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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Syi’ir adalah salah satu dari sekian banyak budaya lama yang di kembangkan 

di pesantren. Syi’ir sangat populer dengan dinamika keberagaman komunitas 

pesantren salaf. Dalam dunia pendidikan non formal, tradisi yang kental sering kali 

diawali dan ditutup dengan bersama-sama mengumandangkan syi’ir. Tidak heran, 

sebab susunan bahasanya yang indah lagi mudah untuk di lagukan. 

Demikian pula Syi’ir Fas}ala>tan, seluruh bacaannnya berupa bait-bait bahasa 

jawa yang mereka pelajari sambil melagukannya. Syi’ir Fas}ala>tan seringkali dalam 

proses pembelajaran digunakan sebagai bahan ajar oleh para guru, karena sifatnya 

yang praktis dan mudah dimengerti oleh kalangan para penuntut ilmu, khususnya 

materi fiqih. 

Makna yang terkandung dalam syi’ir tersebut menjelaskan tentang ilmu 

fiqih, yaitu sebuah ilmu yang mengupas tentang Hukum Islam. Hukum Islam 

merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari al-fiqh al-Islamy atau 

dalam keadaan konteks tertentu dari as-syariah al-Islamy. Dalam Al-Qur’an dan Al-

Sunah, istilah hukum Islam tidak ditemukan. Namun, yang digunakan adalah kata 

shari’at Islam, yang kemudian dalam penjabaran disebut istilah Fiqih.
1
 

                                                           
1
  Zainuddin Ali, Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 1. 
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Salah satu bidang studi yang diajarkan di MTs adalah fiqih. Fiqih secara 

umum  merupakan  salah  satu  bidang  studi  Islam  yang  banyak  membahas 

tentang  hukum  yang  mengatur  pola  hubungan  manusia  dengan  Tuhannya, antara 

manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Melalui bidang  studi  

fiqih  ini  diharapkan  siswa  tidak  lepas  dari  jangkauan  norma-norma agama dan 

menjalankan aturan shari’at Islam. 

Pembelajaran merupakan proses kerja sama antara guru dan siswa dalam 

memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada baik potensi yang berasal dari 

siswa itu sendiri seperti minat bakat dan kemampuan yang dimiliki termasuk gaya 

belajar maupun potensi yang ada diluar diri siswa seperti lingkungan, sarana dan 

sumber belajar sebagai upaya untuk mencapai tujuan belajar tertentu.
2
 

Dalam proses pembelajaran, terdapat beberapa unsur yang harus 

diperhatikan. Menurut Armai Arif, unsur-unsur tersebut disebut dengan ruang lingkup 

pembelajaran, meliputi: perencanaan (tujuan intruksional khusus, entering behavior, 

instructional proces dan performance assement), materi, strategi pembelajaran, media 

pembelajaran dan evaluasi. Lima hal tersebut saling berkaitan satu sama lain dan 

saling mempengaruhi.
3
 

Untuk menjamin bahwa visi sekolah/madrasah tersebut memiliki kesamaan 

dengan tujuan Pendidikan Nasional, maka pemerintah melalui Departemen Nasional 

membuat berbagai standarisasi terhadap berbagai komponen tersebut yang 

                                                           
2
  Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran (Jakarta: Kencana, 2009), 26. 

3
  Armai Arif, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 

89-92. 
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dituangkan dalam PP Nomor 19 tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

Dalam PP tersebut terdapat 8 Standar yang meliputi: (1) Standar Isi, (2) Standar 

Proses, (3) Standar Kompetensi Lulusan, (4) Standar Pendidik, (5) Standar Tenaga 

Kependidikan (6) Standar Sarana dan Prasarana, (7) Standar Pengelolaan, (8) Standar 

Penilaian Pendidikan. 

Dari 8 standar tersebut empat standar yang ada harus dinyatakan dalam 

kurikulum, yaitu Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar 

Penilaian Pendidikan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan untuk mencapai 

tujuan tertentu (tujuan Pendidikan Nasional). Acuan utama dalam mengembangkan 

kurikulum adalah Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. Standar Isi adalah 

merupakan ruang lingkup materi dan kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, 

kompetensi mata pelajaran dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh 

peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Sedangkan, Standar 

Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 

pengetahuan dan keterampilan.
4
 

Dalam suatu pembelajaran materi bukanlah merupakan tujuan, tetapi sebagai 

alat untuk mencapai tujuan. Karena itu, penentuan materi pengajaran harus 

didasarkan pada tujuan, baik dari segi cangkupan, tingkat kesulitan, maupun 

organisasinya. Hal ini karena materi tersebut harus mampu mengantarkan peserta 

                                                           
4
 Muhaimin, dkk., Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2009), 14. 
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didik untuk bisa mewujudkan sosok individu sebagaimana yang digambarkan dalam 

tujuan.
5
 

Secara garis besar materi atau bahan ajar (instructional material) ini 

berisikan tentang pengetahuan, keterampilan dan minat atau 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 dengan menggunakan perangkat penilaian yang disusun 

berdasarkan indikator pencapaian hasil belajar.
6
 

Proses pembelajaran tak terlepas dari lembaga pendidikan Islam, yang 

merupakan pelaksanaan dari pembelajaran tersebut. Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam, merupakan sebutan yang diberikan pada salah satu subjek pelajaran yang harus 

dipelajari oleh peserta didik muslim dalam menyelesaikan pendidikannya pada 

tingkat tertentu. Tujuan utama pendidikan Islam adalah memberikan bekal yang 

bercorak Islam pada sosok lulusan lembaga pendidikan yang bersangkutan.  

Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam tidak terlepas dari materi 

tentang hukum Islam, Hukum Islam menurut Zainuddin Ali meliputi, fiqih Ibadah, 

Muamalah, Jinayah, Siyasah, Akhlak dan peraturan lainnya yang membahas lebih 

komplek tentang makanan, minuman, sembelihan, berburu, nazar, pengentasan 

kemiskinan, pemeliharaan anak yatim, masjid, dakwah, perang, dan lain-lain. Ruang 

lingkup shari’at tersebut jika dianalisis objek pembahasannya, tampak mencerminkan 

                                                           
5
  Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam (Ponorogo: Stain Press, 2009), 14. 

6
  Mimin Hariyati, Model dan Teknik Penilaian Pada Tingkat Satuan Pendidikan (Jakarta: 

Gang Persada Press, 2007), 10. 
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seperangkat norma Ilahi yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, 

hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia 

dengan benda dan alam lingkungan hidupnya.
7
 

Mempelajari ilmu fiqih wajib bagi 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 shari’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.  

Dari uraian di atas sebagai pijakan latar belakang masalah, penulis tertarik 

dan menganggap penting untuk mengkaji lebih lanjut materi fiqih yang tertuang 

dalam lantunan sebuah Syi’ir Fas}ala>tan, maka judul penelitian ini adalah analisis 

materi fiqih dalam Syi’ir Fas}ala>tan karya KH. Sya’roni dan kaitannya dengan materi 

fiqih kelas VII Madrasah Tsanawiyah. 

 

 

 

 

                                                           
7
 Zainuddin, Hukum Islam, 5.  
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B. Rumusan Masalah 

Pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana materi fiqih dalam Syi’ir Fas}ala>tan karya KH Sya’roni? 

2. Bagaimana kaitan Syi’ir Fas}ala>tan karya KH Sya’roni dengan materi fiqih 

kelas VII Madrasah Tsanawiyah? 

C. Tujuan Kajian 

Dengan acuan rumusan masalah, tujuan utama kajian penelitian ini adalah 

untuk:  

1. Mendeskripsikan materi Fiqih dalam Syi’ir Fas}ala>tan  

2. Mendeskripsikan dan mengetahui kaitan Syi’ir Fas}ala>tan dengan materi fiqih 

kelas VII Madrasah Tsanawiyah 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teori 

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap bidang 

pendidikan, khususnya tentang materi fiqih yang tertuang dalam Syi’ir Fas}ala>tan.  

2. Secara Praktis 

Harapan selanjutnya, kajian ini dapat memberikan kontribusi kepada: 

a. Pihak yang relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat dijadikan referensi, 

refleksi ataupun perbandingan kajian yang dapat digunakan lebih lanjut 

dalam mengembangkan pendidikan agama khususnya bidang fiqih. 
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b. Objek pendidikan, baik guru, orang tua maupun murid dalam memperdalam 

ilmu keagamaan khususnya bidang fiqih. 

c. Bagi peneliti, sebagai bekal untuk meningkatkan pengetahuan serta 

menambah bidang wawasan keagamaan khususnya bidang fiqih. 

 

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Sebagai telaah pustaka, penulis melihat  pada karya terdahulu yang kaitan 

dengan kajian penelitian ini. Adapun  karya tersebut adalah: 

1. 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 pembelajaran 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 tidak cukup untuk proses belajar mengajar fiqih. 

Berdasarkan deskripsi di atas terdapat perbedaan antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian penulis ini yaitu: Pada penelitian terdahulu 

memfokuskan masalah Bahan ajar yang digunakan di MAN 2 Ponorogo untuk 
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menyampaikan mata pelajaran fiqih bervariasi, sedangkan penelitian ini 

memfokuskan pada kajian materi fiqih kelas VII Madrasah Tsanawiyah. 

2. Skripsi Rohmat Muhtarom STAIN Ponorogo Tahun 2011, yang berjudul: 

Relevansi Mata Pelajaran Kitab kuning Fath} al-Qari>b terhadap Pengembangan 

Mata Pelajaran Fiqh di MA al-Azhar Sampung Ponorogo Tahun 2011. Dengan 

hasil penelitian sebagai berikut: 

a. Latar belakang dan tujuan mata pelajaran kitab kuning Fath} al-Qari>b terhadap 

pengembangan mata pelajaran fiqh di MA al-Azhar Sampung Ponorogo 

adalah untuk melestarikan ciri khas pondok pesantren serta memperkenalkan 

kepada siswa tentang cara membaca dan memahami kitab kuning serta 

mendukung dan mendalami mata pelajaran agama yang dari Kementerian 

Agama dinilai masih global dan sangat kurang sekaligus untuk memperkaya 

kemampuan agama mereka melalui sumber utama. 

b. Proses pembelajaran mata pelajaran kitab kuning Fath} al-Qari>b terhadap 

pengembangan mata pelajaran fiqh di MA al-Azhar Sampung Ponorogo 

adalah dengan sistem weton, ceramah, latihan, tanya jawab dan sorogan. 

c. Kontribusi yang diperoleh dari pembelajaran kitab kuning Fathu al-Qarib 

terhadap pengembangan mata pelajaran fiqh di MA al-Azhar Sampung 

Ponorogo adalah membekali siswa tentang ilmu nah>wu, s}araf, bahasa Arab 

dan ilmu agama terutama ilmu fiqh supaya alumni dari madrasah mempunyai 
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nilai plus dibandingkan dengan lulusan madrasah lain sesuai dengan yang 

diharapkan masyarakat. 

Berdasarkan deskripsi di atas terdapat perbedaan antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian penulis ini yaitu: Pada penelitian terdahulu 

memfokuskan masalah kontribusi yang diperoleh dari pembelajaran kitab kuning 

Fathu al-Qarib terhadap pengembangan mata pelajaran fiqh di MA al-Azhar 

Sampung Ponorogo adalah membekali siswa tentang ilmu nah>wu, s}araf, bahasa 

Arab dan ilmu agama terutama ilmu fiqih, sedangkan penelitian ini 

memfokuskan pada kajian materi fiqih kelas VII Madrasah Tsanawiyah. 

 

F. Metode Kajian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dengan perilaku yang di 

amati.
8
 

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian 

kepustakaan (library research), yaitu acuan dan rujukan dalam mengolah data 

dan menafsirkannya dengan tolak ukur berupa teori-teori yang diterima 

                                                           
8
 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Refisi (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), 4.  
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kebenarannya di dalam berbagai literatur.
9
 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  

Sumber data primer merupakan bahan utama atau rujukan utama dalam 

mengadakan suatu penelitian untuk mengungkapkan dan menganalisis 

penelitian tersebut. Adapun sumber data primer tersebut adalah  Syi’ir 

Fas}ala>tan. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data ini digunakan untuk menunjang penelaahan data-data yang 

dihimpun dan sebagai pembanding dari data primer. Dengan kata lain,  

sumber dari buku-buku, kitab, dokumen yang berkaitan dengan kajian ini 

yaitu : 

                                                           

 
9
 Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Pers, 1996), 23.  
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a. K.H. Habib Abdullah Zakiy Al-Khaaf. Fiqih Tasawuf Dalam 

Pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bandung: Pustaka Setia, 

2005. 

b. Zaid Husein Alhamid.  Fiqih Muslimah. Jakarta: Pustaka Amani, 1999. 

c. Masturi Irham dan Nurhadi. Fikih Sunnah Wanita . Jakarta: Pustaka al-

Kautsar, 2009. 

d. Abu Firly Bassam Taqiy. Fikih Shalat Empat Madzhab. Jogjakarta: 

Hikam Pustaka, 2011. 

e. Abdul Rosyad Shiddiq. Fikih Ibadah. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006. 

f. Syaikh Abdul Aziz bin Muhammad as-Sadhan. Agar Ibadah Sesuai 

Sunnah. Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2006. 

g. K.H. Abdul Hamid, M.Ag dan Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si. Fiqh 

Ibadah. Bandung: Pustaka Setia, 2009. 

h. Samson Rahman, MA.. Fikih Thaharah. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 

2004. 

i. Isnatin Ulfah, M.H.I. Fiqih Ibadah. Ponorogo: STAIN Po Press, 2009. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan penelitian Kajian Pustaka (library research), 

maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah Literer  yakni 

mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan objek 
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pembahasan yang dimaksud. Data-data yang ada dalam kepustakaan  yang diperoleh, 

dikumpulkan atau diolah dengan cara sebagai berikut: 

1. Editing yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang diperoleh terutama dari 

segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu antara yang satu dengan yang 

lainnnya, masing-masing dalam kelompok data, baik data primer maupun 

sekunder sebagaimana yang telah disebutkan di atas. 

2. Organizing yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis data-data yang 

diperoleh dalam kerangka paparan data yang sudah ada tentang materi fiqih 

dalam Syi’ir Fas}ala>tan dan direncanakan sebelumnya sesuai dengan 

permasalahan. Adapun permasalahannya meliputi materi fiqih dalam Syi’ir 

Fas}ala>tan karya KH. Sya’roni dan relevansi materi fiqih kelas VII MTs. 

3. Penemuan Hasil Data  yaitu melaksanakan analisis lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian data dengan kaidah dan dalil-dalil yaitu dengan analisis isi 

untuk melaksanakan kajian terhadap materi fiqih dalam Syi’ir Fas}ala>tan dan 

kaitannya dengan materi fiqih kelas VII MTs. Sehingga diperoleh kesimpulan 

sebagai pemecah dari rumusan masalah yang ada.
10

 

 

4. Teknik Analisis Data 

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

dan sebagainya kemudian di analisis dengan menggunakan metode content 

                                                           
10

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 1990), 24. 
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analisis atau analisa isi yaitu analisis tentang isi pesan atau komunikasi.
11

 

Metode ini digunakan untuk menganalisis data-data kepustakaan yang bersifat 

deskriptif eksploratif. Pada penelitian kajian puataka ini, dengan metode analisis 

isi dapat memberikan pemahaman terhadap materi fiqih dalam Syi’ir Fas}ala>tan. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan penyusunan skripsi, maka pembahasan dalam laporan 

penelitian yang akan disusun dikelompokkan menjadi lima bab yang masing-masing 

bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  : Pada bab ini merupakan bab pendahuluan diberikan penjelasan 

tentang gambaran umum penelitian. Sedang penyusunannya terdiri 

dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode penelitian (pendekatan dan jenis penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data). 

BAB II  : Merupakan bab landasan teori sebagai pedoman umum yang 

digunakan untuk landasan dalam melakukan penelitian. Dalam 

kerangka teoritik ini pembahasannya meliputi teori-teori umum yang 

relevan. 

 

 

                                                           
11

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

49.  
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BAB III : Dalam bab ini berisi tentang biografi pengarang, latar belakang 

pengarang dan data khusus tentang isi Syi’ir Fas}ala>tan. 

BAB IV : Analisa data mengenai materi fiqih yang terkandung dalam Syi’ir 

Fas}ala>tan dan kaitannya dengan materi fiqih kelas VII MTs. Bab ini 

berfungsi mendeskripsikan dan menjelaskan data hasil temuan. 

BAB V : Berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Bab ini 

dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami intisari 

dari kajian ini. 
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BAB II 

PEMBELAJARAN MATERI FIQIH 

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.
12

 Sedangkan ajar 

adalah petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui dan ditiru. Tanpa 

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.
13

 Jadi bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan 

untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar 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. 

Agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan tujuan 

pembelajaran bisa tercapai maka guru harus merancang bahan ajar sedemikian 

                                                           
12

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

Pustaka, 2005), 87. 
13

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

Cipta, 1996) 50.. 
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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.
14

 

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.
15

 

Melihat pengertian di atas dapat diketahui bahwa bentuk bahan ajar dapat 

berupa bahan ajar tertulis dan tidak tertulis. 

Beberapa hal penting yang harus dimiliki guru adalah kemampuan 

menjabarkan materi standar dalam kurikulum. Untuk kepentingan tersebut guru 
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 Mimin Haryati, Model dan Teknik Penilaian  (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007),  10 
15

 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 173. 
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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 kepentingan 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.
16

 

3. Jenis-Jenis Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan subtansi yang akan disampaikan dalam proses 

belajar mengajar. Tanpa bahan ajar proses belajar mengajar tidak akan berjalan. 
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 Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikaasi Guru (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
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Karena itu, guru yang akan mengajar harus memiliki dan menguasai bahan ajar 

yang akan disampaikan kepada peserta didik.
17

 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, peristiwa 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.
18

 

b. Bahan ajar dari aspek afektif meliputi pemberian respon, semangat atau 

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

                                                           
17

 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar., 50. 
18

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

Pelajar, 2007), 125. 
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c. Bahan ajar dari aspek psikomotorik meliputi gerakan awal, semi rutin dan 

rutin.
19

 

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 ke dalam 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) 
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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.
20

 

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. 

Berbagai 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 

jenis, apalagi hanya berasal dari satu pengarang atau penerbit gunakan 

sebanyak mungkin buku teks agar dapat diperoleh wawasan yang luas. 
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 Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 

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

Buku kurikulum penting untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar. 

Karena berdasar kurikulum itulah standar kompetensi, kompetensi dasar 
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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, senibudaya, teknik, industri, ekonomi). Berbagai 

lingungan seperti lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungaan seni 

budaya, teknik, industri dan lingkungan ekonomi dapat digunakan sebagai 

sumber bahan ajar. 
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B. Pengertian Pembelajaran Fiqih di MTs 

1. Pengertian Pembelajaran 

Istilah pembelajaran berhubungan erat dengan belajar dan mengajar. 

Belajar mengajar dan pembelajaran terjadi bersama-sama. Pada hakikatnya 

belajar merupakan suatu proses yang dilalui oleh individu untuk memperoleh 

perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik sebagai hasil dari pengalaman 

individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Perubahan tingkah laku 

sebagai hasil belajar dapat terjadi melalui usaha mendengar, membaca, 

mengikuti petunjuk, mengamati, memikirkan, menghayati, meniru, melatih atau 

mencoba sendiri dengan pengajaran atau latihan. 

Adapun perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar tersebut relatif dan 

bukan hanya perubahan yang bersifat sementara. Tingkah laku mengalami 

perubahan menyangkut semua perubahan pengetahuan, kemampuan, 

ketrampilan, kebiasaan, sikap dan aspek perilaku lainnya.
21

 

Sedangkan mengajar yaitu suatu kegiatan penyampaian bahan pelajaran 

kepada pelajar agar dapat menerima, menggapai, menguasai dan 

mengembangkan bahan pelajaran itu. Sehingga dengan pengetahuan itu pelajar 

akan mengalami perubahan tingkah laku. Bahan pelajaran yang disampaikan 

berproses melalui metode tertentu, sehingga dengan metode yang digunakan 

tujuan pengajaran akan tercapai.
22
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Pengertian pembelajaran banyak dirumuskan oleh beberapa ahli 

diantaranya: 

a. Menurut Syaiful Sagala, pembelajaran adalah membelajarkan siswa 

menggunakan azaz. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. 

Mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar 

dilakukan oleh peserta didik. 

b. Menurut Corey, pembelajaran adalah suatu proses dimana lingkungan 

seseorang secara disengaja dan dikelola untuk memungkinkan ia turut serta 

dalam tingkah laku khusus atau menghasilakn respon terhadap situasi 

tertentu. 

Oemar Hamalik mengemukakan, Pembelajaran adalah suatu kombinasi 

yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan 

dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. 

Manusia terlibat dalam system pengajaran terdiri dari siswa, guru dan tenaga 

lainnya, misalnya tenaga laboratorium. Material meliputi buku-buku, papan 

tulis, slide dan film, audio dan video tipe. Fasilitas dan perlengkapan terdiri 

dari ruang kelas, perlengkapan audio visual, dan computer. Prosedur meliputi 

jadwal dan metode penyampaian informasi, praktek, belajar, ujian dan 

seebagainya.
23

 

2. Fiqih 
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 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 57. 
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Dalam buku karangan Muhammad Ma’sum, Fiqh menurut bahasa artinya 

“pemahaman yang mendalam  ْ  ُ َََ (   )” dan membutuhkan pada adanya 

pengerahan potensi akal, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat al-

Taubat: 122, yaitu: 

    

     

    

   

  

   

   

    

Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan 

perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara 

mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka 

tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya 

apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat 

menjaga dirinya”. (Q.S Al-Taubat: 122) 

 

Sedangkan Fiqih menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh 

para ahli hukum Islam (fuqaha) ialah: 

a. Fiqih adalah 

َُو ِعْلٌ  بِاَأْحكاَِم الَشْرِعَيِة اَْلَعَمِلَيِة اَْلُمْكَتَسَبِة ِمَن اَأِدَلِة اَلتََْ ِصْيِلَيِة    ُ   اَْلِ ْق
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Fiqh ialah ilmu tentang hukum shara’ yang bersifat praktis (amaliyyah) 

yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang terperinci. 

b. Fiqih adalah 

َُوََُْمْوَعُة اَأْحكاَِم الَشْرِعَيِة اَْلَعَمِلَيِة اَْلُمْكَتَسَبِة ِمْن  اَِدلَِت اَ اَلتََْ ِصْيِلَيِة    ُ   اَْلِ ْق

Fiqh ialah himpunan hukum shara’ tentang perbuatan (praktis manusia) 

yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang terperinci. 

Dari dua definisi diatas, memberikan suatu pengertian bahwa definisi 

pertama dapat dipandang fiqih sebagai suatu ilmu yang didalamnya 

menjelaskan masalah hukum, sedangkan definisi kedua dipandang fiqih sebagai 

suatu hukum, sebab didalam keduanya terdapat kemiripan antara fiqih sebagai 

suatu ilmu dan fiqih sebagai suatu hukum. Artinya ketika ia dipandang sebagai 

ilmu, maka dalam penyajiannya diungkapkan secara deskriptif deduktif, akan 

tetapi ketika ia sebagai suatu  hukum, maka penyajiannya secara analisis 

induktif. Kemudian dalam perkembangannya, istilah fiqih sering dirangkaikan 

dengan kata al-Islam menjadi al-Fiqh al-Islam, dan diterjemahkan dengan 

“hukum Islam”.24
 

Sementara itu, dilihat dari sudut pandang bahasa, fiqih berasal dari kata 

faqaha yang berarti “memahami” dan “mengerti”.25
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 Muhammad Ma’sum Zainy Al-Hasyimiy, Sistematika Teori Hukum Islam (Jombang: Darul 

Hikmah, 2008), 12. 
25

 Alaiddin Koto, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 2. 



41 
 

 

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 Shari’ah yang 

menyangkut praktek keagamaan. Menurut Al-Ghazali Fiqih ialah hukum 

Shari’ah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf seperti 

mengetahui hukum wajib, haram, mubah, mandub dan makruh.
26

 Sedangkan 

Pengertian fiqih menurut Nazar Bakri adalah suatu ilmu yang mempelajari 

tentang macam-macam shariat atau hukum Islam dan berbagai macam aturan 

hidup bagi manusia, baik yang bersifat individu maupun yang bersifat 

masyarakat sosial.  

Fiqih dalam arti tekstual dapat diartikan pemahaman dan perilaku yang 

diambil dari agama. Kajian dalam fiqih meliputi masalah Ubudiyah (persoalan-

persoalan ibadah), ahwal al-sakhsiyah (keluarga), mu’amalah (masyarakat) dan 

siyasah (negara). 

Dalam pengertian fiqih tersebut, maka dalam konteks pembelajaran fiqih 

di Sekolah/Madrasah adalah salah satu bagian pelajaran pokok yang termasuk 

dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) yang diberikan pada siswa-

siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs), yang diarahkan untuk menyiapkan peserta 

didik mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam, yang 
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 Bambang Subandi, dkk, Studi Hukum Islam (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 39.  
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kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya (Way of Life) melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman dan pembiasaan.
27

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Hukum Mempelajari Fiqih 

Ilmu fiqih yang diartikan menurut ahli Ushul terbagi menjadi dua bagian, 

ada yang wajib dipelajari oleh seluruh umat Islam
28

 yaitu seluruh masalah yang 

masuk bagian yang tidak boleh ditinggalkan dan wajib diketahui dan dikerjakan oleh 

setiap mukallaf 
29

 seperti s}alat, puasa dan sebagainya.
30

 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, syarat-syarat menjadi 

qa>d}i> atau wali hakim dan sebagainya.
 31

 

Dalam sebuah al-Hadith riwayat Imam Bukhari, Muslim, Ahmad Ibn 

Hanbal, Turmudzi dan Ibnu Majah 

ُ ِِ الِدْيِن  رًا يََُ ِق  َمْن يُرِِد اهُ َخيَْ
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 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Standar 

Kompetensi Lulusan Dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Di Madrasah, 84. 
28

 Nazar Bakry, Fiqh dan ushul Fiqh (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 28. 
29

  Mukallaf adalah muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama 

(pribadi muslim yang sudah dikenai hukum). Seseorang berstatus mukallaf bila ia telah dewasa dan 

tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal. 
30

 Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurohman SW, Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh I 

(Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), 1994), 56. 
31

 Nazar, Fiqh dan Ushul Fiqh, 28. 
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Artinya: “Jika Allah menginginkan suatu kebaikan bagi seseorang, Dia akan 
memberikan suatu pemahaman keagamaan (yang mendalam) kepadanya”. 

 

 

D. Fungsi dan Tujuan Pembelajaran Fiqih di MTs 

a. Fungsi Pembelajaran Fiqih di MTs 

Mata pelajaran fiqih di Madrasah Tsanawiyah berfungsi untuk: 

1) Penanaman nilai-nilai dan kesadaran beribadah kepada Allah SWT sebagai 

pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat 

2) Penanaman kebiasaan melaksanakan syariat dengan ikhlas dan berperilaku 

yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di madrasah dan masyarakat 

3) Pembentukan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab sosial di madrasah dan 

masyarakat 

4) Pengembangan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta akhlak 

mulia seoptimal mungkin, melanjutkan yang telah ditanamkan lebih dahulu 

dalam lingkungan keluarga 

5) Pembangunan mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial 

melalui ibadah dan muamalah 

6) Perbaikan kesalahan, kelemahan peserta didik dalam keyakinan dan 

pelaksanaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari 

7) Pembekalan peserta didik untuk mendalami fiqih pada jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi 

b. Tujuan Pembelajaran Fiqih 
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Tujuan fiqih adalah untuk mengetahui perbuatan-perbuatan yang 

diperintahkan, dilarang, halal, haram, sah dan batal dalam ibadah.
32

 

Pembelajaran fiqih diarahkan untuk mengantarkan peserta didik dapat 

memahami pokok-pokok Islam dan tata cara pelaksanaannya untuk 

diaplikasikan dalam kehidupan sehingga menjadi muslim yang selalu taat 

menjalankan shari’at Islam secara kaffah (sempurna).
33

 

Mata pelajaran fiqih di MTs bertujuan untuk membekali peserta didik 

agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara 

terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil naqli maupun aqli, sebagai 

pedoman hidup bagi kehidupan pribadi dan sosial. Melaksanakan dan 

mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar, sehingga dapat 

menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggung 

jawab yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya. 

Adapun secara terperinci tujuan pembelajaran fiqih adalah 

1) 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 

2) Agar siswa dapat melaksanakan dan mengamalkan ketentuan syariat 

dengan benar. Pengalaman yang diharapkan dapat menumbuhkan ketaatan 
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menjalankan syariat, disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam 

kehidupan pribadi maupun sosial.
34

 

 

 

 

E. Metode Pembelajaran Fiqih di MTs 

Dalam adagium ushuliyah dikatakan bahwa, “al-amru bi sya’i amru bi 

wasa>ilihi, wa li al-wasa>il hukm al-maqashidi”. Artinya, perintah pada sesuatu 

(termasuk di dalamnya adalah pendidikan), maka perintah pula mencari mediumya 

(metode), dan bagi medium hukumnya sama halnya dengan apa yang dituju. 

Implikasi adagium ushuliyah tersebut dalam pendidikan Islam adalah bahwa 

dalam pelaksanaan pendidikan Islam dibutuhkan adanya metode yang tepat, guna 

menghantar terciptanya tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Materi yang benar dan 

baik, tanpa menggunakan metode yang baik maka akan menjadikan keburukan materi 

tersebut. Kebaikan materi harus ditopang oleh kebaikan metode juga.
35

 

Metode berasal dari bahasa latin meta yang berarti “melalui” dan hodos yang 

berarti “jalan” atau “cara ke”. Dalam bahasa Arab metode disebut t}ariqah artinya 

jalan, cara, sistem atau ketertiban dalam mengerjakan sesuatu. Sebagai istilah, metode 

berarti suatu sistem atau cara yang mengatur suatu cita-cita.
36

 

Dalam proses pembelajaran harus diupayakan menggunakan metode 

pengajaran yang bervariasi, karena berdasarkan hasil penelitian (dikemukakan oleh 
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35

 Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2008), 165.  
36

 Sudiyono, Ilmu Pendidikan Islam Jilid I (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 180. 
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Dr. Vernon A. Magnesen, 1983) ternyata penguasaan materi pelajaran oleh anak-

anak/peserta didik menunjukkan: 

10% dari apa yang dibaca 

20% dari apa yang didengar 

30% dari apa yang dilihat 

50% dari apa yang dilihat dan didengar 

70% dari apa yang dikatakan 

90% dari apa yang dikatakan dan dilakukan.
37

 

Permasalahan yang seringkali dijumpai dalam pembelajaran, khususnya 

Pendidikan Agama Islam adalah bagaimana cara menyajikan materi kepada peserta 

didik secara baik sehingga diperoleh hasil yang efektif dan efisien. Di samping itu, 

masalah lainnya yang juga sering didapati adalah kurangnya perhatian guru agama 

terhadap variasi penggunaan metode mengajar dalam upaya peningkatan mutu 

pembelajaran secara baik. 

Bertitik tolak pada pengertian metode pembelajaran, yaitu suatu cara 

penyampaian bahan pelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka 

fungsi metode tidak dapat diabaikan karena metode tersebut turut menentukan 

berhasil tidaknya suatu proses belajar mengajar dan merupakan bagian yang integral 

dalam suatu sistem pembelajaran. 

Oleh karena itu pemakaian metode harus sesuai dan selaras  dengan 

karakteristik peserta didik, materi, kondisi lingkungan (setting) dimana pembelajaran 

                                                           
37
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berlangsung. Bila ditinjau secara lebih teliti sebenarnya keunggulan suatu metode 

terletak pada beberapa faktor yang berpengaruh, antara lain: tujuan, karakteristik 

peserta didik, situasi dan kondisi, kemampuan dan pribadi guru, serta sarana dan 

prasarana yang digunakan. Dengan kata lain perbedaan penggunaan atau pemilihan 

suatu metode mengajar disebabkaan oleh adanya beberapa faktor yang harus 

dipertimbangkan.
38

 

Dalam pembelajaran Fiqih di MTs dapat menggunakan metode-metode yang 

variatif, diantara yaitu: 

1. Metode Ceramah 

Metode ceramah adalah teknik penyampaian pesan pengajaran yang sudah 

lazim dipakai oleh para guru di sekolah. Ceramah diartikan sebagai suatu cara 

penyampaian bahan secara lisan oleh guru du muka kelas. Peran peserta didik di 

sini sebagai penerima pesan, mendengarkan, memperhatikan dan mencatat 

keterangan-keterangan guru bilamana diperlukan. 

Metode ceramah layak dipakai oleh guru dalam menyampaikan pesan di 

muka kelas bila: 

a. Pesan yang akan disampaikan berupa fakta atau informasi 

b. Jumlah siswanya terlalu banyak 

c. Guru adalah seorang pembicara yang baik, berwibawa dan dapat merangsang 

siswa 

                                                           
38

  Basyiruddin Usman, Metodologi Pembelajaraan Agama Islam (Jakarta: Ciputat Press, 

2002), 31. 
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Untuk penggunaan metode ceramah secara baik perlu diperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Dalam menerangkan pelajaran hendaknya digunakan kata-kata yang 

sederhana, jelas dan mudah dipahami oleh para siswa 

b. Gunakan alat visualisasi, seperti penggunaan papan tulis atau media lainnya 

yang tersedia untuk menjelaskan pokok bahasan  

c. Mengulang kata atau istilah yang digunakan secara jelas, dapat membantu 

siswa yang kurang kemampuannya dan daya tangkapnya 

d. Menghubungkan materi dengan contoh yang konkrit 

e. Mencari umpan balik sebanyak mungkin sewaktu ceramah berlangsung 

f. Mengingat kembali garis besar dengan contoh-contoh, keterangan-keterangan, 

fakta-fakta, dan sebagainya 

 

2. Metode Diskusi 

Metode diskusi adalah suatu cara mempelajari materi pelajaran dengan 

memperdebatkan masalah yang timbul dan saling mengadu argumentasi secara 

rasional dan objektif. Cara ini menimbulkan perhatian dan perubahan tingkah 

laku anak dalam belajar. Metode diskusi juga dimaksudkan untuk dapat 

merangsang siswa dalam belajar. Metode diskusi juga dimaksudkan untuk dapat 

merangsang siswa dalam belajar dan berfikir secara kritis dan mengeluarkan 

pendapatnya secara rasional dan objektif dalam pemecahan suatu masalah. 

Metode diskusi ini sangat sesuai digunakan bilamana: 
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a. Materi yang disajikan bersifat low concensus problem artinya bahan yang 

akan disajikan tersebut banyak mengandung permasalahan yang tingkat 

kesepakatannya masih rendah 

b. Untuk pengembangan sikap atau tujuan pengajaran yang bersifat afektif 

c. Untuk tujuan-tujuan yang bersifat analisis sintesis dan tingkat pemahaman 

yang tinggi 

Dalam penggunaan metode diskusi ini guru harus dapat memberikan 

bantuan berupa penyajian masalah yang akan di diskusikan, memberikan 

bimbingan dan pengarahan sebelum atau selama berlangsungnya diskusi. Untuk 

itu pelaksanaannya perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Topik yang akan dibahas hendaknya merupakan permasalahan yang banyak 

mengandung alternatif pemecahan  

b. Topik yang dibahas juga dapat merangsang siswa untuk 

memperbincangkannya sehingga timbul silang pendapat antar anggota 

c. Situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk dilaksanakannya diskusi 

d. Tingkat kemampuan dan daya pikir siswa yang memungkinkan untuk 

melakukan suatu diskusi, dan materi yang didiskusikan sesuai dengan tingkat 

kemampuan mereka 

 

3. Metode Tanya Jawab 

Matode Tanya jawab ialah penyampaian pesan pengajaran dengan cara 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan siswa memberikan jawaban, atau 
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sebaliknya siswa diberi kesempatan bertanya dan guru yang menjawab 

pertanyaan. Dalam kegiatan belajar mengajar melalui tanya jawab, guru 

memberikan pertanyaan-pertanyaan atau siswa diberikan kesempatan untuk 

bertanya terlebih dahulu pada saat memulai pelajaran, pada saat pertengahan 

pelajaran atau pada akhir pelajaran. Bilamana metode tanya jawab ini dilakukan 

secara tepat akan dapat meningkatkan perhatian siswa untuk belajar secara aktif. 

Metode tanya jawab layak dipakai bila dilakukan: 

a. Sebagai ulangan pelajaran yang telah lalu (mereview) 

b. Sebagai selingan dalam menjelaskan pelajaran 

c. Untuk merangsang siswa agar perhatian mereka lebih terpusat pada masalah 

yang sedang dibahas 

d. Untuk mengarahkan proses berfikir siswa 

Untuk menggunakan metode tanya jawab tersebut perlu diperhatikan hal-

hal berikut: 

a. Rumuskan tujuan pengajaran secara spesifik yang berpangkal pada tingkah 

laku siswa 

b. Guru melakukan pertanyaan dari hal-hal yang sederhana kemudian 

dilanjutkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang materi yang 

dibicarakan 

4. Metode Demonstrasi 

Demonstrasi adalah salah satu teknik mengajar yang dilakukan oleh 

seorang guru atau orang lain yang dengan sengaja diminta atau siswa sendiri 
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ditunjuk untuk memperlihatkan kepada kelas tentang suatu proses atau cara 

melakukan sesuatu. Misalnya demonstrasi tentang cara memandikan mayat 

dengan peraga boneka atau model, praktek shalat, cara tawaf dan lain 

sebagainya. 

Metode demonstrasi ini cocok digunakan bilamana: 

a. Untuk memberikan latihan keterampilan tertentu kepada siswa 

b. Untuk memudahkan penjelasan yang diberikan agar siswa langsung 

mengetahui dan dapat trampil melakukannya 

Sedangkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan metode 

demonstrasi tersebut adalah: 

a. Rumuskan secara spesifik yang dapat dicapai oleh siswa 

b. Susun langkah-langkah yang akan dilakukan dengan demonstrasi secara 

teratur sesuai dengan skenario yang direncanakan 

c. Persiapan-persiapan peralatan yang dibutuhkan sebelum demonstrasi dimulai 

dan atur sesuai dengan skenario yang direncanakan 

d. Usahakan dalam melakukan demonstrasi tersebut sesuai dengan kenyataan 

yang sebenarnya, dan jangan berlebih-lebihan 

 

5. Metode Karyawisata 

Metode karyawisata adalah metode pengajaran yang dilakukan dengan 

mengajak para siswa ke luar kelas untuk mengunjungi suatu peristiwa atau 

tempat yang ada kaitannya dengan pokok bahasan. 
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Sebelum keluar kelas guru terlebih dahulu membicarakan dengan peserta 

didik tentang hal-hal yang akan diselidiki, aspek-aspek apa saja yang harus 

diperhatikan. 

 

Metode karyawisata ini cocok digunakan bilamana: 

a. Akan memberikan pengertian yang lebih jelas terhadap pokok masalah atau 

pembahasan dengan melihat atau mengunjungi benda atau lokasi yang 

sebenarnya 

b. Untuk membangkitkan rasa cinta dan menumbuhkan kesadaran yang tinggi 

dalam diri pribadi anak terhadap lingkungan dan tanah air sebagai ciptaan 

Allah  

c. Untuk mendorong anak agar lebih mengenal masalah lingkungan secara baik 

dan teliti 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan metode ini adalah: 

a. Persiapan dan perencanaan, yang harus dimusyawarahkan dengan peserta 

didik, mencangkup tujuan dan sasaran yang dituju, aspek-aspek yang akan 

diselidiki, mengumpulkan informasi sebelumnya. 

b. Pelaksanaan karyawisata, harus tertib dan teratur di mana peserta 

melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik 

c. Tahap tindak lanjut, peserta didik melaporkan hasil temuan secara tertulis dan 

dipresentasikan 

6. Metode Drill 
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Metode drill atau disebut latihan, dimaksudkan untuk memperoleh 

ketangkasan atau keterampilan latihan terhadap apa yang dipelajari, karena 

hanya dengan melakukannya secara praktek suatu pengetahuan dapat 

disempurnakan dan disiap-siagakan. 

Latihan (drill) cocok digunakan bilamana untuk memperoleh: 

a. Kecakapan motorik, seperti mengulas, menghafal dan lain sebagainya 

b. Kecakapan mental.
39

 

Menurut Cahyadi Takariawan ada beberapa contoh variasi (metode) 

penyampaian materi, terutama dalam memulainya yaitu dengan: 

1. Ilustrasi berupa kisah di zaman Rasulullah, Sahabat, Tabi’in atau zaman setelah 

itu yang relevan dengan tema pembelajaran 

2. Pengalaman pribadi atau kisah dalam kehidupan sehari-hari 

3. Menyampaikan tujuan pengajaran yang hendak dicapai 

4. Ulasan ayat al-Qur’an atau al-Hadits 

5. Pertanyaan atau meminta pendapat para peserta didik tentang suatu kejadian 

tertentu 

6. Studi kasus aktual, menganalisis bersama kemudian dihubungkan dengan materi 

pembahasan  

7. Senantiasa melandaskan atau mengembalikan kepada nash-nash (dasar-dasar 

atau dalil-dalil ajaran Islam) 

8. Penekanan pada logika materi dan bukan pada hal-hal pendukungnya.
40
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F. Ruang Lingkup Pembelajaran Fiqih di MTs 

Ruang lingkup fiqih di Madrasah Tsanawiyah meliputi ketentuan pengaturan 

hukum Islam dalam menjaga keserasian, keselarasan, dan 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, s}alat fard}u, s}alat 

sunnah, dan s}alat dalam keadaan darurat, sujud, azan dan iqamah, berzikir dan 

berdoa setelah s}alat, puasa, zakat, haji dan umrah, kurban dan aqiqah, 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.
41

 

G. Materi dalam Pembelajaran Fiqih di MTs 

Salah satu komponen operasional pendidikan Islam adalah kurikulum, ia 

mengandung materi yang diajarkan secara sistematis dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Pada hakikatnya antara materi dan kurikulum mengandung arti yang 

sama, yaitu bahan-bahan pelajaran yang disajikan dalam proses kependidikan dalam 

sistem institusional pendidikan.
42
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Dalam suatu pembelajaran materi bukanlah merupakan tujuan, akan tetapi 

sebagai alat untuk mencapai tujuan. Karena itu, penentuan materi pengajaran harus 

didasarkan pada tujuan, baik dari segi cangkupan, tingkat kesulitan, maupun 

organisasinya. Hal ini karena materi tersebut harus mampu mengantarkan peserta 

didik untuk bisa mewujudkan sosok individu sebagaimana yang digambarkan dalam 

tujuan.
43

 

Istilah materi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah benda, bahan 

dan segala sesuatu yang tampak. Penjelasan lebih lanjut tentang materi yaitu sesuatu 

yang menjadi bahan (untuk diujikan, dipikirkan, dibicarakan dan di karangkan).
44

 

Kelas VII 

1. T{aharah 

Kata t}aharah berasal dari bahasa arab yaitu yang artinya bersih, kebersihan 

atau bersuci. T{aharah menurut istilah shara’ adalah membersihkan diri, pakaian, 

tempat dan benda-benda lain dari najis atau h}adath menurut cara-cara yang telah 

ditentukan shari’at Islam. Kegiatan t}aharah (bersuci) dari h}adath dapat dilakukan 

dengan cara berwud}u, tayamum dan mandi. Sedangkan bersuci dari najis 

meliputi bersuci badan, pakaian dan tempat. Apabila badan, pakaian dan tempat 

atau perlengkapan yang lain terkena najis hendaknya dibersihkan dengan baik.  

Allah berfirman, dalam surat al-Baqarah: 222 
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Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu 
adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan 

diri dari wanita di waktu haidh, dan janganlah kamu mendekati 

mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, Maka 

campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan 

menyukai orang-orang yang mensucikan diri”. (Q.S al-Baqarah: 222) 

 

2. S{alat 

Perkataan s}alat menurut bahasa berarti do’a, rahmat dan pemohonan 

ampun. Sedang menurut istilah shari’at Islam adalah ibadah yang tersusun dari 

beberapa perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram dan 

diakhiri dengan salam dengan sharat dan rukun tertentu.  

S{alat lima kali sehari disebut juga s}alat lima waktu atau s}alat fard}u. hukum 

s}alat lima waktu adalah fard}u ‘ain. Bagi setiap orang Islam yang sudah mukallaf 

wajib mengerjakan s}alat lima waktu tanpa terkecuali. Allah berfirman dalam 

surat al-Ankabut: 45 
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Artinya: “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al 

Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari 

(perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya 

mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari 

ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu 

kerjakan”. (Q.S. Al-Ankabut: 45) 
 

Seseorang diwajibkan mengerjakan s}ala>t wajib lima waktu apabila sudah 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Beragama Islam 

b. Berakal sehat 

c. Baligh  

d. Telah menerima dakwah Islam 

e. Suci dari haid dan nifas (bagi wanita) 

 

3. Adhan dan Iqamah 

Adhan adalah panggilan untuk menunaikan s}ala>t fard}u secara berjama’ah 

dengan lafal yang telah ditentukan oleh shara’. Adhan dikumandangkan untuk 

memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa waktu s}ala>t telah tiba dan 

menyerukan untuk melakukan s}alat berjama’ah. Selain itu adhan bertujuan untuk 

mensyiarkan agama Islam di muka bumi ini. 
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Iqamah adalah memberitahukan kepada jama’ah supaya siap berdiri untuk 

s}alat dengan lafal yang telah ditentukan oleh shara’. Jadi iqamah 

dikumandangkan sebagai pertanda bahwa s}ala>t berjama’ah akan segera dimulai. 

 

4. Dhikir dan Do’a 

Dhikir berasal dari bahasa Arab, yaitu  اِذْكرً - يَْذِكُر - ذََكَر  yang berarti 

mengingat, menyebut, menuturkan atau merenungi. Pengertian dhikir menurut 

shari’at Islam adalah mengingat Allah dengan maksud untuk mendekatkan diri 

kepada-Nya. Mengingat di sini dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan-Nya, 

kemuliaan-Nya seperti membaca tasbih, tahmid, takbir dan tahlil.  

Kata Do’a berasal dari bahasa Arab   ُدَعااً - يَْدُعْو - َدَعا   yang berarti 

panggilan, seruan atau permohonan. Menurut istilah shara’, Do’a adalah 

memohon sesuatu kepada Allah untuk kepentingan hidup di dunia maupun di 

akhirat dengan penuh harap dan kerendahan hati. Do’a merupakan bagian dari 

ibadah. Islam memberi tuntunan kepada umatnya agar gemar berdo’a kepada 

Allah disertai dengan usaha sesuai kemampuannya. Usaha dan do’a harus 

dilakukan secara serentak dan seimbang.
45
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Kelas VIII 

1. Sujud di luar s}alat 

a. Sujud syukur 

Kata syukur artinya berterima kasih kepada Allah. Sujud syukur 

adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih seorang hamba 

kepada sang Pencipta, yaitu Allah. Mensyukuri nikmat yang Allah berikan 

dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu sujud syukur. 

Dengan demikian sujud syukur merupakan perwujudan dari ungkapan rasa 

berterima kasih seseorang kepada Allah dalam rangka mencapai Rid}a-Nya.  

Allah berfirman dalam al-Qur’an surat Ibrahim: 7 

    

    

    

    

Artinya: “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan, 

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan 

menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari 

(nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (Q.S 

Ibrahim: 7) 
 

b. Sujud tilawah 

Sujud tilawah artinya sujud bacaan, yaitu sujud yang disunahkan 

bagi orang yang membaca ayat-ayat sajdah atau orang-orang yang 

mendengar bacaan ayat-ayat sajdah. Sujud tilawah dilakukan untuk 
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menyatakan keagungan dan sekaligus pengakuan bahwa diri kita ini sangat 

kecil dan lemah dihadapan Allah, karena Allah adalah Sang Pencipta alam 

semesta dan pemberi semua anugerah yang kita miliki. Manusia tidak 

memiliki kekuatan dan kemampuan apapun tanpa pertolongan Allah. 

Nabi Muhammad bersabda: 

 َ َا الُقْراَن فَِاَذا َمَر بِالَسِجَدِة َكبَََر َوَسَجَد َوَسَجْدنَا َمَع ُ ص م َكاَن يََْقَرأُ َعَليَْ َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل َكاَن الَِِ

(روا ابوداود)  

Artinya: “Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad pernah 
membaca al-Qur’an di depan kami, ketika melalui (membaca) 
ayat sajdah, beliau takbir dan bersujud, kami pun sujud pula 

bersama beliau”. (HR. Abu Dawud) 
 

2. Puasa 

Menurut bahasa, puasa (s}aum) adalah menahan atau mencegah, 

sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang 

membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari disertai niat dan 

beberapa syarat tertentu. Puasa Ramadan dishari’atkan pada tahun kedua Hijrah 

sesudah perintah s}alat dan zakat. 

Firman Allah tentang puasa, yaitu Q.S. Al-Baqarah: 183 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa 

sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu 

bertakwa”.(Q.S. Al-Baqarah: 183) 

 

Puasa secara umum dibagi menjadi empat, yaitu: 

a. Puasa wajib, yaitu puasa yang jika dilaksanakan mendapat pahala, jika 

ditinggalkan mendapat dosa. Contoh: puasa Ramadan, puasa nazar dan 

puasa kifarat 

b. Puasa sunah, yaitu puasa yang apabila dilaksanakan mendapat pahala, 

apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Contoh: puasa enam hari di 

bulan syawal, puasa senin kamis 

c. Puasa makruh, yaitu puasa yang lebbih baik ditinggalkan. Contoh: puasa 

sunah pada paruh kedua bulan sya’ban 

d. Puasa haram, yaitu puasa yang apabila dilaksanakan mendapat dosa, 

apabila ditinggalkan mendapat pahala. Contoh: hari raya Idul Fitri dan Idul 

Adha, puasa tasyrik 

 

3. Zakat  

Menurut bahasa zakat berarti tumbuh, berkembang, kesuburan, 

bertambah, dapat pula berarti membersihkan atau menyucikan. Sedangkan 

menurut istilah zakat adalah mengeluarkan sebagian harta benda sebagai 

sedekah wajib. Sesuai perintah Allah kepada orang-orang yang telah memenuhi 

syarat-syaratnya dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hukum zakat 

adalah fard}u ‘ain.  
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Allah berfirman dalam al-Qur’an surat al-Baqarah: 43 

  

  

  

     

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-

orang yang ruku' ”. (Q.S. Al-Baqarah: 43) 
 

Zakat terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Zakat fitrah 

b. Zakat ma>l  

 

4. S}adaqah, hibah dan hadiah 

a. S}adaqah  artinya derma atau membelajakan harta di jalan Allah, maksudnya 

adalah memberikan sebagian harta kepada orang lain didasari atas rasa 

kasih sayang kepada sesama manusia, dengan mengharap rid}a Allah. 

Pengertian s}adaqah sangat luas sebab semua yang kita berikan berupa 

kebaikan atau yang bermanfaat baik kepada manusia adalah s}adaqah.  

b. Hibah manurut bahasa artinya pemberian. Sedangkan menurut istilah hibah 

ialah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain dengan alih 

pemilikan untuk dimanfaatkan sesuai kegunaannya dan langsung pindah 
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kepemilikannya saat aqad hibah dinyatakan. Pemberian disebut hibah 

apabila dalam pemberian harta kepada orang lain tersebut didasarkan atas 

rasa kasih sayang, juga dilatarbelakangi perasaan iba. Contoh hibah adalah 

pemberian hibah seorang ayah kepada anaknya untuk mengembangkan 

usaha guna menopang kehidupannya sehari-hari. 

c. Hadiah adalah memberikan sesuatu kepada seseorang tanpa ada imbalannya 

dan dibawa ke tempat orang yang diberi dengan maksud hendak 

memuliakannya. Dengan kata lain, hadiah berfungsi sebagai imbalan atas 

jasa dengan jumlah yang tidak ditentukan terlebih dahulu antara pemberi 

dan penerima.  

 

5. Hukum Islam tentang makanan dan minuman 

Segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia halal dimakan, 

sedangkan yang membahayakan dan mengandung madarat (merusak) dilarang 

keras oleh agama. Allah berfirman dalam Q.S. al-A’ra>f: 157 
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Artinya: “(yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang Ummi yang 

(namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada 

di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan 

melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan 

menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan 

bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-

beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-

orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan 

mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al 

Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung”. (Q.S. Al-
A’ra>F: 157) 

 

Kelas IX 

1. Pinjam  Meminjam 

Dalam ilmu fiqih istilah pinjam meminjam disebut ‘A>riyah (    اال ا ). Dan 

bila dikaji dari segi bahasa (etimologi) ‘A>riyah artinya adalah pinjam-meminjam. 

Sedangkan ditinjau dari segi istilah (terminologi) ‘A>riyah yaitu pinjam 

meminjam sesuatu dengan mengambil manfaat tanpa mengurangi (merusak) 

barangnya, kemudian dikembalikan kepada pemiliknya dengan wujud yang utuh 

sesuai dengan keadaan semula.  

Firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Maidah: 2 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-

syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, 

jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-

binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 

mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan 

dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, 

Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) 

kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari 

Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan 

tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-

Nya”. (Q.S. Al-Maidah: 2) 
 

2. Hutang Piutang, Gadai dan Borg 

a. Hutang Piutang 

Dalam pembahasan hukum Islam hutang piutang dinamakan ad-dain      

 Hutang piutang menurut istilah shara’ yaitu menyerahkan sesuatu .( ااَلْ    )

benda atau uang kepada orang lain dengan perjanjian akan dikembalikan atau 
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dibayar kembali dengan nilai yang sama dalam jangka waktu tertentu sesuai 

kesepakatan. Islam memerintahkan kepada umatnya apabila terjadi aqad 

utang piutang hendaknya dicatat.  

Dalam al-Qur’an surat al-Baqarah: 282, Allah berfirman: 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 

sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang 

lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak 

mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan 

dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari 

orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, 

Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-

saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang 

seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan 

(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah 

kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai 

batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi 

Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada 

tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), 

kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan 

di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak 

menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 

janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu 

lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu 

kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah 
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mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. 

al-Baqarah: 282) 
 

Hukum asal hutang piutang adalah mubah atau boleh. Sedangkan 

hukum orang yang memberi pinjaman sebagaimana dijelaskan dalam al-

Qur’an surat al-Maidah ayat 2 adalah sunnah, sebab termasuk menolong 

sesamanya dan dapat merubah menjadi wajib, apabila si peminjam benar-

benar dalam keadaan mendesak.  

 

b. Gadai dan borg 

Gadai adalah menyerahkan barang sebagai jaminan untuk 

mendapatkan pinjaman uang. Nilai barang yang digadaikannya dihargai lebih 

rendah dari harga yang sebenarnya, sehingga apabila hutang itu tak dibayar 

maka  barang jaminan  tersebut dapat dijadikan sebagai tebusannya. 

Dalam bahasa Arab Borg (barang jaminan) biasa disebut ar-Rohnu 

 Borg bisa diminta kembali oleh orang yang berhutang apabila .(ااره )

hutangnya telah dilunasi berdasar kesepakatan bila waktu pembayaran 

ditentukan tiba. Dan apabila hutangnya tidak dibayar maka borg dapat 

digunakan sebagai pengganti bayaran hutang atau borg itu dijual untuk 

membayar hutang. 

Allah berfirman dalam al-Qur’an surat al-Baqarah: 283 
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Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara 
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka 

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 

berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian 

yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 

amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan 

persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka 

Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. al-Baqarah: 

283) 
 

3. Perawatan Jenazah, Takziyah dan Ziarah Kubur 

a. Perawatan jenazah 

Perawatan jenazah mulai dari memandikan sampai dengan pemakaman 

hukumnya fard}u kifayah artinya suatu kewajiban yang bersifat kolektif bagi 

umat Islam pada suatu kelompok masyarakat, maksudnya apabila telah ada 
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kelompok muslim yang melaksanakan dan ternyata sudah cukup maka orang 

Islam yang lain yang tidak ikut melaksanakan sudah bebas dari kewajiban 

atau tidak berdosa. 

Adapun langkah-langkah perawatan jenazah selengkapnya adalah 

sebagai berikut: 

1) Memandikan 

Memandikan jenazah merupakan kewajiban pertama yang harus 

segera dilakukan, setelah seorang muslim meninggal dunia.  

2) Mengafani 

Apabila jenazah sudah dimandikan, maka yang harus dilakukan 

selanjutnya adalah mengafani jenazah dan disunahkan dengan kain kafan 

yang berwarna putih, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu mewah tetapi 

yang sederhana. 

3) Menyalatkan 

Menyalatkan jenazah hukumnya fard}u kifayah, oleh karena itu bagi 

seorang muslim menyalatkan jenazah merupakan suatu kebaikan, baik 

bagi yang menyalatkan maupun baik bagi jenazah.  

4) Mengubur jenazah 

Setelah jenazah dis}ala>tkan, hendaknya segera dibawa ke kubur 

untuk dimakamkan, dan ketika membawa atau memikul jenazah agar 



71 
 

 

dipikul pada empat penjuru keranda oleh empat orang diantara jama’ah 

dan boleh bergantian dengan orang yang lain. 

b. Ta’ziyah 

Ta’ziyah menurut bahasa artinya menghibur, sedangkan menurut 

istilah shara’ ta’ziyah adalah mengunjungi keluarga yang tertimpa musibah 

kematian untuk menunjukkan rasa ikut berduka cita atas musibah tersebut 

dengan tujuan supaya keluarga tersebut terhibur, sehingga mampu bersabar 

atas musibah itu kemudian memohonkan ampunan bagi almarhum. 

Ta’ziyah hukumnya sunah, Rasulullah menganjurkan kepada umatnya 

agar berta’ziyah dengan memberikan motivasi berupa pahala yang besar 

besok di akhirat. 

c. Ziarah kubur 

Ziarah kubur adalah mengunjungi makam orang Islam yang sudah 

mati, baik yang masih ada hubungan keluarga maupun bukan, dengan tujuan 

memohonkan ampun kepadanya dan bagi yang berziarah supaya ingat akan 

kematian dan mengingat akhirat, sehingga tidak hanya mencari keduniaan 

saja, tetapi juga beribadah kepada Allah. 

Ziarah kubur bagi laki-laki hukumnya sunah atau dianjurkan, 

sedangkan bagi wanita ziarah kubur hukumnya mubah atau diperbolehkan. 

Sebagaimana dalam hadith, yaitu: 
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 ِْْ َعْن بََُرْيَدَة قَاَل َرُسْوُل الّل صلى الّل علي وسل  َقْد ُكُْت نَََ ْيُتُكْ  َعْن زِيَاَرِة اْلُقبَُْوِر اُِذَن ِلُمَحَمٍد ِِ زِيَاَرِة قََ

ِ فََُ ْوُرْوَا فَِانَََ ا ُ ذَِكُر اْاَِخَرةِ  (روا مسل  وابو داود و الرمذى). اَُم  

Artinya: “Dari Buraidah ra, Rasulullah bersabda: sungguh aku dahulu 

telah melarang kamu ziarah kubur, maka sekarang Muhammad saw 

telah diizinkan untuk berziarah ke kubur ibundanya, maka 

ziarahlah kamu karena sesungguhnya ziarah kubur itu 

mengingatkan akan akhirat”. (HR. Muslim, Abu Dawud dan 

Tirmidzi).
46

                                                           
46

  Kementrian Agama, Bahan Ajar Fiqih MTs (Sragen: Akik Pusaka, tt), 2-19. 
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