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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memegang peranan penting dalam kemajuan dan masa 

depan bangsa, tanpa pendidikan yang baik mustahil suatu bangsa akan maju. 

Berhasil atau tidaknya suatu pendidikan dalam suatu negara salah satunya 

adalah karena guru. Guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

perkembangan dan kemajuan anak didiknya. Dari sinilah guru dituntut untuk 

dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Untuk dapat mencapai 

tujuan pengajaran yang diharapkan, guru harus pandai memilih metode yang 

tepat dan sesuai dengan kebutuhan anak didik, supaya anak didik merasa 

senang dalam proses belajar mengajar berlangsung.
1
Dengan pendidikan 

manusia akan mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan untuk bekal 

dalam kehidupannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS.Al 

Mujadalah ayat 11 yang berbunyi: 

                       

                       

              

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah 

kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 

yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
2
 

Kegiatan belajar mengajar yang melahirkan interaksi unsur-unsur 

manusiawi adalah sebagai suatu proses dalam rangka mencapai tujuan 
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pengajaran. Guru mengatur lingkungan belajar agar bergairah bagi anak 

didik. Salah satu usaha yang tidak pernah ditinggalkan adalah melalui 

metode, karena metode pengajaran sebagai salah satu komponen yang ikut 

ambil bagian dalam keberhasilan belajar mengajar. 

Metode sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar, karena tidak 

ada satupun kegiatan belajar yang tidak menggunakan metode pengajaran, 

karena metode berfungsi sebagai alat perangsang dari luar yang dapat 

membangkitkan belajar seseorang.  Guru memahami benar kedudukan 

metode sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar. 

Dalam mencapai suatu tujuan pengajaran tidak lepas dari penggunaan 

metode yang sesuai, pemilihan suatu metode harus disesuaikan dengan tujuan 

maupun faktor-faktor lain yang dijadikan sebagai sistem KBM (kegiatan 

belajar mengajar). Karena antara metode pembelajaran dan tujuan 

pembelajaran mengandung relevansi yang ideal dan operasional dalam proses 

pengajaran.
3
 

Dalam proses pengajaran terjadi interaksi antara guru dengan peserta 

didik. Interaksi merupakan timbal balik atau saling mempengaruhi satu sama 

lain, yang minimal terjadi antara dua pihak.
4
 Dalam interaksi tersebut, terjadi 

transfer informasi antara guru kepada peserta didik. Pembelajaran merupakan 

suatu kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai 

tujuan pembelajaran.
5
 Pada prinsipnya, tujuan pembelajaran adalah agar 

peserta didik berhasil menguasai bahan pelajaran sesuai dengan indikator 

yang telah ditetapkan. Karena dalam setiap kelas terdapat peserta didik 

dengan kemampuan yang berbeda-beda, maka perlu diadakan 

pengorganisasian materi, sehingga semua peserta didik dapat mencapai dan 

                                                           
3
HM Arifin ,Ilmu Pendidikan Islam : Suatu Tinjauan Teori dan Praktis Berdasarkan 

Pendidikan  Interdisipliner,Jakarta: Bina Aksara, 1996, h. 196. 
4
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2012, h. 24. 
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menguasai materi pelajaran sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam waktu 

yang telah disediakan. 

Dalam konteks pendidikan Agama Islam khususnya pembelajaran 

Fiqh, pelaksanaannya membutuhkan metode yang tepat untuk menghantarkan 

kegiatan pendidikannya kearah tujuan yang dicita-citakan. Bagaimanapun 

baik dan sempurnanya kurikulum pendidikan Islam,  ia tidak akan berarti 

apa-apa manakala tidak mempunyai metode atau cara yang tepat dalam 

mentransformasikannya kepada peserta didik. Ketidaktepatan dalam 

penerapan metode secara praktis akan menghambat proses belajar mengajar 

yang akan berakibat membuang waktu dan tenaga secara percuma.Oleh 

karena itu metode adalah syarat untuk efisiensinya aktifitas kependidikan 

Islam.
6
 

Metode mengajar bagai alat pencapai tujuan dalam penggunaannya 

diperlukan pengetahuan tentang tujuan itu sendiri. Perumusan tujuan dengan 

sejelas-jelasnya merupakan persyaratan terpenting sebelum sesorang 

menentukan dan memilih metode mengajar yang tepat. Oleh karena itu 

seorang guru hendaknya memilih metode pembelajaran dengan 

memperhatikan faktor tujuan di samping faktor-faktor yang lain, yaitu faktor 

materi pelajaran, faktor siswa, faktor guru, faktor situasi dan kondisi, serta 

faktor fasilitas yang tersedia. Seorang guru hendaknya dapat menyesuaikan 

faktor metode yang akan digunakan dengan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai, baik tujuan instruksional umum maupun tujuan instruksional khusus. 

Dalam pembelajaran pendidikan Agama Islam harus ada suatu hal 

bahwa pendidikan Islam merupakan usaha sadar yang berarti suatu kegiatan 

bimbingan, pengajaran atau latihan yang dilakukan secara berencana untuk 

mencapai tujuan pendidik atau guru pendidikan Agama Islam yang 

melakukan kegiatan bimbingan atau pembelajaran. Kegiatan pembelajaran 

                                                           
6 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam (Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis), 

Jakarta: Ciputat Pers, 2002, h. 65. 
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Pendidikan Agama Islam diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, 

pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dari peserta didik.
7
 

Tujuan Pendidikan Agama Islam dimaksudkan untuk membangun 

aspek keimanan dan ketaqwaan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam 

undang-undang. Pendidikan agama didefinisikan sebagai usaha-usaha 

sistematis dan pragmatis dalam membantu anak didik agar mereka hidup 

sesuai dengan ajaran Agama Islam.
8
 

Upaya mewujudkan tujuan Pendidikan Agama Islam sebagaimana 

dijelaskan diatas masih terhambat dengan kondisi yang menjadi problematika 

utama dalam pembelajaran pada pendidikan formal(sekolah) dewasa ini, 

dimana masih rendahnya daya serap peserta didik terhadap materi pelajaran. 

Hal ini tampak dari rerata hasil belajar (prestasi) peserta didik yang 

senantiasa masih sangat memprihatinkan. Prestasi ini tentunya merupakan 

hasil kondisi pembelajaran yang masih bersifat konvensional dan tidak 

menyentuh ranah dimensi peserta didik itu sendiri, yaitu bagaimana 

sebenarnya belajar itu. Dalam arti yang substansial, bahwa proses 

pembelajaran hingga dewasa ini masih memberikan dominasi guru dan tidak 

memberi akses bagi peserta didik untuk berkembang secara mandiri melalui 

penemuan dalam proses berfikirnya.
9
 Kondisi ini seperti yang terjadi di MTs 

Fatahillah Rejosari Karangawen Demak. Hal ini didasarkan pada masih 

rendahnya nilai rata-rata hasil ulangan siswa yang belum mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimun (KKM). Hanya beberapa siswa saja yang dapat 

mencapai KKM. Hal ini sangat memprihatinkan karena nilai rata-rata 

pelajaran pendidikan agama islam khususnya pelajaran fiqih berada dibawah 

KKM yang ditentukan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan 

mencari pendekatan dan metode yang sesuai sehingga tujuan pembelajaran 

dapat tercapai. 

                                                           
7
 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam (Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam 

Di Sekolah),Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, h. 76. 
8
 Muhammad Kholid Fathony, Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional : Paradigma 

Baru, Jakarta: Depag, 2005, h. 40. 
9 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif,Jakarta: Kencana, 2009, hal. 5 
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Pemilihan metode resitasi akan sangat membantu untuk membuat 

siswa lebih aktif. Selain itu, guru juga akan terbantu dalam menyampaikan 

materi mengingat waktu yang disediakan terbatas dan materi yang harus 

disampaikan sangat banyak. Berdasarkan fenomena dan beberapa 

permasalahan yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul:” Implementasi Metode Resitasi Dalam 

Pembelajaran Fiqih Kelas VII Di Mts Fatahillah Rejosari Karangawen 

Demak Tahun Pelajaran 2016/2017” 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Adapun alasan pemilihan judul ini oleh penulis  adalah dilatar 

belakangi dengan asumsi – asumsi yang diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Metode resitasi merupakan metode yang perlu dan dapat dikembangkan 

sejalan dengan upaya peningkatan pendidikan nasional, karena metode ini 

menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif dan memancing daya tarik 

siswa dalam belajar mempertanggung jawabkan tugas yang diberikan 

guru. 

2. Secara umum Fiqih merupakan bagian dari ruang lingkup Pendidikan 

Agama Islam. Mata pelajaran Fiqih tidak hanya mengantarkan peserta 

didik untuk mengetahui hukum-hukum syara’,tetapi yang terpenting 

bagaimana peserta didik dapat mengamalkan ajaran-ajaran itu dalam 

kehidupan sehari-hari. 

C. Telaah Pustaka 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menelusuri beberapa hasil 

penelitian yang memiliki kesamaan atau kedekatan topik dengan pokok 

permasalahan dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang 

dilakukan bukan merupakan pengulangan hasil penelitian sebelumnya, 

Yakni: 

1. Penelitian dalam bentuk skripsi karya Titik Qomariyah (NIM :211462) 

mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan ilmu 

keguruan UNISNU jepara dengan judul. “Studi Diskriptif Penerapan 
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Metode Resitasi Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Fiqih Siswa Kelas 

V Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah 01 Watuaji Keling Jepara Tahun 

Pelajaran 2014/2015”. Tujuan penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan 

pembelajaran dengan metode resitasi dalam meningkatkan prestasi belajar 

fiqih siswa Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah 01 Watuaji Keling Jepara 

Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Ingin mendeskrepsikan faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan 

metode resitasi dalam meningkatkan prestasi belajar fiqih siswa Madrasah 

Ibtidaiyah Islamiyah 01 Watuaji Keling Jepara Tahun Pelajaran 

2014/2015. Implementasi metode resitasi yang dilaksanakan guru fiqih 

adalah menyajikan bahan pelajaran dengan cara memberikan tugas kepada 

siswa, untuk dikerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesadaran, 

Pelaksanaan pembelajaran dimulai dengan guru menyusun RPP dan 

menjalankan RPP tersebut sesuai dengan langkah-langkah RPP, 

selanjutnya guru memberikan tugas pada masing-masing kompetensi, 

memberikan tugas untuk dikerjakan di luar kelas, menyelesaikan masalah-

masalah yang ada hubungannya dengan hukum fiqih diantaranya adalah 

bab shalat, zakat dan puasa, memberikan pekerjaan rumah pada saat jam 

pelajaran selesai. Dengan demikian maka metode resitasi dapat dikatakan 

standar untuk diterapkan dalam pembelajaran fiqih. 

Siswa belajar dan mengembangkan inisiatif dan sikap mandiri, 

memberikan kebiasaan untuk disiplin dan giat belajar, dapat 

mempraktekkan hasil teori atau konsep dalam kehidupan yang nyata 

dimasyarakat, dapat memperdalam pengetahuan siswa dengan keilmuan-

keilmuan tertentu, mendorong siswa untuk membudayakan membaca,  

karena dengan membaca dapat menyelesaikan tugas yang  diberikan oleh 

guru 
10

. 

                                                           
10

 Zumrotun, “Studi Diskriptif Penerapan Metode Resitasi Dalam Meningkatkan Prestasi 

Belajar Fiqih Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah 01 Watuaji Keling Jepara Tahun 

Pelajaran 2014/2015”,skripsi,Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan UNISNU jepara, 2015. 
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Letak perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang disusun 

oleh penulis yakni pada jenis penelitian,penelitian tersebut  merupakan 

penelitian kuantitatif,sedangkan penelitian yang  penulis lakukan adalah 

penelitian kualitatif, variabel penelitiannya juga berbeda. Persamaannya 

adalah penggunaan metode dan mata pelajarannya sama-sama 

menggunakan metode resitasi dan mata pelajaran fiqih. 

2. Penelitian dalam bentuk Skripsi karya Umi Hurairoh mahasiswa Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011, 

yang berjudul : “Pengaruh Metode Pemberian Tugas Dan Resitasi 

Terhadap Hasil Belajar  IPS siswa pada kelas VII di Mts Daarul Hikmah 

Pemulang”. Berdasarkan dari tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh metode pemberian tugas dan resitasi terhadap hasil 

belajar IPS siswa pada kelas VII di Mts Daarul Hikmah Pemulang. Untuk 

mengetahui tujuan penelitian, maka metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode survey melalui metode deskriptif dan 

korelational. Survey merupakan teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan instrumen kuesioner. Dan studi korelasional ini digunakan 

untuk menemukan atau  memperjelas hubungan antara dua  variabel yaitu : 

metode pemberian tugas dan resitasi (sebagai variabel x) dan hasil belajar 

siswa IPS (sebagai variabel y). Dengan demikian ,berdasarkan data yang 

diperoleh melalui observasi, angket, dan wawancara dapat disimpulkan 

bahwa : pengaruh metode pemberian tugas dan resitasi terhadap hasil 

belajar IPS adalah dapat meningkatkan dan memotivasi kegiatan belajar, 

(73%) siswa menjawab setuju dan (27%)  siswa tidak setuju. metode 

pemberian tugas dan resitasi terhadap hasil belajar IPS siswa pada kelas 

VII di Mts Daarul Hikmah Pemulang mempunyai implikasi positif  yang 

sedang atau cukup. Dan Pengaruh Metode Pemberian Tugas Dan Resitasi  
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memberikan konstribusi Terhadap Hasil Belajar  IPS siswa pada kelas VII 

di Mts Daarul Hikmah Pemulang sebesar 18 %.
11

 

Dalam penelitian yang disusun oleh Umi Hurairoh letak perbedaan antara 

penelitian tersebut dengan penelitian yang disusun oleh penulis yakni 

memiliki perbedaan pada metode penelitian, penelitian karya Umi 

Hurairoh menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif, mata pelajaran yang 

dipilih juga berbeda. Letak persamaannya adalah sama-sama 

menggunakan metode resitasi. 

3. Penelitian dalam bentuk Skripsi karya Noor Hasyim mahasiswa jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah , yang berjudul : 

“Penerapan Model Pembelajaran Contextual Teaching And  Learning 

(CTL) dalam meningkatkan penguasaan materi belajar oleh siswa pada 

mata pelajaran fiqih materi pokok “menjelaskan bintang yang halal dan 

haram dagingnya” di kelas V MI.safinatul huda sowan kidul kedung 

jepara tahun pelajaran 2014/2015”. Berdasarkan dari tujuan penelitian 

yaitu untuk mengetahui implementasi model pembelajaran Contextual 

Teaching And  Learning (CTL) dalam meningkatkan penguasaan materi 

belajar oleh siswa pada mata pelajaran fiqih di kelas V MI.Safinatul Huda 

sowan kidul kedung jepara tahun pelajaran 2014/2015. Untuk mengetahui 

ada tidaknya peningkatan penguasaan materi belajar oleh siswa adalah 

menggunakan langkah pertama , melakukan hubungan yang bermakna , 

yaitu membentuk kelompok belajar yang saling tergantung.  Kedua, 

melakukan kegiatan yang signifikan artinya menghubungkan materi 

pelajaran dengan kontek yang ada di kehidupan nyata. Ketiga belajar yang 

diatur sendiri yaitu siswa menentukan tujuan sendiri ,mencari 

permasalahan sendiri , menemukan pemecahan masalah sendiri  dan 

menghubungkan hasil belajar tersebut dengan dunia nyata. Ke empat  

refkleksi  dan ke lima menggunakan penilaian autentik peningkatkan 

                                                           
11

 Umi hurairoh, Pengaruh Metode Pemberian Tugas Dan Resitasi Terhadap Hasil Belajar  

IPS siswa pada kelas VII di Mts Daarul Hikmah Pemulang, skripsi Fakultas tarbiyah dan ilmi 

keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2011. 
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penguasaan materi belajar oleh siswa pada mata pelajaran fiqih di kelas V 

MI.safinatul huda sowan kidul kedung jepara tahun pelajaran 2014/2015, 

yaitu 
adanya

 peningkatan pada masing-masing siklus. Pada siklus I  

penguasaan materi pelajaran sebesar 70%  dapat dikuasai dengan baik. 

Kemudian ada peningkatan yang signifikan pada siklus II sebesar 83%  

dari peningkatan pada siklus II tersebut sudah mencapai indikaor  

keberhasilan 75% (83%>75%).
12

 

Dalam penelitian yang disusun oleh Noor Hasyim  letak perbedaan antara 

penelitian tersebut dengan penelitian yang disusun oleh penulis yakni 

memiliki perbedaan pada metode yang digunakan berbeda. Metode karya 

Noor Hasyim menggunakan metode Contextual Teaching And  Learning 

(CTL) sedangkan penulis menggunakan metode Resitasi. Letak 

persamaannya adalah sama-sama diterapkan pada mata pelajaran Fiqih. 

Ketiga penelitian  tersebut dapat dijadikan bahan informasi  dan 

perbandingan dalam penelitian yang berjudul Implementasi Metode Resitasi 

Dalam Pembelajaran Fiqih Kelas VII Di Mts Fatahillah Rejosari Karangawen 

Demak Tahun Pelajaran 2016/2017. 

D. Penegasan Istilah 

Dalam penelitian ini perlu adanya penegasan istilah yang terdapat 

dalam judul skripsi, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalah 

pahaman antara penulis dan pembaca dalam mengkaji variabel-variabel 

dalam penelitian yang di lakukan penulis. Adapun variabel dalam penelitian 

yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut : 

1. Implementasi 

Implementasi secara bahasa adalah pelaksanaan atau penerapan, bentuk 

kata kerjanya adalah mengimplementasikan yang artinya melaksanakan 

atau menerapkan.  

                                                           
12

Noor Hasim, Penerapan Model Pembelajaran Contextual Teaching And  Learning (CTL) 

dalam meningkatkan penguasaan materi belajar oleh siswa pada mata pelajaran fiqih materi 

pokok “menjelaskan bintang yang halal dan haram dagingnya” di kelas V MI.safinatul huda 

sowan kidul kedung jepara tahun pelajaran 2014/2015”, skripsi Fakultas Agam islam Universas 

Wahid Hasyim Semarang,2014. 
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2. Metode  

Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan 

kegiatan guna mencapai apa yang telah ditentukan.
13

Dengan kata lain 

metode adalah suatu cara yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu.   

3. Resitasi 

Resitasi adalah penyajian bahan dimana guru memberikan tugas tertentu 

agar siswa melakukan kegiatan belajar, tugas yang diberikan kepada 

siswa dapat dilakukan di kelas, di halaman sekolah, di labolatorium, di 

perpustakaan, di rumah dan di tempat keagamaan 

4. Pembelajaran 

Pembelajaran  yang didefinisikan oleh Oemar Hamalik adalah suatu 

kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, internal 

fasilitas perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk 

mencapai tujuan pembejaran.
14

 Pembelajaran adalah suatu usaha untuk 

membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan 

peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan upaya 

menciptakan kondisi agar terjadi kegiatan belajar.
15

  

5. Fiqih 

Fiqih merupakan suatu ilmu yang mempelajari bermacam-macam syariat 

atau hukum Islam dan berbagai macam aturan hidup bagi manusia, baik 

yang bersifat individu maupun yang berbentuk masyarakat sosial yang di 

dasari melalui dalil Al Qur’an dan sunnah. 

 

E. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian akan 

mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut: 

                                                           
13 Muhaimin,Paradigma Pendidikan Lslam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Aga 

Islam Di Sekolah,Bandung: Remaja Rodakarya,2001h.89-90 
14 Ibid.,h.360. 
15

 Indah Komsiyah, Belajar Dan Pembelajaran,Yogyakarta: Teras,2012,h 3-4 
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1. Bagaimana implementasi metode resitasi dalam pembelajaran fiqih kelas 

VII di MTs Fatahillah Rejosari Karangawen Demak tahun ajaran 

2016/2017? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat metode resitasi 

dalam pembelajaran fiqih kelas VII di MTs Fatahillah Rejosari 

Karangawen Demak tahun ajaran 2016/2017? 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah yang diajukan,maka penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Mengetahui bagaimana implementasi metode resitasi dalam pembelajaran 

fiqih kelas VII di MTs Fatahillah Rejosari Karangawen Demak tahun 

ajaran 2016/2017. 

2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung  dan menghambat 

metode resitasi dalam pembelajaran fiqih kelas VII di MTs Fatahillah 

Rejosari Karangawen Demak tahun ajaran 2016/2017 

 

G. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoretis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi terhadap 

lembaga-lembaga pendidikan terutama dalam membuat kebijakan-

kebijakan yang berhubungan dengan pendidikan. 

b. Menambah dan memperkaya keilmuan tentang metode resitasi dalam 

dunia pendidikan. 

2. Secara praktis 

a. Bagi lembaga pendidikan yang bersangkutan , penelitian ini kiranya 

dapat dijadikan sebagai salah satu sarana monitoring dan evaluasi untuk 

dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran,khususnya pada 

mata pelajaran fiqih. 
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b. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk mengetahui lebih dalam 

tentang bagaimana penerapan metode resitasi dalam pembelajaran fiqih. 

H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 

dimaksutkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala 

yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian 

dilakukan.
16

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif digunakan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian yang susun berdasarkan masalah yang harus 

dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. 

Istilah penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian 

yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau 

bentuk hitungan lainnya.
17

 Menurut Sugiono dalam bukunya yang berjudul 

Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D: 

Metode Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampelsumber data 

dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan 

triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
18

 

   

                                                           
16

Sugiono,Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D,Bandung: Alfabeta,2012,h.14. 
17

 Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, Terj . Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, Dasar-

Dasar Penelitian Kualitatif; Tata Langkah dan Teknik Teoritisasi Data, Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar,2003,h.4. 
18

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D,Bandung: Alfabeta,2012,h.14-15. 
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2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek penelitian 

1) Kepala sekolah MTs Fatahillah Rejosari Karangawen Demak. 

2) Guru mata pelajaran fiqih MTs Fatahillah Rejosari Karangawen 

Demak. 

3) Peserta didik kelas VII MTs Fatahillah Rejosari Karangawen 

Demak. 

b. Objek penelitian 

Proses pelaksanaan dan penerapan metode resitasi pada mata pelajaran 

fiqih. 

3. Lokasi penelitian 

Lokasi penelian yang peneliti pilih yakni di MTs Fatahillah 

Rejosari Karangawen Demak yang berada  di bawah naungan yayasan 

pendidikan islam  Fatahillah Rejosari Karangawen demak. Sekolah 

menengah pertama ini beralamat Rimbu Kidul Desa Rejosari kecamatan 

Karangawen Demak 

4. Metode pengumpulan data 

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data pada 

penelitian ini diantaranya: 

a. Observasi 

Didalam Kamus  karya Komaruddin, observasi berarti suatu 

studi yang direncanakan, disengaja dan bersistim mengenai gejala-

gejala tertentu melalui pengamatan dan pencatatan.
19

 

Menurut Joko Subagyo dalam bukunya yang berjudul Metode 

Penelitian; dalam Teori dan Praktik, menjelaskan: 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, 

sistematis mengenai fenomena sosial dengangejala-gejala psikis untuk 

kemudian dilakukan pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpul 

                                                           
19

 Komaruddin, Kamus Riset,Bandung: Angkasa,1987,h.179. 
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data dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian 

yang telah disiapkan sebelumnya.
20

 

Dalam menelitian ini metode observasi dilakukan untuk 

mencari data mengenai bagaimana kelangsungan proses pembelajaran 

fiqih dengan menerapkan metode resitasi. 

b. Wawancara/interview 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, 

melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang 

lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan 

tujuan tertentu. 
21

 

Susan Stainback mengemukakan bahwa : dengan wawancara , 

maka peneliti akan  mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tntang 

partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan fenomena yang 

terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.
22

 

Dalam proses wawancara peneliti menyiapkan pertanyaan- 

pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian sebagai panduan. 

digunakan untuk mencari data mengenai apa saja yang timbul dalam 

implementasi metode resitasi dalam pembelajaran fiqih di MTs 

Fatahillah Rejosari Karangawen Demak. Adapun objek yang perlu 

diwawancarai adalah kepala sekolah, guru dan peserta didik. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental dari seseorang.  Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, 

kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar 

                                                           
20

 Joko Subagyo,Metode Penelitian; dalam teori dan praktek,Jakarta: Rineka Cipta,2011,h.63 
21

 Deddy Mulyana,Metodologi Penelitian  Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan 

Ilmu Sial lainnya,Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010,h.180. 
22

 Sugiono,Op.Cit., h.318 
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hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya 

karya seni , yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.
23

  

Metode dokumentasi dilakukan untuk mencari data-data yang 

belum atau tidak di peroleh melalui observasi dan wawancara, berupa  

dokumen-dokumen resmi MTs Fatahillah Rejosari Karangawen 

Demak, foto kegiatan pembelajaran fiqih di kelas VII dan langkah-

langkah pembelajan berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP). 

 

5. Metode analisis data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan 

tertentu atau menjadi hipotesis.
24

 

Analisis data yang dugunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif. Analisis ini ilakukan terhadap data baik berupa data kualitatif 

maupun data kuantitatif. Terhadap data kualitatif dalam hal ini dilakukan 

terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa 

kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan 

terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memeroleh gambaran 

baru ataun enguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya. Jadi 

bentuk analisis ini dilakukan merupakan penjelasan-penjelasan ,bukan 

berupa angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya. Sedangkan 

terhadap data kuantitaif yaitu data dalam bentuk  jumlah dituangkan untuk 

menerapkan suatu  kejelasan dari angka-angka atau memperbandingkan 

dari beberapa gambaran sehingga memperoleh gambaran baru, kemudian 

dijelaskan kembali dalam bentuk kalimat/uraian.
25

 

                                                           
23
Ibid ., h.329 

24
Ibid., h.335 

25
Joko Subagyo,Metode Penelitian; dalam teori dan praktek,Jakarta: Rineka 

Cipta,2011,h.106. 
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Metode analisis data kualitatif yang digunakan adalah analisis 

selama lapangan model Miles dan Huberman. Pada model ini analisis data 

dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu: 

a. Data Reduction ( Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok,memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya dan membuang yang tidak perlu. 

b. Data Display ( Penyajian Data) 

Setelah data direduksi , maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart,dan sejenisnya. 

c. Conclusion Drawing (Verifikasi/penarikan kesimpulan) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara,dan akan berubah 

bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal,di dukung oleh bukti-bukti yang valid 

dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan 

data,maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan 

yang kredibel.
26

 

6. Metode Keabsahan Data 

Data yang berasal dari observasi,dokumentasi dan wawancara 

kemudian didiskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap 

kenyataan.  Dalam analisis ini peneliti mendiskripsikan penerapan metode 

resitasi dalam pembelajaran fiqih kelas VII di MTs Fatahillah Rejosari 

Karangawen Demak tahun ajaran 2016/2017. 

                                                           
26

 Sugiono,Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D,Bandung: Alfabeta,2012,h.338-345. 
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Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, 

yang diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan  

triangulasi ,maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus 

menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan 

berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber yang ada.
27

 

Untuk menguji kredibilitas data (derajat kepercayaan) dalam teknik 

teknik triangulasi hal itu dapat dicapai dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. “Membandingkan hasil pengamatan (observasi) dengan data hasil 

wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.”
28

 

I. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Untuk menyusun skripsi ini, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam 

pembahasan maka dibawah ini disajikan sistematika penulisan skripsi sebagai 

berikut : 

1. Bagian awal memuat halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman 

pengesahan, halaman deklarasi, halaman abstak, halaman motto, halaman 

persembahan, halaman pedoman transliterasi dan halaman daftar isi.  

                                                           
27

 Ibid , h. 330 
28

 Lexy  J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung :Remaja Rosda 

Karya,2005,H.190 
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2. Bagian isi memuat lima bab yang terdiri dari bab dan sub bab sebagai 

berikut : 

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

A. Latar Belakang Masalah  

B. Alasan Pemilihan Judul 

C. Telaah Pustaka 

D. Penegasan Istilah  

E. Rumusan Masalah 

F. Tujuan Penelitian 

G. Manfaat Penelitian 

H. Landasan teori 

I. Metode Penelitian 

J. Sistematika Penyusunan Skripsi 

BAB II: METODE RESITASI DAN PEMBELAJARAN FIQIH 

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan metode resitasi dan 

pembelajaran fiqih yakni  

A. Metode Resitasi 

B. Pembelajaran Fiqih 

C. Metode Resitasi Dalam Pembelajaran Fiqih 

 

BAB III: LAPORAN HASIL PENELITIAN TENTANG 

IMPLEMENTASI METODE RESITASI DALAM 

PEMBELAJARAN FIQIH KELAS VII DI MTS FATAHILLAH 

REJOSARI KARANGAWEN DEMAK 

Bab ini memuat tentang laporan peneliti di MTs Fatahillah Rejosari 

Karangawen Demak yakni: 
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A. Laporan Situasi Umum di Mts Fatahillah Rejosari Karangawen 

Demak 

B. Hasil Penelitian  Tentang Implementasi Metode Resitasi Dalam 

Pembelajaran Fiqih Di MTs Fatahillah Rejosari Karangawen 

Demak 

C. Faktor Pendukung dan penghambat Implementasi Metode 

Resitasi Dalam Pembelajaran Fiqih Di Mts Fatahillah Rejosari 

Karangawen Demak 

 

BAB IV: ANALISIS IMPLEMENTASI METODE RESITASI 

DALAM PEMBELAJARAN FIQIH KELAS VII DI MTS 

FATAHILLAH REJOSARI KARANGAWEN DEMAK TAHUN 

PELAJARAN 2016/2017. 

Dalam bab ini berisi tentang analisa peneliti di  MTs Fatahillah Rejosari 

Karangawen Demak yakni 

A. Analisis Tentang Implementasi Metode Resitasi  Di Mts 

Fatahillah Rejosari Karangawen Demak 

B. Analisis tentang faktor pendukung dan penghambat metode 

resitasi dalam pembelajaran fiqih kelas VII di MTs Fatahillah 

Rejosari Karangawen Demak  

 

BAB V : PENUTUP 

A. Simpulan 

B. Saran 

C. Kata Penutup  

 

3. Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan 

daftar riwayat hidup penulis. 

 

 

  


