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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Islam merupakan salah satu bidang Studi Islam yang 

mendapat banyak perhatian dari para ilmuan. Hal ini karena di samping 

perannya yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan sumber daya 

manusia, juga karena di dalam Pendidikan Islam terdapat berbagai masalah 

yang kompleks dan memerlukan penanganan segera. 

Bagi mereka yang akan terjun ke dalam bidang Pendidikan Islam harus 

memiliki wawasan yang cukup tentang Pendidikan Islam dan memiliki 

kemampuan untuk mengembangkannya dengan tuntutan zaman. 

Adapun pendidikan sendiri dapat merujuk kepada berbagai sumber 

yang diberikan para ahli pendidikan, dalam undang-undang tentang sistem 

Pendidikan Nasional (UU RI No. 20 Th. 2003) dinyatakan bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, atau sebagai latihan bagi peranannya di masa yang 

akan datang.1 

Selanjutnya, Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara, 

mengatakan bahwa pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan 

pertumbuhan budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intellect) dan 

tubuh anak yang antara satu dan lainnya saling berhubungan agar dapat 

memajukan kesempurnaan hidup, yakni, kehidupan dan penghidupan anak- 

anak yang kita didik selaras dengan dunianya.2 

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa pendidikan adalah 

merupakan usaha atau proses yang ditujukan untuk membina kualitas sumber 

daya manusia seutuhnya agar ia dapat melakukan perannya dalam kehidupan 

secara fungsional dan optimal. Dengan demikian, pendidikan pada intinya 

                                                           
1Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Th.2003, Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Bab I pasal I. 
2Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, Cet. 9, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 
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menolong manusia agar dapat menunjukan eksitensinya secara fungsional di 

tengah-tengah kehidupan manusia, pendidikan demikian akan dapat dirasakan 

manfaatnya bagi manusia.3 

Seperti yang diterangkan dalam firman Allah Al-Qur’an surat An-Nahl 

:125 

                     

                   

                  

Artinya : serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah,. dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang 

tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang 

mendapat petunjuk (QS. An-Nahl : 125).4 

 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam selama ini memang harus 

diakui masih bersifat tekstual. Belum mampu pada tataran implementasi nilai- 

nilai agama dalam kehidupan peserta didik. Pembelajaran pendidikan agama 

islam masih identik dengan hafalan, hukuman dan lainnya yang bersifat 

klasik. Oleh karena itu, mengajarkan pendidikan Agama Islam dituntut 

semenarik mungkin sehingga peserta didik dapat enjoy dan menganggap hal 

itu penting dalam kebutuhan hidupnya. 

Pembelajaran di sekolah sekarang harus bervariasi agar lebih menarik 

perhatian siswa untuk mengikuti proses pembelajaran dimana siswa dapat 

tertarik dengan model pembelajaran yang digunakan guru.5 

                                                           
3Ibid, hlm. 334 
4Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: Syamil 

Cipta Media, hlm. 267  
5Syahraini Tambak, Pendidikan Agama Islam, Cet I, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm. 
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Ilmu fiqih merupakan salah satu bidang yang dikaji oleh orang Islam 

yang paling dikenal dikalangan masyarakat pada umumnya. Hal ini antara lain 

karena Ilmu Fiqih berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Dari 

sejak lahir sampai akhir hayatnya, kehidupan masyarakat selalu berhubungan 

dengan Fiqih.  

Fiqih dikategorikan sebagai ilmu al-hal, yaitu ilmu yang berkaitan 

dengan tingkah laku kehidupan manusia, dan termasuk ilmu yang wajib 

dipelajari, karena dengan ilmu itu pula seseorang baru dapat melaksanakan 

kewajibannya untuk mengabdikan dalam menuju keridlaan Allah SWT. 

Melalui ibadah shalat, puasa, haji, dan sebagainya untuk mencetak manusia 

yang benar-benar ahli dalam bidang agama dan ilmu bermasyarakat serta 

berakhlaq mulia.6 

Dengan fungsinya yang demikian itu tidak mengherankan jika fiqih 

termasuk ilmu yang pertama kali diajarkan kepada anak-anak dari sejak 

seseorang diajarkan berdo’a, berwudhu, sholat dan sebagainya dilanjutkan 

sampai ketingkat dewasa dalam mempelajari fiqih secara lebih luas lagi, yaitu 

tidak hanya yang menyangkut fiqih ibadah, tetapi juga fiqih mu’amalat. Ilmu 

fiqih bukan saja untuk diketahui, akan tetapi diamalkan dan sekaligus menjadi 

pedoman atau pegangan hidup. Untuk ini, tentu saja materi yang praktis 

diamalkan sehari-hari didahulukan dalam pelaksanaan pembelajarannya. 

Keadaan fiqih yang demikian itu dapat menyatu dengan misi islam 

yang kehadirannya untuk mengatur kehidupan manusia agar tercapai 

ketertiban dan keteraturan, dengan Rasulullah SAW. 

Hal tersebut, sesuai dengan peranan Madrasah Mu’allimat Salafiyah 

yang memang dikhususkan untuk mendalami ilmu-ilmu agama termasuk fiqih.  

Karena Madrasah Salafiyah merupakan pendidikan non formal yang 

berasaskan pendidikan islam. Dan sebagai tempat pembelajaran ilmu-ilmu 

agama islam, sebagai upaya mewujudkan manusia yang mendalami agama. Di 

dalam Madrasah Mu’allimat Salafiyah ini mencakup tentang ilmu-ilmu 

keislaman lain yang meliputi: tauhid, al-hadits, tajwid, akhlak, bahasa Arab, 

                                                           
6Abudin Nata, Op.cit, hlm. 295. 
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nahwu/ sharaf, tarikh. Akan tetapi bidang studi fiqih biasanya merupakan mata 

pelajaran yang selalu ada dan menjadi prioritas utama. 

Sebagai upaya untuk mempersiapkan peserta didik agar menjadi 

muslim yang kamil. Sehingga peserta didiknya nanti diharapkan mampu untuk 

melaksanakan apa yang sudah menjadi Hukum Islam secara benar dan 

konsekuen. Selain itu juga dengan mempelajari Fiqih, dapat mengetahui 

tentang jalan yang benar, tidak salah dalam menjalankan syariat agama. 

Dalam sistem pembelajaran pun perlu inovasi yang baru untuk 

perubahan pola pikir siswa dalam proses pembelajaran yang aktif menuju 

tingkat keaktifan belajar siswa, penulis meneliti mengenai Implementasi 

Model Pembelajaran Inquiry Learning Mata Pelajaran Fiqih Materi Bab 

Hukum Jual Beli Kelas X di Madrasah Aliyah Mu’allimat Salafiyah Saribaru 

Kaliwungu Kendal tahun Ajaran 2018-2019, menciptakan sistem belajar 

mengajar yang menarik agar peserta didik termotivasi dalam menggali 

pengalaman serta menghargai adanya perbedaan tafsiran atas objek yang 

dikaji, juga dapat mendorong peserta didik dalam belajar yang asik dan 

termotivasi.7 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Penulis memilih judul ini dengan alasan sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran seperti Inquiry Learning diharapkan dapat 

mewujudkan aktivitas pembelajaran yang terpadu dalam Mata Pelajaran 

Fiqih Materi Bab Hukum Jual Beli Kelas X di Madrasah Aliyah 

Mu’allimat Salafiyah Saribaru Kaliwungu Kendal Tahun ajaran 2018-

2019. 

2. Kitab-kitab Fiqih yang diajarkan di Madrasah Mu’allimat Salafiyah adalah 

sebagai acuan pembelajaran sehari-hari, dalam hal ini berbeda dengan 

yang dilakukan oleh lembaga pendidikan lainnya, hal itu menarik untuk 

dibahas tentang bagaimana “Implementasi Model Pembelajaran Inquiry 

                                                           
7E. Mulyasa, Revolusi dan Inovasi Pembelajaran, Cet II, Bandung: Remaja Rosdakarya 

Offset, 2016-2017, hlm. 20 
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Learning Mata Pelajaran Fiqih Materi Bab Hukum Jual Beli Kelas X di 

Madrasah Aliyah Mu’allimat Salafiyah Saribaru Kaliwungu Kendal Tahun 

Ajaran 2018-2019” yang materinya berbeda di lembaga lainnya. 

3. Dengan adanya model pembelajaran Inquiry Learning ini diharapkan 

siswa dapat mengembangkan potensi-potensi yang terpendam di dalamnya 

dan para guru pun dapat mengarahkan yang terbaik dalam membimbing 

pengajaran pembelajaran fiqih. 

 

C. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka ini pada dasarnya digunakan untuk mendapatkan suatu 

informasi mengenai teori-teori yang terkandung di dalamnya, yang ada 

hubungannya dengan judul penelitian ini dan dapat digunakan untuk 

memperoleh sebuah landasan teori ilmiah diantaranya: 

1. Skripsi Ahmad Arifin Zain, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut 

Agama Islam Negeri Purwokerto, dengan judul “Implementasi Metode 

Inquiry Dalam Pembelajaran IPA di MI Ma’arif NU Kramat Kecamatan 

Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2014/ 2015”. Skripsi ini 

mengambil kesimpulan bahwasannya metode pembelajaran Inquiry yang 

dilaksanakan guru meliputi langkah-langkah diantaranya: (1) Orientasi, 

guru memberikan aprepsi dan motivasi serta menerangkan tujuan 

pembelajaran. (2) Merumuskan masalah, guru memberikan beberapa 

pertanyaan kepada siswa (3) Merumuskan hipotesis, dari pertanyaan itulah 

maka terbentuk hipotesis atau jawaban sementara (4) mengumpulkan data, 

menjelaskan tujuan pembelajaraan yang akan dipelajari kemudian 

membagikan lembar kerja siswa kepada setiap kelompok dan membacakan 

langkah-langkah kerja yang akan dilakukan uji hipotesis, (5) menguji 

hipotesis, membimbing, mengamati siswa, mengarahkan siswa menuliskan 

hasil percobaan. (6) merumuskan kesimpulan, siswa membacakan hasil 

diskusinya disertai guru memberikan penguatan.8 

                                                           
8Ahmad Arifin Zain, “Implementasi Metode Inquiry dalam Pembelajaran IPA di MI 

Ma’arif NU Kramat Kecamatan Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2014/ 2015”, (Skripsi) 



6 

 Skripsi di atas memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan 

pada skripsi ini sama-sama mengambil model pembelajaran Inquiry, 

Sedangkan perbedaannya dengan skripsi penulis adalah pada mata 

pelajaran yang di pakai penulis yaitu mata pelajaran fiqih.  

2. Skripsi Ifa Faridah, Fakultas Tarbiyah Jurusan Agama Islam, Institut 

Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Dengan Judul 

“Implementasi Model Pembelajaran Jurisprudental Inquiry Pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Muhammadiyah 12 

Lamongan”, pada skripsi ini disimpulkan bahwa model pembelajaran 

Jurisprudental Inquiry merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran 

yang berorientasi kepada siswa. Dan prosedur implementasi pembelajaran 

telaah Jurisprudental Inquiry adalah melalui metode dialog Socrates, 

yakni debat pertentangan yang mencari pengertian murni dan sebenarnya: 

pengertian sejatinya. Adapun caranya ialah dengan mengamati konkrit dan 

bermacam-macam coraknya.9 

 Skripsi di atas memiliki persamaan dan perbedaan, persamaan 

dengan skripsi peneliti adalah sama-sama mengambil metode 

pembelajaran Inquiry, sedangkan perbedaanya adalah pada mata 

pelajarannya yaitu pendidikan agama islam dan mata pelajaran fiqih. 

3. Skripsi Mubayanah, Fakultas Agama Islam UNWAHAS Semarang dengan 

judul “Implementasi Active Learning dalam pembelajaran Fiqih Di kelas 

III MTS Mu’alimat Salafiyah Ponpes Putri ARIS Kaliwungu Kendal 

Tahun Ajaran 2017-2018”. Kesimpulan pada skripsi ini adalah metode 

Active Learning merupakan pembelajaran yang memposisikan siswa 

sebagai subjek yang aktif dalam proses belajar mengajar. Dalam 

menggunakan metode disesuaikan dengan bab yang diajarkan, mengingat 

pada pembahasan materi yang ada dalam kitab Fathul qarib juz I terdiri 

                                                                                                                                                               
Purbalingga: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 

2014-2015. 
9Ifa Faridah, “Implementasi Model Pembelajaran Jurisprudental Inquiry Pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Muhammadiyah 12 Lamongan”. (Skripsi) Fakultas 

Tarbiyah Jurusan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016. 
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dari beberapa bab yaitu bab Thaharah, Shalat, Puasa, Zakat, serta bab 

Haji dan Umroh. Maka pendidik memiliki langkah-langkah dalam 

pembelajarannya. Adapun langkah-langkah sebagai berikut: langkah awal, 

pemberian perlakuan awal terhadap peserta didik dengan menggunakan 

test, hal ini dimaksudkan untuk menetapkan klasifikasi kelompok siswa 

berdasarkan tingkat kemampuan. Langkah ke dua, pengelompokan peserta 

didik didapat dari langkah awal diatas, kemudian dibentuk kelompok-

kelompok belajar, di setiap kelompoknya di formasikan adanya peserta 

didik yang berkemampuan tinggi, sedang dan rendah, sehingga peserta 

didik yang memiliki kemampuan yang tinggi dapat membantu teman yang 

lain dalam kajian yang ada. Langkah ketiga, memberikan perlakuan, dan 

ada bebrapa langkah dalam memperlakuan tingkat perbedaan pengetahuan 

dan penghayatan pada setiap kelompok, sebagai berikut: analisis dalam 

bidang materi, analisis dalam bidang metode. 

 Skripsi diatas terdapat persamaan dan perbedaan dengan skripsi 

penulis yang berjudul “Implementasi Model Pembelajaran Inquiry 

Learning Mata Pelajaran Fiqih Materi Bab Hukum Jual Beli Kelas X 

Madrasah Aliyah Mu’allimat Salafiyah Saribaru Kaliwungu Kendal Tahun 

Ajaran 2018- 2019”.  

 Persamaan pada skripsi ini sama-sama mengkaji bahan ajar fiqih. 

Adapun perbedaan pada skripsi ini dan skripsi penulis itu pada titik 

strateginya.10 

4. Skripsi Annis Susilawati, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam 

Tahun 1438 H/ 2016 M dengan Judul “Pelaksanaan Model Pembelajaran 

Inquiry Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Materi Ayat-ayat 

Alqur’an Tentang Toleransi Kelas XI MIPA 05 SMA Negeri 2 

Palangkaraya”. Pada skripsi ini mengambil kesimpulan dapat dilihat dari 

kegiatan yang guru lakukan mengenai perencanaan, pertimbangan, model 

                                                           
10Mubayanah, “Implementasi Active Learning dalam Pembelajaran Fiqih di Kelas III 

MTs Mu’alimat Salafiyah Ponpes Putri ARIS Kaliwungu Kendal Tahun Ajaran 2017-2018”. 

(Skripsi) Fakultas Agama Islam UNWAHAS Semarang, 2017. 
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pembelajaran, materi, sarana prasaran, keadaan siswa dan tujuan yang 

ingin dicapai. Mengenai pelaksanaan model Inquiry guru merancang 

kegiatan pembelajaran agar siswa lebih aktif, menggunakan media dan 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Memberikan peluang 

kepada siswa. Dengan langkah-langkah sebagai berikut: Guru 

mengucapkan salam, bernyanyi lagu nasonal bersama lalu membaca do’a, 

memotivasi siswa dan mengingatkan kembali materi yang pernah 

diajarkan sebelumnya yang terkait dengan materi ajar yang sesuai jam 

pelajarannya, guru membentuk kelompok-kelompok yang masing-masing 

terdiri dari beberapa kelompok dan dilihat dari keaktifan dan nilai-nilai 

siswa itu sendiri, guru memberikan materi dan menjelaskan yang mereka 

akan pelajari yakni tentang ayat-ayat al-qur’an tentang toleransi, guru 

membimbing mengidentifikasikan masalah dan masalah ditulis di papan 

tulis.11 

Pada skripsi di atas ada titik persamaan dan perbedaan dengan 

judul skripsi peneliti  yaitu “implementasi model pembelajaran Inquiry 

Learning Mata Pelajaran Fiqih Materi Bab Hukum Jual Beli Kelas X di 

Madrasah Aliyah Mu’allimat Salafiyah Saribaru Kaliwungu Kendal Tahun 

ajaran 2018-2019,dan menemukan titik perbandingan antara persamaan 

dan perbedaanya, persamaannya, sama-sama menggunakan model 

pembelajaran Inquiry sedangkan perbedaannya pada mata pelajaran yang 

diteliti pada peneiliti yaitu mata pelajaran Fiqih. 

 

D. Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis memfokuskan 

penelitian yang menjadi pokok bahasan dalam kajian proposal ini: 

Adapun fokus penelitian yang penulis buat adalah sebagai berikut: 

                                                           
11Annis Susilawati, “Pelaksanaan Model Pembelajaran Inquiry pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam Materi Ayat-ayat Al Qur’an tentang Toleransi Kelas XI MIPA 05 SMA 

Negeri 2 Palangkaraya”. (Skripsi) Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam Tahun 1438 H/ 2016 M, Palangkaraya, 2016. 
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1. Implementasi model pembelajaran Inquiry Learning mata pelajaran fiqih 

materi bab hukum jual beli kelas x di Madrasah Aliyah Mu’allimat 

Salafiyah Saribaru Kaliwungu Kendal Tahun Ajaran 2018-2019 M.  

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi model 

pembelajaran Inquiry Learning mata pelajaran fiqih materi bab hukum jual 

beli kelas x di Madrasah Aliyah Mu’allimat Salafiyah Saribaru Kaliwungu 

Kendal Tahun Ajaran 2018-2019 M.  

 

E. Penegasan Istilah  

1. Implementasi 

Arti implementasi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia 12  

yaitu suatu pelaksanaan/penerapan, sedangkan secara umum adalah suatu 

tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan 

rinci (matang). Yang dimaksud implementasi di sini adalah implementasi 

model pembelajaran Inquiry Learning mata pelajaran fiqih materi bab 

hukum jual beli kelas x di Madrasah Aliyah Mu’allimat Salafiyah Saribaru 

Kaliwungu Kendal. Dalam penerapan pembelajaran ini difokuskan pada 

mata pelajaran fiqih karena ilmu fiqih salah satu bidang studi umum 

dikalangan masyarakat yang mudah dipahami oleh peserta didik. 

2. Model Pembelajaran  

Yaitu cara pandang atau model utama yang terdapat dalam suatu 

bidang ilmu atau suatu rencana yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas yang di dalamnya terdapat 

perangkat-perangkat pelajaran termasuk berupa buku-buku, dalam belajar 

mengajar di kelas untuk membantu peserta didik sedemikian rupa.13 

3. Inquiry Learning 

Yaitu suatu model pembelajaran yang dapat mendorong siswa 

untuk aktif dalam pembelajaran.  

                                                           
12Nur Azman, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Cet I, Bandung: Penabur Ilmu 2012, 

hlm.157 
13Trianto, Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Kontruktivisik, Cet I, Jakarta: 

Prestasi Pustaka Publisher, 2007, hlm. 5 
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Kunandar (2010: 371) menyatakan bahwa pembelajaran Inquiry 

adalah kegiatan pembelajaran di mana siswa mendorong untuk belajar 

melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan 

prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk memiliki pengalaman 

dan melakukan percobaan yang memungkinkan siswa menemukan potensi 

dirinya sendiri.14 

Untuk memberikan cara bagi siswa untuk membangun kecakapan-

kecakapan inteketual terkait proses berfikir reflektif (suatu proses berfikir 

kritis dan kreatif dalam tinjauan dalam konteks keterampilan siswa dalam 

memecahkan suatu masalah) dan untuk mengembangkan cara berfikir ilmiah 

di mana siswa menyesuaikan kemauannya dengan kemauan kelompok.15 

4. Mata Pelajaran 

 Yaitu sebuah pengelompokan sejumlah pelajaran yang diajarkan di 

kelas yang sejenis atau memiliki ciri tersendiri berupa buku-buku atau 

kitab-kitab islam yang tergantung kajian dari isi kitab tersebut.  

5. Fiqih 

Fiqih adalah merupakan salah satu disiplin ilmu yang didalamnya 

membahas tentang tindakan ibadah seorang muslim yang menghubungkan 

antara satu muslim dengan muslim lainnya dan menerangkan tentang 

hukum syara’ yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci sesuai 

hukumnya.16 Jadi bidang studi fiqih dalam skripsi ini adalah sebuah mata 

pelajaran fiqih yang dipelajari di Madrasah Mu’allimat Salafiyah Saribaru 

Kaliwungu Kendal. 

6. Materi 

Yaitu sebuah ojek yang dikaji di dalam kelas atau bahan yang 

membutuhkan ruang sebagai jumlah ukur oleh sifat disebut Media Massa 

atau sumber ajar. 

                                                           
14Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif Dalam Kurikulum 2013, Cet I, 

Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2014, hlm. 85 
15Nur Cholid, Menjadi Guru Profesional, Semarang: CV Presisi Cipta Media, 2015, hlm. 

97 
16Muhammad bin Qasim al-Ghazi, Terjemah Fathal Qarib al-Mujib, (Penerjemah) M. 

Hamim HR, (Editor) Nailul Huda, Cet I, Kediri; Santri Salaf Press, 2017,.hlm. 235 
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7. Bab Hukum Jual Beli  

Yaitu merupakan bagian dari salah satu isi buku yang terdapat 

dalam Mata Pelajaran Fiqih. Bab Hukum Jual Beli yang  menjelaskan hal-

hal yang terkait dengan system jual beli atau memberikan kepemilikan 

berupa manfaat yang mubah untuk selamanya dengan harga berupa benda 

yang bernilai.17 

8. Kelas X Aliyah 

Yaitu satu kelas atau tingkatan di Madrasah Aliyah. Dimana kelas 

X adalah kelas sebelum terakhir untuk jenjang pendidikan Aliyah atau 

setara dengan Sekolah Menengah Atas (X SMA) 

9. Madrasah Mu’allimat Salafiyah 

Yaitu sebuah lembaga pendidikan islam yang terletak di Kampung 

Saribaru Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yang kitab sebagai 

rujukan di lembaga tersebut berada di bawah Departemen Agama yang mana 

mata pelajaran fiqihnya masih dengan menggunakan kitab-kitab klasik yang 

menjadi sasaran objek penelitian penulis di Madrasah Mu’allimat Salafiyah.  

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian   

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui implementasi model pembelajaran Inquiry Learning 

pada mata pelajaran fiqih materi bab hukum jual beli kelas x di Madrasah 

Aliyah Mu’allimat Salafiyah Saribaru Kaliwungu Kendal. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi 

model pembelajaran Inquiry Learning pada mata pelajaran fiqih materi 

bab hukum jual beli kelas x di Madrasah Aliyah Mu’allimat Salafiyah 

Saribaru Kaliwungu Kendal.  

Sedangkan manfaat yang bisa diperoleh dalam penelitian ini adalah:  

1. Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi 

bahan informasi yang sesuai dengan judul penelitian ini yakni 

                                                           
17Ibid,hlm.305 
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implementasi model pembelajaran Inquiry Learning mata pelajaran fiqih 

materi bab hukum jual beli Kelas X di Madrasah Aliyah Mu’allimat 

Salafiyah Saribaru Kaliwungu Kendal. 

2. Secara praktis 

a. Bagi peneliti untuk mengetahui implementasi model pembelajaran 

Inquiry Learning mata pelajaran fiqih materi bab hukum jual beli kelas 

x di Madrasah Aliyah Mu’allimat Salafiyah Saribaru Kaliwungu 

Kendal. 

b. Bagi kepala sekolah sebagai bahan acuan melalui dalam pendidikan di 

Madrasah Mu’allimat Salafiyah Saribaru Kendal. 

c. Bagi pendidik untuk mengetahui pemahaman siswa mengenai 

implementasi model pembelajaran Inquiry Learning mata pelajaran 

fiqih materi bab hukum jual beli kelas x di Madrasah Aliyah 

Mu’allimat Salafiyah Saribaru Kaliwungu Kendal.  

d. Bagi peserta didik agar mampu memahami materi yang disampaikan 

dan melatih untuk meningkatkan kreatifitas dalam belajar. 

e. Bagi peneliti sebagai bahan analisa tentang implementasi model 

pembelajaran Inquiry Learning mata pelajaran fiqih materi bab hukum 

fiqih kelas x di Madrasah Aliyah Mu’allimat Salafiyah Saribaru 

Kaliwungu Kendal.   

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian ini merupakan kejadian langsung yang terjadi di 

lapangan (Field Research) dengan melalui pendekatan kualitatif yaitu 

bertempat di Madrasah Mu’allimat Salafiyah Saribaru Kaliwungu Kendal. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah siswa dan guru mata pelajaran 

Fiqih yang bersangkutan di Madrasah Mu’allimat Salafiyah Saribaru 

Kaliwungu Kendal melalui objek implementasi model pembelajaran Inquiry 

Learning mata pelajaran fiqih materi bab jual beli kelas x di Madrasah 
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Aliyah Mu’allimat Salafiyah Saribaru Kaliwungu Kendal, yang merupakan 

narasumber yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Adapun 

sumber datanya terdiri dari:  

a. Data Primer  

Data Primer adalah berupa sumber data penelitian yang dilakukan 

peneliti yang di dapat dari sumbernya dengan secara langsung melalui 

Interview/ wawancara dari individu atau beberapa kelompok orang 

yang berhubungan dengan penelitian yaitu guru dan siswa. Selain itu 

data yang didapat dari hasil observasi pada objek yang dituju yang 

merupakan kejadian atau peneliti mendapatkan sumber data dengan 

cara menjawab pertanyaan melalui survei.18 

b. Data Sekunder  

Data Sekunder adalah sumber data yang didapat dari media perantara 

seperti data dokumentasi, mengenai dokumen pribadi, catatan dan 

dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.19 

4. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data.20 diantaranya menggunakan : 

a. Observasi  

Metode pengumpulan data observasi Yaitu suatu metode yang 

mengamati kondisi kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan 

terjadi, juga untuk mengetahui proses belajar mengajar di kelas21. 

metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung terhadap 

Implementasi model pembelajaran Inquiry Learning mata pelajaran 

                                                           
18Ahmad Maulidi, Pengertian Data Primer dan Data Sekunder, dalam 

www.kanalinfo.web.id, tanggal 18 Desember 2018 Jam 10.10 
19Ibid. 
20Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cet 25, Bandung: 

Alfabeta, 2017, hlm. 225 
21Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, cet 13, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 229 

http://www.kanalinfo.web.id/
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fiqih materi bab hukum jual beli kelas x di Madrasah Aliyah 

Mu’allimat Salafiyah Saribaru Kaliwungu Kendal, serta gambaran 

secara umum keadaan Madrasah Mu’alimat Salafiyah dan keadaan 

belajar mengajarnya. 

b. Interview 

       Wawancara ialah metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk mengumpulkan data tentang implementasi model pembelajaran 

Inquiry Learning pada mata pelajaran fiqih materi bab hukum jual beli 

kelas x di Madrasah Aliyah Mu’allimat Salafiyah dan untuk 

mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya dengan mewancarai 

subjek peneliti yang menandai apa yang dibicarakan oleh pembicara 

yang berhubungan dengan kondisi tersebut.22 Dilaksanakannya 

wawancara juga menjadikan efektif, yang artinya dalam waktu kurun 

waktu yang sesingkat-singkatnya dapat diperoleh sebanyak-banyaknya 

informasi dengan tanya jawab antara peneliti dan Subjek peneliti, 

mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan, menilai jawaban, 

meminta penjelasan, mencatat atau mengingat jawaban, dan 

mengadakan probing (menggali keterangan yang lebih mendalam). 

Ada pihak yang lain, sebagai informan berkewajiban menjawab 

pertanyaan, memberikan penjelasan, dan kadang-kadang juga 

membalas mengajukan sebuah pertanyaan.23 

c. Dokumentasi  

Metode pengumpulan data penelitian ini dilakukan umtuk 

menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang 

akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus yang 

semuanya itu dari berbagai sumber24. Dokumen ini dimaksudkan 

adalah semua data yang tertulis. Metode ini digunakan untuk 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik kajian yang berasal 

dari dokumen-dokumen Madrasah Mu’allimat Salafiyah. 

                                                           
22Sugiyono, Op.Cit., hlm. 137  
23Suharsimi Arikunto, Op.Cit.,hlm. 228 
24Ibid, hlm. 232                                                           
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5. Metode Analisis Data 

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif 

kualitatif yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa data kata-

kata, gambaran bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, 

catatan lapangan, dokument dan sebagainya, kemudian dideskripsikan 

sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realita.25 

Untuk itu dalam analisis ini peneliti mendeskripsikan tentang 

implementasi model pembelajaran Inquiry Learning mata pelajaran fiqih 

materi bab hukum jual beli kelas x di Madrasah Aliyah Mu’allimat 

Salafiyah Saribaru Kaliwungu Kendal Tahun Ajaran 2018-2019. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data 

dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti melakukan analisis 

terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang di wawancarai 

setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan 

melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang 

dianggap kredibel.  

Langkah-langkah analisis data, yaitu:  

a. Data Reduksi 

Data yang diperoleh dari lapangan, dengan mencatat secara teliti dan 

terperinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting berkaitan tentang 

objek dan subjek yang di teliti.26 

b. Data Display (penyajian data) 

Miles dan Huberman (1989) menyatakan yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang naratif, juga berupa grafik, matrik, jejaring kerja.27 

 

                                                           
25Sugiyono, Op. Cit, hlm.243 
26Ibid., hlm. 247 
27Ibid., hlm. 249 
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c. Data Verivikasi/kesimpulan 

Data yang dikumpulkan berupa bukti-bukti yang valid dan konsisten. 

Dan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 

Yaitu berupa deskrpsi atau gambaran suatu objek.28 

 

H. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Berdasarkan buku panduan skripsi UNWAHAS, maka dalam 

penyusunannya peneliti menyusun sistematikanya sebagai berikut29: 

1. Bagian Awal 

Pada bagian ini memuat halaman judul, halaman nota pembimbing, 

halaman pengesahan, halaman abstrak, halaman pernyataan keaslian 

skripsi, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, 

halaman pedoman transliterasi Arab-Latin, halaman daftar isi, halaman 

daftar tabel. 

2. Bagian Inti 

Bagian inti terdiri dari lima bab, yaitu: 

Bab I : Memuat pendahuluan, merupakan global dari keseluruhan 

isi skripsi yang menguraikan tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, telaah pustaka, fokus penelitian, penegasan istilah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penyusunan skripsi. 

Bab II : Merupakan landasan teori yang meliputi: pengertian 

problem, pengertian model pembelajaran, pengertian materi pelajaran fiqih, 

mengemukakan hal yang terkait tentang mata pelajaran fiqih, dan juga 

menyebutkan beberapa ruang lingkup mata pelajaran fiqih dan materi 

pelajaran fiqih kelas X yang ada di Madrasah Aliyah Mu’allimat Salafiyah. 

Bab III : Memuat tentang laporan hasil penelitian yang berupa 

keadaan  umum Madrasah Mu’allimat Salafiyah seperti letak geografis, 

                                                           
28Ibid., hlm. 252 
29Panduan Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Wahid Hasyim Semarang, tanggal 

30 Nopember 2016. 
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Visi dan misi, struktur organisasi, data keadaan pendidik, data keadaan  

peserta didik, kegiatan belajar mengajar, ekstrakurikuler dan Sarana 

prasarana dan Implementasi Model Pembelajaran Inquiry Learning Mata 

Pelajaran Fiqih Materi Bab Hukum Jual Beli Kelas X  di Madrasah Aliyah 

Mu’allimat  Salafiyah Saribaru Kalwungu Kenda.  

Bab IV : Memuat analisis hasil penelitian mengenai problematika 

pembelajaran dan faktor pendukung dan penghambat mengenai 

Implementasi Model Pembelajaran Inquiry Learning Mata Pelajaran Fiqih 

Materi Bab Hukum Jual Beli Kelas X di Madrasah Aliyah Mu’allimat 

Salafiyah Saribaru Kaliwungu Kendal Tahun Ajaran 2018/2019. 

Bab V : Merupakan Penutup. Pada bab ini berisi tentang 

kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. 

3. Bagian Akhir 

Pada bagian ini terdiri dari: daftar pustaka, lampiran-lampiran dan 

daftar riwayat hidup penulis. 


