang menjadiakan seorang perempuan 

keluar dari jalan yang telah disyari’atkan oleh Agama. Sebab wanita adalah perhiasan dunia. 

Sebaik-baiknya wanita adalah wanita shalihah. Semulia-mulia wanita pastinya terbimbing 

dengan agama. Pemahaman agama menjadi poin penting yang wajib diserukan kepada kaum 

                                                           
3
 Muhaimin, Paradigma Pendidikan  Islam, 78. 

4
 Muhammad Haitsam Al- Khayyath, Problematika Muslimah di Era Modern (Jakarta: Penerbit Erlangga, 

2007), 55. 
5
 Sayid Muhammad Husain Fadullah,  Dunia Wanita dalam Islam  (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), 48. 
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wanita saat ini agar mereka terhindar dari kemaksiatan. Salah satu unsur pemahaman yang 

perlu diperhatikan oleh wanita adalah pemahaman mengenai ilmu fikih wanita yang 

berkaitan dengan ibadah dan permasalahan wanita sehari-hari. 

Kaum wanita harus mendapatkan pendidikan yang layak dan setinggi-tingginya, 

karena kaum wanita merupakan pencipta dan pembentuk masyarakat masa depan yang 

berkualitas. Karena seorang wanita dalam agama Islam mencerminkan keberadaan Islam, 

bilamana masyarakat Islam berjaya maka kedudukan kaum wanitapun demikian. Oleh 

karena itu agama Islam mengangkat kedudukan wanita dengan memberikan haknya secara 

khusus terutama memahamai syari’at-syari’at Islam. 

Dengan hal ini semua hukum-hukum yang berhubungan dengan syari’at-syari’at Islam 

yang dikhususkan bagi wanita dibahas di dalam fikih wanita. Fikih wanita merupakan 

cabang ilmu fikih yang dikhususkan bagi wanita muslim yang dibentuk dengan tujuan agar 

wanita muslim dapat memahami kaidah-kaidah syari’at Islam yang diajarkan dalam agama 

untuk menenuaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Karena dalam melaksanakan 

ibadah bagi wanita dengan segala syarat dan rukun-rukunnya tidak diperkenankan untuk 

taqlid buta.
6
 Oleh sebab itu fikih wanita merupakan solusi dari berbagai problematika 

perempuan yang memang tidak ada habisnya dan akan selalu membutuhkan sentuhan-

sentuhan agama dan syari’at.  

Materi fikih wanita juga mampu mengembangkan karakter seorang wanita dan 

memberinya kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama Islam, dan juga sebagai bentuk 

perhatian yang tinggi kepada wanita muslim serta wawasan yang luas mengenai kehidupan 

ibadah sehari-hari.
7
Karena mengingat karakteristik seseorang wanita yang tersimpul dalam 

sabda Rasullullah saw, yang menetapkan dasar-dasar persamaan antara seseorang laki-laki 

                                                           
6
 Sayid Muhammad Husain Fadullah,  Dunia Wanita dalam Islam, 47. 

7
 Abdul Halim Abu Syuqqah,  Kebebasan Wanita, terj. Chairul Halim (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 

311. 
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dan wanita sedikit kekhususan dalam berbagai aspek. Dalam pandangan agama Islam wanita 

sama dengan laki-laki artinya, tidak melebih-lebihkan laki-laki di atas wanita dalam hal 

perbedaan yang menjadikan seorang wanita dianggap lemah. Akan tetapi yang dimaksud 

adanya perbedaan itu merupakan tuntutan tugas sesuai fitrah masing-masing.
8
 

Fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syari’ah yang bersifat 

praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci. Obyek kajian ilmu fikih adalah perbuatan 

orang mukallaf (dewasa) dalam pandangan hukum syari’ah, agar mengetahui mana yang 

diwajibkan, disunnahkan, diharamkan, dimakruhkan, dan diperbolehkan, serta mana yang 

batal (tidak sah).
9
Wanita adalah kata umum yang digunakan untuk menggambarkan 

perempuan yang sudah dewasa yang memiliki kematangan psikis dam psikologis. fikih 

wanita adalah kajian  ilmu pengetahuan yang dikhususkan pada wanita  yang mempelajari 

bermacam-macam syari’at dan hukum Islam yang didalamnya membahas hal- hal yang 

berhubungan dengan masalah kewanitaan. 

MAN 1 Madiun adalah sebagai lembaga pendidikan Islam, mengadakan program 

keputrian yang dikhususkan untuk siswa perempuan. Program ini merupakan wadah untuk 

siswa perempuan untuk diskusi mengenai permasalahan-permasalahan kewanitaan bertujuan 

untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai fikih wanita.
10

Program keputrian 

di MAN 1 Madiun dilaksanakan pada setiap hari Jum’at bertepatan dengan waktu shalat 

Jum’at. Kegiatan ini dipandu oleh guru pembimbing program  keputrian, pelaksanaannya 

dilakukan oleh OSIS bidang keagamaan sebagai penangungjawab program keputrian.
 11

 

Permasalahan yang sering dilakukan siswa yaitu mereka tidak mengikuti shalat 

dzuhur berjama’ah dengan alasan sedang haid. Hal ini disebabkan mereka belum bisa 

                                                           
8
 Yusuf Al-Qardhawi, Perempuan dalam Pandangan Islam , terj. Dadang Sobar Ali (Bandung: Pustaka Setia, 

2007),  23. 
9
 Abuddin Nata, Masail Al-Fiqhiyah (Jakarta: Kecana, 2014), 26. 

10
 Siti Nuril Rowiyah, Wawancara, 20 November 2018.  

11
 Siti Nuril Rowiyah, Wawancara, 20 November 2018.  
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membedakan darah haid, istikadloh, dan nifas.  Mereka belum mengetahui cara menghitung 

masa suci haid, sehingga mereka tidak tahu perkiraan haid akan datang. Dengan adanya 

program keputrian ini merupakan solusi dari permasalahan tersebut diharapkan nantinya 

dapat memberikan pemahaman fikih wanita kepada siswa.
 12

  

Di dalam mata pelajaran fikih di Madrasah terdapat pembahasan mengenai fikih 

wanita, namun pembahasan fikih wanita perlu pemahaman secara mendalam disebabkan 

permasalahan yang dialami wanita dalam hal syari’at Islam begitu banyak maka perlu 

adanya pemahaman lebih lanjut. Dalam hal ini maka peneliti tertarik untuk mengkaji hal 

tersebut sehingga mengambil judul “PENINGKATAN PEMAHAMAN FIKIH WANITA 

MELALUI PROGRAM KEPUTRIAN (STUDI KASUS DI MAN 1 MADIUN)”. 

B. Fokus Penelitian 

Dari latar belakang masalah yang telah tertulis di atas, penelitian ini difokuskan pada 

peningkatan pemahaman fikih wanita seputar haid, nifas , dan istikhadloh melalui program 

keputrian di MAN 1 Madiun. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian masalah di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan program keputrian dalam meningkatkan pemahaman fikih 

wanita di MAN 1 Madiun? 

2. Bagaimana pelaksanaan program keputrian dalam meningkatkan pemahaman fikih 

wanita di MAN 1 Madiun? 

3. Bagaimana evaluasi program keputrian dalam meningkatkan pemahaman fikih wanita 

di MAN 1 Madiun? 

                                                           
12

 Sri Marjiyah Ekawati, Wawancara, 16 Februari 2019. 



 

13 

 

 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perencanaan program keputrian dalam meningkatkan pemahaman 

fikih wanita di MAN 1 Madiun. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan program keputrian dalam meningkatkan pemahaman 

fikih wanita di MAN 1 Madiun. 

3. Untuk mengetahui evaluasi program keputrian dalam meningkatkan pemahaman fikih 

wanita di MAN 1 Madiun. 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Secara Teoretis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya 

meningkatan pemahaman fikih wanita dan mengembangkan penerapan program 

keputrian. 

2. Secara Praktis  

a. Bagi MAN 1 Madiun, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan 

informasi dan untuk memberikan input dalam memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas pelaksanaan program keputrian sebagai upaya dalam meningkatkan 

pemahaman fikih wanita. 

b. Bagi Guru, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ke depan guru untuk 

mengoptimalkan program keputrian dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang 

fikih wanita. 
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c. Bagi peneliti, dapat dijadikan suatu pengalaman langsung dalam melakukan 

penelitian sehingga dapat  menambah  pengetahuan dan pemahaman  mengenai fikih 

wanita. 

F. Sistematika Pembahasan 

Pada pembahasan skripsi ini terbagi menjadi 5 bab. Adapun untuk memudahkan 

dalam memahami skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan. 

BAB I berisi pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan. 

BAB II berisi tentang telaah hasil penelitian terdahulu, sebagai kerangka berpikir 

dalam penyusunan penelitian ini dan kajian teori.. 

BAB III berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari : pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahapan-tahapan penelitian.  

BAB IV Deskripsi data. Dalam bab ini dilakukan pendeskripsian data secara umum 

dan khusus. Deskripsi data secara umum menyangkut tentang profil lokasi penelitian, 

sedangkan deskripsi data khusus berisiskan tentang deskripsi data temuan yang berkaitan 

dengan rumusan masalah. 

BAB V berisi tentang analisis data tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

program keputrian dalam meningkatkan pemahaman siswi tentang fikih wanita di MAN 1 

Madiun. 

BAB VI  Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran untuk memepermudah 

para pembaca dalam mengambil intisari dari skripsi ini. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI  

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Disamping memanfaatkan teori yang relevan dengan bahasan ini, penulis juga 

melakukan telaah penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Adapun 

hasil temuan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut: 

Pertama, Penelitian dilakukan oleh Nurul Maghfiroh, Jurusan Pendidikan Agama 

Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Sunan Kalijaga, tahun 2014. Dengan 

skripsi Yang berjudul “ Pengembangan Kepribadian Melalui Program Keputrian (Studi 

Kasus Siswi Kelas XI MAN 2 Wates, Kulon, Progo, Yogyakarta, Tahun Ajaran 

2013/2014)”. Hasil Penelitian ini adalah (1) Proses kegiatan keputrian yakni dengan 

pembacaan susunan acara, pembacaan asmaul husna, dan penyampaian materi keputrian. 

Penyampaian materi dapat mengembangkan potensi yang dimiliki siswi untuk melatih 

keberanian, tanggung jawab dan bersosialisasi, dan lain sebagainya. (2) Faktor pendukung 

dan penghambat kegiatan keputrian dalam mengembangkan kepribadian siswi. Faktor 

pendukung yakni adanya emosi atau perasaan atau keinginan siswi untuk mengikuti kegiatan 

keputrian, lingkungan sekolah atau madrasah, materi yang disampaikan menarik, dan 

fasilitas yang memadai. Faktor penghambat yakni kurangnya jam istirahat, kurang 

pemantauan dari guru, dan buku monitoring kurang diperhatikan. (3) Efektivitas kegiatan 

keputrian dalam mengembangkan kepribadian siswi kelas XI yakni kegiatan yang berjalan 

kurang maksimal dikarenakan waktu pembelajran tidak efektif bertepatan dengan jam 

istirahat. Namun, dari materi yang diajarkan sangat mendukung pada pembentukan dan 

pengembangan kepribadian siswi kelas XI MAN 2 Wates.
13

 

                                                           
13

 Nurul Maghfiroh, Pengembangan Kepribadian Melalui Program Keputrian  (Studi Kasus Siswi Kelas XI 

MAN 2 Wates, Kulon, Progo, Yogyakarta, Tahun Ajaran 2013/2014)  (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014). 
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Dalam penelitian ini ada persamaan dan perbedaan dengan apa yang penulis teliti. 

Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang program keputrian. Sedangkan 

perbedaannya yaitu skripsi Nurul Maghfiroh meneliti pengembangan kepribadian melalui 

program keputrian, berbeda dengan penulis teliti yaitu lebih pada ditekankan pada 

peningkatan pemahaman fikih wanita melaui program keputrian.  

Kedua, penelitian dilakukan oleh Chomariyah, Jurusan Pendidikan Agama Islam, 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Ponorogo, tahun 2018.  Dengan skripsi yang 

berjudul “ Implementasi Kegiatan Diklat Fikih Wanita dalam Meningkatkan Pemahaman 

Fikih Ibadah Santri di Pondok  Pesantren Darul Huda Mayak”. Hasil Penelitian ini adalah 

(1) Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatn 

penutup. Dalam kegiatan diklat fikih wanita pada awal pelaksanaan diklat fikih wanita 

adalah kegiatan pendahuluan meliputi persiapan pemebentukan panitia, pelaksanaan rapat, 

pengumpulan peserta, dan persiapan peralatan rapat. Untuk acara inti pelaksanaannya 

meliputi pembukaanalam, pembacaan ayat suci al-qur’an, dan penyampaian materi. Untuk 

terakhir dilakukan penutupan. (2) Dampak kegiatan diklat fikih wanita di pondok pesantren 

putri darul huda mayak yaitu dapat memahamkan anak-anak tentang tata cara beribadah 

dengan baik dan benar, dapat mendalami materi fikih tentang thaharah, najis, shalat, dan 

haid, dapat menjadi kader jiwa santri yang islami dan sejati, menambahkan wawasan 

pengetahuan tentang fikih wanita, dan mampu memperluas cakrawala keilmuwan tentang 

wanita.
14

 

Dalam penelitian ini ada persamaan dan perbedaan dengan apa yang penulis teliti. 

Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang fikih wanita. Sedangkan perbedaannya 

yaitu skripsi Chomariyah meneliti kegiatan diklat fikih wanita dalam meningkatkan 

                                                           
14

 Chomariyah, Implementasi Kegiatan Diklat Fikih Wanita dalam Meningkatkan Pemahaman Fikih 

Ibadah Santri di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018). 



 

17 

 

 

pemahaman fikih ibadah santri, berbeda dengan penulis teliti yaitu peningkatan pemahaman 

fikih wanita melaui program keputrian.  

Ketiga, Peneltian dilakukan oleh Inayatul Hidayah, Jurusan Pendidikan Agama 

Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Sunan Kalijaga, tahun 2015. Dengan 

skripsi yang berjudul “ Kreativitas Guru PAI dalam Mengembangkan Materi Fikih Wanita 

(Mestruasi) melalui Kajian Kitab Risalah Haid di kelas XII SMK VIP Al Huda Kebumen”. 

Hasil Penelitian ini adalah (1) Kreativitas guru dalam mengembangkan materi fikih wanita 

(Menstruasi) melalui kajian kitab Risalah Haid berdasarkan ciri  aptitude sudah terlihat, 

namun masih perlu pengembangan lagi. Dan berdasarkan ciri non aptitude, guru sudah 

menunjukkan sikap kreatif yang terlihat dalam menyampaikan pembelajaran dan usaha 

dalam meningkatkan pengetahuan yang berhubungan dengan menstruasi. (2) Hasil yang 

dicapai oleh guru dalam mengembangkan materi fikih wanita (Menstruasi) melalui kajian 

kitab Risalah Haid yaitu pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. Indikator hasil 

tersebut adalah secara kognisi, siswa dapat memecahkan masalah atau soal yang diberikan 

oleh guru mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi pembelajaran, dan hasil yang 

paling penting adalah pengalaman dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan mereka.
15

 

Dalam penelitian ini ada persamaan dan perbedaan dengan apa yang penulis teliti. 

Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang fikih wanita. Sedangkan perbedaannya 

yaitu skripsi Inayatul Hidayah meneliti tentang kreativitas guru PAI dalam mengembangkan 

materi fikih wanita (Mestruasi) melalui kajian kitab risalah haid, sedangkan yang penulis 

telti lebih kepada peningkatan pemahaman fikih wanita melaui program keputrian.  
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B. Kajian  Teori 

1. Program Keputrian 

a. Pengertian program keputrian 

Menurut Suharsimi dan Cepi, program dapat didefinisikan sebagai suatu unit atau 

kesatuan kegiatan maka program merupakan sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan 

yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan. Pelaksanaan program 

selalu terjadi didalam sebuah organisasi yang artinya harus melibatkan sekelompok 

orang.
16

 Sedangkan keputrian adalah pembelajaran yang berhubungan dengan 

kegiatan-kegiatan wanita/reamja putri, masa-masa perkembangan maupun beberapa 

masalah penting remaja putri dan wanita dewasa.
17

 

Dari pengertian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian 

program keputrian adalah suatu wadah berkumpulnya pelajar putri yang didalamnya 

terdapat berbagai rangkaian kegiatan guna sebagai sarana menambah ilmu, 

pengetahuan, pemahaman mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi wanita 

terutama mengenai  fikih wanita. 

b. Perencanaan program keputrian 

Menurut Hadari Nawawi, perencanaan adalah menyusun langkah-langkah 

penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada 

pencapaian tujuan tertentu.
18

Perencanaan sebagai suatu proses kegiatan pemikiran 

yang sistematis mengenai apa yang ingin dicapai dalam program keputrian, kegiatan 

yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode, dan pelaksanaan yang dibutuhkan 

untuk menyelenggarakan kegiatan pencapaian tujuan yang dirumuskan secara rasional 
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dan logis serta berorientasi kedepan.
19

perencanaan dilakukan untuk menyusun 

rangkaian tindakan atau kegiatan guna mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.
20

Langkah-langkah dalam proses perencanaaan program meliputi hal-hal 

berikut.
21

 

1) Penentuan tujuan  

Menurut Zakiah Daradjat tujuan adalah sesuatu yang diharapkan tercapai 

setelah suatu usaha atau kegiatan selesai.
22

 Tujuan merupakan komponen utama 

yang terlebih dahulu harus dirumuskan dalam suatu program karena sebagai 

pondasi dan tolak ukur dalam menjalankan kegiatan.  

Secara umum, tujuan instruksional dibedakan menjadi yaitu tujuan 

instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional umum 

adalah perilaku akhir yang diharapakan dapat diperoleh dari proses belajar, 

latihan atau proses pendidikan. Tujuan instruksional khusus adalah perilaku yang 

ingin dicapai oleh peserta didik pada waktu proses belajar sedang dilaksanakan. 

Dalam program keputrian bertujuan  untuk meningkatkan pemahaman dan 

pengetahuan kepada siswi tentang masalah kewanitaan yang mencakup masalah 

pribadi wanita seperti masalah-masalah fikih wanita, dan kesehatan reproduksi 

wanita. 

2)  Penentuan bahan atau materi  

Bahan merupakan sumber belajar bagi peserta didik. Sumber belajar 

merupakan substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar 

karena tanpa bahan pengajaran proses belajar mengajar tidak berjalan. Melalui 
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bahan pengajaran  inilah peserta didik dihantarkan kepada tujuan pembelajan. 

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan materi adalah 

kemanfaatan, alokasi waktu, kesesuaian, kondisi lingkungan masyarakat, tingkat 

perkembangan peserta didik. 

3)  Penentuan metode dan media  

Penentuan metode dan media pembelajaran sangat erat hubungannya 

dengan pemilihan strategi pembelajaran yang paling efisien dan efektif dalam 

memberikan pengalaman belajar. Dalam hal ini guru diharapkan dapat memilih 

dan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang dapat menumbuhkan 

aktivitas dan kreativitas peserta didik.
23

 

4) Penentuan alokasi waktu 

Alokasi merupakan penjadwalan pelaksanaan program dengan 

merencanakan alokasi waktu permingguan, bulanan, triwulan, dan seterusnya 

sesuai dengan karakteristik program yang bersangkutan. Fungsinya penjadwalan 

tersebut adalah untuk pegangan bagi para pelaksana program.
24

 Program 

keputrian dilaksankan setiap Minggu pada hari Jum’at pukul 12.00-13.00 pada 

saat siswa laki-laki melaksanakan shalat Jum’at. 

c. Pelaksanaan program keputrian 

 Pelaksanaan program yaitu mengidentifikasi dan memadukan sumber-sumber 

yang diperlukan, seperti tenaga manusia, fasilitas, alat-alat, dan biaya yang tersedia 

atau yang dapat disediakan. Pelaksanaan juga disebut sebagai penganggaran yaitu 

proses didalam berjalannya suatu program kegiatan yang telah direncanakan.
25
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Pelaksanaan adalah merealisasikan hasil perencanaan dan pengorganisasian, 

mengarahkan atau mendayagunakan tenaga kerja, memanfaatkan fasilitas yang ada, 

memotivasi bawahan sehingga bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tercapainya 

tujuan organisasi. Pelaksanaan Program memiliki beberapa langkah sebagai berikut.
26

 

1) Pembukaan  

Pembukaan adalah kegiatan awal yang harus dilakukan guru untuk memulai 

atau membuka pelajaran. Membuka pelajaran merupakan suatu kegiatan untuk 

menciptakan kesiapan mental dan menarik perhatian peserta didik secara optimal 

agar mereka memusatkan diri sepenuhnya untuk belajar. 

a) Pembinaan keakraban 

Pembinaan keakraban merupakan upaya yang harus dilakukan guru untuk 

menciptakan iklim belajar yang kondusif dan mempersiapkan siswa memasuki 

proses persiapan penyampaian materi. 

b) Pretes  

Pretes merupakan tes yang dilaksanakan sebelum kegiatan belajar atau   

pembentukan kompetensi dimulai, sebagai penjajakan terhadap kemampuan 

peserta didik terhadap pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

2).     Pembentukan kompetensi 

Pembentukan kompetensi siswa merupakan kegiatan inti pembelajaran, 

antara lain mencangkup penyampaian informasi tentang materi pokok atau materi 

standar, membahas materi standar untuk membentuk kompetensi siswa, serta 

melakukan tukar pengalaman dan pendapat dalam membahas materi standar atau 
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memecahkan masalah yang dihadapi bersama. Meliputi ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik sebagai berikut.  

a) Ranah kognitif 

Ranah kognitif yaitu yang berhubungan dengan intelektual dan kemampuan 

berfikir seperti mengingat dan memecahkan masalah. 

(1) Pertanyaan lisan merupakan pertanyaan yang diajukan langsung oleh guru. 

Pertanyaan lisan digunakan untuk mengetahui pencapaian siswa dari 

kompetensi dasar tertentu. 

(2) Tes objektif 

Tes ini biasa menggunakan tes berbentuk  yang diberikan. 

b) Ranah afektif berkenaan dengan sikap, nilai-nilai dan apresisi.dua komponen 

afektif yang penting untuk diukur adalah minat dan sikap. 

c)  Ranah psikomotorik berguna untuk mengukur keterampilan dalam 

pembelajaran. Tes pada ranah psikomotorik dapat berupa tes tulis, tes simulasi 

dan tes contoh kerja. 

3) Penutup 

Penutup merupakan bagian yang dilakukan guru untuk mengakhiri guru 

dalam pembelajaran. Dalam kegiatan penutup, guru harus berupaya mengetahui 

pembentukan kompetensi dan pencapaian tujuan pembelajaran, serta pemahaman 

siswa terhadap materi yang telah dipelajari sekaligus mengakhiri kegiatan 

pembelajaran. Meninjau kembali pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru 

dapat dilakukan dengan cara merangkum materi pokok, evaluasi untuk mengetahui 

keefektifan pembelajaran dan pembentukan kompetensi yang dilakukan, tindak 

lanjut perlu diberikan oleh guru agar terjadi pemantapan pada diri siswa terhadap 
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pembentukan kompetensi dasar dan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah 

dirumuskan. 

d. Evaluasi program keputrian 

Untuk mengetahui samapi sejauh mana hasil yang telah dicapai oleh program, 

maka harus melakukan evaluasi. Evaluasi adalah proses menentukan sejauh mana 

tujuan pendidikan tercapai dan upaya untuk mengetahui manfaat atau kegunaan suatu 

program, kegiatan dan sebagainya. Evaluasi dapat dilkukan dengan dua cara yaitu 

secara langsung atau tidak langsung. Evaluasi secara langsung yaitu kegiatan evaluasi 

dilakukan oleh pengelola secara langsung tidak melalui pihak lain. Sedangkan evaluasi 

tidak langsung adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan melalui staf atau pihak lain 

yang berkaitan dengan tugas para penyelenggaranya.
27

  

Dalam mengevaluasi suatu program ada banyak model yang dikemukakan oleh 

para ahli. Kaufan dan Thomas membedakan model evaluasi menjadi delapan, yaitu 

sebagai berikut:
28

 

1) Goal Oriented Evalution / Model Tyler.  

  Menurut Ralph Tayler evaluasi program adalah proses untuk mengetahui 

apakah    tujuan pendidikan sudah dapat terealisasikan. Evaluasi model Tayler 

dibangun dengan dua dasar pemikiran. Pertama, evaluasi ditunjukkan kepada 

tingkah laku peserta didik. Kedua, evaluasi harus dilakukan pada tingkah laku 

awal peserta didik sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran dan sesudah 

melaksanakan kegiatan pembelajaran(hasil). Dasar pemikiran yang kedua ini 

menunjukkan bahwa seorang evaluator harus dapat menentukan perubahan 

tingkah laku apa yang terjadi setelah peserta didik mengikuti pengalaman belajar 
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tertentu dan menegaskan bahwa perubahan yang terjadi disebabkan oleh 

pembelajaran.  

2) Goal Free Evalution Model (Michael Schriven) 

  Menurut Schriven, dalam pelaksanaan evaluasi program, evaluator tidak 

perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program, akan tetapi bagaimana 

bekerjanya suatu program, dengan mengidentifikasi penampilan-penampilan yang 

terjadi, baik hal-hal positif maupun yang negatf. 

3) CIPP Model (Context, Input, Process, Product) 

  Konsep Evaluasi , Model CIPP pertama kali ditawarkan oleh Stufflebeam 

pada tahun 1965 sebagai hasil dari usahanya dalam mengevaluasi ESEA (The 

Elementary And Secondary Education Act). Stufflebeam menawarkan konsep 

tersebut dengan pandangan bahwa tujuan penting dari sebuah evaluasi adalah 

bukan untuk membuktikan sesuatu, akan tetapi untuk memperbaikinya.  

4) Model Empat Level Donald L. Kirkpatrick 

  Kirkpatrick menggunakan empat level evaluasi sebagai berikut, evaluasi 

Reaksi,  dilakukan untuk mengukur tingkat reaksi yang didesain agar mengetahui 

opini para peserta pelatihan mengenai program pelatihan. Evaluasi pembelajaran, 

ada tiga hal yang dapat di instruktur ajarkan dalam program training, yaitu 

pengetahuan, sikap, dan ketrampilan. Evaluasi tingkah laku, penilaian tingkah 

laku difokuskan pada perubahan tingkah laku setelah peserta didik kembali ke 

tempat kerja. Evaluasi hasil/dampak program pelatihan, evaluasi diperhatikan 

pada hasil akhir yang terjadi karena peserta telah mengikuti suatu program. 
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5)  Model UCLA 

  Evaluasi ini dikembangkan oleh Alkin pada tahun 1969. Alkin 

mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses menyakinkan keputusan, memilih 

informasi yang tepat, mengumpulkan dan menganalisis informasi. Ada lima macam 

evaluasi yang dikemukakan Alkin yaitu sistem Assessment, adalah sistem yang 

memberi informasi tentang keadaan atau posisi sistem. Program Planning, yaitu 

membantu pemilihan program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi 

kebutuhan program. Program implementation, yang menyiapakan informasi apakah 

program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu. Program Improvement, 

yang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi dan bagaimana 

program berjalan. Program cerification, yang memberikan informasi tentang 

informasi program. 

6)    Model Formatif Vs Sumatif 

  Model ini dikembangkan oleh Scriven pada tahun 1967. Menurut Scriven 

evaluasi program dapat dijadikan menjadi dua yaitu evaluasi formatif dan sumatif. 

Evaluasi formatif adalah proses menyediakan dan menggunakan informasi untuk 

dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam ranggka meningkatkan kualitas 

produk atau program intruksional. Sedangkan evaluasi Sumatif adalah evaluasi 

yang dilaksanakan saat program telah selesai dan bagi kepentingan pihak luar atau 

para pengambilan keputusan. 

7)   Model Kesesuaian 

  Menurut model ini, evaluasi adalah suatu kegiatang untuk melihat 

(congruence) antara tujuan dengan hasil belajar yang telah dicapai. 
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8)    Model Pengukuran 

Pengukuran digunakan untuk menentukan kuantitas suatu sifat (attribute) 

tertentu yang dimiliki oleh objek, orang maupun peristiwa dalam bentuk unit 

ukuran tertentu. 

2. Pemahaman Fikih Wanita 

a. Pemahaman 

1) Pengertian pemahaman  

Pemahaman didefinisikan sebagai proses berfikir dan belajar. Pemahaman 

merupakan proses berfikir dan belajar. Anas Sudjiono mendefinisikan pemahaman 

adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu 

itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang 

sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang 

berfikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan.29 

Sedangkan menurut Yusuf Anas, yang dimaksud dengan pemahaman adalah 

kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang diingat lebih kurang sama dengan 

yang sudah diajarkan dan sesuai dengan maksud penggunaannya.30 

Dari pendapat diatas disimpulkan bahwa dengan memahami sesuatu berarti 

seseorang dapat mempertahankan, menerangkan, menentukan, memperluas, 

menyimpulkan, menganalisis, mengklarifikasi, dan memberikan contoh. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemahaman memiliki makna yang lebih luas dari pada 

pengetahuan. Dengan pengetahuan, seseorang belum tentu memahami sesuatu secara 

mendalam, hanya sekedar mengetahui tanpa bisa menangkap  makna dan arti dari 

sesuatu yang dipelajari. Sedangkan dengan pemahaman sesorang tidak hanya bisa 
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menghafal sesuatu yang dipelajari, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk 

menangkap makna dari sesuatu yang dipelajari juga memahami konsep dari pelajaran 

tersebut. 

2) Macam-macam kemampuan pemahaman 

a) Menerjemahkan (Translation) 

Pengertian menerjemahkan disini bukan saja pengalihan (translation) arti bahasa 

kedalam bahasa yang lain. Mulai dari terjemahan dalam arti yang sebenarnya, misal  

dari bahasa Inggris kedalam bahasa Indonesia, mengartikan Bhineka Tunggal Ika, 

mengartikan Merah Putih.
31

serta mampu menjelaskan pengertian haid, nifas, 

istikadloh. 

b) Menginterpretasi (Interpretation) 

Kemampuan ini lebih luas dari pada menerjemahkan. Ini adalah kemampuan untuk 

mengenal dan memahami. Ide utama suatu komunikasi. Misalnya diberikan suatu 

diagram, tabel, grafik atau gambar-gambar lainnya dalam IPS atau Fisika, dan 

diminta ditafsirkan. Dapat saja siswa tidak mampu menafsirkannya lantaran mereka 

tidak cukup terlatih untuk itu.
32

Dalam memahami fikih wanita siswa diberi problem 

seputar penghitungan haid, jika siswa mampu menjelaskan problem tersebut maka 

siswa memahami materi fikih wanita secara mendalam. 

c) Mengeksplorasi (Extrapolation) 

Mengeksplorasi lebih tinggi tingkatannya dari menerjemahkan dan 

menginterpretasi, ia menuntut kemampuan intelektualnya lebih tinggi.  

Contoh yang sederhana: 2-4-6-8-10-...-. 
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Siswa diminta mengisi dua bilangan yang merupakan kelanjutan dari deret itu. 

Contoh lainnya yaitu: 2-4-...-...-10-...-...-16 

Kata kerja operasional yang dapat dipakai untuk mengukur kemampuan ini adalah 

perhitungan, memperkirakan, menduga, menyimpulkan, meramalkan, 

membedakan, menentukan, mengisi, dan menarik kesimpulan. Dengan contoh di 

atas seseorang diharapkan mampu melihat dibalik yang tertulis, atau dapat 

membuat ramalan tentang konsekuensi sesuatu, atau dapat memperluas presepsinya 

dalam arti waktu, dimensi, kasus atau masalahnya.
33

 

3) Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman sekaligus keberhasilan belajar siswa 

ditinjau dari segi komponen pendidikan adalah sebagai berikut: 
34

 

a) Tujuan 

Tujuan adalah pedoman sekaligus sebagai sasaran yang dicapai dalam kegiatan 

beljar mengajar. Sedikit banyak perumusan juga tujuan akan mempengaruhi 

kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh guru sekaligus akan mempengaruhi 

kegiatan belajar peserta didik. 

b) Guru 

Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada 

siswa di sekolah. Guru adalah orang yang berpengalaman dalam bidang 

profesinya. Dalam satu kelas siswa satu dengan yang lainnya akan mempengaruhi 

pula dalam keberhasilan belajar. Dalam keadaan yang demikian ini seorang guru 

dituntut untuk memberikan suatu pendekatan belajar yang sesuai dengan keadaan 

siswa sehingga akan tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 
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c) Siswa 

Siswa adalah orang yang sengaja datang kesekolah. Maksudnya adalah siswa  

disini tidak terbatas oleh usia muda, usia tua atau lanjut usia. Siswa yang kumpul 

di sekolah mempunyai karakteristik kepribadian, sehingga daya serap 

(pemahaman) siswa yang didapat juga berbeda-beda dalam setiap bahan pelajaran 

yang diberikan oleh guru, oleh karena itu dikenalkan adanya tingkat keberhasilan 

atau tingkat maksimal, optimal, minimal, atau kurang untuk setiap bahan dengan 

dikuasai anak didik. Dengan demikian dapat diketahui, bahwa siswa adalah unsur 

manusiawi yang mempengaruhi kegiatan belajar mengajar sekaligus hasil belajar 

yaitu pemahaman siswa. 

d) Kegiatan pengajaran 

Kegiatan pengajaran adalah proses terjadinya interaksi guru dengan anak didik 

dalam kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar meliputi bagaimana guru 

menciptakan lingkungan belajar yang sehat, strategi belajar yang digunakan, 

pendekatan-pendekatan, metode dan media pembelajaran serta evaluasi 

pengajaran. Dimana hal tersebut jika dipilih dan digunakan secara tepat, maka 

akan mempengaruhi keberhasilan proses belajar mengajar. 

e) Bahan dan alat evaluasi 

Bahan evaluasi adalah suatu bahan yang terdapat di dalam kurikulum yang sudah 

dipelajari siswa dalam rangka ulangan (evaluasi). Alat evaluasi meliputi cara-cara 

dalam menyajikan bahan evaluasi diantaranya adalah benar-salah, pilihan ganda, 

menjodohkan, melengkapi. 

Penguasaan secara penuh(pemahaman) siswa tergantung pula pada bahan evaluasi 

yang diberikan guru kepada siswa hal ini berarti jika siswa mampu 
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mengerjakan/menjawab bahan evaluasi dengan baik, maka siswa dapat dikatakan 

paham terhadap materi yang diberikan waktu lalu. 

f) Suasana Evaluasi (suasana belajar) 

Keadaaan kelas yang aman, tenang, displin, adalah juga mempengaruhi terhadap 

tingkat pemahaman materi (soal) ujian berarti pula mempengaruhi jawaban yang di 

berikan siswa, jadi tingkat pemahaman siswa tinggi, maka keberhasilan proses 

belajar mengajarpun akan tercapai tentunya masih banyak faktor/unsur-unsur yang 

dapat mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar dikelas. 

4) Tolak ukur dalam pemahaman 

 Dalam proses pemeblajaran, guru harus menunjukkan kemampuan secara 

maksimal dan penuh percaya diri dihadapan siswanya. Secara terus menerus guru 

harus mengembangkan diri siswa yang positif, menyadarkan siswa akan kelebihan dan 

kekurangan yang dimilikinya. 

 Tolak ukur pemahaman siswa sangat dipengaruhi oleh kemampuan intelektualnya 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf Syamsu dan Sughandi Nani, 

mengemukakan bahwa untuk mengembangkan kemampuan intelektual atau 

ketrampilan berfikir siswa yaitu tentang “core thinking skill”antara lain sebagai 

berikut:
35

 

a) Mengasah ketajaman panca indra untuk menerima masukan informasi dari luar 

(informasi gathering) 

b) Mengarahkan persepsi dan perhatian untuk menjaring informasi 

c) Mengevaluasi, melakukan penilaian (evalution) 

d) Mengabstraksi, restrukturisasi, membuat ringkasan (intregratif) 
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e) Menyimpulkan, menduga, elaborasi (generatig) 

f) Mengidentifikasi ciri penting (analyzing) 

g)  Mengurutkan, membedakan, mengelompokkan (organizing) 

h) Mengingat (remembering) 

b. Fikih Wanita 

 Fikih wanita terdiri dari dua kata yaitu fikih dan wanita. Fikih menurut bahasa 

artinya pemahaman. Sedangkan Menurut istilah fikih adalah ilmu yang membahas 

tentang hukum-hukum syari’ah yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang 

rinci. Obyek kajian ilmu fikih adalah perbuatan orang mukallaf (dewasa) dalam 

pandangan hukum syari’ah, agar mengetahui mana yang diwajibkan, disunnahkan, 

diharamkan, dimakruhkan, dan diperbolehkan, serta mana yang batal (tidak sah).
36

 

Sedangkan wanita adalah kata umum yang digunakan untuk menggambarkan 

perempuan yang sudah dewasa yang memiliki kematangan psikis dam psikologis. 

 Dari pengertian diatas pengertian fikih wanita adalah kajian  ilmu pengetahuan 

yang dikhususkan pada wanita  yang mempelajari bermacam-macam syari’at dan 

hukum Islam yang didalamnya membahas hal- hal yang berhubungan dengan masalah 

kewanitaan.  

 Ruang lingkup materi fikih wanita secara umum yaitu mengenai masalah ibadah , 

Syari’at dan Munakahat. Mencakup dari thaharah baik thaharah batin, serta bab 

mengenai shalat, zakat, puasa, haji dan munakahat yang meliputi radha‟ah , waris dan 

lainnya.
37

Dalam hal ini pembahasan mengenai fikih wanita antara lain tentang haid, 

nifas, istikadloh, thaharah, kesehatan reproduksi, melahirkan, dan adab berhias serta 

berpakaian penjelasannya sebagai berikut: 
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1) Haid  

       Haid  atau disebut juga menstruasi merupakan kodrat bagi seorang 

peremuan yang tidak bisa dihindari. Allah swt  telah menjelaskan dalam Al-

Qur’an surah Al-Baqarah ayat 222: 

                                

                                  

Artinya: “Mereka bertanya tentang haid. Katakanlah, “ Haid adalah kotoran ”. Oleh 

karena itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dar wanita di waktu haid. 

Janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka bersuci. Apabila mereka 

telah suci, campurilah mereka ditempat yang diperintahkan Allah kepadamu. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (Q.S. Al-

Baqarah: 222.” 

 

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, “Ayat diatas menjelaskan 

bahwa haid adalah kotoran dan najis. Adapun Allah tidak menyukai sesuatu yang kotor 

dan tidak suci. Wanita muslimah yang mengalami proses alami berupa haid, ketika itu ia 

sedang pada masa kotor (berhadas besar). Secara hukum fikih, orang yang berhadas 

tidak diizinkan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan ritual ibadah yang telah 

difardhukan hingga benar-benar telah bersih dan bersuci. kebersihan dari hadas adalah 

syarat wajib melakukan ibadah.
38

 

Haid menurut arti syar’i adalah darah yang keluar melalui alat kelamin wanita 

yang sudah mencapai usia minimal 9 tahun kurang dari 16 hari kurang sedikit (Usia 8 
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tahun 11 bulan 14 hari lebih sedikit), dan keluar secara alami (tabiat perempun) bukan 

disebabkan melahirkan atau suatu penyakit rahim.
39

 

Masa sedikitnya darah haid yaitu satu hari satu malam atau 24 jam, secara terus 

menerus sesuai dengan adatnya haid. Masa pada umumnya seseorang perempuan 

mengeluarkan darah haid yaitu enam atau tujuh hari beserta malamnya, sedangkan batas 

maksimal seseorang perempuan mengeluarkan darah haid yaitu lima belas hari lima 

belas malam. Dan apabila diselingi dengan naqo‟ (bersih), maka selesai haidnya tidak 

boleh melebihi batas maksimal 15 hari dan tidak boleh kurang dari masa sedikitnya haid 

yaitu satu hari satu malam (24 jam) menurut qaul yang unggul.
40

 Sedikitnya masa 

dzuhrun (suci) bagi seseorang perempuan antara dua haid yaitu lima belas hari lima 

belas malam. 

Warna darah haid terdiri atas 5 macam diantaranya hitam (warna paling kuat), 

Merah, abu-abu (antara merah dan kuning), kuning, keruh antara kuning dan putih. Jika 

ada cairan yang keluar dari farji wanita tetapi warnaya bukan salah satu warna haid, 

seperti cairan putih yang keluar sebelum dan sesudah haid atau ketika sakit keputihan, 

maka jelas tidak dihukumi darah haid tetapi dihukumi sebagaimana dengan kencing. 

Jika cairan tersebut keluar terus menerus maka diwajibkan sholat, dengan cara yang 

diterangkan dalam masalah istikhadloh. 

Larangan-larangan Perempuan yang dalam keadaan haid, yaitu sebagai berikut. 

a) Shalat, Ibnu Mudzir berkata: para ulama’ telah bersepakat untuk menghapuskan 

kewajiban shalat bagi perempuan yang sedang mengalami haid. Menurut mereka 

mengqadha’ shalat yang telah ditinggalkan selama masa haid itu tidak diwajibkan 
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hal ini dilandaskan dari penjelasan hadis Nabi diatas.Hal ini didasarkan kepada 

hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya: 

 فإذا أقبلت حيضتك فدعى الصالة ؛ وإذا أدبرت فاغتسلي وصلى . رواه البخاري

Artinya:“Apabila datang masa haidmu maka tinggalkanlah shalat.”(H.R 

Muttafaqun’Alaihi). 

 

b) Puasa, perempuan muslim yang sedang berada dalam masa haid tidak 

diperkenankan melaksanakan ibadah puasa baik fardhu maupun sunah. Akan tetapi, 

untuk puasa wajib seperti Ramadhan boleh ditinggalkan akan tetapi wajib 

mengqodho’ dilain hari. 

c) Diharamkan membaca Al-Qur’an. Dalam kasus in, ada perbedaan pendapat 

dikalangan para ulama’. Menurut Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsmaini’ 

berpendapat bolehnya seseorang wanita yang sedang haid atau nifas membaca Al-

Qur’an sekedarnya (sebatas melihat) karena suatu keperluan sumber hukum atau 

menghafal Al-Qur’an karena ia seorang santri atau qari. Namun, jika membacanya 

secara khidmat dalam rangka mencari pahala ibadah, dianjurkan meninggalkannya 

sampai bersih dan bersuci.
41

 

d) Diharamkan menyentuh Al-Qur’an dan menulisnya. Kebanyakan ulama’ berendapat 

bahwa seseorang perempuan yang sedang haid tidak diperbolehakan untuk 

menyentuh dan membawa Al-Qur’an. Hal ini berdasarkan firman Allah:  

            

Artinya: “ Tidak menyentuh Al-Qur‟an itu kecuali para hamba yang disucikan. 

(Q.S. Al-Waqi’ah: 79)”  
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Syaikhu-I-Islam Ibn Tamimiyah berkata: Madzhab para imam empat (Abu 

Hanifah, Malik, Syafi’i, dan Ahmad), bahwasannya tidak boleh menyentuh mushaf 

kecuali orang yang bersuci. 

Tentang wanita haid membaca Al-Qur’an tanpa menyentuh mushaf, hali ini 

adalah masalah kilafiyah (masalah yang masih ada perbedaan pendapat), di 

karangan para ulama’. Untuk kehati-hatian seyogiannya ia membaca Al-Qur’an 

kecuali karena dharurah (keterpaksaan). Mislanya, kekhawatiran lupa hafalan.
42

 

e) Diharamkan masuk ke masjid. Dalam hal ini juga terdapat berbagai macam 

perbedaan pendapat antara para ulama’ sebagaimana masalah-masalah yang 

disebutkan sebelumnya. Menurut Sayid Khalid Muslih, wanita boleh masuk masjid 

selama bukan untuk shalat, seperti menghadiri  majlis ilmu, mendengarkan nasihat 

para guru, dan lain-lain. jadi wanita diperbolehkan masuk kemasjid dan melakukan 

aktivitas didalamnya selama tidak melaksanakan shalat.
43

  

f) Tawaf, baik fardhu maupun sunah. Para ulama sepakat bahwa tawaf adalah jenis 

ibadah yang disamakan dengan shalat, maka pembatal shalat juga berlaku sebagai 

pembatal tawaf. Jika perempuan melakukan ibadah haji atau umrah, semua rukun 

ibadah haji dan umrah boleh dilaksanakan kecuali tawaf (wajib ditinggalkan). 

g) Diharamkan jima’(berkumpul suami istri). seperti firman Allah: 
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 Artinya“ Karena itu hendaklah kalian menjauhi diri dari mereka pada waktu haid 

dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka benar-benar 

suci.”(Q.S Al-Baqarah: 222). 

 

h) Diharamkan istimta’(mencari kenikmatan antara suami istri) antara pusar dan lutut. 

i) Dijatuhi talaq, haram melakukan talaq kepada istri yang sedang mengalami haid 

karena pelaksanaan talaq semacam ini disebut talaq bid’ah 

j) Sujud Syukur 

k) Sujud Tilawah.
 44

 

2) Istikhadloh 

Setiap perempuan yang mengalami haid pasti akan berbeda-beda antara 

perempuan satu dengan yang lainnya. Sebab setiap wanita memiliki kebiasaan masing-

masing. Pada dasarnya seorang wanita juga harus menghitung maa-masa haid dan masa-

masa sucinya, mengawasinya, mengenali, dan memperhatikannya sehingga ia tidak 

bercampur adukkan antara darah istikhadloh atau darah rusak karena keduanya memiliki 

hukum yang berbeda beda. 

Istikhadloh adalah darah penyakit yang keluar dari farji wanita yang tidak sesuai 

dengan ketentuan haid dan nifas. Istikhadloh adalah darah yang keluar dari otot yang 

ada didalam rahim bagian bawah atau pada mulut rahim dan sekitarnya, serta keluarnya 

tidak pada masa-masanya haid (lebih dari lima belas hari) dan masa-masa nifas (lebih 

dari enam puluh hari). 

Apabila seorang mengalami Orang yang istikhadloh tetap berkewajiaban 

melaksanakan shalat, maka ia wajib memperhatikan 4 perkara dibawah ini : 

a) Membasuh farji dengan membersihkannya jika ada sisa darah atau kotoran yang 

masih melekat 
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b) Menyumbat farji dengan kapas atau yang serupa  

Tujuan menyumbat farji dengan kapas atau yang serupa adalah agar darah tidak 

samapai menetes keluar, oleh karena itu sumbatannya harus dimasukkan sampai 

bagian farji yang tidak wajib dibasuh ketika istinja’ (Bagian farji yang tidak kelihatan 

ketika berjongkok), apabila sumbatannya keluar sampai bagian farji yang wajib 

dibasuh, maka shalatnya tidak sah, sebab termasuk perkara yang terkena najis. 

c) Membalut farji dengan celana atau pembalut dan sejenisnya. 

d) Berwudhu dengan niat “listibahatis sholat”. 

Orang yang istikhadloh ketika berwudhu wajib niat “listibahatis sholat” karena 

termasuk dorurot. Keempat perkara tersebut wajib dilakukan dengan ketentuan 

sebagai berikut: akan melaksanakan shalat fardhu, sudah masuk waktu shalat, 

dilakukan dengan tertib, setelah selesai semua, segera langsung melaksanakan 

shalat.
45

 

3) Nifas 

Nifas adalah darah yang keluar disebabkan melahirkan anak.
46

 Dari 

pengertian ini dapat diambil kesimpulan bahwa “darah yang keluar sebelum 

melahirkan, dan keluarnya darah bersamaan dengan keluarnya bayi atau yang 

keluar saat melahirkan dan sebelumnya ia tidak sedang haid, maka tidak dinamakan 

darah nifas, tapi dinamakan darah fasad, oleh karena itu orang tersebut tetap wajib 

melaksanakan shalat dan bila tidak mampu maka ia harus mengqodlo. Namun 

apabila sebelumnya ia sedang dalam keadaan haid (belum melewati hitungan 15 

hari 15 malam), maka darah itu dinamakan darah haid, karena menurut Imam 

Syafi’i orang hamil bisa haid. Ketentuan darah nifas  paling sedikit setetes 
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(ladhotan), masa maksimalnya 60 hari  60 malam, dan pada umumnya 40 hari 40 

malam.  

Bagi perempuan yang nifas haram menjalankan perkara yang diharamkan 

bagi perempuan yang sedang haid, seperti: shalat, puasa, melakukan sujud tilawah 

dan sujud syukur, membaca Al-Qur’an dan lain sebagianya. Sedangkan dalam 

puasa juga haram melaksanakannya bagi perempuan yang sedang nifas. Jika sedang 

berpuasa datang nifas maka wajib berbuka dan membatalkannya, tetapi juga wajib 

mengqodho’ bagi puasa ramadhan dihari lainnya. Seorang perempuan yang darah 

nifasnya masih keluar tidak boleh mandi wialdah, jadi mandi wiladahnya 

bersamaan dengan mandi nifas setelah masa nifasnya selesai atau terhenti 

darahnya.
47

 

4) Thaharah 

    Thaharah dalam tinjauan bahasa adalah bersih. Sedangkan dalam pengertian 

syara’, thaharah bermakna suatu pekerjaan yang menjadi sebab diperbolehkan 

melaksanakan sholat atau ibadah lainnya, yang disyaratkan suci dari hadas maupun 

najis. Thaharah merupakan ciri terpenting dalam Islam, yang berarti bersih atau 

sucinya seorang wanita muslimah secara lahir maupun batin. Islam menuntut wanita 

muslimah untuk membersihkan hatinya dari syirik, dengki dan iri hati. Wanita 

muslimah juga diwajibkan untuk mensucikan badan dan pakaian serta tempat 

shalatnya dari najis yang bersifat lahir.48  

  Thaharah dibagi menjadi dua  yaitu thaharah lahiriyah  dan thaharah hukmiyah. 

Thaharah lahiriyah atau disebut suci dari najis, meliputi kebersihan tubuh, pakaian 

dan tempat shalat dari segala sesuatau yang najis (yang dianggap kotor oleh agama), 
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membersihkannya dengan cara menghilangkan najis ataupun kotoran tersebut dengan 

air. Sedangkan tahaharah hukmiyah atau disebut suci dari hadas, baik hadas besar 

ataupun kecil. Hadas kecil yaitu menyebabkan seseorang harus wudhu, misalnya 

karena kentut, buang air kecil ataupun buang air besar. Hadas besar ialah suatu 

kondisi yang menyebabkan seseorang harus mandi wajib, misalnya karena haid dan 

nifas. cara membersihkannya hadas dan najis sebagai  berikut. 49 

a) Wudhu 

Secara etimologis wudhu menunjuk kepada aktifitas penggunaan air yang 

dialirkan pada anggota tubuh tertentu. Sedangkan secara terminologi ialah 

mengalirkan air yang suci kepada anggota tubuh tertentu. Wudhu disyariatkan bagi 

orang yang heendak melaksanakan shalat dan menjadi salah satu syarat sahnya 

shalat. Rukun-rukun wudhu ada enam sebagai berikut: 

a) Niat 

b)  Membasuh seluruh wajah. 

c) Membasuh kedua tangan sampai siku. 

d)  Mengusap sebagian rambut kepala. 

e)  Membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki. 

f)  Tertib. 

b) Mandi 

Secara bahasa mandi adalah mengalirkan air ke segala sesuatu secara 

mutlak. Sedangkan seacra istilah mengalirkan air keseluruh tubuh disertai dengan 

niat. Hal-hal yang mewajibkan mandi adalah bersenggama, inzanul mani (keluar 

sperma), haid, nifas, melahirkan, meninggal dunia.  
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Rukun-rukun mandi yaitu 

(1) Membaca niat 

(2)  Meratakan air keseluruh tubuh dan termasuk bagan tubuh yang harus terkena air 

adalah telinga, pusar, semua rambut, kulit kepala, bagian kelamin yang belum 

dikhitan, serta kuku.  

Hendaknya orang yang mandi meneliti bagian tubuhnya. Terutama 

lipatan-lipatan tubuh, hal ini demi memastikan bahwa air telah sampai pada 

seluruh bagian  tubuh. 

c) Tayamum 

Telah kita ketahui bahwa wudhu merupakan syarat sahnya shalat, tahwaf, 

memegang dan membaca Al-qur’an, wudhu hanya bisa dilakukan dengan air, 

hanya saja terkadang manusia sulit menggunakan air karena tidak adanya air, 

jauhnya air, atau sakit yang menghalangi untyk menggunakan air, maka diantara 

kemudahan dan Tolerasnsi Islam adalah mensyari’atkan tayamum dengan debu 

yang suci, sebagai ganti dari wudhu atau mandi sehingga seorang muslim tidak 

terhalang dari barokahnya ibadah.50Rukun-rukun tayamum ada 4 diantaranya 

sebagai berikut: 51 

(1)  Niat. 

(2) Mengusap wajah. 

(3)  Mengusap kedua tangan sampai siku. 

(4)  Tertib. 
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Bersuci dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan air dan 

debu. Macam-macam air ada 4 diantaranya sebagai berikut.52
 

(1)  Air mutlak, ialah air yang suci dan mensucikan. Yaitu air yang masih murni  

dan belum atau tidak tercampuri oleh sesuatu (najis).Yang termasuk air 

mutlah ialah, air hujan, air salju atau es, air laut, air zam zam atau air sumur, 

air yang masih tetap namanya walaupun berubah karena bercampur dengan 

sesuatu yang sulit dihindari, seperti tanah, debu, atau sebab lain seperti 

kejatuhan daun, kayu, atau mengalir ditempat yang asin, mengandung 

belerang dan sebagainya. Karena setiap air dapat disebut air mutlak tanpa 

kait, boleh dipakai untuk bersuci. 

(2) Air yang suci tapi tidak mensucikan, ialah air bersih dan suci yang telah 

tercampur dengan suatu zat suci  sedemikian rupa sehingga warnanya atau 

baunya atau rasanya sudah berubah sehingga tak dapat lagi disebut air mutlak. 

Contohnya air teh, air kopi, dan sebagainya. Air seperti itu walaupun suci 

namun tidak mensucikan yakni tidak sah untuk menghilangkan hadas dan najis. 

(3) Air musta’mal adalah air sedikit yang telah terpisah dari basuhan anggota 

tubuh   orang yang berwudhu atau mandi wajib, atau telah terpisah dari badan, 

pakaian, atau tempat yang tekena najis. 

(4) Air yang terkena najis, ada dua bagian yaitu air yang sedikit (kurang dari dua 

kolah) yang menjadi mutanajjis sebab kejatuhan najis, walaupun najis itu 

sedikit dan tidak merubah sifat air. Dan air banyak (air dua kolah atau lebih) 

yang menjadi mutanajiss sebab kejatuhan najis yang bisa merubah sifat-
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sifatnya air baik warna, rasa, ataupun bauanya. Cara membersihkannya dengan 

seseorang berwudhu, mandi dan tayamum. berikut penjelasanya:53 

5) Kesehatan Reproduksi. 

a) Pengertian kesehatan Reproduksi 

   Kesehatan berasal dari bahasa Arab shihhah. Ia adalah bentuk mashdar dari 

kata kerja shahha, yashihhu, shihhah. Artinya hilangnya penyakit (dzahaba 

maradhuhu) atau tidak adanya penyakit dalam tubuh („adam i‟tilal al-jism wa 

salamatuhu) atau terlepas dari segala cacat (bari‟a wa salimamin kulli‟aib). Sehat 

adalah suatu keadaan yang tidak terbatas pada hal-hal yang mengenai jasmani 

(fisik) yang tidak berpenyakit, tatapi juga mengenai mental, jiwa, dan akal yang 

baik, bersih, dan utuh, serta berbagai hal lain diluarnya yang dapat mengganggu 

kesehatan orang.
54

 

Agama Islam memberikam perhatian yang sangat serius terhadap masalah 

kesehatan dalam artinya yang luas. Bahkan, dapat dikatakan bahwa seluruh ajaran 

Islam diarahkan dalam rangka mewujudkan kehidupan manusia, baik laki-laki 

ataupun perempuan, secara personal maupun sosial, yang sehat secara jasmani dan 

rohani. Sebab kesehatan jasmani dan rohani menjadi syarat bagi tercapainya suatu 

kehidupan yang sejahtera di dunia dan kebahagiaan diakhirat.
55

 

Pada zaman sekarang ini pergaulan remaja terasa semakin bebas, baik dalam 

cinta maupun hubungan seksual. Oleh karena itu, dampak-dampak yang 

ditimbulkan juga semakin luas seperti kehamilan yang tidak dikehendaki, aborsi, 

penyakit kelamin bahkan mengakibatkan penyakit HIV/AIDS. Melihat itu semua, 

adalah kewajiban semua pihak untuk memberikan perhatian lebih serius terhadap 
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pesoalan ini guna melindungi kesehatan reproduksi perempuan secara lebih dini, 

Kesehatan yang dijaga secara baik sejak orang yang menginjak masa remaja, akan 

memungkinkan dia dapat menjalankan  fungsi reproduksinya secara sehat dan 

bertanggung jawab.
56

   

b) Fungsi kesehatan reproduksi 

Fungsi memahamkan kesehatan reproduksi diantarannya adalah 

mengenal bagian-bagian tubuh dan organ-organ reproduksinya, sehingga para 

remaja dapat berperilaku secara  tanggungjawab dalam menjaga tubuh dan orang 

reproduksinya, memahami fungsi dan perkembangan organ reproduksinya 

secara benar, sehingga menjadikan remaja lebih berhati-hati dalam merawat, 

menjaga dan melindungi organ reproduksinya, memahami perubahan fisik dan 

psikisnya,  mempersiapkan masa depan yang sehat dan cerah, dengan 

memelihara dan memahami masalah kesehatan reproduksi.
 57

 

c) Organ reproduksi wanita 

Organ reproduksi merupakan  bagian tubuh seseorang  yang digunakan untuk 

menjalankan reproduksi. Orang reproduksi wanita sebagai berikut:
58

 

(1)  Ovarium adalah organ reproduksi yang berfungsi mengeluarkan sel telur. 

(2) Tuba falopi berfungsi menyalurkan sel telur setelah keluar dari indung telur dan 

tempat terjadinya pembuahan. 

(3) Uterus berfungsi sebagai tempat tumbuh da berkembangnya tempat calon bayi. 
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(4) Vagina adalah lubang tempat masuknya sel sperma pada saat bersenggama. Vagina 

merupakan jalan keluaranya darah saat haid dan janin yang akan dilahirkan. 

(5) Hymen merupakan lapisan tipis yang berda didalam liang kemaluan. 

(6) Bibir kemaluan adalah bagian luar yang memiliki banyak pembuluh darah. 

(7) Klitoris adalah organ reproduksi yang memiliki tingkat kepekaan terhadap 

rangsangan yang sangat tinggi karena tersusun dari banyak pembuluh darah. 

(8) Saluran kemih berguna untuk mengeluarkan air kencing dan terletak diantara klitoris 

dan mulut vagina. 

6) Melahirkan  

Melahirkan adalah proses melahirkan seorang bayi dari kandungan. Adapun 

Minimal masa kehamilan dalam melahirkan adalah enam bulan lebih sedikit (waktu 

jima’ dan melahirkan). Masa itu terhitung mulai waktu yang digunakan suami istri 

bersetubuh setelah akad nikah, sedangkan pada umumnya masa hamil adalah 9 bulan. 

Dan paling lama adalah empat tahun. Bulan yang dibuat ukuran minimaldan umumnya 

adalah masa hamil adalah 30 hari, tidak memakai bulan penanggalan. Sedangkan bulan 

yang dibuat ukuran maksimal masa hamil adalah bulan penanggalan.
59

 

Pada saat melahirkan akan terjadi kontraksi diding rahim yang bergerak dari 

bagian atas ke bawah (Ke arah leher rahim). Kontraksi tersebut selanjutnya akan 

mendorong bayi kearah pintu keluar rahim, akibat desakan bayi, leher rahim membuka 

sedikit demi sedikit samapai bagian terbawah sehingga akan lolos dan lahir. 

Kesunahan-kesunahan saat kelahiran bayi yaitu sebelum dimandikan, 

disunahkan diadzani pada telinga sebelah kanan dan diiqomahti di sebelah kiri, diberi 

nama yang baik, pada hari ketujuh kelahiran, diaqiqahi dengan menyembelih dua ekor 
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kambing untuk bayi laki-laki dan satu ekor untuk bayi perempuan, mencukur rambut 

bayi pada hari ketujuh, kemudian disunnahkan bershodaqoh emas atau perak seberat 

ramput yang dicukur ataupun nilai krusnya.
60

 

7) Adab berpakaian dan berhias wanita 

Di dalam Al-Qur’an dijelaskan bagaimana seharusnya bagaimana perempuan 

dalam berpakaian dan berhias, Seperti Firman Allah swt  Dalam Surah An- Nur ayat 31. 

                          

                               

                                 

                                   

                                 

               

Artinya: “ Katakanlah perempuan yang beriman. Hendaklah mereka menahan 

pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah 

mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak 

dari mereka. Dan hendakalah mereka menutup kain kerudung kedada 

merekaa. dan janganlah menampakkan perhiasan mereka, kecuali, 

kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau 

putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-
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saudara mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra 

saudara perempuan mereka, atau perempuan-perempuan Islam, atau 

budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang 

tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak laki-laki 

yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka 

memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka 

sembunyikan. Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang 

beriman supaya kamu beruntung.” (Q.S An-Nur: 31). 

Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa perempuan di perintahkan 

menutu aurat dalam berpakaian. Diantara syarat- syarat yang harus dipenuhi 

pada pakaian  muslimah adalah sebagai berikut : 

a) Berukuran panjang dan dapat  menutupi seluruh badan kecuali  muka dan 

telapak tangan. 

b) Tidak tipis, sehingga kelihatan sesuatu yang ada dibawahnya. 

c) Lebar, sehingga tubuh tidak bisa dilihat dan disifati. 

d) Tidak telalu menarik perhatian. 

e) Tidak berparfum dan diharumkan. 

f) Tidak terlalu bermerk. 

g) Tidak serupa dengan baju laki-laki.
61

 

Didalam  berhias wanita diperbolehkan memakai perhiasan dari emas, 

perak dan barang berharga lainnya. Namun didalam memakai perhiasan  wanita 

tidak diperbolehkan menampakan perhiasan yang dimilikinya dan tidak 

diperbolehkan memakai perhiasan yang berlebihan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber 

data dilakukan secara purposive dan snowboal, teknik pengumpulan dengan trianggulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi.
62

 Penelitian kualitatif  ditunjukkan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, 

persepsi, dan pemikiran manusia secara individu ataupun kelompok.
63

 

Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan Peneliti adalah Studi Kasus yaitu  

penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu objek tertentu yang mempelajarinya 

sebagai suatu kasus. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi, atau 

masyarakat.
64

 Jenis penelitian studi kasus ini digunakan karena peneliti dapat meneliti terkait 

tentang kejadian, aktivitas, kegiatan program keputrian dalam meningkatkan pemahaman 

fikih wanita di MAN 1 Madiun. 
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B. Kehadiran Peneliti 

 Ciri khas penelitian kualitatif adalah instrumen atau alat pengumpulan datanya yaitu 

manusia atau peneliti itu sendiri atau orang lain yang membantu dalam meneliti. Dalam 

penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara wawancara, 

observasi, dan dokumentasi.
65

  

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di MAN 1 Madiun. Berlokasi di Jalan Raya Kebonsari 

Desa Rejosari, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Pertimbangan memilih lokasi ini 

karena di MAN 1 Madiun merupakan lembaga yang mempunyai program keputrian yang 

mana kegiatan tersebut dikhususkan untuk siswi sebagai upaya untuk meningkatkan 

pemahaman fikih wanita. 

D. Sumber Data  

Data utama dalam penelitian kualitatif adalah “kata-kata” dan tindakan selebihnya adalah 

tambahan seperti data tertulis, foto dan sejenisnya. Yang dimaksud kata-kata dan tindakan 

adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Data ini direkam 

melalui catatan tertulis dan pengambilan foto. Sedangkan dokumen tertulis merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah, guru pembimbing program 

keputrian, pengurus program keputrian dan beberapa siswi MAN 1 Madiun. Sedangkan 

sumber data sekunder diantaranya yaitu profil MAN 1 Madiun, foto-foto serta hal yang terkait 

dengan penelitian. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara, observasi, 

dokumentasi. 

1. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melaui proses tanya jawab lisan 

yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan 

jawaban diberikan oleh yang diwawancara.
66

 Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dalam jumlah respondennya sedikit/kecil. 

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur  maupun tidak struktur. dan dapat 

dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan telepon.  

a. Wawancara terstruktur, digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti 

atau pengumpul data telah mengetahui pasti tentang apa informasi yang akan 

diperoleh. 

b. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya 

garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur 

sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, 

dan wawancara terbuka.
67
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur dan 

wawancara tak berstruktur. Wawancara terstruktur, yaitu merancang telebih dahulu 

pertanyaan serta alternatif jawaban yang mungkin akan diutarakan informan. Sebuah 

wawancara akan menghasilkan data yang diharapkan secara maksimal dan runtut. 

Sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan untuk 

menambah keakraban antara peneliti dan informan, pertanyaan yang dilontarkan juga 

tidak berpatokan pada sebuah rencana tertulis, namun masih seputar program keputrian 

dalam meningkatkan pemahaman siswi tentang fikih wanita di MAN 1 Madiun. 

2. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi atau pengamatan merupakan suatu 

teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi non-partisipasi, yaitu 

peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati kegiatan, tidak 

ikut dalam kegiatan
68

. Peneliti akan mengamati proses pelaksanaan kegiatan program 

keputrian dalam meningkatkan pemahaman siswi tentang fikih wanita di MAN 1 

Madiun. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa 

berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, 

kebijakan. Dokumentasi ini berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan 
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lain-lain. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi 

dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
69

 

Dengan teknik ini, peneliti menggali data mengenai sejarah berdirinya MAN 1 

Madiun, letak geografis, visi dan misi sekolah, sarana dan prasarana, serta data guru dan 

data siswa. Selain itu metode dokumentasi ini juga bisa digunakan peneliti untuk 

dokumentasi kegiatan program keputrian di MAN 1 Madiun.  

F. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
70

 

Analisis data juga disebut aktivitas pengorganisasian data. Dengan demikian analisis data itu 

dilakukan dalam suatu proses. Proses berarti pelaksanaannya mulai dilakukan sejak 

pengumpulan  dan dikerjakan secara intensif, yaitu sesudah meninggalkan lapangan. 

Pekerjaan menganalisis data memerlukan pemusatan perhatian, pengerahan tenaga, dan 

pikiran peneliti.
71

 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep yang 

diberikan Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap 

tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh.
72

 Aktivitas dalam 
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analisis data, meliputi tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi. Sebagimana diilustrasikan dalam gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  Analisis data Miles dan Huberman 

1. Reduksi Data 

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

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.  Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya 

bila diperlukan.
73

 

2. Penyajian data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian 
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data adalah bentuk matriks, grafik, jaringan, bagan, dan sebagainya. Semuanya dirancang 

untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan 

mudah diraih.
74

 

 

3. Penarikan kesimpulan 

Peneliti menarik kesimpulan data-data yang telah diperoleh dengan menggunakan 

metode induktif yang penarikan kesimpulan yang dinilai dari pernyataan atau fakta-fakta 

khusus menuju pada kesimpulan umum. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif 

menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi 

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang 

valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
75

 

G.  Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan 

validitas dan keandalan realibilitas. Untuk menentukan keabsahan data diperlukan teknik 

pemeriksaan, yakni pemeriksaan didasarkan atas jumlah criteria tertentu ada empat criteria 

dalam menentukan keabsahan data yakni derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan 

dan kepastian.
76

 Dalam keabsahan data diadakan pengecekan dengan teknik : 

1. Ketekunan/keajegan pengamatan 
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Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai 

cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Mencari suatu usaha 

membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak 

dapat. 

Hal itu berarti bahwa peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan 

rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian ia 

menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal 

tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang 

biasa.
77

 

2. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui 

sumber lainnya. Hal itu dapat dicapai dengan jalan
78

: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil  wawancara 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakannya secara pribadi 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa 

yang dikatakannya sepanjang waktu 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang seperti rakyat biasa, oraang yang berpendidikan menengah atau tinggi, 

orang berada, orang pemerintahan. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 
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H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah dengan tahap 

terakhir yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahapan-tahapan tersebut adalah
79

: 

1. Tahap Pra Lapangan 

Meliputi: Menyusun rancangan penelitian, memilih loksai penelitian, mengurus 

perijinan penelitian, menjajaki dan menilai lokasi penelitian, memilih dan memanfaatkan 

informan, menyiapkan perlengkapan penelitian. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan   

Meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan diri memasuki lapangan dan 

berperan serta sambil mengumpulkan data. 

3. Analisis Data 

     Meliputi: analisis sebelum dan setelah pengumpulan data 

4. Tahap Penulisan Hasil Laporan Penelitian. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

A.  Deskripsi Data Umum   

1. Sejarah Berdirinya MAN 1 Madiun 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Madiun merupakan Madrasah Aliyah tertua di 

Kabupaten Madiun. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Madiun merupakan nama baru 

dari Madrasah Aliyah Kembangsawit Kab. Madiun berdasarkan keputusan Menteri 

Agama Nomor 673 tahun 2016 tentang perubahan nama Madrasah Aliyah Negeri. 

Keberadaan Madrasah Aliyah Negeri Kembangsawit/Madrasah Aliyah Negeri 1 

Madiun memiliki sejarah yang cukup panjang. Diawali dengan adanya Pondok Pesantren 

“ Subulul Huda ” dibawah pimpinan KH. Munirul Ichwan (alm) berlokasi di Dukuh 

Kembangsawit Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 

Diawal pendiriannya, Madrasah ini merupakan lembaga non formal dan 

melaksanakan pendidikan khususnya untuk memepelajari/mendalami ajaran Islam 

dengan system tradisional pondok pesantren. 

Pada tanggal 23 Agustus 1954, tokoh-tokoh dan pengasuh dari pondok pesantren 

“ Subulul Huda” diantaranya KH. Munirul Ichwan, KH. Achsoni, KH. Mufti, dan KH. 

Dardiri mempelopori berdirinya lembaga pendidikan formal di lingkungan pondok, dan 

berhasil mendirikan Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah “ Salafiyah ”. 

Dalam perkembangan selanjutnya, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah “ 

Salafiyah ” dijadikan lembaga pendidikan negeri yang dikelola oleh pemerintah. Sesuai 

dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 1968 Madrasah Aliyah “ Salafiyah ” 

berstatus Negeri dengan nama Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN) 

Kembangsawit Kebonsari Madiun. Selanjutnya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri 
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Agama, pada tahun 1979 nama MAAIN berubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri 

(MAN) Kembangsawit. 

Pada tahun 1985 MAN Kembangsawit mendapat proyek pengadaan tanah yang 

pertamakali di Dukuh Sukorejo, Desa Kedondong, dan Dukuh Serut Sewu, Desa 

Rejosari. Kedua wilayah teritori tersebut masih dalam satu wilayah Kecamatan 

Kebonsari, Kabupaten Madiun. Berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik 

Indonesia Nomor 637, Tahun 2016 tentang perubahan nama Madrasah Aliyah Negeri, 

Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Timur, Serta Surat 

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun Nomor B-

0050/KK.13.34/1/OT.00/ 01/2018 tanggal, 8 Januari 2018 tentang Perubahan Nama 

Madrasah Negeri di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun, maka 

terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 Madrasah Aliyah Negeri Kembangsawit berubah 

nama menjadi Madrasah Aliyah Negeri 1 Madiun (MAN 1 Madiun). 

Secara tegas didalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No. 

054/U/1993 tentang SLTA disebut: bahwa MA adalah SLTA yang berciri khas Agama 

Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama, dengan demikian secara yuridis 

formal dapat dikatakan bahwa lembaga pendidikan MAN telah diakui keberadaanya. 

MAN 1 Madiun merupakan lembaga pendidikan yang komprehensif dan 

seimbang dalam muatan kurikulum, karena disamping siswa diberi pendidikan umum 

secara memadai juga diberikan penndidikan agama yang cukup yaitu meliputi mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadis, Aqidah Akhlak, Bahasa Arab, Fikih, dan Sejarah 

Kebudayaan Islam, dan terangkai dalam sebuah penyajian pembelajaran yang terintregasi 

dalam sebuah kurikulum yang berorientasi pada efektivitas peserta didik.
80
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2. Letak Geografis MAN 1 Madiun 

Kecamatan Kebonsari sebagai salah satu dari 15 kecamatan di wilayah Kabupaten 

Madiun berada di ujung paling selatan barat terletak disekitar 7012’ sampai dengan 

7048’30 lintang selatan dan 111025’45 sampai dengan 111051’ bujur timur. Ketinggian 

tanah antara 21 sampai dengan 500 dpl. Keseluruhan luas wilayah 1.010,86 KM 2 selain 

untuk pemukiman penduduk, sebagian besar merupakan kawasan persawahan yang 

memiliki potensi untuk tanaman padi, tebu serta polowijo. Berbatasan disebelah utara 

dengan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, sebelah timur Kecamatan Dolopo 

Kabupaten Madiun, sebelah selatan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dan 

sebelah barat Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. 

Sebagai institusi pendidikan pertama dan tertua ditengah-tengah masyarakat 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, menempati area yang strategis di tepi jalur 

utama akses jalan Kecamatan Kebonsari dengan tipologi jalan kelas III A yang 

membentang dari arah timur (pertigaan uteran/jalan raya Ponorogo Madiun) ke barat 

(Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan) sekaligus pintu keluar masuk masyarakat 

Kabupaten Magetan ke wilayah Kabupaten Madiun. Area median sepanjang 2 km sejalur 

jalan ini berjajar bangunan perkantoran institusi pemerintahan tingkat kecamatan, salah 

satunya MAN 1 Madiun, sehingga keberadaanya mudah terakses oleh semua elemen 

masyarakat pengguna pendidikan di lima kecamatan, selain daya tarik berada di ibu kota 

kecamatan. 
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Kondisi ini sangat memungkinkan masyarakat di lima wilayah kecamatan dan 

khususnya tiga kecamatan yang berada wilayah teritori untuk saling berinteraksi sesuai 

dengan tingkat kepentingan masing-masing.
81

 

3. Identitas Madrasah 

Nama Madrasah : Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Madiun 

Alamat Madrasah : Jl. Raya Kebonsari Rejosari Madiun Jawa Timur 

Nomor Telepon : 0351 367959 

Email             : mankembangsawit@yahoo.co.id 

              :  mankembangsawit@kemenag.go.id 

NSM   : 131135190001 

NPSN   : 20580850 

Status   : Negeri 

Status Akreditasi : A 

Tahun Bediri  : 1968 

Kepala Madrasah : Drs. Ghulam Zamroni, M.Sc
82

 

4. Visi, Misi, dan Tujuan MAN 1 Madiun 

a. Visi   

Berprestasi, Berdaya Saing, Berwawasan Lingkungan, Belandaskan IMTAQ.
83

 

b. Misi  

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Madiun memiliki misi sebagai berikut: 

1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar 

2) Melaksanakan bimbingan secara intensif untuk menghadapi SNMPTN 

3) Melaksanakan bimbingan untuk menghadapi olimpiade sains 
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4) Meningkatkan proses bimbingan berbahasa Inggris dan berbahasa Arab 

5) Meningkatkan prestasi olahraga 

6) Meningkatkan prestasi kesenian 

7) Meningkatkan proses pembinaan dan pengembangan diri 

8) Meningkatkan kepekaan terhadap pelestarian fungsi lingkungan 

9) Meningkatkan kepekaan terhadap pencegahan pencemaran lingkungan 

10) Meningkatkan kepekaan terhadap pencegahan kerusakan lingkungan hidup 

11)  Meningkatkan proses bimbingan ketrampilan 

12) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap para pelanggan 

13) Mengupayakan penigkatan kualitas SDM Madrasah 

14) Meningkatkan proses pembinaan penghayatan dan pengamalan ajaran Islam
84

 

c. Tujuan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Madiun 

1) Meningkatkan nilai UN dari rata-rata 6,20 menjadi 6,80 (meningkat 0,15 setiap 

tahun) 

2) Minimal 20% output dapat diterima di Perguruan Tinggi Negeri 

3) Memiliki tim olimpiade sains yang mampu menjadi finalis ditingkat provinsi 

4) Minimal 80% siswa dapat berkomuniksi dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab 

sederhana. 

5) Memiliki 5 tim olahraga yang terdiri dari futsal, bola voly, catur, atletik, dan tenis 

meja yang amampu menjadi finalis ditingkat provinsi 

6) Memiliki 5 tim kesenian yaitu seni teater, seni lukis, seni batik, seni musik, dan 

seni baca Al-Qur’an yang mampu tampil dalam acara-acara Madrasah dan 

menjadi juara ditingkat kabupaten 
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7)  Memiliki 2 regu paramuka putra dan putri serta paskib yang berhasil lolos dalam 

seleksi nasional ditingkat kabupaten, tim PMR dan UKS yang mampu 

memberikan pelayanan terhadap warga madrasah dan masyarakat sekitar, serta 

tim KIR yang mampu menjadi finalis tingkat provinsi 

8) Memiliki tim pengelola lingkungan madrasah yang mamapu menjadi finalis 

ditingkat provinsi 

9) Terbentuknya kelompok-kelompok yang memiliki keterampilan dasar bidang 

otomotif, perikanan, tata boga, menjahit dan komputer yang mampu memberikan 

pelayanan jasa terhadap warga madrasah dan masyarakat sekitar. 

10) Memiliki timwork yang mampu memberikan pelayanan prima terhadap para 

pelanggan 

11) Memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dan 

kompeten di bidangnya masing-masing. 

12) Minimal 95% peserta didik mampu menghayati dan mengamalkan ajaran Islam 

dalam kehidupan sehari-hari.
85

 

5. Keadaan Pendidik dan Peseta Didik 

a. Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Tenaga pendidik dan kependidikan MAN 1 Madiun berjumlah 66 orang, 

pendidik PNS berjumlah 29 orang, tenaga kependidikan PNS berjumlah 3, pendidik 

nonPNS berjumlah 13 orang, tenaga kependidikan nonPNS berjumlah 8 orang , dan 

pengurus komite berjumlah 12 orang.
86

 

b. Keadaan Peserta Didik 
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Keadaan peserta didik di MAN 1 Madiun empat tahun terakhir berjumlah 

1.513 siswa. Jumlah siswa MAN 1 Madiun dari tahun ke tahun cukup stabil, dimulai 

dari tahun pelajaran 2015/2016 siswa MAN 1 Madiun berjumlah 479 siswa, tahun 

pelajaran 2016/2017 berjumlah 520 siswa, dan tahun pelajaran 2017/2018 berjumlah 

514 siswa, dengan rincian kelas X berjumlah 159 siswa, kelas XI  berjumlah 168 

siswa, dan kelas XII berjumlah 187 siswa.
87

 

6. Struktur Pengurus Program Keputrian 

Adapun Stuktur Pengurus program keputrian di MAN 1 Madiun yaitu sebagai 

berikut:
88

 

a. Stuktur pengurus program keputrian 

1) Ketua         : Ayu Nur Fayza 

2) Sekertaris   : Rindy Ayu W 

3) Bendahara  : Amma  Yulistiani 

4) Anggota      : Arifah Mahiroh, Wina, Choirina, Ameylia, Ririn, Latifah, Anis.  

B. Data Khusus Penelitian 

1. Perencanaan program keputrian dalam meningkatkan pemahaman fikih wanita di 

MAN 1 Madiun 

MAN 1 Madiun merupakan lembaga pendidikan formal yang berciri khas Islam 

oleh sebab itu  di MAN 1 Madiun diadakan program keputrian sebagai sarana 

memberikan ilmu pengetahuan Islam kepada siswa perempuan terutama mengenai bab 

fikih wanita. Program keputrian di MAN 1 Madiun dimulai sejak 2005 sebagai pengisi 

waktu luang siswa perempuan karena siswa laki-laki melaksanakan hari jum’at. Program 

keputrian sebelumnya hanya kegiatan kajian-kajian yang dilakukan guru perempuan 
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dengan secara bergantian dan materi yang disampaikan bersifat umum, namun mengingat 

akan pentingnya pemahaman fikih wanita seperti haid, istikadhoh dan nifas yang mana 

hal tersebut berkaitan dengan kehidupan sehari-hari wanita yang menyangkut tentang 

ibadah. maka  materi lebih dikerucutkan mengenai fikih wanita. Berikut penjelasan ibu 

Sri Marjiyah Ekawati selaku pembimbing program keputrian: 

 

“Sebagai lembaga pendidikan Islam MAN 1 Madiun berkewajiban memberikan 

pengetahuan agama kepada siswa  salah satunya melalui program keputrian yang 

mana merupakan sarana menambah ilmu pengetahuan mengenai permasalahan 

yang dialami wanita seputar haid, nifas dan istikadloh karena hal tersebut 

berkaitan dengan ibadah. Oleh karena  itu MAN 1 Madiun mengadakan program 

keputrian yang dimulai sejak tahun 2005,  awalnya program keputrian diadakan 

untuk mengisi waktu luang siswi perempuan karena siswa laki-laki mengikuti 

shalat jum’at dan sebelumnya hanya diisi dengan kajian-kajian dan lambat laun 

melihat pemahaman anak mengenai fikih wanita seperti haid masih kurang maka 

program keputrian di fokuskan pada materi fikih wanita.”
89

   

 

Program keputrian di MAN 1 Madiun  merupakan suatu kegiatan yang diadakan 

oleh pihak madrasah untuk memberikan pengalaman belajar mengenai bab fikih wanita 

guna untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan siswa tentang permasalahan- 

permasalahan yang dihadapi oleh wanita seputar fikih wanita tentang haid, istikadloh dan 

nifas yang itu sangat penting dipelajari oleh kaum wanita.  

Program keputrian tidak hanya dilaksanakan dalam bentuk pemberian materi oleh 

guru, akan tetapi ada grub diskusi yang digunakan untuk memperdalam materi fikih 

wanita yang dijelaskan oleh guru. Oleh karena itu perencanaan program diawali dari 

penentuan jadwal yang telah direncanakan, materi yang akan disampaikan serta 

penentuan pemateri jika membutuhkan pemateri dan pemilihan metode serta media yang 

digunakan.  Berikut penjelasan dari pengurus program keputrian Ayu Nur Faizah selaku 

pengurus: 
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“Perencanaan program keputrian dalam meningkatkan pemahaman fikih wanita, 

yaitu pertama menentukan tema atau materi yang disampaikan dalam diskusi, 

serta media dan metode yang digunakan. Jika ada materi  yang kurang kita ketahui 

dan itu sangat penting bagi kita seperti pengenalan alat-alat reproduksi  wanita  

maka kita mencari guru untuk menjelaskan materi tersebut ataupun kerjasama 

dengan PIK R untuk menjelaskan seputar kesehatan wanita. Perencanaan 

dilakukan setelah program keputrian selesai, jadi ada jenjang waktu seminggu 

untuk memepersiapkan hal-hal yang dibutuhkan pada program keputrian 

selanjutnya.”
90

 

 

Perencanaan program keputrian, merupakan proses yang harus dipersiapkan agar 

tujuan program tercapai. Tujuan program keputrian di MAN 1 Madiun yaitu 

meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kepada siswi tentang masalah kewanitaan 

yang mencakup masalah pribadi wanita seperti masalah-masalah fikih wanita, dan 

kesehatan reproduksi wanita. Dalam merencanakan program selain menentukan tujuan, 

guru harus merancang materi, metode dan bahan pelajaran yang sehingga mempermudah 

dalam menyampaikan materi seputar fikih wanita. Sehingga tujuan program tercapai. 

Berikut penjelasan ibu Dina Alafia selaku pemateri : 

“Perencanaan program keputrian sebelum menyampaikan materi yaitu 

menentukan tujuan. Tujuan program keputrian di MAN 1 Madiun sebagai wadah 

belajar siswa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan fikih wanita yang 

sehingga dengan adanya program keputrian siswa dapat memahami materi fikih 

wanita secara mendalam, karena meninggat akan pentingnya belajar fikih wanita, 

sebab hal tersebut berkaitan dengan ibadah. Dan sebelum penyampaikan materi 

kita harus membuat materi dari berbagai sumber dari kitab risalatul mahaid, 

internet, yang berkaitan dengan bab fikih wanita seputar haid, nifas dan 

istikadloh. Selain itu kita menyiapakan metode dan media yang digunakan, saya 

mengunakan metode ceramah, dilanjutkan tanya jawab dan untuk materinya saya 

berikan  melalui  LCD Proyektor.”
91

 

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan bahwasannya, program 

keputrian di MAN 1 Madiun merupakan wadah siswa perempuan untuk memperdalam ilmu 

pengetahuan mengenai fikih wanita. Perencanaan program keputrian dimulai dari penentuan 
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tujuan, yaitu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan fikih wanita kepada siswa 

perempuan. Penentuan bahan atau materi seputar bab fikih wanita yang dapat diambil dari 

berbagai sumber yaitu kitab risalatul mahaid dan internet. Penentuan media dan metode 

yaitu metode ceramah dan tanya jawab serta diskusi. Untuk alokasi waktu program 

keputrian dilaksanakan pada hari Jum’at pukul 12.00-13.00. 

 

2. Pelaksanaan program keputrian dalam meningkatkan pemahaman fikih wanita di 

MAN 1 Madiun 

Proses pelaksanaan program dilakukan sesuai dengan perencaan program yang telah 

dibuat. Pelaksanaan program keputrian dilaksanakan  pada hari Jum’at. Setelah jam mata 

pelajaran seluruh siswa perempuan berkumpul di aula untuk mengikuti program keputrian. 

Pelaksanaan program dilakuakan dengan tiga tahap yaitu, kegiatan awal. kegiatan, inti dan 

kegiatan akhir atau penutup. 

a. Kegiatan awal  

Bedasarkan pengamatan program keputrian dimulai membaca surat Al-Fatihah, 

Asmaul Husna. Berikut penjelasan dari Ayu Nur Faizah:  

“Sebelum kegiatan keputrian dimulai Pelaksanaan diawali dengan do’a dan 

pembacaan asmaul husna, Kemudian dilanjutkan materi oleh pemateri yang 

mengulas materi haid, nifas dan istikadloh.”
92

 

 

Hal ini diperjelas oleh bu Dina Alafia selaku pemateri: 

 

“Kegiatan awal saya mulai dengan salam, kemudian pembacaan surat Al-Fatihah 

dan Asmaul husna. Sebelum penyamapaian materi saya mengulas materi yang 

akan saya sampaikan dengan menanyakan kepada siswa apakah pengertian  haid, 

nifas dan istikadloh yang sebelumnya bab tersebut pernah dipelajari oleh siswa.”
93

 

 

Kegiatan awal pelaksanaan program keputrian dimulai dari guru mengucapkan 

salam, kemudian dilanjutkan dengan membaca do’a dan Asmaul husna. Selain itu, dalam 
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kegiatan awal guru memulai dengan mengulas sedikit materi yang akan disampaikan 

dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa. 

 

b. Kegiatan Inti 

Kegitan ini merupakan pembentukan kompetensi siswa yang mencakup antara 

lain penyampaian informasi tentang materi yang akan disampaikan. Kegiatan inti diawali 

dengan penyampaian materi mengenai bab fikih wanita seputar haid, istikadloh, dan 

nifas. Untuk mempermudah penyampaian materi guru menggunakan media LCD 

Proyektor. Sedangkan dalam penyamapaian materi guru menggunakan metode ceramah 

dan tanya jawab. Berikut penjelasan bu Dina Alafia: 

“Dalam menyampaikan materi saya menyampaikan materi menggunakan metode 

ceramah dan tanya jawab. Selain itu untuk mempermudah dalam menyampaikan 

materi dan menarik perhatian siswa untuk mendengarkan materinya, saya 

menggunakan media LCD Pryektor, dengan ini siswa akan memperhatikan dan 

fokus kedepan karena mereka akan melihat melihat slide yang ada didepan.”
94

 

 

  

Kegiatan inti adalah hal pokok dalam menyampaikan materi, sebab itu akan 

mempengaruhi pemahaman siswa, maka perlu adanya media dan metode yang digunakan 

sehingga menarik perhatian siswa untuk memperhatikan materi yang disampaikan oleh 

gurunya. 

c. Kegiatan akhir 

Kegiatan akhir atau penutup merupakan bagian yang dilakukan guru untuk 

mengakhiri guru dalam pembelajaran. Dalam kegiatan penutup, guru harus berupaya 

mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran Dalam program ini pembelajaran diakhiri 

dengan tanya jawab seputar materi yang belum dimengerti serta kesimpulan materi dan 

diakhiri dengan do’a. Selain itu untuk melihat tingkat kepahaman siswa guru juga 
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melontarkan beberapa pertanyaan kepada siswa dengan cara ditunjuk. Berikut penjelasan 

bu Dina Alafia: 

“Sebelum kegiatan ini diakhiri saya mempersilahkan kepada siswa untuk bertanya 

tentang hal yang belum dipahami, setelah pertanyaan terjawab.Saya 

menyimpulkan materi yang saya sampaikan, setelah itu untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswi saya akhiri dengan melontarkan pertanyaan kepada siswa. 

Kemudian kegiatan ini diakhiri dengan do’a bersama.”
95

 

  

 

Pelaksanaan program keputrian di MAN 1 Madiun tidak hanya dilaksanakan 

dengan pemberian materi akan tetapi dilanjutkan dalam grub diskusi untuk membahas 

secara mendalam mengenai fikih wanita. berikut penjelasan pengurus program keputrian 

oleh Ayu Nur Faizah: 

“Kegiatan keputrian dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan 

misalnya minggu pertama seluruh siswa berkumpul diaula dengan mendengarkan 

materi yang dijelaskan guru yang telah ditunjuk oleh pengurus sebagai pemateri 

dalam program keputrian, minggu kedua pendalaman materi dengan grup diskusi 

disetiap kelas yang anggotanya terdiri 7 grup yang anggotanya terdiri dari kelas 

10-12, dalam diskusi tersebut siswa dianjurkan membawa buku yang isinya sesuai 

materi yang dibahas saat diskusi seperti buku risalatul mahaid.”
96

 

 

Hal ini diperjelas oleh bu Sri Marjiyah Ekawati selaku pembimbing program 

keputrian: 

 

“Dalam program keputrian penyampaian materi tidak cukup diberikan guru saja, 

melainkan diperdalam melalui grup diskusi yang dilakukan dikelas, satu kelas 

anggotanya kelas 10-12. Mengapa digabung jika ada materi yang belum 

dimengerti oleh kelas 10 kelas 12 yang menjelaskan kembali materi tersebut 

karena telah mengikuti program keputrian sebelumnya, sehingga lebih sering 

mendengarkan materi fikih wanita dan memiliki pemahaman fikih wanita yang 

lebih baik daripada kelas 10.”
97

 

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, program keputrian dilaksanakan 

pada pukul 12.00-13.00, ketika siswa laki-laki melaksanakan shalat Jum’at. Kegiatan 

tersebut diawali dengan berdo’a membaca asmaul husna, penyamampaian materi, tanya 
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jawab materi yang disampaikan, kesimpulan dan diakhri dengan berdo’a.
98

Dalam 

pelaksanaan program keputrian dalam meningkatan pemahaman siswa tentang fikih 

wanita guru memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa seputar permasalahan-

permasalahan yang dialami wanita ketika haid seperti penghitungan masa suci haid. 

Siswa MAN 1 Madiun mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberiakn oleh 

guru dan mampu menjelaskan dengan baik dan benar. Dengan pemberian pertanyaan 

maka guru dapat melihat apakah siswa mampu mendalami dan mengamalkan materi yang 

telah didapatkan seputar fikih wanita yang telah didapatkan dalam program keputrian. 

3. Evaluasi  program keputrian dalam meningkatkan pemahaman fikih wanita di 

MAN 1 Madiun 

Dalam program keputrian dilakukan evaluasi untuk mengukur sejauh mana 

tingkat  pemahaman siswa mengenai materi fikih wanita yang telah dipelajari selama 

mengikuti program keputrian. Evaluasi dilakukan dengan pengamatan melalui perubahan 

perilaku siswa setelah mengikuti program keputrian. Berikut penjelasan bu Dina Alafia:  

“Evaluasi yang saya lakukan dengan melihat perubahan pengetahuan dan 

pemahaman siswa sebelum dan sesudah mengikuti program keputrian. 

Menurut pengamatan saya, siswa dalam mengikuti program keputrian dari 

kelas 10-12 lambat laun mengalami peningkatan pemahaman mengenai fikih 

wanita seperti pemahaman tentang haid dan istikadloh.”
99

 

   

Hal ini diperjelas oleh ibu Sri Marjiyah Ekawati selaku pembimbing program 

keputrian: 

“Pemahaman siswa  mengenai fikih wanita kami lakukan secara tidak langsung 

melalui pengamatan perilaku siswa sehari-hari. Untuk pemahaman siswa 80 % 

mengalami peningkatan, mengapa tidak 100 % karena pasti ada siswa yang 

belum begitu paham, mungkin pada saat mengikuti program keputrian tidak 

memperhatikan sepenuhnya. Selain itu kita menindaklanjuti pemahaman siswa 

melalui absen siswa yang haid, haidnya teratur atau tidak.”
100
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Pemahaman fikih wanita siswa meningkat setelah mengikuti program keputrian 

semula belum mengetahui secara mendalam mengenai haid dan cara penghitungan masa 

suci haid. Berikut penjelasan Sayiddah salah satu siswa MAN 1 Madiun: 

“Dengan adanya program ini saya sedikit lebih memahami mengenai 

penghitungan haid, semula ketika saya haid tidak pernah menghitung masa haid 

berapa hari ataupun menghitung masa suci dan setelah mengikuti program 

keputrian saya mengetahui ternyata menghitung masa haid ataupun masa suci itu 

sangat penting untuk menghitung siklus haid kita.”
101

 

 

  Hal ini diperjelas oleh Rinda salah satu siswa MAN 1 Madiun: 

“Semula saya tidak tahu larangan-larang orang haid dan bagaimana tata cara 

bersuci orang yang istikadloh, setelah adanya program keputrian saya lebih 

memahaminya secara mendalam apa saja larangannya dan bagiamana cara 

mensucikan diri ketika istikadloh.”
102

 

 

Hal ini diperjelas oleh zidna salah satu siswa MAN 1 Madiun: 

“Semula kurang mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan haid ataupun 

istikadloh dan sekarang lebih memahaminya secara mendalam, selain 

mendapatkan materi dari guru kita dapat memperdalam di forum grub diskusi.”
103

 

 

Berdasarkan hasil observasi pemahaman siswa meningkat setelah mengikuti 

program keputrian, dilihat dari siswa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

rumit seputar penghitungan haid serta siswa mampu menjawab pertanyaan yang di ajukan 

dalam proses diskusi, namun dalam proses diskusi tidak adanya pendampingan guru 

untuk mendampingi siswa dalam diskusi. Apabila ada salah satu guru yang mendampingi 

proses diskusi jika ada petanyaan yang sulit maka dapat dipecahkan bersama-sama denga 

arahan dan penjelasan guru.
104
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BAB V 

ANALISIS DATA  

A. Perencanaan Program Keputrian Dalam Meningkatkan Pemahaman 

Fikih Wanita Di  MAN 1 Madiun. 

Pengetahuan dan pemahaman mengenai agama poin penting yang 

wajib diserukan kepada seluruh umat manusia. Sebab dengan pemahaman 

agama yang baik akan mempermudah jalannya manusia untuk 

mendekatakan diri kepada Allah. Salah satu cara mendekatkan diri dengan 

Allah belajar ilmu penegetahuan melalui pendidikan. MAN 1 Madiun 

sebagai lembaga pendidikan Islam memfalisitasi siswa untuk belajar ilmu 

agama secara mendalam salah satunya dengan mempelajari fikih wanita 

dengan melalui program keputrian.  

Program keputrian di MAN 1 Madiun awalnya dibentuk sebagai 

pengisi waktu luang siswa perempuan karena siswa laki-laki 

melaksanakan shalat Jum’at, yang awalnya hanya terdapat kajian-kajian 

keislaman. Dengan seiring berjalannya waktu program keputrian di MAN 

1 Madiun difokuskan dengan pembelajaran fikih wanita yang mana 

mengingat pemahaman fikih wanita serasa perlu diperdalam karena 

berkaitan dengan ibadah siswa, seperti pembelajaran dalam menghitung 

masa suci setelah haid, mengenal tanda-tanda sudah berhenti dari haid dan 

mengenal bagaimana cara sholat orang yang istikadloh, materi-materi 

tersebut tidak dibahas didalam mata pelajaran, oleh sebab itu MAN 1 
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Madiun mengadakan program keputrian yang mana berfungsi  sebagai 

sarana belajar siswa untuk mendalami bab fikih wanita. 

Berdasarkan data yang diperoleh di MAN 1 Madiun proses 

perencanaan program keputrian. Adapun perencanaan yang dilakukan 

yaitu penetuan tujuan,  tujuan adalah sesuatu yang diharapkan tercapai 

setelah suatu usaha atau kegiatan selesai. Tujuan merupakan komponen 

utama yang terlebih dahulu harus dirumuskan dalam suatu program karena 

sebagai pondasi dan tolak ukur dalam menjalankan kegiatan. Dalam 

program keputrian bertujuan  untuk meningkatkan pemahaman dan 

pengetahuan kepada siswi tentang masalah kewanitaan yang mencakup 

masalah pribadi wanita seperti masalah-masalah fikih wanita, dan 

kesehatan reproduksi wanita. 

Proses selanjutnya dalam perencanaan program adalah penentuan 

bahan atau materi, bahan merupakan sumber belajar bagi peserta didik. 

Sumber belajar merupakan substansi yang akan disampaikan dalam proses 

belajar mengajar karena tanpa bahan pengajaran proses belajar mengajar 

tidak berjalan. Melalui bahan pengajaran  inilah peserta didik dihantarkan 

kepada tujuan pembelajan. Dalam program keputrian materi yang 

disampaikan adalah materi fikih wanita seputar haid, nifas, dan istikadloh. 

Guru MAN 1 Madiun mengambil materi fikih wanita dari buku Risalatul 

Haid, di dalam buku tersebut terdapat penjelasan lengkap mengenai materi 

haid, nifas, dan istikadloh. Dari pengertian haid, nifas, dan istikadloh, 
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macam-macam warna darah, cara penghitungan masa suci haid, cara 

bersuci setelah bersih dari haid, nifas, dan istikadloh.dll 

Dalam penyampaian materi pasti ada alat yang digunakan dalam 

mempermudah menyampaiakan materi tersebut. Oleh karena itu 

perencanaan program juga dilakukan dengan penentuan metode dan 

media, metode adalah seperangkat cara atau jalan yang harus digunakan 

seorang guru dalam menyampakan materi kepada peserta didik agar dapat 

mencapai tujuan pendidikan yang digunakan, selain metode dalam 

pembelajaran perlu adanya media pembelajaran hal ini akan 

mempermudah guru dalam menyampaikan materi. Dalam penentuan 

metode dan media guru diharapkan dapat memilih dan menggunakan 

berbagai metode pembelajaran yang dapat menumbuhkan aktivitas dan 

kreativitas peserta didik.Dalam program keputrian di MAN 1 Madiun, 

metode yang digunakan yaitu metode ceramah, tanya jawab dan diskusi, 

sedangakan media yang digunakan yaitu LCD Proyektor. 

Dalam menyampaikan materi seorang guru harus melakukan 

Penentuan alokasi waktu, Alokasi merupakan penjadwalan pelaksanaan 

program dengan merencanakan alokasi waktu permingguan, bulanan, 

triwulan, dan seterusnya sesuai dengan karakteristik program yang 

bersangkutan. Fungsinya penjadwalan tersebut adalah untuk pegangan 

bagi para pelaksana program. Program keputrian dilaksankan setiap 

Minggu pada hari Jum’at pukul 12.00-13.00 pada saat siswa laki-laki 

melaksanakan shalat Jum’at. 
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Demikian juga seorang guru dalam mendesain pembelajaran dan 

menciptakan suasana yang menyenangkan serta memberikan motivasi dan 

dorongan kepada siswa agar belajar dengan sungguh-sungguh dan 

memperhatikan penjelasan guru, meninggat akan pentingnya pemahaman 

fikih wanita secara mendalam. Oleh karena itu tugas guru adalah sebagai 

motivator, fasilitator, dan sebagai teman belajar siswa untuk 

menumbuhkan semangat siswa untuk belajar terutama bab fikih wanita. 

B. Pelaksanaan Program Keputrian Dalam Meningkatkan Pemahaman 

Fikih Wanita Di  MAN 1 Madiun. 

Pelaksanaan program keputrian di MAN 1 Madiun dilaksanakan 

pada setiap Minggu pada hari Jum’at pukul 12.00-13.00 yang bertempat di 

Aula MAN 1 Madiun ataupun di ruang kelas sesuai jadwal yang 

ditentukan oleh pengurus keputrian sebagai penanggungjawab program 

keputrian. Peserta program keputrian diikuti oleh seluruh siswa perempuan 

MAN 1 Madiun dari kelas 10-12. Untuk yang menyampaikan materi 

terkadang ibu guru yang ditunjuk oleh pengurus keputrian ataupun 

kerjasama dengan ekstrakurikuler PIK R sebagai pemateri, selain itu juga 

ada grup diskusi untuk memperdalam materi yang telah dipelajari. 

. Pelaksanaan tersebut dilakukan sesuai dengan perencanaan 

program keputrian. Pelaksanaan merupakan bentuk merealisasikan 

perencanaan program. Pelaksanaanya dilakukan dengan beberapa tahap, 

yaitu tahap awal dengan dibuka dengan membaca do’a dan Asmaul Husna. 

Dalam tahap awal pelaksanaan program guru mengulas materi yang 
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sebelumnya telah disampaikan, hal ini bertujuan untuk mengingatkan 

kembali materi yang telah disampaikan. 

Selanjutnya tahap kedua diisi dengan penyamapaian materi fikih 

wanita, seputar haid, nifas, dan istikadloh. Materi tersebut diambil dari 

kitab Risalatul Haid. Dalam menyampaikan materi seorang guru harus 

menggunakan metode pembelajaran guna mempermudah dalam 

menyampaiakan materi. Dalam memilih metode guru harus 

memperhatikan keefektifan metode tersebut baik digunakan dalam 

penyampain materi atau tidak, berikut ini metode yang digunakan dalam 

program keputrian di MAN 1 Madiun: 

1. Metode ceramah 

 Metode ceramah merupakan cara penyampaian materi ilmu 

pengetahuan dan agama kepada anak didik dilakukan secara lisan. Yang 

perlu diperhatikan dalam metode ini yaitu penyampaian materi  yang di 

berikan mudah dipahami serta mampu mestimulasi peserta didik untuk 

melakukan hal-hal yang baik dan benar dari isi ceramah atau materi 

yang disampaikan. 

2. Metode tanya jawab 

 Metode tanya jawab adalah mengajukan pertanyaan kepada peserta 

didik. Metode ini dimaksudkan untuk merangsang dan membimbingnya 

dalam mencapai kebenaran. 

 

 



 

75 

 

 

3. Metode diskusi 

 Metode diskusi merupakan salah satu cara mendidik yang berupaya 

memecahkan masalah yang dihadapi, baik dua orang atau lebih yang 

masing-masing mengajukan argumentasinya untuk memperkuat 

pendapatnya. Dan nantinya menghasilkan hal yang telah disepakati 

bersama. 

Selain penggunaan  metode dalam penyampaian materi perlu 

adanya media alat bantu pengajaran eperti papan tulis, alat tulis, alat 

peraga komputer dll. Dalam program keputrian di MAN 1  Madiun 

menggunakan LCD Proyektor yang dapat menampilkan materi 

pelajaran yang ingin disampaikan. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, penyampain 

materi di program keputrian di MAN 1 Madiun dalam meningkatkan 

pemahaman fikih wanita siswa guru menggunakan metode ceramah 

dengan menggunakan LCD Proyektor dapat mempermudah siswa 

memahami materi fikih wanita, sebab dengan adanya penanyangan 

materi fikih wanita melalui LCD proyektor siswa dapat melihat serta 

mendengarkan penjelasan materi guru dengan baik. Dengan metode 

ceramah biasanya hal ini membosankan akan tetapi dengan adanya 

bantuan LCD  Proyektor siswa lebih memperhatikan apa yang 

disampaikan gurunya dengan melihat tampilan-tampilan materi yang 

ditayangkan yang di desain dengan baik oleh guru. Oleh karena itu, 

penggunaan metode ceramah yang terkesan membosankan apabila 
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dibarengi dengan pemilihan media yang benar seperti LCD Proyektor 

dengan menyajikan  materi dalam bentuk tayangan yang menarik, maka 

akan menarik perhatian  siswa untuk memperhatikan materi yang 

disampaiakan oleh guru. Selain metode ceramah guru menggunkan 

metode tanya jawab guna merangsang keaktifan siswa, serta memberi 

kesempatan siswa untuk bertanya mengenai materi yang belum 

dipahami yang disampaikan oleh gurunya. 

Dalam pelaksanaan program keputrian tahap akhir yaitu penilaian 

serta penutup. Berdasarkan pengamatan peneliti kegiatan keputrian 

diakhiri dengan guru memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar cara 

perhitungan haid dan hal-hal yang sering dialami wanita ketika haid. 

Hal ini bertujuan untuk melihat kemampuan siswa dalam memahamai 

fikih wanita secara mendalam dan mengamalkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Dalam hal ini guru melihat tingkat pemahaman siswa. 

Dalam hal ini proses yang digunakan untuk melihat peningkatan siswa 

guru dapat melihat siswa mampu mempertahankan, menerangkan, 

menentukan, memperluas, menyimpulkan, menganalisis, 

mengklarifikasi, dan memberikan contoh, seputar  pemahaman materi 

fikih wanita yang telah didapatkan dalam program keputrian. 

C.  Evaluasi Program Keputrian Dalam Meningkatkan Pemahaman 

Fikih Wanita Di  MAN 1 Madiun. 

Evaluasi perlu dilakukan untuk melihat hasil yang didapatkan 

setelah mengikuti proses kegiatan keputrian, serta mengetahui 
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bagaimana tingkat keberhasilan tujuan yang ingin dicapai setelah 

program ini dilaksanakan. 

Pada Evaluasi program keputrian di MAN 1 Madiun dilihat dari 

tingkat kepahaman siswa mengenai fikih wanita dilakukan oleh guru 

pembimbing secara tidak langsung melalui pengamatan perubahan 

tingkah laku dan kepahaman siswa dari sebelum dan sesudah mengikuti 

program keputrian. Guru sungguh memperhatikan betul bagaimana 

tingkat pemahaman pendidik tidak hanya melalui pengalaman 

perubahan tingkah laku siswa sebelum dan sesudah mengikuti program 

keputrian melainkan juga ditindak lanjuti dengan melihat buku absen 

haid, jika ada siswa yang haidnya tidak teratur maka akan ditanya dan 

diberi pengarahan lebih lanjut, seperti pada waktu shalat dzuhur siswi 

perempuan yang haid dikumpulkan dan diberikan pengarahan kembali 

seputar materi haid dan istikadloh, sekaligus pemberian obat penambah 

darah. 

Untuk menambah wawasan tentang kewanitaan pihak pengurus 

program keputrian kerjasama dengan ekstakurikuler PIK  R untuk 

memberikan materi seputar cara menjaga kesehatan reproduksi dan 

menghindari dari HIV AIDS. Hal ini berdampak baik bagi siswa 

perempuan karena dapat mendambah ilmu pengetahuan dan wawasan  

tentang kewanitaan, ilmunya  bertambah luas dengan adanaya program 

keputrian.  
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Model Evaluasi yang digunakan dalam program keputrian  yaitu  

menggunakan model evaluasi Goal Oriented Evalution / Model Tyler, 

evaluasi program model ini adalah proses untuk mengetahui apakah 

tujuan pendidikan sudah dapat terrealisasikan. Evaluasi model Tayler 

dibangun dengan dua dasar pemikiran. Pertama, evaluasi ditunjukkan 

kepada tingkah laku peserta didik. Kedua, evaluasi harus dilakukan 

pada tingkah laku awal peserta didik sebelum melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dan sesudah melaksanakan kegiatan pembelajaran(hasil). 

Dasar pemikiran yang kedua ini menunjukkan bahwa seorang evaluator 

harus dapat menentukan perubahan tingkah laku apa yang terjadi 

setelah peserta didik mengikuti pengalaman belajar tertentu dan 

menegaskan bahwa perubahan yang terjadi disebabkan oleh 

pembelajaran.
 
Karena setelah adanya program keputrian pengetahuan 

siswa terus bertambah. Maka dari itu guru melihat bagaimana 

pengembangan pemahaman fikih wanita siswa setelah mengikuti 

program keputrian, semula siswa MAN 1 Madiun belum terlalu paham 

mengenai bab fikih wanita, setelah mengikuti program keputrian 

pengetahuan dan pemahaman siswa meningkat dan ilmu yang 

didapatkan mengenai fikih wanita diamalakan dalam kehidupan sehari-

hari. 

Dalam hasil pengamatan proses evaluasi dilakukan dengan 

pemberian tugas untuk mencatat masa suci haid mereka hali ini 
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merangsang siswa untuk menerapakan materi yang telah disampaikan 

dalam program keputrian. 

 Tolak ukur pemahaman siswa sangat dipengaruhi oleh kemampuan 

intelektualnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf Syamsu dan 

Sughandi Nani, mengemukakan bahwa untuk mengembangkan 

kemampuan intelektual atau ketrampilan berfikir siswa yaitu tentang 

“core thinking skill”antara lain sebagai berikut: 

1. Mengasah ketajaman panca indra untuk menerima masukan 

informasi dari luar (informasi gathering) 

2. Mengarahkan persepsi dan perhatian untuk menjaring informasi 

3. Mengevaluasi, melakukan penilaian (evalution) 

4. Mengabstraksi, restrukturisasi, membuat ringkasan (intregratif) 

5. Menyimpulkan, menduga, elaborasi (generatig) 

6. Mengidentifikasi ciri penting (analyzing) 

7.  Mengurutkan, membedakan, mengelompokkan (organizing) 

8. Mengingat (remembering) 

        Dalam mengukur pemahaman fikih wanita MAN 1 Madiun 

melaksanakan sebagian tahap tolak ukur pemahaman seperti siswa 

mampu membedakan darah haid, istikadloh dan nifas, mampu 

meningat kembali materi-materi fikih wanita yang telah didpatkan 

dalam program keputrian dan mengamalkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari uraian pembahasan dari Bab I sampai Bab V maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perencanaan program keputrian dalam meningkatkan pemahaman fikih wanita di MAN 1  

Madiun dimulai dari (a) Penentuan tujuan: meningkatkan pemahaman dan pengetahuan 

kepada siswa mengenai fikih wanita, (b) Penentuan bahan atau materi dari  kitab 

Risalatul Haid seputar materi haid, nifas dan istikadloh, (c) Penentuan metode: ceramah, 

tanya jawab, diskusi, (d) Penentuan media: guru memilih mengunakan LCD Proyektor, 

(e) Penentuan  alokasi waktu yang dilaksanakan pada hari Jum’at pukul 12.00-13.00. 

2. Pelaksanaan program keputrian di MAN 1 Madiun dilaksanakan pada hari Jum’at pukul 

12.00-13.00 yang bertempat di Aula MAN 1 Madiun ataupun di ruang kelas sesuai 

jadwal yang ditentukan oleh pengurus keputrian sebagai penanggungjawab program 

keputrian. Kegiatan ini dimulai dengan pembacaan do’a dan Asmaul Husna, kemudian 

pemateri menyampaikan materi dengan pemberian materi fikih wanita yang diambil dari 

kitab Risalatul Haid, penggunaan metode ceramah dan LCD Proyektor dapat 

meningkatkan pemahaman siswa, dengan  penampilan materi yang telah didesain secara 

menarik dan ditanyangkan melalui LCD Proyetor, maka akan membuat siswa tertarik 

untuk memperhatikan penyampaian materi fikih wanita sehingga pemahaman siswa 

meningkat. Selain itu pemberian pertanyaan diakhir penyampaian materi dapat memberi 

stimulus siswa untuk memperdalam memahami materi fikih wanita. Kegiatan program 

keputrian diakhiri dengan pembacaan kesimpulan materi dan diakhiri dengan penutup.  
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3. Evaluasi program keputrian dalam meningkatkan pemahaman fikih wanita di MAN 1 

Madiun dalam mengikuti program keputrian yaitu dengan melalui tes lisan dan 

penugasan pengamatan penghitungan masa suci haid siswa. Dengan hal  ini siswa mampu 

memecahkan masalah atau soal yang diberikan mengenai haid, nifas, dan istikhadloh, 

serta mampu menerapakan materi yang didapatkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. 

B. Saran 

1. Kepada guru pemateri akan lebih baiknya menggunakan metode yang lebih variatif agar 

siswa tidak bosan dalam mendengarkan materi. 

2. Kepada pembimbing keputrian akan lebih baiknya dalam diskusi siswa didampingi 

sehingga jika ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan siswa, guru dapat membantu 

dalam menyelesaikan suatu masalah tersebut. 

3. Untuk siswa dengan adanya program keputrian sebaiknya, memanfaatkannya dengan 

baik, sebab dengan adanya program ini dapat  menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai fikih wanita agar kita dapat memahaminya secara baik dan mengamalkannya 

sebab hal ini berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah SWT. 

4.  Dalam proses evaluasi akan lebih baiknya diadakan tes lisan ataupun tulis sehingga, guru 

dapat melihat dengan jelas seberapa paham siswa terhadapa materi fikih wanita. 
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