
PEDOMAN OBSERVASI  

 

a. Letak geografisMTs Fatahillah Rejosari Karangawen Demak. 

b. Sarana dan prasarana yang dimiliki. 

c. Pembelajaran pendidikan islam. 

 

 

 

  



PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

a. Data tentang  letak geografis MTs Fatahillah Rejosari Karangawen 

Demak. 

b. Data tentang pendidik dan tenaga kependidikan. 

c. Data Sarana dan prasarana. 

d. Data siswa geografis MTs Fatahillah Rejosari Karangawen 

Demak. 

 

 

 

 

  



PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Wawancara kepada kepala sekolah tentang situasi umum MTs Fatahillah 

Rejosari Karangawen Demak yang meliputi:  

 

1) Siapa nama Bapak? 

2) Apa latar belakang pendidikan Bapak ? 

3) Sejak kapan bapak mengajar di MTs Fatahillah Rejosari Karangawen 

Demak? 

4) Sudah berapa lama bapak menjabat sebagai Kepala sekolah? 

5) Bagaimana latar belakang pendidikan guru? 

6) Bagaimana perkembangan jumlah peserta didik setiap tahun ajaran baru? 

7) Bagaimana sejarah berdirinya sekolah MTs Fatahillah Rejosari 

Karangawen Demak 

 

2. Wawancara kepada guru mata pelajaran fiqih MTs Fatahillah Rejosari 

Karangawen Demak yang meliputi: 

 

1) Siapa nama Bapak? 

2) Apa latar belakang pendidikan Bapak ?  

3) Sudah berapa lama bapak mengajar di MTs Fatahillah Rejosari 

Karangawen Demak? 

4) Kapan pertama kali bapak mengajar di MTs Fatahillah Rejosari 

Karangawen Demak? 

5) Apakah sebelum mengajar bapak menyiapkan RPP terlebih dahulu ?  

6) Apa tujuan yang hendak bapak capai dalam pembelajaran fiqih? 

7) Metode apa yang sering bapak gunakan dalam pembelajaran fiqih? 

8) Metode apa yang menurut bapak paling cocok digunakan dalam mata 

pelajaran fiqih ? 

9) Bagaimana aktivitas peserta didik dalam pembelajaran fiqih? 



10) Bagaiamana bapak mengaktifkan peserta didik agar lebih bersemangat 

dalam proses pembelajaran fiqih? 

3. Wawancara kepada peserta didik di MTs Fatahillah Rejosari Karangawen 

Demak yang meliputi: 

 

1) Siapa nama anda? 

2) Apakah anda suka dengan pelajaran fiqih ? 

3) Apakah metode pembelajaran yang digunakan guru fiqih dapat 

memudahkan anda dalam pemahami materi ? 

4) Sejauh mana minat anda pada mata pelajaran fiqih? 

5) Apakah anda mendapatkan nilai yang maksimal dari pelajaran fiqih? 

6) Bagaimana upaya anda untuk memperoleh nilai yang maksimal pada mata 

pelajaran fiqih ? 

 

  



TRANSKRIP WAWANCARA  

Hari/ Tanggal  : 16 maret 2017 

Informan   : Bapak Kaswadi, S.Pd,M.Pd. 

Jabatan   : Kepala Madrasah 

Tempat  : Ruang Kepala Madrasah 

Peneliti  Bagaimana latar belakang pendidikan guru di MTs Fatahillah 

Rejosari Karangawen Demak? 

Informan  Mayoritas guru MTs Fatahillah latar belakang pendidikannya S1, 

ada juga beberapa guru yang berlatar belakang S2 dan sedang 

proses menyelesaikan S1 nya 

Peneliti Bagaimana perkembangan jumlah peserta didik setiap tahun 

ajaran baru di MTs Fatahillah Rejosari Karangawen Demak? 

Informan Selalu ada peningkatan disetiap ajaran baru secara signifikan 

Peneliti Bagaimana sejarah berdirinya sekolah MTs Fatahillah Rejosari 

Karangawen Demak? 

Informan Berawal dari kebutuhan masyarakat akan adanya sekolah 

menengah karena pada tahun 1995 pemerintah memberlakukan 

kegiatan wajib belajar 9 tahun sedangkan di karangawen hanya 

ada satu sekolah menengah pertama negri, itupun harus 

menempuh jarak yang lumayan jauh untuk meringankan 

kebutuhan belajar masyarakat para tokoh memiliki suatu gagasan 

untuk mempermudah masyarakat dengan bersatu dengan yayasan 

asnawiyah untuk membangun madrasah tsanawiyah untuk 

penduduk sekitar. 

 

 

 

 

  



TRANSKRIP WAWANCARA  

Hari/ Tanggal  : 11 maret 2017 

Informan   : Bapak Said,S.Ag 

Jabatan  : Guru Mata Pelajaran Fiqih 

Tempat  : Ruang Guru 

Peneliti Apa tujuan yang hendak bapak capai dalam pembelajaran fiqih? 

Informan Tujuan yang ingin dicapai adalah siswa mampu memahami dan 

mengetahui hukum-hukum islam sesuai dengan yang tertera di 

silabus 

Peneliti Bagaimana cara Untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan 

menggunakan metode resitasi? 

Informan metode resitasi memang membutuhkan persiapan dan cara yang 

komprehensif sehingga   tugas yang diberikan kepada siswa 

dapat mengenai sasaran dengan tepat. Artinya sebelum tugas 

diberikan sudah ditentukan tujuannya, mengenai pelajaran fikih 

tujuannya adalah agar siswa mampu melaksanakan dengan baik. 

Oleh karenanya metode resitasi setelah siswa bersungguh-

sungguh untuk mengerjakan maka daya ingat siswa atas apa yang 

dikerjakan akan lebih tahan lama dan mudah untuk mengingatnya 

kembali 

Peneliti Apa saja kendala yang bapak hadapi saat menerapkan metode 

resitasi? 

Informan menurut saya kendala dalam menggunakan metode resitasi pada 

pembelajaran fiqih terletak pada peserta didiknya. Pemahaman 

peserta didik satu dengan yang lain tentunya memiliki perbedaan, 

hal ini dipengaruhi karena adanya perbedaan fasilitas belajar, 

lingkungan, kebiasaan dan juga motivasi 

 

 

  



TRANSKRIP WAWANCARA 

Hari/ Tanggal  : 13 maret 2017 

Informan   : Errika istiana 

Jabatan  : Siswi Kelas VII 

Tempat  : Ruang Kelas 

Peneliti Apakah anda suka dengan pelajaran fiqih ? 

Informan saya suka dengan mata pelajaran fiqih karna membahas tentang 

hukum-hukum islam 

Peneliti Apakah metode pembelajaran yang digunakan guru fiqih dapat 

memudahkan anda dalam pemahami materi ? 

Informan Ya, Bapak Said selalu mengajar dengan menyenangkan dan mudah 

dipahami sehingga kami lebih mudah mengerti dan paham 

pelajaran yang telah disampaikan. 

Peneliti Sejauh mana minat anda pada mata pelajaran fiqih? 

Informan Saya sangat berminat belajar fiqih karena bagi saya sangat penting 

untuk mengetahui hukum-hukum islam dalam kehidupan sehari-

hari 

Peneliti Apakah anda mendapatkan nilai yang maksimal dari pelajaran 

fiqih? 

Informan Menurut saya nilai yang saya dapat dari Mapel fiqih sudah cukup 

memuaskan  

Peneliti Bagaimana upaya anda untuk memperoleh nilai yang maksimal 

pada mata pelajaran fiqih ? 

Informan Saya selalu membaca baik dari buku materi yang telah diajarakan 

maupun dari berbagai sumber belajar seperti buku di perpustakaan, 

internet, dan buku-buku yang relevan. 

 

  



Gedung MTs Fatahillah Rejosari Karangawen Demak 

 

 

Wawancara Dengan Kepala Sekolah 

MTs Fatahillah Rejosari Karangawen Demak 



 

 

 

 

Wawancara Dengan Guru Mata Pelajaran Fiqih 

MTs Fatahillah Rejosari Karangawen Demak 



 

Wawancara Dengan Murid  

Mts Fatahillah Rejosari Karangawen Demak 

 

Observasi Proses Pembelajaran Kelas VII  

di Mts Fatahillah Rejosari Karangawen Demak 



 

 

 

 

 

  



RIWAYAT HIDUP 

 

 

A. Identitas Diri 

1. Nama Lengkap : Luluk Kholikoh 

2. Tempat & Tgl. Lahir : Demak, 9 Agustus 1993 

3. Alamat Rumah : Karangawen 05/02 Karangawen Demak 59566 

4. HP   : 085375171788 

5. E-mail   : luluk.fuyada@gmail.com 

 

B. Riwayat Pendidikan 

1. Pendidikan Formal : 

a. MI Miftakhut Thulab Karangawen, Lulus tahun 2005 

b. MTs Futuhiyyah 2 Mranggen, Lulus Tahun 2008 

c. MA Futuhiyyah 2 Mranggen, Lulus Tahun 2011 

d. Universitas Wahid Hasyim Semarang 

 

2. Pendidikan Non-Formal : 

a. Madrasah Diniyyah Miftakhut Thulab Karangawen 

b. Madrasah Diniyyah Al-Mubarok Mranggen 

c. Pondok Pesantren Al-Mubarok Mranggen 

 

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya. 

 

Semarang , 11 

September 2017 

Peneliti 

 

 

Luluk Kholikoh 



  



  



  



  



  


