
14 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.
1
 

Pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh guru terhadap perkembangan 

jasmani dan rohani siswa menuju terbentuknya kepribadian yang utama atau menuju 

kedewasaan. Sedangkan pengajaran adalah suatu kegiatan yang menyangkut 

pembinaan siswa mengenai segi kognitif dan psikomotorik saja, yaitu supaya siswa 

lebih banyak pengetahuannya serta terampil dalam mengerjakan sesuatu. Misalnya 

menulis, membaca, olahraga dan sebagainya.
2
 

Tugas guru bakan hanya mengajar, tetapi juga harus mendidik siswa supaya 

mereka pandai dan mempunyai kepribadian yang baik, salah satunya adalah dengan 

mengembangkan bahan ajar materi yang disampaikan. 

                                                           
1
 UU RI. No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS (Jakarta: PT. Kloang Klede, 2003), 6. 

2
 Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

1997), 6. 
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Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud 

bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. 

Sedangkan materi adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus 

diajarkan oleh guru dan dipelajari siswa sebagai sarana untuk mencapai indikator-

indikator yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar, 

kemudian dievaluasi menggunakan perangkat penilaian yang disusun berdasarkan 

indikator pencapaian hasil balajar.
3
 

Penyampaian bahan ajar tidak lepas dari peran seorang guru, sehingga guru 

tidak akan dapat melaksanakan perannya apabila guru tidak menguasai bahan 

peajaran.
4
 Bahan ajar merupakan subtansi yang akan disampaikan dalam proses 

belajar mengajar. Tanpa bahan ajar proses belajar mengajar tidak akan berjalan. 

Karena itu, guru yang akan mengajar harus memiliki dan menguasai bahan ajar yang 

akan disampaikan kepada peserta didik.
5
 

Pemilihan bahan ajar harus diperhatikan oleh guru terlebih lagi untuk guru mata 

pelajaran yang bersifat pengalaman sehari-hari, yaitu pelajaran PAI. Dalam 

pembelajaran PAI salah satu mata pelajarannya adalah Fiqih. Fiqih adalah hukum-

hukum Syari’ah yang menyangkut praktek keagamaan. Menurut Al-Ghazali Fiqih 

                                                           
3
 Mimin Haryati, Model dan Teknik Penilaian Pada Tingkat Satuan Pendidikan (Jakarta: Gaung 

Persada Press, 2007), 10. 
4
 Syaiful Bahri Djamarah,  Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru (Suraabaya: Usaha Nasional, 

1994), 67. 
5
 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 1996) 50. 
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ialah hukum Syari’ah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf seperti 

mengetahui hukum wajib, haram, mubah, mandub dan makruh.
6
 

Mempelajari ilmu fiqih wajib bagi setiap muslim, karena berhubungan erat 

dengan hukum-hukum setiap harinya, seperti hubungan manusia dengan Allah, 

kehidupan sosial dan juga dengan alam sekitar seperti yang telah di jelaskan di atas. 

Melalui bekal ilmu fiqih diharapkan para umat muslim khususnya para peserta 

didik dan kaum remaja beribadah dengan baik sesuai Syari’at Islam, dan dengan 

mempelajari ilmu fiqih diharapkan mampu menjawab persoalan-persoalan yang 

semakin berbelit, dan juga para peserta didik tahu bagaimana seharusnya mereka 

melaksanakan perintah Tuhannya dan menjauhi apa-apa yang dilarang-Nya. Begitu 

pentingnya ilmu fiqih dalam kehidupan umat manusia, yang juga akan penulis 

paparkan dalam kajian ini tentang materi Fiqih yang membahas hubungan manusia 

dengan Tuhannya. 

Pondok Tremas Pacitan adalah lembaga pendidikan dakwah serta sosial 

kemasyaratan yang memberikan warna dan ciri khas bagi peri kehidupan masyarakat 

sekitar dimana Pondok Tremas itu berada. Sebagai suatu lembaga pendidikan 

dakwah, maka Pondok Tremas berfungsi untuk terus melakukan pesan-pesan berupa 

pengetahuan yang dapat meningkatkan daya nalar, keterampilan dan sikap untuk 

lebih kreatif dan produktif. 

                                                           
6
 Bambang Subandi, dkk, Studi Hukum Islam (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 39. 
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Secara spesifik, Pondok Tremas Pacitan tidak mengunggulkan atau 

menganaktirikan suatu pelajaran. Semua pelajaran, baik agama maupun umum 

diajarkan di Pondok Tremas. Hal itu dikarenakan Pondok Tremas ingin membekali 

para santri dengan semua macam ilmu. Maka, hampir semua cabang keilmuan 

diajarkan di Pondok Tremas, walaupun imbasnya, Pondok Tremas tidak memiliki 

keunggulan di dalam satu bidang ilmu tertentu. 

Salah satu lembaga yang menggunakan bahan ajar yang tercetak (printed) 

adalah Pondok Tremas Pacitan, bentuk bahan ajarnya adalah Buku Panduan Praktek 

Ibadah, dalam buku tersebut berisi tentang hukum-hukum Islam atau disebut juga 

fiqih. Karena bahan ajar ini menggunakan Buku Panduan Praktek Ibadah dan Pondok 

Tremas Pacitan adalah lembaga yang sudah mendapatkan Mu’adalah, maka perlu 

dikaji lebih lanjut apakah bahan ajar tersebut sudah sesuai dengan standar Kurikulum 

Permenag No 2 Tahun 2008 mata pelajaran Fiqih MTs dan MA untuk sekolah-

sekolah formal. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

tentang “Relevansi Buku Panduan Praktek Ibadah Di Pondok Tremas Pacitan Dengan 

Materi Fiqih MTs Dan Ma Kurikulum 2006” 
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B. Fokus Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian di atas, maka untuk mempermudah penulis lebih 

mendalam tentang relevansi Buku Panduan Praktek Ibadah di Pondok Tremas Pacitan 

dengan kurikulum fiqih MTs dan MA. Peneliti memfokuskan penelitian ini pada 

menganalisis isi Buku Panduan Praktek Ibadah  di Pondok Tremas Pacitan serta 

bagaimana relevansinya dengan materi fiqih MTs dan MA Kurikulum 2006”. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka di sini peneliti 

merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana isi Buku Panduan Praktek Ibadah  di Pondok Tremas Pacitan? 

2. Bagaimana relevansinya Buku Panduan Praktek Ibadah di Pondok Tremas 

Pacitan dengan materi fiqih MTs dan MA Kurikulum 2006? 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan jawaban tentang 

beberapa rumusan masalah di atas sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan analisis Buku Panduan Praktek Ibadah di Pondok Tremas 

Pacitan. 

2. Untuk menjelaskan dan mengetahui relevansi analisis Buku Panduan Praktek 

Ibadah di Pondok Tremas Pacitan dengan materi fiqih MTs dan MA Kurikulum 

2006. 
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E. Manfaat Penelitian  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut: 

1. Teoretis 

Diharapkan mampu menambah keilmuan penelitian ini secara teoretik akan 

menemukan relevansi buku panduan praktek ibadah dengan materi fiqih MTs 

dan MA Kurikulum 2006. 

2. Praktis  

Penelitian ini akan bermanfaat pada: 

a. Lembaga Pondok Tremas Pacitan 

Sebagai inspirasi untuk dijadikan referensi, refleksi ataupun perbandingan 

kajian yang dapat digunakan lebih lanjut dalam mengembangkan pendidikan 

agama khususnya bidang fiqh.Memajukan lembaga yang dapat memberikan 

manfaat pada pencapaian materi fiqih MTs dan MA Kurikulum 2006. 

b. Pendidik 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan salah satu 

acuan pada pembelajaran yang efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan 

pendidikan.  

c. Penulis  

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan hazanah ilmu 

pengetahuan Pada Buku Panduan Praktek Ibadah sebagai bekal untuk 
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meningkatkan pengetahuan serta menambah bidang wawasan keagamaan 

khususnya bidang fiqih. 

F. Telaah Pustaka 

1. Skripsi dari Irsyadul Albaab tahun 2014 dengan judul, Nilai-nilai Pendidikan 

Sosial dalam Sedekah pada materi Fiqih Muamalah. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 

a. Berdasarkan Analisis antara data pendidikan sosial menurut Abdullah 

Nashih Ulwan dengan data sedekah pada materi Fiqih muamalah ini selaras 

dan relevan, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa nilai 

pendidikan sosial yang terkandung dalam sedekah yang penting untuk 

dideskripsikan. 

b. Berdasarkan penelitian ini peneliti menemukan nilai-nilai pendidikan sosial 

yang terkandung dalam sedekah pada materi fiqih, yaitu: 

1) Nilai solidaritas sosial 

2) Nilai keadilan 

3) Nilai sikap toleransi 

4) Nilai saling menghormati 

Berdasarkan deskripsi di atas terdapat perbedaan antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian penulis ini yaitu: Pada penelitian terdahulu 

memfokuskan masalah nilai-nilai pendidikan sosial yang terkandung dalam 
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sedekah pada materi fiqih, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada bahan 

ajar materi fiqih MTs dan MA Kurikulum 2006. 

2. Dalam skripsi dari Nafi Atu Rohmah  tahun 2009 dengan judul “Pengembangan 

Bahan Ajar Mata Pelajaran Fiqih Di MAN 2 Ponorogo (Semester Genap) Tahun 

Ajaran 2008-2009” 

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: 

a. Bahan ajar yang digunakan di MAN 2 Ponorogo untuk menyampaikan mata 

pelajaran fiqih bervariasi, disesuaikan dengan materi yang akan 

disampaikan. 

b. Upaya pengembangan bahan ajar fiqih di MAN 2 Ponorogo dilakukan 

dengan menggunakan berbagai metode dan media pembelajara yang relevan 

dengan materi yang akan disampaikan. 

c. Kendala yang dihadapi guru fiqih MAN 2 Ponorogo dalam mengembangkan 

bahan ajarnya yaitu media pembelajaran atau fasilitas yang kurang memadai, 

waktu yang tersedia tidaak cukup untuk proses belajar mengajar fiqih. 

Berdasarkan deskripsi di atas terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian penulid ini yaitu: Pada penelitian terdahulu memfokuskan 

masalah Bahan ajar yang digunakan di MAN 2 Ponorogo untuk menyampaikan 

mata pelajaran fiqih bervariasi, sedangkan penelitian ini memfokuskanpada bahan 

ajar materi fiqih MTs dan MA Kurikulum 2006. 
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G. Metode Penelitian  

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.
7
 Jenis 

penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu acuan dan 

rujukan dalam mengolah data dengan tolak ukur dari berbagai literarur.
8
 

Maksudnya data-data dicari dan ditemukan melalui kajian pustaka dari berbagai 

buku yang relevan dengan pembahasan. 

2. Sumber Data 

Adapun Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam kajian kepustakaan 

(library research) ini merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka 

yang dapat dikategorikan sebagai berikut : 

a. Sumber Data Primer, merupakan bahan utama atau rujukan utama dalam 

mengadakan suatu penelitian untuk mengungkapkan dan menganalisis 

penelitian tersebut. Adapun data primer yang penulis gunakan adalah  

Ahmad Fauzi, dkk, Panduan Praktek Ibadah (Pacitan : PIP Tremas, 2014). 

b. Sumber data sekunder, yaitu sumber-sumber dari buku-buku, kitab, 

dokumen yang berkaitan dengan kajian ini yaitu : 

1) Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam Bandung: PT. 

Remaja Rosda Karya, 1997. 

                                                           
7
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan ( Bandung: Remaja Rosdya 

Karya, 2007), 60. 
8
 Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan (Yogyakarta : Gadjah Mada University 

Pers, 1996), 23.  
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2) Mimin Haryati, Model dan Teknik Penilaian Pada Tingkat Satuan 

Pendidikan Jakarta: Gaung Persada Press, 2007. 

3) Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar 

MengajarJakarta: PT. Rineka Cipta, 1996. 

4) Abdul Majid, Perencanaan PembelajaranBandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2007. 

5) Muhammad Joko Susilo, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007. 

6) Syaiful Bahri Djamarah,  Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru 

Surabaya: Usaha Nasional, 1994. 

7) Oemar Hamalik, Dasar-dasar Pengembangan KurikulumBandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 2008. 

8) Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan 

PraktekBandung: PT. Remaja Rosadakaraya, 2009. 

9) Prahara, Erin Yudi. Materi Pendidikan Agama Islam. Ponorogo: 

STAIN PO Press, 2009. 

10) Bakri, Nazar. Fiqh dan Ushul Fiqh. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2003. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan penelitian library research, maka teknik yang 

digunakan dalam pengumpulan data adalah mengumpulkan bahan-bahan pustaka 
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yang berhubungan dengan objek pembahasan yang dimaksud. Data-data yang 

ada dalam kepustakaan yang diperoleh, dikumpulkan atau diolah dengan cara 

sebagai berikut: 

a.  Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap data hasil penelitian
9 

yang 

terkumpul terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan dan 

keserasian dengan pembahasan. Dalam tahap ini data yang sudah diperoleh 

dari Buku Panduan Praktek Ibadah  dipilih sesuai dengan sub-sub tema 

dalam bahasan. Kemudian dipilah-pilah atau diperiksa untuk menjawab 

rumusan masalah nomor satu tentang materi fiqh Buku Panduan Praktek 

Ibadah yang meliputi bab thaharah, shalat, jenazah, al-jaba’ir wal ‘as}o>’ib,  

masa>’il an nisa>’, dan nikah. 

b. Organizing, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis data-data 

yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan serta 

penemuan hasil peneltian. Dalam tahapan ini data yang sudah dipilah-pilah 

yaitu tentang materi fiqih dalam Buku Panduan Praktek Ibadah 

dikategorikan dalam sub-sub tema yang ditentukan. Adapun sub-sub tema 

tersebut lebih ditekankan pada bab yang ada kaitannya dengan materi fiqih 

MTs dan MA yang meliputi bab thaharah, shalat, jenazah, al-jaba’ir wal 

‘as}o>’ib,  masa>’il an nisa>’, dan nikah. 

                                                           
9
 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2006), 112. 
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c. Verivication, yaitu menganalisis data untuk memperoleh kesimpulan.
10

 

Dalam tahap Ini dalu yang sudah diperoleh tentang materi fiqih dalam Buku 

Panduan Praktek Ibadah kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan materi 

fiqh MTs dan MA kurikulum 2006. 

4. Analisis Data 

Data yang terkumpul, baik yang diambil dari kitab, buku, jurnal, skripsi dan 

sebagainya kemudian di analisis dengan menggunakan metode content analisis 

atau analisa isi yaitu analisis tentang isi pesan atau komunikasi.
11

 Analisis data 

dalam penelitian kajian pustaka (library research) ini dilakuakan dengan 

deskriptif kualitatif, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari sumber primer yaitu Buku Panduan Praktek Ibadah maupun 

dari sumber-sumber sekunder yang terkait dengan buku-buku yang mengkaji 

teori-teori yang relevan dengan pembahasan, sehingga dapat mudah dipahami 

dan temuanya dapat diinformasikan kepada orang lain. Adapun analisis data 

dilakuakan sebagaimana berikut ini:
12

 

a. Mengorganisasikan data yang terdapat di dalam Buku Panduan Praktek 

Ibadah. 

b. Menjabarkan data tersebut ke dalam unit-unit secara sistematis. 

c. Melakukan sintesa terhadap data yang ada. 

                                                           
10

 Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

2003), 73. 
11

 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1987), 

49.  
12

 Mukhlison Effendi, Buku Pedoman Penyusunan Skripsi (Ponorogo: STAIN Press, 2012), 58. 
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d. Menyusun ke dalam pola. 

e. Memilih mana data yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat 

kesimpulan. 

H. Sistematika Pembahasan  

Dalam rencana penulisan skripsi, penyusun membagi menjadi lima bab yang 

susunannya sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan 

Membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat kajian, Kajian Teori dan atau Telaah Hasil Penelitian Terdahulu, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II Materi fiqih MTs dan MA Kurikulum 2006. 

Membahas tentang Materi Fiqih MTs dan MA Kurikulum 2006. Meliputi 

Bahan Ajar, Bahan Ajar Fiqih dan Kurikulum Fiqih MTs dan MA. 

Bab III Panduan Praktek Ibadah  

Membahas tentang asal mula diterbitkan buku Panduan Praktek Ibadah 

deskripsi singkat buku Panduan Praktek Ibadah 

Bab IV AnalisaBuku Panduan Praktek Ibadah  

Analisa Buku Panduan Praktek Ibadah dan relevansi dengan Materi Fiqih 

MTs dan MA Kurikulum 2006. 

Bab V Penutup 

Kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

BAHAN AJAR DAN KURIKULUM FIQIH 2006 

A. Bahan Ajar 

1. Pengertian Bahan Ajar 

Bahan ajar terdiri dari dua kata yaitu kata “bahan” dan “ajar”. Bahan 

adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan tertentu, 

misalnya untuk pedoman atau pegangan untuk mengajar.
13

 Sedangkan ajar 

adalah petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui dan ditiru. 

Tanpan bahan ajar proses belajar mengajar tidak akan berjalan. Karena itu, guru 

yang akan mengajar pasti memiliki dan menguasai bahan ajar yang akan 

disampaikan pada anak didik.
14

 Jadi bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang 

digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan beajar mengajar 

di kelas. 

Sedangkan materi pembalajaran adalah pengetahuan, keterampilan dan 

sikap yang harus diajarkan oleh guru dan dipelajari siswa sebagai sarana untuk 

mencapai indikator-indikator yang telah digunakan dalam standar kompetensi 

dan kompetensi dasar. Kemudian dievaluasi dengan menggunakan perangkat 

penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian hasil belajar. 

                                                           
13

 Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta: PT. Balai 

Pustaka, 2005), 87. 
14

 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar  (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 1996), 50.. 
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Agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan tujuan 

pembelajaran bisa tercapai maka guru harus merancang bahan ajar sedemikian 

rupa dengan memperhatikan jenis, ruang lingkup, urutan dan perlakuannya. Jenis 

materi pembelajaran perlu diidentifikasi dengan tepat. Setiap jenis materi bahan 

ajar memerlukan metode dan teknik evaluasi yang berbeda-beda.
15

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bahan ajar adalah 

seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga tercipta lingkungan 

atau suasana yang memungkinkan siswa belajar dengan baik. 

2. Bentuk-bentuk Bahan Ajar 

Adapun bentuk bahan ajar dalam pembelajaran dapat dikelompokkan 

menjadi empat yaitu: 

a. Bahan ajar cetak (printed) antara lain handout, buku, modul, lembar kerja 

siswa, brosur, leaflet, wallchart, foto atau gambar, model atau maket. 

b. Bahan ajar dengar (audio) seperti kaset, radio, piringan hitam, dan 

compack disk audio. 

c. Bahan ajar pandang dengar (audio visual) seperti video compack disk, film. 

d. Bahan ajar interaktif (interactive teaching material) seperti compack disk 

interaktif.
16

 

Melihat pengertian di atas dapat diketahui bahwa bentuk bahan ajar dapat 

berupa bahan ajar tertulis dan tidak tertulis. 

                                                           
15

 Mimin Haryati, Model dan Teknik Penilaian  (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007),  10 
16

 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 173. 
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Beberapa hal penting yang harus dimiliki guru adalah kemamuan 

menjabarkan materi standar dalam kurikulum. Untuk kepentingan tersebut guru 

harus mampu menentukan secara tepat materi yang relevan dengan kebutuhan 

dan kemampuan peserta didik. Beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam 

memilih dan menentukan materi standar yang akan diajarkan, antara lain: 

a. Validitas atau tingkat ketepatan materi. Sebelum memberikan materi 

pelajaran seorang guru harus yakin bahwa materi yang diberikan telah teruji 

kebenarannya. 

b. Keberartian atau tingkat kepentigan materi tersebut dikaitkan dengan 

kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Materi yang diberikan harus 

relevan dengan keadaan dan kebutuhan peserta didik. 

c. Relevansi dengan tingkat kemampuan peserta didik, artinya tidak terlalu 

sulit, tidak terlalu mudah dan disesuaikan dengan aspek kelayakan terhadap 

pemanfaatannya bahan ajar dan kondisi setempat. 

d. Kemenarikan materi, materi yang diberikan hendaknya mampu memotivasi 

peserta didik, sehingga mempunyai kemauan untuk memahami materi yang 

diajarkan. 

e. Kepuasan, kepuasan yang dimaksud merupakan hasil pembelajaran yang 

diperoleh peserta didik benar-benar bermanfaat bagi kehidupannya.
17

 

3. Jenis-Jenis Bahan Ajar 

                                                           
17

 Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikaasi Guru (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2007), 138. 



30 
 

Bahan ajar merupakan subtansi yang akan disampaikan dalam proses 

belajar mengajar. Tanpa bahan ajar proses belajar mengajar tidak akan berjalan. 

Karena itu, guru yang akan mengajar harus memiliki dan menguasai bahan ajar 

yang akan disampaikan kepada peserta didik.
18

 Secara garis besar bahan ajar 

berisikan tentang pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik), dan sikap 

(afektif) yang harus dipelajari dan dikuasai siswa untuk mencapai indikator-

indikator yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

Jenis-jenis bahan ajar tersebut antara lain: 

a. Bahan ajar dari aspek kognitif yaitu: 

1) Fakta adalah asosiasi antara objek, persitiwa atau simbol yang ada atau 

mungkin ada dalam lingkungan nyata atau imajinasi. 

2) Konsep adalah sekelompok objek atau peristiwa yang memiliki 

karakteristik umum yang sama, misalnya konsep tentang manusia, hari 

akhir, surga dan neraka. Materi konsep berupa pengertian, definisi, 

hakikat inti isi. 

3) Prinsip adalah hubungan sebab akibat antar konsep. Materi jenis prinsip 

berupa dalil, rumus dan paradigma. 

4) Prosedur adalah urutan langkah untuk mencapai suatu tujuan, 

memecahkan masalah tertentu atau membuat sesuatu.
19
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 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar., 50. 
19

 Muhammad Joko Susilo, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2007), 125. 
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b. Bahan ajar dari aspek afektif meliputi pemberian respon, semangat atau 

motivasi belajar, penerimaan (apresiasi), internallisasi dan penilaian. 

c. Bahan ajar dari aspek psikomotorik meliputi gerakan awal, semi rutin dan 

rutin.
20

 

4. Langkah-Langkah Pemilihan Bahan Ajar 

a. Identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar, yang harus dipelajari 

dan dikuasai oleh siswa. 

b. Identifikasi jenis-jenis bahan ajar. Ada empat jenis bahan ajar yang telah 

dijelaskan diatas. 

c. Berorientasi pada tujuan atau kompetensi yang ingin dicapai. 

Hendaknya memilih materi yang betul-betul sejalan dengan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. Karena itu dalam konteks KTSP yang 

berbasis kompetensi, sekolah/guru harus mampu mengurai kompetensi dasar 

kedalam rumusan indikator hasil belajar secara tepat dan jelas.  

d. Urgensi materi, artinya pilihlah materi yang dipandang penting diketahui dan 

merupakan persyaratan untuk mempelajari materi selanjutnya. Dalam hal ini 

guru dituntut menguasai bahan ajarnya. 

e. Tuntutan kurikulum 

Dalam dokumen kurikulum sudah tercantum garis besar tujuan dan 

materi yang harus tercakup. Dan dalam konteks KTSP dituntut mengetahui SI 

(Standar Isi) dan SKL (Standar Kompetensi Lulusan) 

                                                           
20

 Haryati, Model dan Teknik Penilaian, 11. 
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f. Nilai kegunaan materi 

Pilihlah materi pelajaran yang dipandang akan berguna bagi siswa. Hal 

ini penting dilakukan karena dewasa ini informasi dan ilmu pengetahuan 

sangat melimpah, sehingga perlu dipilih materi yang akan benar-benar akan 

berguna.
21

 

5. Sumber Bahan Ajar 

Sumber bahan ajar merupakan tempat di mana bahan ajar dapat diperoleh. 

Dalam mencari sumber bahan ajar, siswa dapat dilibatkan untuk mencarinya. 

Misalnya siswa ditugasi mencari koran, majalah, hasil penelitian, dsb. Hal ini 

sesuai dengan prinsip pembelajaran aktif dan berorientasi pada standar proses PP. 

19 Tahun 2005 tentang Stanar Nasional Pendidikan pada pasal 19 ayat 1. 

Barbagai sumber dapat kita gunakan untuk mendapatkan materi pembelajaran 

dari setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sumber-sumber tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Buku teks 

Buku teks yang diterbitkan oleh berbagai penerbit dapat dipilih untuk 

digunakan sebagai sumber bahan ajar. Buku teks yang digunakan sebagai 

sumber bahan ajar untuk suatu jenis mata pelajaran tidak harus hanya satu 

                                                           
21

 Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, Pengembangan Mata Pelajaran dalam KTSP, 2008, 

30. 
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jenis, apalagi hanya berasal dari satu pengarang atau penerbit. Gunakan 

sebanyak mungkin buku teks agar dapat diperoleh wawasan yang luas. 

b. Laporan hasil penelitian 

Laporan hasil penelitian yang diterbitkan oleh lembaga penelitian atau oleh 

para peneliti sangat berguna untuk mendapatkan sumber bahan ajar yang 

aktual atau mutakhir. 

c. Jurnal (penerbitan hasil penelitian dan pemikiran ilmiah) 

Penerbitan berkala yang berisikan hasil penelitian atau hasil pemikiran 

sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar. Jurnal-jurnal 

tersebut berisikan hasil penelitian dan pendapat para ahli dibidangnya 

masing-masing yang telah dikaji kebenarannya. 

d. Pakar bidang studi 

Pakar atau ahli bidang studi penting digunakan sebagai sumber bahan ajar. 

Pakar tadi dapat dimintai konsultasi mengenai kebenaran materi atau bahan 

ajar, ruang lingkup, kedalaman, urutan, dsb. 

e. Profesional 

Kalangan profesional adalah orang-orang yang bekerja pada bidang tertentu. 

Kalangan perbankan misalnya tentu ahli dibidang ekonomi dan keuangan. 

Sehubungan dengan itu bahan ajar yang berkenaan dengan ekonomi dan 

keuangan dapat ditanyakan pada orang-orang yang bekerja diperbankan. 

f. Buku kurikulum 
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Buku kurikulum penting untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar. 

Karena berdasar kurikulum itulah standar kompetensi, kompetensi dasar dan 

materi bahan dapat ditemukan. Hanya saja materi yang tercantum dalam 

kurikulum hanya berisikan pokok-pokok materi. Gurulah yang harus 

menjabarkan materi pokok menjadi bahan ajar yang terperinci. 

g. Penerbitan berkala seperti harian, mingguan dan bulanan. 

Penerbitan berkala seperti koran banyak berisikan informasi yang berkenaan 

dengan bahan ajar suatu mata palajaran. Penyajian dalam koran-koran atau 

mingguan menggunakan bahasa popular yang mudah dipahami. Karena itu 

baik sekali apabila penerbitan tersebut digunakan sebagai sumber bahan ajar. 

h. Internet 

Bahan ajar dapat pula diperoleh melalui jaringan internet. Di internet kita 

dapat memperoleh segala macam sumber bahan ajar. Bahkan satuan 

pelajaran harian untuk berbagai mata pelajaran dapat kita peroleh melalui 

internet. Bahan tersebut dapat dicetak atau dicopy. 

i. Media audio visual 

Berbagai jenis media audiovisual berisikan pula bahan ajar untuk berbagai 

jenis mata pelajaran. Kita dapat mempelajari gunung berapi, kehidupan di 

laut, di hutan belantara melalui siaran televisi. 

j. Lingkungan (alam, sosial, seni budaya, teknik, industri, ekonomi) 

Berbagai lingungan seperti lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungaan 

seni budaya, teknik, industri dan lingkungan ekonomi dapat digunakan 
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sebagai sumber bahan ajar. Untuk mempelajari abrasi atau penggerusan 

pantai, jenis pasir, gelombang pasang misalnya kita dapat menggunakan 

lingkungan alam berupa pantai sebagai sumber. 

B. Bahan Ajar Fiqih 

1. Pengertian Fiqih  

Menurut bahasa kata Fiqih berarti mengetahui sesuatu dan memahaminya 

dengan baik. Kemudian istilah Fiqih telah didefinisikan oleh beberapa ulama, 

seperti al-Jurjani. Menurut beliau Fiqih adalah hukum-hukum Syari’ah yang 

menyangkut praktek keagamaan. Menurut Al-Ghazali Fiqih ialah hukum 

Syari’ah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf seperti mengetahui 

hukum wajib, haram, mubah, mandub dan makruh.
22

 

Istilah Fiqih digunakan untuk sekumpulan hukum Syari’ah yang bersifat 

praktis yang disimpulkan dari dalil-dalil yang terperinci. Imam al-Jurjani berkata, 

Fiqih adalah ilmu yang dihasilkan dari kesimpulan logika dan ijtihad yang 

memerlukan pengkajian. 
23

 

Para fuqaha pada masa lampau tidak pernah mengadakan pembagian 

terhadap lapangan hukum Islam dan penyusunan yang rapi terhadap bab-babnya, 

sebagaimana pembagian hukum positif modern, sehingga tidak mudah untuk 

mengetahui letak suatu persoalan hukum Islam. 
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  Bambang Subandi, dkk, Studi Hukum Islam (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 39. 
23

 Yusuf Ardhawi, Membumikan Syariat Islam Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia 

(Bandung: PT. Mizan Pustaka. 2003), 27. 
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Usaha-usaha untuk mengadakan pembagian hukum Islam sudah dirintis 

oleh fuqaha dari masa-masa lalu meskipun masih bersifat sederhana dan ringkas. 

Meskipun terjadi perbedaan dalam mengadakan pembagian, ada dua hal pokok 

yang disepakati, yakni lapangan ibadah dan lapangan mu'amalah. Perkembangan 

selanjutnya, pembahasan fiqih lebih luas dan komprehensif. 

Pembagian hukum-hukum fiqih meliputi: 

1) Hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah, seperti shalat, puasa, 

dan zakat, yang disebut dengan al-ibadah. 

2) Hukum yang berkaitan dengan masalah keluarga, seperti pernikahan, 

perceraian, dan keturunan, yang disebut al-ahwal asy- syakhshiyyah. 

3) Hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan pergaulan dengan 

sesamanya dalam masalah harta dan pemilikan, yang disebut dengan al-

mu'amalah. 

4) Hukum yang berkaitan dengan kekuasaan pemerintah atas rakyat, hak dan 

kewajiban yang muncul dari keduanya. Sebagian fuqoha menyebut hukum 

ini dengan al-ahkam as-sutlt}aniyyah, yang merupakan bagian dari as-

siyasah asy-syar'iyyah: 

5) Hukum yang berkaitan dengan ancaman hukuman bagi orang- orang yang 

melanggarnya, seperti hukuman dera, potong tangan, dan ta'zir, serta 

memelihara peraturan individu dalam masyarakat, yang disebut al-'uqubah. 



37 
 

6) Hukum yang berkaitan dengan ketentuan yang mengatur hubungan antara 

negara-negara Islam dan negara-negara non- Islam. 

7) Hukum yang berkaitan dengan akhlak, kebaikan moral, yang disebut  al-

adab.
24

 

Penetapan fiqih tersebut, pada dasarnya masih bersifat global dan 

cenderung berpaham tradisional menganut ulama terdahulu. Melihat konteks 

Indonesia, sesuai dengan perkembangan hukum, pembahasan ilmu syari’ah 

dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. 

Hukum Mempelajari Fiqh ialah Ilmu fiqih yang diartikan menurut ahli 

Ushul ada yang wajib dipelajari oleh seluruh umat Islam yaitu seluruh bagian 

yang tidak dapat tidak diketahui dan dikerjakan oleh muallaf seperti shalat, puasa 

dan sebagainya. Dan ada  pula bagian yang tidak wajib diketahui oleh seluruh 

umat Islam, hanya wajib ada dalam golongan mereka orang yang mengetahuinya, 

seperti urusan fasak, rujuk, dan sebagainya. 

 

2. Tujuan Pembelajaran Fiqih 

Pembelajaran fiqih diarahkan untuk mengantarkan peserta didik dapat 

memahami pokok-pokok Islam dan tata cara pelaksanaannya untuk diaplikasikan 
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 Dedi Supriyadi, Fiqih Bernuansa Tasawuf Al-Ghazali Perpaduan Antara Syari’at dan 

Hakikat (Bandung : Pustaka Setia, 2008 ), 47. 
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dalam kehidupan sehingga menjadi muslim yang selalu taat menjalankan syariat 

Islam secara Kaffah (sempurna).
25

 

 

Adapun secara terperinci tujuan pembelajaran fiqih adalah 

a. Agar siswa dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok syariat Islam 

secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil naqli maupun aqli. 

Pengetahuan dan pemahaman yang diharapkan menjadi pedoman hidup 

dalam kehidupan beragama dan sosialnya 

b. Agar siswa dapat melaksanakan dan mengamalkan ketentuan syariat 

dengan benar.
26

 

Kemudian Fungsi mata pelajaran fiqih  

a. Mendorong tumbuhnya kesadaran beribadah kepada Allah SWT. 

b. Membentuk kebiasaan melaksanakan syariat dengan ikhlas. 

c. Membentuk kebiasaan melaksanakan tuntutan akhlak yang mulia. 

d. Mendorong tumbuhnya kesadaran mensyukuri nikmat Allah SWT dengan 

mengolah dan memanfaatkan alam untuk kesejahteraan hidup. 

e. Membentuk kebiasaan menerapkan disiplin dan tanggung jawab sosial di 

madrasah dan masyarakat. 

f. Membentuk kebiasaan berbuat atau berperilaku yang sesuai dengan 

peraturan yang berlaku di madrasah dan masyarakat  
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 Direktorat Pendidikan Madrasah, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 2008 (Jakarta: 

Depag RI, 2008), 76. 
26

  Nazar Bakri, Fiqh dan Ushul Fiqh (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 7. 
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Kumpulan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat yang bersumber dari 

Al-Qur'a>n dan Hadith. 

 

 

3. Bahan Ajar Fiqih 

a. Fiqih Ibadah  

1) Pengertian Ibadah dan Fiqih Ibadah 

Definisi ibadah menurut Yusuf Qardhawi, “Ibadah adalah 

puncak ketundukan yang tertinggi yang timbul dari kesadaran hati 

sanubari dalam rangka mengagungkan yang disembah”. Menurut ulama 

tauhid, “Ibadah adalah mengesakan dan mengagungkan Allah 

sepenuhnya serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepada-

Nya”. Para ahli di bidang akhlak mendefinisikan ibadah sebagai 

“Mengerjakan segala bentuk ketaatan badaniyah dan menyenggarakan 

segala syari’at (hukum)”.
27

 

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di 

atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ibadah itu adalah nama yang 

mencangkup segaala perbuatan yang disukai dan diridhai Allah SWT, 

baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun 

tersembunyi dalam rangka mengagungkan Allah SWT dan 

mengharapkan pahalanya. Jadi, fiqih ibadah adalah fiqih yang mengatur 
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 Rahmah Ritonga, Fiqih Ibadah (Jakarta:Gaya Media Pratama, 1997), 2. 
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hubungan manusiaa dengan Allah SWT dalam mencangkup 

kebahagiaan dunia dan akhirat. 

 

 

2) Hakikat Ibadah 

Dalam syari’at Islam ibadah mempunyai dua unsur, yaitu 

ketundukan dan kecintaan yang paling dalam kepada Allah SWT. Unsur 

yang paling tingggi adalah ketundukan, sedangkan kecintaan merupakan 

implementasi dari ibadah tersebut. Disamping itu ibadah juga 

mengandung unsur kehinaan, yaitu kehinaan yang paling rendah di 

hadapan Allah SWT. 

Hakikat ibadah dapat juga dikatakan memperhambakan dan 

menundukkan jiwa kepada kekuasaan yang ghaib yang tidak dapat 

diselami dengan ilmu dan tidak pula dapat diketaahui hakikatnya. 
28

 

3) Ruang Lingkup Ibadah 

Ruang lingkup ibadah dapat diklasifikasi menjadi beberapa 

kelompok, yaitu: 

a) Kewajiban-kewaajiban atau rukun-rukun syari’at, seperti shalat, 

puasa, zakat dan haji. 
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 Rahmah Ritonga, Fiqih ., 5. 
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b) Yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban di atas dalam 

bentuk ibadah-ibadah sunnah, seperti zikir, membaca Al-Qur’an, 

do’a dan Istighfar. 

c) Semua bentuk hubungan sosial yang baik serta pemenuhan hak-hak 

manusia, seperti berbuat baik kepada orang tua, menghubungkan 

silaturahmi, berbuat baik kepada anak yatim, fakir miskin dan ibn 

sabil.  

d) Akhlak Insa>niyah (bersifat kemanusiaan), seperti benar dalam 

berbicara, menjalankan amanah dan menepati janji. 

e) Akhlak Rabbaniyah (bersifat ketuhanan), seperti mencaitai Allah 

SWT dan raaul-rasul-Nya, takut kepada Allah, ikhlas dan sabar 

terhadap hukum-Nya. 

4) Tujuan Ibadah 

Ibadah mempunyai tujuan pokok dan tujuan tambahan. Tujuan 

pokoknya adalah menghadap diri kepada Allah Yang Maha Esa dan 

mengkonsentrasikan niat kepada-Nya dalam setiap keadaan. Dengan 

adanya tujuan tambahan adalah agar terciptanya kemaslahatan diri 

manusia dan terwujudnya usaha yang baik. 

Misalnya shalat, disyari’atkan pada dasarnya bertujuan untuk 

menundukkan diri kepada Allah SWT dengan ikhlas, mengingatkan diri 

dengan berdzikir. Sedangkan tujuan tambahannya antara lain adalah 
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untuk menghindari diri dari perbuatan keji dan mungkar, beristirahat 

dari kesibukan dunia, memenuhi kebutuhan, membawa seseorang masuk 

surga dan menjauhkannya dari neraka.
29

 

 

 

b. Fiqih Muamalah 

1) Pengertian Fiqih Muamalah 

Muamalah secara harfiah berarti “pergaulan” atau hubungan antar 

manusia di luar  ibadah. Muamalah merupakan perbuatan manusia 

dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesama manusia, 

sedangkan hubungan atau “pergaulan manusia dengan Tuhan”, jadi fiqih 

muamalah adalah fiqih yang mengatur hubungan antar manusia dalam 

sebuah masyarakat. 
30

 

2) Ruang Lingkup Fiqih Muamalah 

Ruang lingkup fiqih muamalah secara garis besar meliputi 

pembahasan tentang harta, hak-hak kebendaan dan hukum perikatan.
31

 

c. Fiqih Siyasah 

1) Pengertian Fiqih Siyasah 
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 Ibid., 9. 
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 Ghufron A. Mas’adi, Fiqih Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2002), 1. 
31
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Secara harfiah siyasah beraasal dari kata Al-Siya>sah yang berarti 

”Mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan” atau 

“mengatur kaum, memerintah dan memimpinnya”.
32

 

Secara istilah siyasah adalah segala perbuatan yang membawa 

manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari 

kemadharatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah SWT 

tidak menentukannya. 

Jadi, fiqih siyasah adalah fiqih yang mengatur seorang pemimpin 

dalam memberikan perintah kepada bawahannya. Unsur-unsur fiqih 

siyasah ada dua, yaitu: pihak yang mengatur dan pihak yang diatur.  

 

C. Materi Fiqih MTs dan MA Kurikulum 2006 

1. Kurikulum 

a. Pengertian Kurikulum  

Kurikulum berasal dari bahasa Latin “Curirculum”, dan terdapat pula 

dalam bahasa Prancis “Courir” artinya “to run” artinya “berlari”. Istilah ini 

digunakan untuk sejumlah “courses” atau mata pelajaran yang harus 

ditempuh untuk mencapai gelar atau ijasah. Secara tradisional kurikulum 

diartikan sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah.
33
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Menurut pandangan lama atau tradisional Kurikulum adalah sejumlah 

mata pelajaran yang harus ditempuh murid untuk memperoleh ijasah.
34

 

Kurikulum merupakan kumpulan mata-mata pelajaran yang harus 

disampaikan guru atau dipelajari siswa. Anggapan ini telah ada sejak zaman 

Yunani Kuno, dalam lingkungan atau hubungan tertentu pandangan ini 

masih dipakai sampai sekarang.
35

 

Kurikulum dalam pendidikan Islam dikenal dengan kata-kata 

“Manhaj” yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh pendidik bersama 

anak didiknya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap 

mereka. Selain itu kurikulum juga dipandang sebagai suatu program 

pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan 

pendidikan. 
36

 

 

2. Materi Fiqih di MTs 

Mata pelajaran fiqih dalam kurikulum MTs adalah salah satu bagian mata 

pelajaran  PAI  yang  diarahkan  untuk  menyiapkan  peserta  didik  mengenal, 

memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam, yang kemudian 
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 Oemar Hamalik, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2008), 3.  
35

 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek (Bandung: PT. 

Remaja Rosadakaraya, 2009), 4. 
36

  Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori., 30. 
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menjadi dasar pandangan hidupnya (Way of Life) melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman dan pembiasaan.
37

 

Pembelajaran fiqih diarahkan untuk mengantarkan peserta didik dapat 

memahami pokok-pokok hukum Islam dan tata cara pelaksanaannya untuk 

diaplikasikankan dalam kehidupan sehingga menjadi muslim yang selalu taat 

menjalankan syariat Islam secara kaaffah (sempurna). 

a. Tujuan pembelajaran fiqih di MTs 

Pembelajaran fiqih di Madrasah Tsanawiyah bertujuan untuk 

membekali peserta didik agar dapat: (1) mengetahui dan memahami pokok-

pokok hukum Islam dalam mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan 

hubungan manusia dengan Allah yang diatur dalam fiqih ibadah dan 

hubungan manusia dengan sesama yang diatur dalam fiqih muamalah. (2) 

Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar 

dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial. Pengalaman 

tersebut diharapkan menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, 

disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi 

maupun sosial.
38

 

b. Ruang lingkup fiqih di MTs 

Ruang lingkup fiqih di Madrasah Tsanawiyah meliputi ketentuan 

pengaturan hukum Islam dalam menjaga keserasian, keselarasan, dan 
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keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan 

manusia dengan sesama manusia. Adapun ruang lingkup mata pelajaran 

Fiqih di Madrasah Tsanawiyah meliputi :  

1) Aspek fiqih ibadah meliputi: ketentuan dan tatacara taharah, shalat 

fardu, shalat sunnah, dan shalat dalam keadaan darurat, sujud, adzan 

dan iqamah, berzikir dan berdoa setelah shalat, puasa, zakat, haji dan 

umrah, kurban dan akikah, makanan, perawatan jenazah, dan ziarah 

kubur.  

2) Aspek fiqih muamalah meliputi: ketentuan dan hukum jual beli, qirad, 

riba, pinjam- meminjam, utang piutang, gadai, dan borg serta upah.  

c. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Materi Fiqih di MTs
39

 

1) Kelas VII, Semester I 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

1. Melaksanakan ketentuan 

taharah (bersuci) 

1.1 Menjelaskan macam-macam najis 

dan tata cara taharahnya 

(bersucinya) 

1.2 Menjelaskan hadas kecil dan tata 

cara taharahnya 

1.3 Menjelaskan hadas besar dan tata 

cara taharahnya 

1.4 Mempraktikkan bersuci dari najis 

dan hadas 

2. Melaksanakan tata cara 2.1 Menjelaskan tata cara shalat lima 
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shalat fardu dan sujud 

sahwi 

waktu 

2.2 Menghafal bacaan-bacaan 

shalatlima waktu 

2.3 Menjelaskan ketentuan waktu 

shalat lima waktu 

2.4 Menjelaskan ketentuan sujud 

sahwi 

2.5 Mempraktikkan shalat lima waktu 

dan sujud sahwi 

3. Melaksanakan tata cara 

azan, iqamah, shalat jamaah 

3.1 Menjelaskan ketentuan azan dan 

iqamah 

3.2 Menjelaskan  ketentuan shalat 

berjamaah 

3.3 Menjelaskan ketentuan makmum 

masbuk 

3.4 Menjelaskan cara mengingatkan 

imam yang lupa 

3.5 Menjelaskan cara mengingatkan 

imam yang batal 

3.6 Mempraktikkan azan, iqamah, 

dan shalat jamaah 

4. Melaksanakan tata cara 

berzikir dan berdoa setelah 

shalat 

4.1 Menjelaskan tata cara berzikir 

dan berdoa setelah  shalat 

4.2 Menghafalkan bacaan zikir dan 

doa setelah shalat 

4.3 Mempraktikkan zikir dan doa 

 

2) Kelas VII, Semester II 
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STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

1. Melaksanakan tata cara 

shalat wajib selain shalat 

lima waktu 

1.1 Menjelaskan ketentuan shalat dan 

khutbah Jumat 

1.2 Mempraktikkan khutbah dan 

shalat Jumat 

1.3 Menjelaskan ketentuan shalat 

jenazah 

1.4 Menghafal bacaan-bacaan shalat 

jenazah 

1.5 Mempraktikkan shalat jenazah 

2. Melaksanakan tata cara 

shalat jama’, qhasar, dan 

jama’ qasar serta shalat 

dalam keadaan darurat 

2.1 Menjelaskan ketentuan shalat 

jama’, qashar dan  jama’ qashar 

2.2 Mempraktikkan shalat jama’, 

qashar dan  jama’ qashar 

2.3 Menjelaskan ketentuan shalat 

dalam keadaan darurat ketika 

sedang sakit dan di kendaraan 

2.4 Mempraktikkan shalat dalam 

keadaan darurat ketika sedang 

sakit dan di kendaraan 

3. Melaksanakan tata cara 

shalat sunnah muakkad dan 

ghairu muakkad 

3.1 Menjelaskan ketentuan shalat 

sunnah muakkad 

3.2 Menjelaskan macam-macam 

shalat sunnah muakkad 

3.3 Mempraktikkan shalat sunnah 

muakkad 

3.4 Menjelaskan ketentuan shalat 

sunnah ghairu muakkad 
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3.5 Menjelaskan macam-macam 

shalat sunnah ghairu muakkad   

3.6 Mempraktikkan shalat sunnah 

ghairu muakkad 

 

 

 

3) Kelas VIII, Semester 1 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

1. Melaksanakan tata cara 

sujud di luar shalat 

1.1 Menjelaskan ketentuan sujud 

syukur dan tilawah 

1.2 Mempraktikkan sujud syukur dan   

tilawah 

2. Melaksanakan tata cara 

puasa 

2.1 Menjelaskan  ketentuan puasa 

2.2 Menjelaskan macam-macam 

puasa 

3. Melaksanakan tata cara 

zakat 

3.1 Menjelaskan ketentuan zakat 

fitrah dan  zakat maal 

3.2 Menjelaskan orang yang berhak 

menerima zakat 

3.3 Mempraktikkan pelaksanaan 

zakat fitrah dan maal 

 

4) Kelas VIII, Semester II 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

1. Memahami ketentuan 1.1 Menjelaskan ketentuan-ketentuan 
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pengeluaran  harta di luar 

zakat 

shadaqah, hibah dan hadiah 

1.2 Mempraktikkan sedekah, hibah 

dan hadia 

2. Memahami hukum Islam 

tentang haji dan umrah 

2.1 Menjelaskan ketentuan ibadah 

haji dan umrah 

2.2 Menjelaskan macam-macam haji    

2.3 Mempraktikkan tatacara ibadah 

haji dan umrah 

3. Memahami hukum Islam 

tentang makanan dan 

minuman 

3.1 Menjelaskan jenis-jenis  makanan 

dan minuman halal 

3.2 Menjelaskan manfaat 

mengkonsumsi makanan dan 

minuman halal 

3.3 Menjelaskan  jenis-jenis makanan 

dan minuman haram 

3.4 Menjelaskan bahayannya 

mengkonsumsi makanan dan 

minuman haram 

3.5 Menjelaskan jenis-jenis  binatang 

yang halal dan haram dimakan    

 

5) Kelas IX, Semester I 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

1. Memahami tata cara 

penyembelihan, kurban, dan 

akikah 

1.1 Menjelaskan ketentuan 

penyembelihan binatang 

1.2 Menjelaskan ketentuan kurban 

1.3 Menjelaskan ketentuan akikah 
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1.4 Mempraktikkan tata cara kurban 

dan akikah 

2. Memahami tentang 

muamalah 

2.1 Menjelaskan ketentuan jual beli 

2.2 Menjelaskan ketentuan qiradh 

2.3 Menjelaskan jenis-jenis riba 

2.4 Mendemonstrasikan ketentuan 

pelaksanaan jual beli, qiradh, dan 

riba 

 

6) Kelas IX, Semester II 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

1. Memahami muamalah di 

luar jual beli 

1.1 Menjelaskan ketentuan pinjam 

meminjam 

1.2 Menjelaskan ketentuan  utang 

piutang, gadai, dan borg 

1.3 Menjelaskan ketentuan  upah 

1.4 Mendemonstrasikan ketentuan 

tata cara pelaksanaan pinjam 

meminjam, utang piutang, gadai 

dan borg serta pemberian upah    

2. Melaksanakan tata cara 

perawatan jenazah dan 

ziarah kubur 

2.1 Menjelaskan  ketentuan  tentang 

pengurusan jenazah, takziyah dan 

ziarah kubur 

2.2 Menjelaskan ketentuan-ketentuan 

harta si mayat (waris) 

2.3  Mempraktikkan tatacara 

pengurusan jenazah 

 



52 
 

 

3. Materi Fiqih di MA 

Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah adalah salah satu mata pelajaran 

yang Pendidikan Agama Islam yang merupakan peningkatan dari fiqih yang telah 

dipelajari oleh peserta didik di Madrasah Tsanawiyah. Peningkatan tersebut 

dilakukan dengan cara mempelajarai, memperdalam serta memperkaya kajian 

fiqih yang baik menyangkut aspek iadah maupun muamalah yang dilandasi oleh 

kaidah-kaidah fiqih maupun ushul fiqih.
40

 

a. Tujuan pembelajaran fiqih di MA 

Tujuan dan hikmahnya pembelajaran fiqih di MA, sebagai persiapan 

untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan untuk hidup 

bermasyarakat. Secara substansial, mata pelajaran Fiqih memiliki kontribusi 

dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan 

menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan 

keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah 

SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya 

ataupun lingkungannya. 

Mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah bertujuan untuk:  

1) Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan tata cara 

pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun 
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muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan 

sosial. 

2) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan 

benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam 

menjalankan ajaran agama Islam baik dalam hubungan manusia 

dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama 

manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan 

lingkungannya.
41

 

b. Ruang lingkup fiqih di MA 

Ruang lingkup mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah meliputi : 

kajian tentang prinsip-prinsip ibadah dan syari’at dalam Islam; hukum Islam 

dan perundang-undangan tentang zakat dan haji, hikmah dan cara 

pengelolaannya; hikmah kurban dan akikah; ketentuan hukum Islam tentang 

pengurusan jenazah; hukum Islam tentang kepemilikan; konsep 

perekonomian dalam Islam dan hikmahnya; hukum Islam tentang pelepasan 

dan perubahan harta beserta hikmahnya; hukum Islam tentang wakaalah dan 

sulhu beserta hikmahnya; hukum Islam tentang daman dan kafaalah beserta 

hikmahnya; riba, bank dan asuransi; ketentuan Islam tentang jina>yah, Hudu>d 

dan hikmahnya; ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya; hukum 

Islam tentang keluarga, waris; ketentuan Islam tentang siya>sah syar’iyah; 
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sumber hukum Islam dan hukum taklifi; dasar-dasar istinba>th dalam fikih 

Islam; kaidah-kaidah usul fikih dan penerapannya. 

 

 

 

 

c. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Materi Fiqih di MA
42

 

1) Kelas X, Semester I 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

1. Memahami prinsip-prinsip 

ibadah dan syariat dalam 

Islam  

 

1.1 Mengidentifikasi prinsip-prinsip 

ibadah dalam Islam  

1.2 Menjelaskan tujuan (maqas}id) 

syariat Islam 

1.3 Menunjukkan perilaku orang yang 

berpegang pada prinsip-prinsip dan 

tujuan ibadah dan syariah  

1.4 Menerapkan cara berpegang pada 

prinsip-prinsip dan tujuan ibadah 

dan syariah.  

2. Memahami hukum Islam 

tentang zakat dan 

hikmahnya  

 

2.1 Menjelaskan ketentuan Islam 

tentang zakat dan hikmahnya  

2.2 Menjelaskan ketentuan perundang-

undangan tentang zakat  

2.3 Menunjukkan contoh penerapan 
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ketentuan zakat  

2.4 Menerapkan cara pelaksanaan zakat 

sesuai ketentuan perundang-

undangan  

3. Memahami hukum Islam 

tentang haji dan hikmahnya  

3.1 Menjelaskan ketentuan Islam 

tentang haji dan hikmahnya  

3.2 Menjelaskan ketentuan perundang-

undangan tentang haji  

3.3 Menunjukkan contoh penerapan 

ketentuan haji  

3.4 Mempraktikkan pelaksanaan haji 

sesuai ketentuan perundang-

undangan tentang haji  

4. Memahami hikmah kurban 

dan akikah  

4.1 Menjelaskan tata cara pelaksanaan 

kurban dan hikmahnya 

4.2 Menerapkan cara pelaksanaan 

kurban 

4.3 Menjelaskan ketentuan akikah dan 

hikmahnya  

4.4 Menerapkan cara pelaksanaan 

akikah  

5. Memahami ketentuan 

hukum Islam tentang 

pengurusan jenazah  

5.1 Menjelaskan tata cara pengurusan 

jenazah 

5.2 Memperagakan tata cara pengurusan 

jenazah  

 

2) Kelas X, Semester II 
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STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

1. Memahami hukum Islam 

tentang kepemilikan  

1.1 Mengidentifikasi aturan Islam 

tentang kepemilikan 

1.2 Menjelaskan ketentuan Islam 

tentang akad 

1.3 Memperagakan aturan Islam tentang 

kepemilikan dan akad  

2. Memahami konsep 

perekonomian dalam Islam 

dan hikmahnya  

2.1 Menjelaskan aturan Islam 

tentangjual beli dan hikmahnya 

2.2 Menjelaskan aturan Islam tentang 

khiya>r  

2.3 Menjelaskan aturan Islam tentang 

musa>qah, muza>ra’ah dan 

mukha>barah serta hikmahnya  

2.4 Menjelaskan aturan Islam tentang 

syirkah dan hikmahnya  

2.5 Menjelaskan aturan Islam tentang 

mura>bahah}, mud}a>rabah, dan salam  

2.6 Menerapkan cara jual beli, khiya>r, 

musa>qah,muza>ra’ah, mukha>barah, 

syirkah, mura>bahah}, mud}a>rabah, 

dan salam  

3. Memahami hukum Islam 

tentang pelepasan dan 

perubahan harta beserta 

hikmahnya  

3.1 Menjelaskan ketentuan Islam 

tentang wakaf beserta hikmah 

pelaksanaannya  

3.2 Menjelaskan ketentuan Islam 

tentang hibah dan hikmah 

pelaksanaannya  
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3.3 Menjelaskan ketentuan Islam 

tentang sadakah beserta hikmah 

pelaksanaannya  

3.4 Menjelaskan ketentuan Islam 

tentang hadiah beserta hikmah 

pelaksanaannya 

3.5 Menerapkan cara pelaksanaan 

wakaf, hibah, sedekah, dan hadiah  

4. Memahami hukum Islam 

tentang waka>lah dan sulh}u 

beserta hikmahnya 

4.1 Menjelaskan ketentuan Islam 

tentang waka>lah dan hikmahnya  

4.2 Menjelaskan ketentuan Islam 

tentang sulh}u dan hikmahnya 

4.3 Menerapkan cara waka>lah dan sulh}u  

5. Memahami hukum Islam 

tentang d}aman dan kafalah 

beserta hikmahnya  

5.1 Menjelaskan ketentuan Islam 

tentang d}aman dan hikmahnya  

5.2 Menjelaskan ketentuan Islam 

tentang kafalah dan hikmahnya  

5.3 Menerapkan cara d}aman dan kafalah 

6. Memahami riba, bank, dan 

asuransi  

6.1 Menjelaskan hukum riba, bank, dan 

asuransi  

6.2 Menerapkan ketentuan Islam 

tentang riba, bank, dan asuransi  

 

3) Kelas XI, Semester I 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

1. Memahami ketentuan Islam 

tentang jinayah dan 

1.1 Menjelaskan hukum pembunuhan 

dan hikmahnya 
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hikmahnya  1.2 Menjelaskan ketentuan hukum Islam 

tentang qis}as} dan hikmahnya  

1.3 Menjelaskan ketentuan hukum Islam 

tentang diyat dan kafa>rat beserta 

hikmahnya  

1.4 Menunjukkan contoh-contoh qis}as}, 

diyaat dan kafa>rat dalam hukum 

Islam  

2. Memahami ketentuan Islam 

tentang Hu>dud dan 

hikmahnya  

2.1 Menjelaskan ketentuan hukum Islam 

tentang zina dan qadzaf beserta 

hikmahnya  

2.2 Menjelaskan ketentuan hukum Islam 

tentang minuman keras beserta 

hikmahnya  

2.3 Menjelaskan ketentuan hukum Islam 

tentang mencuri, menyamun dan 

merampok beserta hikmahnya  

2.4 Menjelaskan ketentuan hukum Islam 

tentang bug}at beserta hikmahnya  

3. Memahami ketentuan Islam 

tentang peradilan dan 

hikmahnya  

3.1 Menjelaskan proses peradilan dalam 

Islam 

3.2 Mengidentifikasi ketentuan tentang 

hakim dan saksi dalam peradilan 

Islam  

 

4) Kelas XI, Semester II 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 
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1. Memahami hukum Islam 

tentang hukum keluarga  

1.1 Menjelaskan ketentuan hukum 

perkawinan dalam Islam dan 

hikmahnya 

1.2 Menjelaskan ketentuan perkawinan 

menurut perundang-undangan di 

Indonesia  

1.3 Menjelaskan konsep Islam tentang 

talak, perceraian, iddah, ruju`, dan 

hikmahnya  

1.4 Menjelaskan ketentuan Islam 

tentang pengasuhan anak (had}a>nah)  

2. Memahami hukum Islam 

tentang waris  

2.1 Menjelaskan ketentuan hukum waris 

dalam Islam  

2.2 Menjelaskan keterkaitan waris 

dengan wasiat  

2.3 Menunjukkan contoh cara 

pelaksanaan waris dan wasiat  

 

5) Kelas XII, Semester I 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

1. Memahami ketentuan Islam 

tentang siyasah syar’iyah 

1.1 Menjelaskan ketentuan Islam 

tentang pemerintahan (khila>fah) 

1.2 Menjelaskan majelis syura dalam 

Islam 

2. Memahami sumber hukum 

Islam 

2.1 Menjelaskan sumber hukum yang 

disepakati dan yang tidak disepakati 

ulama 
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2.2 Menunjukkan penerapan sumber 

hukum yang disepakati dan yang 

tidak disepakati ulama 

2.3 Menjelaskan pengertian, fungsi, dan 

kedudukan ijtihad 

 

 

 

6) Kelas XII, Semester II 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

1. Memahami hukum- hukum 

syar‟i 

1.1 Menjelaskan hukum taklifi dan 

penerapannya dalam Islam 

1.2 Menjelaskan hukum wad}’i dan 

penerapannya dalam Islam 

1.3 Menjelaskan mahkum bihi (fihi) 

1.4 Menjelaskan mahkum ’alaih 

2. Memahami kaidah-kaidah 

usul fikih 

2.1 Menjelaskan macam-macam kaidah 

usul fikih 

2.2 Menerapkan macam-macam kaidah 

usul fikih 

 


