
PEDOMAN WAWANCARA 

Judul  : 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 

Bagi :  Kepala Madrasah  

Nama  :  

Lembaga  :  Madrasah Mu’allimat Salafiyah 

Tanggal : 

Kode : P. (Peneliti) 

  R. (Responden)  

P  :  Bagaimana sejarah singkat berdirinya Madrasah Mu’allimat Salafiyah? 

R  :   

P  : Bagaimana sistem proses belajar mengajar di Lembaga Madrasah 

Mu’allimat Salafiyah yang bapak kelola ini  

R : 

P :  Berapa jumlah tenaga pendidik di Madrasah Mu’allimat Salafiyah ini? 

R :  

P : Apakah jumlah pendidik di Madrasah Mu’alliamat Salafiyah sudah 

memadai? 

R :   

P : Berapa jumlah rata-rata penerimaan siswa baru setiap tahunnya? 

R :  

P : Apakah Proses belajar mengajar sesuai kurikulum yang ada? 

R :  

P : Apakah dalam lembaga ini proses belajar mengajar, seorang pendidiknya 

sering menggunakan model pembelajaran? 

R : 

P : Program apa saja yang bapak berikan pada Madrasah Mu’allimat 

Salafiyah, selain belajar mengajar? 

R :  

P :  Apa keunggulan dari lembaga Madrasah Mu’allimat Salafiyah ini? 

R : 

P : Aturan apa saja yang bapak berikan kepada guru-guru dalam Madrasah 

Mu’allimat Salafiyah? 

R :  

P : Adakah Program Kesiswaan di Madrasah Mu’allimat Salafiyah? 

R :   



 
 

P :  Apa saja kegiatan OSIS di Madrasah Mu’allimat Salafiyah ini? 

R :  

P : Bagaiamana minat baca siswa untuk pergi ke perpustakaan di Madrasah 

Mu’allimat Salafiyah ini? 

R :  

P :  Fasilitas apa saja yang ada di Madrasah Mu’allimat Salafiyah? 

R :  

P : Apa Motivasi bapak untuk memajukan sekolah Madrasah Mu’allimat 

Salafiyah? 

R : 

P : Bagaimana pengalaman bapak selama menjabat menjadi kepala 

Madrasah di Madrasah Mu’allimat Salafiyah ini? 

R :  

 

 

 

  



 
 

Judul : 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 

Bagi :  Guru Mata pelajaran Fiqih 

Nama  :  

Lembaga  :  Madrasah Mu’allimat Salafiyah 

Tanggal : 

Kode :  P (Peneliti) 

  R (Responden) 

P :  Bagaimana Urgensi Mata Pelajaraan Fiqih dalam kehidupan sehari-hari? 

R : 

P :  Bagaimana proses belajar mengajar Mapel Fiqih di kelas yang ibu 

kelola? 

R :  

P :  Kendala apa saja yang sering ibu temui saat pelajaran berlangsung? 

R : 

P : Menurut ibu, Seberapa pentingnya Motivasi belajar Siswa pada Mapel 

Fiqih? 

R :  

P : Apakah Ketika proses belajar mengajar di kelas, ibu menerapkan Model 

Pembelajaran? 

R : 

P :  Apakah ibu menerapkan model pembelajaran Inquiry Learning? 

R :  

P :  Bagaimana langkah-langkah ketika menerapkan model pembelajaran 

Inquiry Learning pada Mata Pelajaran Fiqih? 

R : 

P : Bagaimana keadaan Siswa ketika dalam menerima Mata Pelajaran 

Fiqih dengan menggunakan Model Pembelajaran Inquiry Learning? 

R : 

P : Pernah kah para siswa mengeluhkannya tentang model pembelajaran 

Inquiry Learning pada Mata Pelajaran Fiqih? 

R :  

P : Apa saja faktor pendukung dan penghambat ibu dalam implementasi 

model pembelajaran Inquiry Learning Mata Pelajaran Fiqih?  

R : 

P : Bagaimana pengalaman Ibu selama mengajar di Madrasah Mu’allimat 

Salafiyah ini? 



 
 

R : 

P : Bagaimana evaluasi Ibu selama mengajar di Madrasah Mu’allimat 

Salafiyah ini? 

R : 

P : Apa tujuan ibu mengkolaborasikan model pembelajaran Inquiry 

Learning dengan metode yang lainnya? 

R : 

 

 

  



 
 

Judul : 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 

Bagi : Siswa  

Nama  :   

Lembaga  :  Madrasah Mu’allimat Salafiyah 

Tanggal : 

Kode :  P. (Peneliti) 

  R. (Responden) 

P :  Menurut pendapat kalian, Pelajaran apa yang kalian sukai? 

R :  

P :  Bagaimana Mata Pelajaran Fiqih menurut kalian? 

R :  

P : Menurut kalian bagaimana guru Mapel Fiqih saat menyampaikan 

Pelajaran? 

P : Dalam bentuk apa Motivasi itu diberikan? 

R :  

P : Apa saja kesulitan kalian pada saat belajar Mata Pelajaran Fiqih? 

R : 

P : Menurut kalianbagaimana tentang model pembelajaran Inquiry 

Learning pada mata pelajaran Fiqih yang guru kalian terapkan? 

R : 

P : Apakah ada kesulitan ketika kamu belajar Mata Pelajaran Fiqih dengan 

model Pembelajaran Inquiry Learning? 

R :  

P : Apa yang membuat kamu termotivasi pada saat mengikuti Mata 

Pelajaran Fiqih? 

R : 

P : Menurut kalian, apakah model pembelajaran Inquiry Learning dapat 

meningkatkan keaktifan kamu dalam memecahkan suatu masalah? 

R : 

P : Apakah Kamu puas belajar Mata Pelajaran Fiqih dengan model 

pembelajaran Inquiry Learning? 

R : 

P : Apa harapan kamu kedepannya mengenai belajar pada Mata Pelajaran 

Fiqih dengan model pembelajaran Inquiry Learning? 

R :   

 



 
 

Judul : 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 

Bagi :  Guru Senior  

Nama  :  

Lembaga  :  Madrasah Mu’allimat Salafiyah 

Tanggal : 

Kode :  P. (Peneliti) 

  R. (Responden) 

P :  Bagaimana Urgensi Mata Pelajaraan Fiqih? 

R : 

P : Bagaimana proses belajar mengajar Mapel Fiqih di Madrasah Mu’allimat 

Salafiyah? 

R :  

P :  kendala apa saja yang sering ibu temui saat pelajaran berlangsung? 

R : 

P :  Menurut ibu, seberapa pentingnya Motivasi belajar Siswa? 

R :  

P : Apakah ketika proses belajar mengajar di kelas, ibu menerapkan Model 

Pembelajaran? 

R : 

P : Bagaimana implementasi model pembelajaran Inquiry Learning pada 

Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah Mu’allimat Salafiyah? 

R : 

P :  Bagaimana keadaan Siswa di Madrasah Mu’allimat Salafiyah? 

R : 

P : Bagaimana keadaan Ustadz dan Ustadzah di Madrasah Mu’allimat 

Salafiyah? 

R : 

P : Bagaimana pengalaman Ibu selama mengajar di Madrasah Mu’allimat 

Salafiyah ini? 

R : 

  



 
 

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 

 

Judul  : Implementasi Model Pembelajaran Inquiry Learning Mata Pelajaran 

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

Salafiyah Saribaru Kaliwungu Kendal Tahun Ajaran 2018/2019 

Bagi : Kepala Madrasah 

Nama  : KH. Ahmad Fauzi Shodaqoh 

Lembaga  :  Madrasah Mu’allimat Salafiyah 

Tanggal : Rabu / 20 Februari 2019 

Kode :  P. (Peneliti) 

  R. (Responden) 

Peneliti Bagaimana sejarah singkat berdirinya Madrasah Mu’allimat 

Salafiyah ? 

Responden Berdirinya Madrasah Mu’allimat Salafiyah sekitar Tahun 1975 atas 

permusyawaratn para Kyai Humaidullah Irfan, Kyai Ibadullah 

Irfan, Kyai Asror Ridwan dan Kyai Cholil Hasan sendiri selaku 

pimpinan Pondok Pesantren yang mendapat banyak dukungan dari 

kyai-kyai sepuh Kaliwungu, yang mana mengkhususkan para santri 

putri dan juga sebagai kelengkapan unsur kependidikan Pondok 

Pesantren. sekitar tahun 1992 Pondok Pesantren Putri ARIS yang 

mengalami perkembangan yang cukup pesat. Akhirnya 

dibentuklah Madrasah Mu’allimat Salafiyah. Selebihnya bisa lihat 

di dokumen Pondok Pesantren ARIS. 

Peneliti Bagaimana system proses belajar mengajar di Madrasah Mu’allimat 

Salafiyah yang bapak kelola? 

Responden Sistem belajar mengajar di Madrasah Mu’allimat Salafiyah Masih 

terbilang klasikal, karena fisik dari Madrasah sendiri adalah Salaf. 

Seperti halnya pembelajaran Fiqih salh satunya yaitu dengan 

sorogan dari dulu sampai sekarang masih berkembang. 

Peneliti Berapa jumlah tenaga pendidik di Madrasah Mu’allimat Salafiyah 

 ini ? 

Responden Secara keseluruhan pendidik kami memilki 86 pendidik baik laki-laki 

maupun perempuan. 

Peneliti Apakah jumlah pendidik di Madrasah Mu’alliamat Salafiyah sudah 

memadai ? 

Responden Dengan jumlah tenaga pendidik 86, Alhamdulilah sudah cukup 

Peneliti Berapa jumlah rata-rata penerimaan siswa baru setiap tahunnya ? 

Responden Setiap tahunnya tidak pasti, yang jelas sekitar 150 anak yang masuk 



 
 

Peneliti Apakah Proses belajar mengajar sesuai kurikulum yang ada? 

Responden Ya sesuai kurikulum yang ada di Madrasah Mu’allimat Salafiyah  

Penelti Apakah dalam lembaga ini proses belajar mengajar, seorang 

pendidiknya sering menggunakan model pembelajaran? 

Responden Dalam hal penggunaan model pembelajaran memang perlu, jadi 

pendidik di Madrasah Mu’allimat Salafiyah ini, sering berkolaborasi 

model pembelajaran selain mempermudah guru untuk mengajar juga 

untuk menarik siswa lebih minat dalam belajar di sekolah khususnya 

di kelas. 

Peneliti Apa keunggulan dari lembaga Madrasah Mu’allimat Salafiyah ini? 

Responden Madrasah Mu’allimat Salafiyah lebih dikenal sebuah lembaga yang 

masih aktif ke salafannya sampai sekarang, dan di setiap kejuaaraan 

lomba selalu didapatkan oleh kategori putri sampai ke tingkat 

Nasional dalam perlombaan pembacaan kitab gundul. Dan itu 

merupakan salah satu bentuk keunggulan dari Madrasah kami. 

Peneliti  Aturan apa saja yang bapak berikan kepada guru-guru dalam 

Madrasah Mu’allimat Salafiyah? 

Responden Aturan yang di berikan saya yaitu terutama untuk para Ustadzah dan 

para siswa salah satunya yakni kalau untuk Ustadzah dalam 

memasuki ruang kelas harus tepat waktu, mengikuti jam yang sudah 

diberikan yaitu sekita pukul 08.10 itu sudah lebih dari cukup, keluar 

ruangan kelas pun sama harus setelah bel berbunyi yaitu tepat pukul 

09.30 untuk jam pelajaran pertama, sedangkan jam pelajaran kedua 

yaitu masuk pukul 10.05 dan keluar pukul 11.00 itu pun berlaku 

untuk siswa pada waktu yang sudah ditentukan harus berada 

diruangan.Memilki sopan santun, menghormati satu sama lain. 

Peneliti Adakah Program Kesiswaan di Madrasah Mu’allimat Salafiyah? 

Responden Seperti halnya diadakannya Seminar dalam peringatan hari besar 

islam, perayaan Isra’Miraj. Guna untuk menbah wawasan bagi  para 

siswi di sini. 

Peneliti Apa saja kegiatan osis di Madrasah Mu’allimat  Salafiyah ini? 

Responden Kegiatnnya berupa praktik mensucikan setiap hari selasa sepulang 

waktu sekolah diikuti oleh sisswikelas SP, dan I MTs di bimbing oleh 

Organisasi Isma’I (Ikatan Santri Putri Madrasah Mu’allimat 

Salafiyah ) selain itu ada madding sekolah. 

Peneliti Bagaiamana Minat Baca Siswa untuk Pergi ke perpustakaan di 

Madrasah Mu’allimat Salafiyah ini? 



 
 

Responden Alhamdulilah ke antusiasan dalam membaca dan mendatangi perpus  

para siswi cukup selama detik ini. 

Peneliti Fasilitas apa saja yang ada di Madrasah Mu’allimat Salafiyah? 

Responden Fasilitas yang ad seperti Kantor Madrasah , Musholla, Aula 

Belajar, Kamar Siswi, Ruang Keterampilan, Uks, Perpustakaan, 

Koperasi, Kamar mandi /toilet, Gudang, Computer, Print, LCD, 

Laptop,speaker, dan Alat rebbana. 

 

Peneliti Apa Motivasi bapak untuk memajukan sekolah Madrasah Mu’allimat 

Salafiyah? 

Responden Motivasi saya selaku kepala sekolah adalah dengan adanya system 

Madrasah Mu’allimat Salafiyah yang masih mengikuti laur sampai 

sekarng untuk tetap dipertahankan karena hal itu sudah menjadi cirri 

khas dari Madrasah Mu’allimat Salafiyah sampai sekarang.  

Peneliti Bagaimana pengalaman bapak selama menjabat menjadi kepala 

Madrasah di Madrasah Mu’allimat Salafiyah ini? 

Responden Selama saya menjabat pastilah mengalami yang namanya lika –liku 

cerita  yang baik buruknya pasti ada, tapi dengan adanya hal seperti 

itu menjadikan saya lebih berpikir logis dan sebagai pengalaman 

cukup untuk memperbaiki diri saya sendiri dalam memimpin 

Madrasah Mu’allimat Salafiyah ini. 

 

  



 
 

Judul  : 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 

Bagi :  Guru Mata pelajaran Fiqih 

Nama  :  Iffa Nihayati   

Lembaga  :  Madrasah Mu’allimat Salafiyah 

Tanggal : Sabtu / 02 Maret 2019 

Kode : P. (Peneliti) 

  R. (Responden) 

 

Peneliti Bagaimana Urgensi Mata Pelajaraan Fiqih dalam kehidupan Sehari- 

hari ? 

Responden Pada dasarnya mata pelajaran Fiqih merupakan peribadahan di 

kehidupan sehari-hari, seperti halnya mengerjakan shalat itu 

hukunnya wajib bagi setiap muslim dan syaratnya pun harus suci 

dengan bacaan-bacaan, gerakan. Itu salah satu bentuk ilmu fiqih 

yang dikerjakan oleh umat muslim dalam 5 waktu  

Peneliti Bagaimana proses belajar mengajar  Mata Pelajaran Fiqih di kelas 

yang ibu kelola ? 

Responden Prosesnya selama belajar mengajar Mata Pelajaran Fiqih itu 

harus kreatif, kondusif, karena apa karena  pembahasan yang ada 

dalam kitab fiqih cukup banyakt banyak,, maka dari itu, dari 

bagian tersebut pendidik harus menyesuaikan dalam metode 

pembelajaran supaya pelaksanaan pembelajarannya dapat diikuti 

oleh para peserta didik dengan cukup inovatif. 

Peneliti Kendala apa saja yang sering ibu temui saat pelajaran berlangsung 

? 

Responden Kendalanya pada saat anak-anak mulai bosan, kadang mengeluh, 

mengantuk, sehingga kita harus mencari ide supaya anak-anak 

tidak bosan yaitu dengan diselingi kisah-kisah yang menarik 

supaya bisa focus kembali pada pelajarannya. 

Peneliti Menurut ibu, Seberapa pentingnya Motivasi belajar Siswa pada 

Mata Pelajaran  Fiqih ? 

Responden Penting sekali, karena mapel Fiqih itu sangat berpengaruh pada 

keseharian siswa, juga untuk membangkitkan ketertarikan siswa 

mengikuti Mata Pelajaran Fiqih.  

Peneliti ApakKetika proses belajar mengajar di kelas, ibu menerapkan 



 
 

Model Pembelajaran ? 

Responden Iya, karena model pembelajaran yang diterapkan pada Mata 

pelajaran Fiqih itu perlu. 

Peneliti Apakah ibu menerapkan model pembelajaran Inquiry Learning? 

Responden Iya 

Peneliti Bagaimana langkah-langkah ketika menerapkan model 

pembelajaran Inquiry Learning pada Mata Pelajaran Fiqih ? 

Responden Saya menyuruh untuk membentuk beberapa kelompok untuk 

mendiskusikan dan memecahkan masalah, Kemudian para siswa 

disuruh merumuskan masalahnya dengan anggota kelompoknya, 

mencari jawabannya dari referensi yang ada, mengumupulkan 

jawaban, lalu siswa mempresntasikan hasil dari jwaban yang 

mereka cari dan kumpulkan. 

Peneliti Bagaimana keadaan Siswa ketika dalam menerima Mata Pelajaran 

Fiqih dengan menggunakan model pembelajaran Inquiry 

Learning? 

Responden Siswa cukup antusias ketika saya memberikan tugas kepada 

mereka dengan model pembelajaran Inquiry Learning. 

Peneliti Pernah kah para siswa mengeluhkannya tentang model 

pembelajaran Inquiry Learning pada Mata Pelajaran Fiqih ? 

Responden Terkadang ada, salah satu satu dari siswa yang mengeluhkannya, 

karena tidak semua siswa itu berpikiran tingkat tingga, dan 

merasa kesulitan, utuk itu saya sebagai guru memberikan 

bimbingan dan dorangan untuk membanghkitkan belajarnya. 

Peneliti Apa saja faktor pendukung dan penghambat ibu dalam 

implementasi model pembelajaran Inquiry Learning Mata 

Pelajaran Fiqih ?  

Responden Faktor pendukungnya seperti fasilitas yang ada cukup membantu 

dalam proses belajar mengajar, para siswa pun cukup antusias 

ketika pembelajaran berangsung, untuk Faktor pengahmbatnya 

Dengan alokasi waktu yang diberikan 90 menit itu kurang dari 

materi pelajaran yang cukup banyak dari siswa yang banyak 

memberikan pertanmyaan sehingga hal itu sedikit penghambat 

ketika implementasi  model pembelajaran Inquiry Learning Mata 

Pelajaran Fiqih. 

Peneliti Bagaimana pengalaman Ibu selama mengajar di Madrasah 

Mu’allimat  Salafiyah ini ? 

Responden Dari pengalaman yang saya alami selama mengajar di Madrasah 



 
 

Mu’allimat Salafiyah banyak, karena saya sudah 2 tahun berda di 

sini, dari yang menghadapi anak-anak yang pendiam tidak banyak 

yang berkomentar sampai ada anak yang crewet dalam hal 

mengajukan pertanyaan, tapi dibalik itu semua saya menjadi tahu 

,harus bagaimana saya menghadapi anak-anaka yang semacam 

tersebut 

Peneliti Bagaimana evaluasi Ibu di Madrasah Mu’allimat  Salafiyah ini ? 

Responden berupa ulangan harian dan ulangan umum, untuk ulangan harian 

dilaksanakan satu kali pertemuan melalui tes tertulis yang berisi 

uraian dengan secara individual, selain itu ada lagi berupa tes 

secara lisan atau melalui pertanyaan secara langsung yang 

dilontarkan kepada peserta didik yang berkaitan dengan materi 

pelajaran, lalu dijawab oleh peserta didik. Sedangkan ulangan 

umum dilaksanakan pada dua kali setiap semester yaitu semester 

pertama pada akhir bulan. 

Peneliti Apa tujuan ibu mengkolaborasikan model pembelajaran Inquiry 

Learning dengan metode yang lainnya  ? 

Responden Bertujuan agar para siswa mengetahui, memahami, mendalami 

masalah yang berkaitan dengan agama, dan dapat mengamalkan 

apa yang sudah dipelajari, Serta mengetahui dasar-dasar dari 

peribadatan 

 

 

 

 

 

  



 
 

Judul  : 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 

Bagi :  Guru Mata pelajaran Fiqih 

Nama  :  Aliatul Zuhro 

Lembaga  :  Madrasah Mu’allimat Salafiyah 

Tanggal : Selasa / 05 Maret 2019  

Kode :  P. (Peneliti) 

  R. (Responden) 

 

Peneliti Bagaimana Urgensi Mata Pelajaraan Fiqih Dalam Kehidupan Sehari- 

hari ? 

Responden Menurut saya Mata Pelajaran Fiqih merupakan suatau bentuk 

tata cara peribadah seorang muslim untuk menjalankan amalan 

ibadah kepada sang pencipta yang dengan mengikuti hukum 

wajib,sunah, makruh, mubah,dan haram 

Peneliti Bagaimana proses belajar mengajar  Mata Pelajaran Fiqih di kelas 

yang ibu kelola ? 

Responden Prosesnya selama belajar mengajar Mata Pelajaran Fiqih dikelas 

saya cukup baik, karena kelas yanmg saya pegang termasuk anak-

anak yang terbilang sudah tingkatan dewasa jadi mereka dapat 

menyesuaikan dengan baik, mengikuti atuiran yang ada sesuai 

materi yang diajarkan oleh para guru-gurunya. Akan tetapi tidak 

cukup hanya belajar mengajar dengan seperti biasanya maka saya 

berinisiatif memadukan bebrapa metode agar para siswa lebih 

aktif lagi dalam mengkaji pelajarn Fiqih. 

Peneliti Kendala apa saja yang sering ibu temui saat pelajaran berlangsung 

? 

Responden Kendalanya ketika anak-anak mulai capek, jadi timbul rasa bosan 

dan ngantuk.  

Peneliti Menurut ibu, Seberapa pentingnya Motivasi belajar Siswa pada 

Mata Pelajaran  Fiqih ? 

Responden Menurut saya pentingnya motivasi tidak hanya untuk mata 

pelajaran Fiqih saja, untuk mapel lainnya pun penting, karena 

untuk membeir semangat supaya dalam belajar lebih fokus lagi, 

lebih mendalami lagi dengan istiqomah.  

Peneliti Apakah Ketika proses belajar mengajar di kelas, ibu menerapkan 



 
 

Model Pembelajaran ? 

Responden Iya, karena menggunakan model pembelajaran sangat di perlukan 

untuk berinovasi dalam mengajarkan suatu materi kepada peserta 

didik. 

Peneliti Apakah  ibu menerapkan Model Pembelajaran Inquiry Learning  ? 

Responden Iya 

Peneliti Bagaimana langkah-langkah ketika menerapkan model 

pembelajaran Inquiry Learning pada Mata Pelajaran Fiqih ? 

Responden Saya menyuruh untuk membentuk dalam beberapa kelompok, 

kemudian saya member pertanyaan kepada mereka dan menyruh 

mereka untuk mendiskusikan dan memecahkan masalah, dan 

merumuskan masalahnya dengan anggota kelompoknya, mencari 

jawabannya dari referensi yang ada, mengumupulkan jawaban, 

lalu siswa mempresntasikan hasil dari jawaban yang mereka cari 

dan kumpulkan. 

Peneliti Bagaimana keadaan Siswa ketika dalam menerima Mata Pelajaran 

Fiqih dengan menggunakan Model Pembelajaran Inquiry 

Learning? 

Responden Siswa cukup antusias ketika saya memberikan tugas kepada 

mereka dengan model pembelajaran Inquiry Learning. 

Peneliti Pernah kah para siswa mengeluhkannya tentang model 

pembelajaran Inquiry Learning pada Mata Pelajaran Fiqih ? 

Responden Ketika mereka merasa kesulitan dalam mencari jawaban 

terkadang mengeluhkannya jadi itu tugas saya untuk membantu, 

membimbing mereka yang merasa kesulitan.  

Peneliti Apa saja faktor pendukung dan penghambat ibu dalam 

implementasi model pembelajaran Inquiry Learning Mata 

Pelajaran Fiqih ?  

Responden Faktor pendukungnya seperti fasilitas yang ada cukup membantu 

dalam proses belajar mengajar, para siswa pun cukup antusias 

ketika pembelajaran berangsung, untuk Faktor pengahmbatnya 

Dengan alokasi waktu yang diberikan 90 menit itu kurang dari 

materi pelajaran yang cukup banyak dari siswa yang banyak 

memberikan pertanmyaan sehingga hal itu sedikit penghambat 

ketika implementasi  model pembelajaran Inquiry Learning Mata 

Pelajaran Fiqih. 

Peneliti Bagaimana pengalaman Ibu selama mengajar di Madrasah 

Mu’allimat  Salafiyah ini ? 



 
 

Responden Dari pengalaman yang saya alami selama mengajar di Madrasah 

Mu’allimat Salafiyah yakni mengajarkan saya untuk memperbaiki 

diri dan belajar tanggung jawab, menjadikan saya lebih berfikir 

dewasa dalam membimbing, memotivasi, membantu orang lain 

terkait ketika ada anak-anak yang merasa kesusahan dalam 

memahami pelajaran.  

Peneliti Bagaimana evaluasi Ibu di Madrasah Mu’allimat  Salafiyah ini ? 

Responden Berupa ulangan harian dan ulangan umum, untuk ulangan harian 

dilaksanakan satu kali pertemuan melalui tes tertulis yang berisi 

uraian dengan secara individual, selain itu ada lagi berupa tes 

secara lisan atau melalui pertanyaan secra langsung yang 

dilontarkan kepada peserta didik yang berkaitan dengan materi 

pelajaran, lalu dijawab oleh peserta didik. Sedangkan ulangan 

umum dilaksanakan pada dua kali setiap semester yaitu semester 

pertama pada akhir bulan. 

Peneliti Apa tujuan ibu mengkolaborasikan model pembelajaran Inquiry 

Learning dengan metode yang lainnya  ? 

Responden Bertujuan agar para siswa mengetahui, memahami, mendalami 

masalah yang berkaitan dengan agama, dan dapat mengamalkan 

apa yang sudah dipelajari, Serta mengetahui dasar-dasar dari 

peribadatan 

 

  



 
 

Judul  : 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 

Bagi :  Siswa  

Nama  : Fiki Fitriani 

  Anisa Indriyani 

  Nadia Mustafida  

Lembaga  :  Madrasah Mu’allimat Salafiyah 

Tanggal : Rabu / 06 Maret 2019 

Kode : P. (Peneliti) 

  R. (Responden) 

 

Peneliti Menurut Pendapat kalian, Pelajaran apa yang kalian sukai ? 

Responden Sebenarnya kami disini diajarkan untuk menyukai semua mata 

pelajaran, jadi walaupun ada beberapa yang tidak terlalu kami 

sukai, kamisebisa mungkin menyukai semua Mata pelajaran 

tersebut.karena berawal dari menyukai maka menjadi faham. 

Peneliti Bagaimana Mata Pelajaran Fiqih Menurut kalian ? 

Responden Mata Pelajaran Fiqih menurut kami enak, karena kita menjadi 

tahu ibadah apa saja yang harus kami lakukan dengan berbagai 

aturan yang sudah ada di dalam kitab Fiqih. Juga sangat 

bermanfaat bagi kami yang tadinya tidak begitu mengetahui 

setelah belajar Fiqih selebihnya kita menjadi tahu. 

Peneliti Menurut kalian bagaimana guru Mata Pelajaran Fiqih Saat 

Menyampaikan Pelajaran? 

Responden Menurut kami ketika menerangkan cukup detail dan meluas tidak 

monoton  sesuai yang ada di kitab Fiqih. 

Peneliti Dalam bentuk apa Motivasi itu diberikan ? 

Responden Seperti hal nya memberikan dorongan, semangat dengan di 

kisahkan beberapa kisah inspiratif sehingga kami terkadang 

termotivasi. 

Peneliti Apa saja kesulitan pada saat belajar Mata Pelajaran Fiqih ? 

Responden Kesulitanya, ketika diberi pertanyaan dari guru kami terkadang 

kami tidak bisa menjawabnya, masih kurang faham tentang 

penjelasannya jadi sampai meminta guru kami untuk mengulangi 

penjelasannya kembali. 

Peneliti Menurut kalian bagaimana tentang model pembelajaran Inquiri 



 
 

Learning pada Mata Pelajaran Fiqih yang guru kalian terapkan ? 

Responden Sangatlah menarik menurut kami, karena dengan adanya model 

pembelajaran Inquiry Learning kami mendapat pelajaran baru 

yang mana tidak hanya untuk mendengarkan dan mencatat saja, 

malahan menjadikan kami lebih banyak interaksi antar teman 

yang lainnya. 

Peneliti Apa yang membuat kalian termotivasi pada saat mengikuti Mata 

Pelajaran Fiqih ? 

Responden Pada saat mengetahui dan mempelajarinya jadi kita termotivasi 

merasa terbimbing dalam menjalankan ibadah kami yang 

sebelumnya kami tidak tahu. 

Peneiliti Menurut kamu, apakah model pembelajaran Inquiry Learning 

dapat meningkatkan keaktifan kalian dalam memecahkan suatu 

masalah ? 

Responden Manurut kami iya, yang tadinya kami hanya bisa berpendapat 

sedikit, dengan diberikannya model pembelajaran Inquiry 

Learning dari semua teman-teman kami pun demikian, yang 

tadiny ada yang mengantuk, merasa bosan menjadi kembali 

seperti semula karena diberikan pertanyaan yang dicari dengan 

kelompok otomatis kami merasa lebih aktif . 

Peneliti Apakah Kalian merasa puas belajar Mata Pelajaran Fiqih dengan 

Model Pembelajaran Inquiry Learning ? 

Responden Ya cukup puas, kami melihat teman-teman kami pun 

merasakannya kita merasa diberi tantangan bertanggung jawab 

atas jawaban yami cari pada saat di mencari jawaban dari 

permaslahan yang diberikan guru kami. 

Peneliti Apa harapan kamu kedepannya mengenai Belajar pada Mata 

Pelajaran Fiqih? 

Responden Untuk kedepannya semoga kami  dapat mempelajarainya 

kembali atau menthalaih dengan maengamalkannya untuk diri 

sendiri dan bermanfaat untuk yang lainnya juga. 

 

 

  



 
 

Judul  : 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 

Bagi :  Guru Senior  

Nama  :  Ikha Fatikha  

Lembaga  :  Madrasah Mu’allimat Salafiyah 

Tanggal :  Kamis / 21 Februari 2019 

Kode :  P. (Peneliti) 

  R. (Responden) 

 

Peneliti  Bagaimana Urgensi Mata Pelajaraan Fiqih? 

Responden Mata pelajaran Fiqih menurut saya suatu ilmu yang 

mempelajari tentang suatu pakerjaan umat muslim dengan 

hukum wajib, sunnah, mubah, maksruh haram ketika 

melakukannya.  

Peneliti Bagaimana proses belajar mengajar  Mapel Fiqih di Madrasah 

Mu’allimat Salafiyah ? 

Responden Prosesnya sebelum masuk pada materi pertama pembacaan 

makna dengan bahasa jawa, lalu diartikan dengan bahasa 

Indonesia kemudian baru lah di jelaskan dari setiap katanya. 

Peneliti kendala apa saja yang sering ibu temui saat pelajaran 

berlangsung ? 

Responden Kendala yang sering melihat kadang para siswa yang ngantuk, 

sehingga saya merasa penjelasan yang saya sampaikan 

ditakutkan kurang memahamkan. Makanya sering diselingi 

pertanyaan,dan cerita inspiratif,untuk menggugah semangat 

para siswa. 

Peneliti Menurut ibu, Seberapa pentingnya Motivasi belajar Siswa? 

Responden Penting,  karena motivasi dapat memberikan gambaran kepada 

para siswi agar menjadi seseorang yang bermanfaat bagi 

dirinya sendiri dan masyarakat nantinya. 

Peneliti Bagaimana implementasi model pembelajaran Inquiry Learning 

di Madrasah Mu’allimat Salafiyah? 

Responden implementasi model pembelajaran Inquiry Learning di 

Madrasah Mu’allimat Salafiyahyaitu suatu model pembelajaran 

yang menyuguhkan kepada peserta didik dengan model teka teki 

untuk memecahkan suatu masalah sendiri dengan bentuk 



 
 

mencari jawaban sendiri, mengumpulkan data yang didapat, 

merumuskan masalahdan menyimpulkannya.hal ini sebagai 

bentuk pengajaran yang dipakai di Madrasah Mu’allimat 

Salafiyah dalam membimbing para peserta didiknya dalam 

belajar dengan mudah dipahami dan dicerna dengan baik, tidak 

cukup dengan hanya mempelajarinya saja dan sebagai bentuyk 

perhatian para guru untuk berinovasi dalam mengajarkan mata 

pelajaran Fiqih 

Peneliti Bagaimana keadaan Siswa di Madrasah Mu’allimat Salafiyah? 

Responden Semua para siswa di Madrasah Mu’allimat Salafiyah 

merupakan seorang santri yang bermukim di Pondok Pesantren 

Putri Aris yang mana mereka datang dari daerah yang 

berbeda-beda, dari bagian barat yaitu  DKI Jakarta, Jawa 

Barat, yang bagian tengah dari Jawa tengah sendiri, ada juga 

yang dari luar jawa seperti Sumatra, dan Riau.dan seorang 

siswi yang dituntut untuk belajar dengan mengikuti yang yang 

ada. 

Peneliti Bagaimana keadaan Ustadz dan Ustadzah di Madrasah 

Mu’allimat Salafiyah? 

Responden Para Ustadz dan Ustadzah di Madrasah Mu’allimat Salafiyah 

juga sma denga para siswa yakni mereka berasal dari daerah 

yang berbeda.mereka dituntut unukt mengabdikan diri untuk 

membimbing peserta didik dengan penuh kasih dan diharuskan 

mengikuti aturan yang diberikan Kepala Madrasah  

Peneliti Bagaimana pengalaman Ibu selama mengajar di Madrasah 

Mu’allimat Salafiyah ini ? 

Responden Pengalaman saya selama belajar mengajar di Madrasah 

Mu’allimat Salafiyah ini merasakan begitu kenyamanan 

tersendiri dari yang tadinya saya tidak tahu sekarang menjadi 

tahu, dan memberikan pengalaman buat saya sebelum nantinya 

terjun ke masyarakat sekitar. 

 

  



 
 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Kondisi  umum Madrasah Mu’allimat Salafiyah Saribaru Kaliwungu Kendal. 

2. Kegiatan belajar mengajar di Madrasah Mu’allimat Salafiyah Saribaru 

Kaliwungu Kendal 

3. Sarana Prasana di Madrasah Mu’allimat Salafiyah Salafiyah Saribaru 

Kaliwungu Kendal. 

4. Keadaan guru dalam proses belajar mengajar di Madrasah Mu’allimat 

Salafiyah Saribaru Kaliwungu Kendal. 

5. Keadaan Siswi dalam proses belajar di Madrasah Mu’allimat Salafiyah 

Saribaru Kaliwungu Kendal. 

6. Keadaan Guru pengampu dan siswi dalam proses belajar mengajar Mata 

Pelajaran Fiqih dengan Model Pembelajaran Inquiry Learning. 

 

  



 
 

DAFTAR GAMBAR PENELITIAN 

 

Gambar 1 

Gedung Madrasah Mu’allimat Salafiyah Saribaru Kaliwungu Kendal 

 
 
 
 

 
 

  



 
 

Gambar 2 

Aula ruangan Sekolah dan Kamar  

 
 
 

Gambar 3 

Mading Madrasah Mu’allimat Salafiyah 

 
 

 

  



 
 

Gambar 4 

UstadzdanUstadzah Madrasah Mu’allimatSalafiyah 

 
 

 

 
 

 

 

  



 
 

Gambar 5 

 

Wawancara dengan Ustadzah Ikha Fatikha  

selaku Guru Senior di Madrasah Mu’allimat Salafiyah 

 

 

Wawancara bersama Ustadzah Aliatuz Zuhro  

sebagai Pengampu Mata Pelajaran Fiqih 

 

 

Wawancara dengan Ustadzah Iffah Nihayati  

selaku Guru Pengampu Mata Pelajaran Fiqih 



 
 

 

Wawancara dengan Fiki Fitriani, Nadia Mustafida, dan Anisa Indriani 

selaku Siswa Kelas X di Madrasah Aliyah Mu’allimat Salafiyah 

 

Gambar 6 

 

Kegiatan belajar mengajar Mata Pelajaran Fiqih di ruang kelas 

 

 

Kegiatan Pembelajaran Mata Pelajaran Fiqih dengan menggunakan  

Media Gambar (oleh Ustadzah Iffah Nihayati ) 



 
 

Kegiatan belajar mengajar saat implementasi model pembelajaran Inquiry  

Learning pada Mata Pelajaran Fiqih di Kelas X 

 
 

 

Kegiatan Siswa pada saat mempraktikan Tata cara Wudlu 

 

 

Kegiatan Siswa pada saat mempraktikan Tata cara Tayamum  

dengan bedak sebagai ganti dari debu 



 
 

 

Kegiatan Siswa pada saat mempraktikan Tata cara Jual Beli di sebuah 

Toko Kitab dan Alat Tulis 

 

 

Foto bersama dengan Kepala Madrasah Madrasah Mu’allimat Salafiyah yaitu 

K.H. Ahmad Fauzi Shodaqoh 
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