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ABSTRAK 

M. Fatkhurrohman, NIM 19200011008. M.A : Implementasi  Model 

Pembelajaran Cognitive Style Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Pada Mata 

Pelajaran Fiqih Siswa Kelas XI di MA Taqwal Ilah Semarang: Program 

Magister Pendidikan Agama Islam UNWAHAS tahun 2021.  

 

Kata kunci: Cognitive Style, Motivasi belajar, Mata Pelajaran Fiqih 

 

Keberhasilan pendidik dalam proses pembelajaran sangat ditentukan sejauh 

mana ia memahami karakteristik peserta didiknya. Kemampuan pendidik dalam 

hal ini sangat penting yaitu bagaimaan pendidik mampu mengidentifikasi 

karakter-karakter masing-masing individu. Perbedaan karatakter tersebut 

berpengaruh besar terhadap belajar mereka sesuai dengan gaya atau cara 

Â masing-masing yang sudah barang tentu berbeda antara anak yang satu dengan 

yang lainnya. Implikasinya dari karakter peserta didik yang begitu fariatif 

mendorong pendidik menerapkan strategi, model maupun metode pembelajaran 

yang efektif untuk disesuaikan dengan karakter masing-masing anak didik. Dari 

berbagai macam karakter yang dimiliki anak didik tersebut yang tidak kalah 

penting yaitu gaya kognitif dalam belajar. 

Gaya kognitif merupakan salah satu karakter anak didik yang sangat penting 

dan berpengaruh terutama terhadap pencapaian prestasi belajar mereka. Gaya 

kognitif berkaitan dengan bagaimana mereka belajar melalui cara-cara sendiri 

yang melekat dan menjadi kekhasan pada masing-masing individu. Gaya kognitif 

sangat erat kaitannya dengan bagaimana cara menerima dan memproses segala 

informasi khususnya dalam pembelajaran. Berbagai kecenderungan-

kecenderungan dalam belajar mereka dapat didentifikasi dan kemudian 

diklasifikasi apakah anak tersebut termasuk gaya kognitif field Independent 

(berpikir cenderung memiliki kemandirian pandangan) ataukah filed dependent 

(ketergantungan pandangan. 

Selama ini seperti yang nampak di lapangan praktek pendidikan tidak begitu 

memandang penting karateristik peserta didik. Sehingga masih sangat jarang 

pendidik yang memiliki kemampuan dan keterampilan mengungkap dan 

mengetahui berbagai karakteristik peserta didiknya dalam belajar. Yang terpenting 

bagaimana materi yang disampaikan kepada peserta didik dapat dikuasai tanpa 

memperhatikan karakter masing-masing. Sehingga yang terjadi pendidik 

cenderung menyama ratakan karakter masing-masing anak yang begitu bervariasi 

yang berbeda satu dan lainnya. Hal demikian ini dapat diketahui dari strategi, 

model, dan metode pembelajaran yang nampak monoton yang mereka terapkan 

dalam proses pembelajaran. 



 
 

 

Hasil penelitian ini adalah; (1) Desain model pembelajaran cognitive style 

pada mata pelajaran fiqih di MA Taqwal Ilah Semarang adalah  menggunakan 

metode diskusi, guru menyampaikan materi kemudian membagi kelompok yang 

kemudian diskusikian, siswa bebas berfikir dan menuangkang ide pendapat serta 

gagasan sesuai individu masing-masing, selain itu juga menerapkan metode-

metode lain yang bervariasi disesuaikan dengan materinya. (2) Implementasi 

model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih di MA Taqwal Ilah 

Semarang adalah melalui tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi. (3) Implikasi model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran 

fiqih di MA Taqwal Ilah Seamarang adalah memiliki dampak yang sangat baik 

bagi sisiwa. Dampak tersebut adalah siswa termotivasi untuk belajar mata 

pelajaran fiqih yang pada dasarnya di rasa sulit bahkan membosankan serta mudah 

memahami dan menguasai materi yang diajarkan. 

 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

M. Fatkhurrohman  ،NIM 19200011008 . MA:Implementation of Cognitive 

Style Learning Models in Improving Learning Motivation in Fiqh Subjects for 

Class XI Students at MA Taqwal Ilah Semarang: Masters Program in Islamic 

Religious Education UNWAHAS in 2021.  

Keywords : Cognitive Style, Learning Motivation , Fiqh Subjects  

  

The success of educators in the learning process is largely determined by the extent 

to which they understand the characteristics of their students. The ability of educators in 

this case is very important, namely how educators are able to identify the characters of 

each individual. The differences in these characters have a big influence on their learning 

according to their respective styles or ways which of course differ from one child to 

another. The implication is that the varied character of students encourages educators to 

apply effective learning strategies, models and methods to suit the character of each 

student. Of the various kinds of characters possessed by these students, which is no less 

important, namely the cognitive style in learning.  

Cognitive style is one of the students' characters that is very important and especially 

influences their learning achievement. Cognitive style is related to how they learn through 

their own ways that are inherent and unique to each individual. Cognitive style is closely 

related to how to receive and process all information, especially in learning. Various 

tendencies in their learning can be identified and then classified whether the child belongs 

to the field independent cognitive style (thinking tends to have independent views) or 

field dependent (view dependent). 

So far, as seen in the field of educational practice, it is not so important to consider 

the characteristics of students. So it is still very rare for educators who have the ability 

and skills to reveal and know the various characteristics of their students in learning. The 

most important thing is how the material presented to students can be mastered without 

paying attention to their respective characters. So what happens is that educators tend to 

equalize the character of each child, which is so varied that differs from one another. This 

can be seen from the strategies, models, and learning methods that seem monotonous that 

they apply in the learning process. 

The results of this study are; (1) The design of the cognitive style learning model in 

fiqh subjects at MA Taqwal Ilah Semarang is to use the discussion method, the teacher 

presents the material then divides the group which is then discussed, students are free to 

think and express opinions and ideas according to each individual, besides that apply 

other methods that vary according to the material. (2) The implementation of the 

cognitive style learning model in fiqh subjects at MA Taqwal Ilah Semarang is through 

three stages, namely planning, implementation and evaluation. (3) The implication of the 

cognitive style learning model on fiqh subjects at MA Taqwal Ilah Seamarang is that it 

has a very good impact on students . The impact is that students are motivated to learn 

fiqh subjects which are basically difficult and even boring and easy to understand and 

master the material being taught.  

  

 
  



 
 

 

   الملخص

19200011008محمد فتخرون ، نيم   ماجستير: تنفيذ نماذج التعلم باألسلوب المعرفي في تحسين الدافع التعلمي في   .

الحادي عشر في الفصل  الفقهية لطالب  التربية   :MA Taqwal Ilah Semarang المواد  في  الماجستير  برنامج 

2021في عام  UNWAHAS الدينية اإلسالمية .  

دوافع التعلم ، المواد الفقهية اَلسلوب المعرفي ،  :الكلمات المفتاحية   

  

تعد   .يتم تحديد نجاح المعلمين في عملية التعلم إلى حد كبير من خالل مدى فهمهم لخصائص طالبهم

أي    ، للغاية  مهًما  أمًرا  الحالة  هذه  في  المربين  على  قدرة  التعرف  من  التوعية  اختصاصيو  يتمكن  كيف 

االختالفات في هذه الشخصيات لها تأثير كبير على تعلمهم وفقًا َلساليب كل منهم أو   .شخصيات كل فرد

المعنى الضمني هو أن الطابع المتنوع للطالب يشجع المعلمين   .الطرق التي تختلف بالطبع من طفل إلى آخر

ونما استراتيجيات  تطبيق  طالبعلى  كل  شخصية  لتناسب  فعالة  تعلم  وأساليب  ذج  أنواع   . مختلف  من 

  .الشخصيات التي يمتلكها هؤالء الطالب والتي ال تقل أهمية عن اَلسلوب المعرفي في التعلم

 .يعد اَلسلوب المعرفي أحد شخصيات الطالب المهمة جدًا ويؤثر بشكل خاص على تحصيلهم التعليمي

بكي  المعرفي  اَلسلوب  فرديرتبط  لكل  نوعها  من  والفريدة  المتأصلة  الخاصة  من خالل طرقهم  تعلمهم  فية  . 

التعلم في  ، ال سيما  المعلومات  تلقي ومعالجة جميع  بكيفية  وثيقًا  ارتباًطا  المعرفي  اَلسلوب  يمكن   .يرتبط 

إلى   ينتمي  الطفل  كان  إذا  ما  تصنيف  ثم  ومن  تعلمهم  في  المختلفة  الميول  مستقل الالمعرفي  المجال  تحديد 
يعتمد على المجال )التفكير يميل إلى أن يكون له وجهات نظر مستقلة( أو   .(يعتمد على العرض)

 .حتى اآلن ، كما هو واضح في مجال الممارسة التعليمية ، ليس من المهم مراعاة خصائص الطالب

أن والمهارات  القدرة  يمتلكون  الذين  للمعلمين  بالنسبة  جدًا  النادر  من  يزال  ال  ويعرفوا   لذلك  يكشفوا 

أهم شيء هو كيف يمكن إتقان المواد المقدمة للطالب دون االلتفات   .الخصائص المختلفة لطالبهم في التعلم

إلى مساواة شخصية كل طفل ، وهي   .إلى شخصياتهم التوعية يميلون  إذن ما يحدث هو أن اختصاصيي 

البعض بعضها  تختلف عن  جدًا  متنوعة  ذلك م .شخصية  والنماذج  يمكن مالحظة  االستراتيجيات  ن خالل 

 .وطرق التعلم التي تبدو رتيبة والتي يتم تطبيقها في عملية التعلم

 MA Taqwal تصميم نموذج تعلم النمط المعرفي في المواد الفقهية في (1) :نتائج هذه الدراسة هي

Ilah Semarang عة التي تتم مناقشتها بعد  هو استخدام طريقة المناقشة ، يقدم المعلم المادة ثم يقسم المجمو

ذلك ، ويكون للطالب حرية التفكير والتعبير عن اآلراء واَلفكار حسب كل فرد ، إلى جانب تطبيق طرق  

المادة حسب  تختلف  في (2) .أخرى  الفقهية  المواد  في  المعرفي  باَلسلوب  التعلم  نموذج  تنفيذ   MA يتم 

Taqwal Ilah Semarang تخطيط والتنفيذ والتقييممن خالل ثالث مراحل ، وهي ال إن تأثير نموذج   (3) .

هو أنه له تأثير جيد   MA Taqwal Ilah Seamarang التعلم باَلسلوب المعرفي على المواد الفقهية في

التأثير هو أن الطالب لديهم الدافع لتعلم المواد الفقهية التي هي في اَلساس صعبة وحتى  .جدًا على الطالب  

قان المواد التي يتم تدريسهامملة وسهلة الفهم وإت .  

  

  



 
 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 

dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 

A. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak Dilambangkan Tidak Dilambangkan ا  

 - Ba’ B ب

 - Ta’ T ت

 Śa’ Ś S (dengan titik di atas) ث

 - Jim J ج

 Ḥa’ H H (dengan titik di bawah) ح

 - Kha’ Kh خ

 - Dal D د

 Żal Ż Z (dengan titik di atas) ذ

 - Ra R ر

 - Zai Z ز 

 - Sin S س

 - Syin Sy ش

 Ṣad Ṣ S (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad Ḍ D (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa Ṭ T (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa Ẓ Z (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع 

 - Gain G غ 

 - Fa’ F ف

 - Qaf Q ق



 
 

 

 - Kaf K ك

 - Lam L ل

 - Mim M م 

 - Nun N ن

 - Wawu W و

 Hamzah - Apostrof ء

 - Ya Y ي

 

B. Vokal 

Tanda Nama Huruf 

Latin 

Nama Contoh Ditulis 

 
 
ٙ---- Fathah A A ُمِنَر 

 

  ٙ--- Kasrah I I ُمِنَر 
Munira 

  ٙ--- Dhammah U U ُمِنَر 
 

َ Fathah dan Ya’ Ai a dan i ---ي   يْفر  كر
Kaifa 

ْولرَ Kasrah I I ---  و  هر
Haula 

 

C. Maddah (vokal panjang) 

Fathah + Alif, ditulis ā 
Contoh َالر  ditulis Sᾱlaَسر

Fathah + Alif maksur ditulis ā 
Contoh َ رْسعر  ditulis Yas’ᾱَي

Kasrah + Yā’ mati ditulis i 
Contoh ِيْد  Majidََمر

Dammah + Wau mati ditulis u 
Contoh َُقْوُل  ditulis Yaqulu ير

 

D. Ta’ Marbuthah 

 هِبرةَ 
Ditulis hibah (bila dimatikan) 

 ِجْزيرةَ 
an)kjizyah (bila dimatiDitulis  

 



 
 

 

  

ةَُ  هللا نِْعمر
Ditulis ni’matullah (bila dihidupkan) 

 

E. Syaddah (Tasydid) 

َة  ِعدَّ
Ditulis ‘iddah 

 

F. Kata Sandang Alif + Lam 

 ارلرَُّجُلَ
Ditulis al-rajulu 

ْمُسَ  ارلشَّ
Ditulis Al-Syamsu 

 

G. Hamzah 

يْئَ ََ  شر
ditulis syai’un 

ُخذََُ
ْ
 ترأ

Ditulis ta’khudzu 

 اُِمْرةَُ
Ditulis umirtu 

 

H. Rangkaian Kata (dapat ditulis menurut bunyi atau terpisah). 

نَّةَِ  ارْهُلَالسُّ
ditulis ahlussunnah atau ahl al-sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada dasar yang diselenggarakan bertujuan untuk 

Mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan 

keterampilan dasar, yang merupakan perluasan dan peningkatan pengetahuan 

serta keterampilan yang telah diperoleh dan diperlukan untuk hidup dalam 

masyarakat serta mempersiapkan peseta didik yang memenuhi persyaratan 

untuk mengikuti pendidikan wajib belajar pendidikan menengah atas 

(SMA/MA). Madrasah Aliyah diperkenalkan untuk menumbuhkan dan 

memupuk kreativitas dalam mendayagunakan sumber daya alam yang 

tersedia dan pengenalan penciptaan Allah SWT. Dengan demikian diharapkan 

mampu membentuk peserta didik harus menghasilkan sumber daya manusia 

yang berkualitas. 

Menurut Malik Fadjar : ” Madrasah yang bervisi kualitas selalu 

memperbaharui ke arah pengembangan, dengan tetap tidak melupakan 

kesiapan fisik dan non fisik yang ada ” (Fadjar, 1998) Misalnya dari segi fisik 

berupa kesiapan gedung, ruangan dan fasilitas yang benar-benar berdasarkan 

konsep tata ruang dan pemanfatannya, sedangkan dari non fisik berupa 

pembaharuan berbagai segi dari manajemen, materi, sampai pada operasional, 

termasuk yang berhubungan dengan pengelolaan pembelajaran.  
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Menurut Sardiman motivasi belajar dorongan yang ada dari dalam diri 

siswa, motivasi belajar pada diri siswa perlu diperkuatkan terus menerus. 

Dengan tujuan agar siswa memiliki motivasi belajar yang kuat, sehingga hasil 

belajar yang diraihnya dapat optimal. (Sardiman, 2007: 73)  

Dimyati dan Mudjiono, mengungkapkan motivasi belajar siswa dapat 

menjadi lemah. Lemahnya motivasi atau tiadanya motivasi belajar akan 

melemahkan kegiatan, sehingga mutu prestasi belajar akan rendah. (Dimyati 

& Mudjiono, 2009) karena itu, motivasi belajar pada diri siswa perlu 

diperkuat terus-menerus. Agar siswa memiliki motivasi balajar yang kuat, 

pada tempatnya di ciptakan suasana belajar yang menggembirakan. Motivasi 

belajar yang dimiliki siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran sangat 

berperan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran 

tertentu. Siswa yang bermotivasi tinggi dalam belajar memungkinkan akan 

memperoleh hasil belajar yang tinggi pula, artinya semakin tinggi 

motivasinya, semakin intensitas usaha dan upaya dilakukan, maka semakin 

tinggi prestasi belajar yang diperolehnya. 

Salah satu aspek dalam pencapaian tujuan pendidikan yang berkualitas 

sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran karena motivasi merupakan 

suatu pendorong yang dapat mengubah energi dalam peserta didik ke dalam 

bentuk suatu kegiatan nyata untuk mencapai tujuan tertentu dalam 

pembelajaran. Peserta didik yang tidak memiliki motivasi dalam belajar tentu 

tidak dapat melakukan pembelajaran dengan baik.  
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Kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran siswa dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut muncul karena setiap 

individu memiliki perbedaan. Dimensi-dimensi perbedaan individu adalah 

inteligensi, kemampuan berpikir logis, kreativitas, gaya kognitif, kepribadian, 

nilai, sikap, dan minat. Salah satu karakteristik pembelajar yang penting 

untuk diketahui dan diperhatikan oleh pendidik adalah gaya kognitif. Gaya 

kognitif (cognitive style) merupakan cara siswa yang khas dalam belajar, baik 

yang berkaitan dengan cara penerimaan dan pengolahan informasi, sikap 

terhadap informasi, maupun kebiasaan yang berhubungan dengan lingkungan 

belajar. (Uno, 2008: 185) 

Menurut Shirley dan Anita menyatakan bahwa gaya kognitif 

merupakan karakteristik individu dalam berpikir, merasakan, mengingat, 

memecahkan masalah, dan membuat keputusan. (Uno, 2008: 186) Gaya 

kognitif (cognitive style) siswa sangat penting peranannya dalam 

meningkatkan kebermaknaan pembelajaran yang optimal, oleh sebab itu gaya 

kognitif (cognitive style) siswa perlu dipertimbangkan dalam setiap 

pembelajaran, terutama sekali dalam pembelajaran fiqih. Gaya kognitif 

(cognitive style) pada dasar yang membedakan antara individu selama mereka 

berinteraksi dengan unsur-unsur dari situasi, dan juga merupakan pendekatan 

penting untuk memahami dan secara pribadi.  

Pendekatan proses belajar siswa dalam memperoleh, menyimpan serta 

menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran memiliki cara 
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yang berbeda. Setiap siswa memiliki cara sendiri yang disukainya dalam 

menyusun apa yang dilihat, diingat dan dipikirkannya. Perbedaan antar 

pribadi siswa yang menetap dalam cara menyusun dan mengolah informasi 

serta pengalaman dikenal dengan gaya kognitif. Gaya kognitif mempengaruhi 

pilihan siswa dalam bidang akdemik, kelanjutan perkembangan akademik, 

bagaimana siswa mempelajari materi fiqih dengan menyenangkan serta 

bagaimana siswa dan guru berinteraksi di kelas dalam proses pembelajaran 

fiqih. Gaya kognitif sebagai perilaku belajar, pilihan atau strategi yang secara 

stabil menentukan cara siswa dalam menerima, mengingat, berpikir dan 

memecahkan masalah pembelajaran fiqih. Dalam mencapai kompetensi 

belajar fiqih, gaya kognitif siswa perlu diketahui pada awal permulaan 

pembelajaran, karena semua faktor yang mempengaruhi pembelajaran 

bergerak secara dinamis dalam mencapai kompetensi belajar yang 

diharapkan. 

MA Taqwal Ilah Semarang merupakan lembaga pendidikan Islam 

yang didalam kurikulumnya memusatkan mata pelajaran umum dan agama 

mata pelajaran wajib, dan mata pelajaran yang mendukung mata pelajaran 

Agama Islam lainnya, seperti Bahasa Arab, Al-qur’an-Hadits, Fiqih, Akidah 

Akhlak, dan lain-lain. Sebagai lembaga pendidikan Islam sudah tentu 

mengharapkan para siswa / siswinya mampu menguasai semua mata pelajaran 

di ajarkan di Madrasah. Di dalam kurikulum tersebut dinyatakan bahwa mata 

pelajaran agama Islam merupakan mata pelajaran yang berfungsi untuk 

memberikan pengetahuan tentang agama, mengembangkan ketaatan 
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beragama, wawasan dan kesadaran beragama dalam kaitan dengan 

pemanfaatannya bagi kehidupan sehari-hari.  

MA Taqwal Ilah pada awalnya masih memberlakukan 

pembelajaran konvensional, yakni pembelajaran yang penyampaian 

materinya diuraikan oleh guru dengan media pembelajaran yang standar 

menggunakan buku cetak. Atau bisa disebut dengan pembelajaran 

menggunakan metode ceramah. Menurut (Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan 

Zain, 2010: 97) Pembelajaran Fikih merupakan salah satu pembelajaran yang 

memiliki karakteristik materi yang cukup padat dan penuh ketelitian, karena 

ini menyangkut akidah seorang muslim dalam menjalankan amalan-amalan 

dalam beribadah. Selain itu, para siswa juga menganggap pembelajaran ini 

cukup sulit dipahami dan harus disertai hafalan, karena banyak materi yang 

bersifat abstrak dan teoritis. 

Adanya unsur di atas akan berkaitan dengan tingkat kegiatan belajar 

yang dilakukan oleh siswa. Siswa yang memiliki motivasi tinggi dan sikap 

yang positif akan memiliki tingkat kegiatan belajar yang berbeda dengan 

siswa yang memiliki motivasi rendah dan sikap negatif. Dengan demikian 

adanya motivasi belajar yang kuat dalam diri siswa diduga dapat 

mempengaruhi hasil belajar. Kemudian guru mengarahkan motivasi yang 

tinggi agar memiliki tingkat kegiatan belajar yang diharapkan dan memenuhi 

hasil belajar siswa yang berkualitas. Dengan demikian adanya motivasi 

belajar yang kuat dalam diri anak diduga dapat mempengaruhi hasil belajar. 
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Salah satu metode pembelajaran studi fiqih yang diajarkan di MA 

Taqwal Ilah adalah dengan metode konvensional. Menurut Djamarah (1996), 

metode pembelajaran konvensional adalah metode pembelajaran tradisional 

atau disebut juga dengan metode ceramah, karena sejak dulu metode ini telah 

dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik 

dalam proses belajar dan pembelajaran. Dalam pembelajaran sejarah metode 

konvensional ditandai dengan ceramah yang diiringi dengan penjelasan serta 

pembagian tugas dan latihan. Dengan menggunakan metode konvensional 

yang selama ini di terapkan di MA Taqwal Ilah di rasa kurang efektif untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa, siswa lebih cenderung pasif dalam 

menerima materi pembelajaran sehingga berpengaruh terhadap motivasi 

siswa. 

Melihat fenomena tersebut, peneliti berinisiatif untuk mengangkat 

judul ”Implementasi metode pembelajaran cognitive Style dalam 

meningkatkan motivasi belajar pada mata pelajaran fiqih siswa kelas XI di 

MA Taqwal Ilah Semarang”, yang di harapkan nantinya dapat meningkatkan 

motivasi belajar pada mata pelajaran fiqih. 

 

B. Rumusan Masalah 

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai 

dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar 

fokus. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan dalam penelitian ini, tidak 
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melebar dari apa yang dikehendaki. Berdasarkan latar belakang yang telah di 

sampaikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana model pembelajaran Cognitive style pada mata pelajaran 

fiqih siswa kelas XI MA Taqwal Ilah Semarang? 

2. Bagaimana Implementasi model pembelajaran Cognitive style pada mata 

pelajaran fiqih siswa kelas XI MA Taqwal Ilah Semarang? 

3. Bagaimana Implikasi model pembelajaran Cognitive style pada mata 

pelajaran fiqih siswa kelas XI MA Taqwal Ilah Semarang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan manfaat yang 

ingin dicapai dengan selesainya penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis model pembelajaran Cognitive 

style dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

fiqih siswa kelas XI MA Taqwal Ilah Semarang. 

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi model 

pembelajaran Cognitive style dalam meningkatkan motivasi belajar siswa 

pada mata pelajaran fiqih siswa kelas XI MA Taqwal Ilah Semarang. 

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implikasi model pembelajaran 

Cognitive style dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran fiqih siswa kelas XI MA Taqwal Ilah Semarang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh penentu kebijakan 

pendidikan dalam rangka meningkatkan hasil belajar studi fiqih. Kegunaan 

atau manfaat tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat diaktualkan, melengkapi dan 

memperluas khasanah teorinya yang sudah diperoleh melalui penelitian 

lain sebelum dan selanjutnya. 

Memberikan peluang untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan 

mendalam tentang hal yang sama dengan menggunakan teori-teori 

lainnya yang belum digunakan dalam penelitian ini. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Institusi  

Diharapkan dapat memberikan masukan yang positif bagi 

institusi pendidikan terutama para pendidik dalam proses 

pembelajaran dan melakukan evaluasi prestatasi belajar pada siswa. 

b. Bagi Peneliti  

Dapat menambah wawasan peneliti dalam melakukan 

evaluasi hasil belajar dan mengetahui beberapa faktor yang 

berhubungan dengan hasil belajar.  
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c. Bagi Orang Tua Siswa  

Diharapkan orang tua bisa mempraktekkan usaha motivasi 

membina dengan cara lebih memperhatikan seluruh faktor internal 

psikologi anaknya karena hal itu ternyata mempunyai pengaruh 

cukup besar dalam upaya meningkatkan hasil belajar. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk melaksanakan 

penelitian atauresearch yaitu usaha untuk menemukan, mengembangkan, 

menguji kebenaran suatu pengetahuan yang digunakan dengan metode-

metode ilmiah (Syarifuddin Azwar, 1999: 49). 

 

1. Desain Penelitian 

Menurut  jenisnya  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan,  

yakni suatu penelitian yang bertujuan melaksanakan studi yang 

mendalam mengenai sesuatu unit sosial sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan gambaran yang terorganisir dengan baik dan lengkap 

mengenai unit sosial tersebut (Syarifuddin Azwar, 1999: 8).  Sehingga 

dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. 

Artinya, penulis menganalisis dan menggambarkan penelitian secara 

obyektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat. Sedangkan 

penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan 

kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan 
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sistematis. Dalam penelitian ini mereka melakukan eksplorasi, 

menggambarkan dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan 

memprediksi  terhadap  suatu  gejala  yang  berlaku  atas  dasar  data  

yang diperoleh di lapangan (Sukardi, 2009: 14).  

Menurut M. Subana dan Sudrajat (2001: 15) penelitian kualitatif 

bersifat deskriptif karena data yang dianalisis tidak untuk menerima atau  

menolak  hipotesis (jika ada), melainkan  hasil  analisis  itu  berupa  

deskriptif  dari  gejala-gejala  yang diamati.  Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif deskriptif karena melalui pengamatan partisipatif 

dengan tujuan untuk menggambarkan apa adanya dan mengungkap 

peristiwa dan aktivitas yang dilakukan berkaitan dengan ke sesuaian 

model pembelajaran kognitife style dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran fiqih siswa kelas XI di MA Taqwal Ilah 

Semarang. 

Untuk mendukung proses analisis tersebut, maka data yang 

diperoleh harus lengkap dan menyeluruh dalam latar lingkungan. Oleh 

karena itu, apabila kesimpulan dirasakan kurang mantap atas dasar 

pengamatan pertama (terdahulu), peneliti kembali mengumpulkan data 

untuk menyempurnakan hasil berdasar temuan yang lebih mantap lagi. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan 

penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu untuk menjelaskan 
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aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati, menjelaskan 

karakteristik fenomena atau masalah yang ada. Pada umumnya, 

penelitian deskriptif tidak menggunakan hipotesis (non hipotesis) 

sehingga dalam penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis (Hasan 

Langgulung, 1998: 305). Pelaksanaan penelitian ini dan kajiannya 

didasarkan pada proses pencarian data secara lengkap. Untuk selanjutnya 

data tersebut disajikan secara deskriptif. 

 

2. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi 

kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang 

relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong, 2010: 7). Pembatasan 

dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat 

kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. 

Penelitian ini akan difokuskan pada "implementasi model pembelajaran 

kognitife style dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran fiqih siswa kelas XI di MA Taqwal Ilah Semarang ". 

 

3. Sumber Data 

Sumber data penelitian di peroleh dari duasumber yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

Menurut Suharsimi Arikunto (2003: 22) data primer adalah 

data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, 
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gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat 

dipercaya, yakni subjek penelitan atau informan yang berkenaan 

dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden 

secara langsung.Sumber data utama diperoleh dari kepala  madrasah, 

guru, dan siswa. 

b. Sumber Data Sekunder 

Menurut Suharsimi Arikunto (2003: 22) data sekunder adalah 

data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang 

data primer.Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang 

dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka.Dapat dikatakan data 

sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, 

catatan, foto dan lain-lain. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 

tentang implementasi model pembelajaran kognitife style dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran fiqih siswa 

kelas XI di MA Taqwal Ilah Semarang adalah: 

a. Observasi 

Menurut Sugiyono (2006: 172) observasi digunakan bila objek 

penelitian bersifat perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, 

respon kecil. Sedangkan menurut John W. Creswell (2010: 624) 

observasi adalah proses pengumpulan informasi dengan mengamati 
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manusia maupun tempat yang menjadi lokasi penelitian. Dengan 

demikian, observasi merupakan teknik pengumpulan data atau 

mengumpulkan informasi dengan cara pengamatan dan pencatatan 

terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. 

Ada dua bentuk observasi dalam penelitian kualitatif, yaitu 

observasi partisipan dan observasi non-partisipan.Dari kedua bentuk 

observasi itulah peneliti gunakan sebagai teknik pengumpul data. 

Observasi partisipan, yaitu observasi yang dilakukan dimana peneliti 

aktif menjadi bagian dari medan yang diobservasi (Mahmud, 2011: 

169). Sedangkan observasi non-partisipan adalah observasi yang 

dilakukan dimana peneliti tidak aktif menjadi bagian dari medan 

yang diobservasi, hanya sebagai observer murni (Margono, 2004: 

162). 

Karena penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian 

kualitatif, maka observasi yang penulis lakukan adalah observasi 

partisipan.Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan 

data menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa penulis 

sedang melakukan penelitian (Sugiyono, 2010: 403).Adapun alasan 

menggunakan cara tersebut ialah agar dapat memperoleh data 

melalui pengamatan  langsung pada objek yang  dituju yaitu siswa 

kelas XI MA Taqal Ilah Semarang. Metode observasi ini merupakan 

metode penelitian lapangan yang di dasarkan untuk mendapatkan 
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data interview dan data dokumentasi.  Adapun Patton (2009: 254) 

lebih lanjut menjelaskan, manfaat observasi adalah sebagai berikut, 

1) Dengan observasi dilapangan peneliti akan  lebih mampu 

memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial. Jadi 

akan dapat di peroleh pandangan yang holistik atau menyeluruh. 

2) Dengan observasi maka akan diperoleh pengalaman langsung, 

sehingga memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan 

induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan 

sebelumnya. 

3) Dengan observasi, peneliti  dapat melihat hal-hal  yang kurang 

tidak diamati orang lain, khususnya orang yang berada dalam 

lingkungan itu, karena telah  dianggap biasa dan karena itu tidak 

akan terungkap dalam wawancara. 

b. Wawancara 

Dalam teknik pengumpulan menggunakan wawancara hampir 

sama dengan kuesioner. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi 3 

kelompok yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, 

dan wawancara mendalam (in-depthinterview). Namun disini peneliti 

memilih melakukan wawancara mendalam, ini bertujuan untuk 

mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi 

pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi (Sulistyo, 2006: 173). 

Menurut Sulistyo (2006: 180) mengatakan bahwa peneliti 

harus memperhatikan cara-cara yang benar dalam melakukan 
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wawancara, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1) Pewawancara  hendaknya  menghindarikatayang memilikiarti 

ganda, taksa, atau pun yang bersifat ambiguitas. 

2) Pewawancara menghindari   pertanyaan   panjang   yang   

mengandung banyak pertanyaan khusus. Pertanyaan yang 

panjang hendaknya dipecah menjadi beberapa pertanyaan baru. 

3) Pewawancara hendaknya mengajukan pertanyaan yang konkrit 

dengan acuan waktu dan tempat yang jelas. 

4) Pewawancara seyogyanya mengajukan pertanyaan dalam rangka 

pengalaman konkrit responden. 

5) Pewawancara sebaiknya  menyebutkan semua alternatif yang  

ada atau sama sekali tidak menyebutkan alternatif. 

6) Dalam wawancara mengenai hal yang dapat membuat responden 

marah, malu atau canggung, gunakan kata atau kalimat yang 

dapat memperhalus. 

Nasution (1998: 69) mengemukakan bahwa observasi saja  tak  

memadai dalam penelitian, itu sebabnya observasi harus dilengkapi 

dengan wawancara. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak, 

diantaranya dengan kepala madrasah, guru, dan siswa guna 

memperoleh data penunjang tentang implementasi model 

pembelajaran kognitife style dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran fiqih siswa kelas XI di MA Taqwal Ilah 

Semarang. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah kegiatan penelitian dengan menyelidiki 

benda-benda tertulis, seperti : buku, majalah, dokumen, peraturan, 

notulen rapat, dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2003: 150) 

Dari data yang diperoleh, seluruhnya dikumpulkan dan 

ditafsirkan oleh peneliti. Instrumen sekunder yang dapat membantu 

peneliti yakni foto, catatan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan 

dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data melalui studi 

dokumentasi digunakan untuk melengkapi data dan informasi yang 

diperoleh dari dua teknik terdahulu. 

 

5. Uji Keabsahan Data 

Keabsahan data ini sangat diperlukan untuk menilai kesahihan dan 

kevalidan dari data-data yang diperoleh dalam proses pengumpulan data. 

Moleong menyatakan bahwa keabsahan data merupakan faktor penentu 

dalam penelitian kualitatif dan merupakan konsep yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas) dengan 

menyesuaikan pada tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigmanya 

sendiri. 

Menurut Sugiyono (2006: 367) keabsahan data dapat dilaksanakan 

dengan 4 (empat) kriteria pemeriksanaan yaitu kredibilitas atau derajat 

kepercayaan, keteralihan atau tranferability, kebergantungan atau 

dependability dan kepastian atau confirmability (Objektivitas). 
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Kredibilitas berfungsi untuk menunjukkan tingkat kepercayaan atas 

hasil penemuan penelitian.Kredibilitas dapat menggunakan teknik 

perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, 

pengecekan sejawat, kecakupan referensial, kajian kasus negatif dan 

pengecekan anggota (Sugiyono, 2006: 268). Penelitian ini menggunakan 

tiga teknik pengecekan kredibilitas data yaitu: 

a. Uji Kredibilitas Data 

Dalam uji kredibilitas data, dilakukan melalui: 

1) Perpanjangan Pengamatan 

Menurut Sugiyono (2006: 369) perpanjangan pengamatan 

peneliti akan memungkinkan peningkatan. Perpanjangan 

pengamatan juga meningkatkan derajat kepercayaan data yang 

dikumpulkan. Dalam perpanjangan pengamatan difokuskan 

pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh dimaksudkan 

untuk membangun kepercayaan diri peneliti sendiri. Dalam hal 

ini peneliti melakukan pengamatan secara berulang-ulang sesuai 

dengan kebutuhan dalam penelitian mengenai implementasi 

model pembelajaran kognitife style dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran fiqih siswa kelas XI 

di MA Taqwal Ilah Semarang. 

2) Peningkatan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan 

secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara 
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tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat 

direkam secara pasti dan sistematis (Sugiyono, 2006:370). 

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri–ciri dan 

unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang 

sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal tersebut 

secara rinci. Setelah melakukan perpanjangan pengamatan maka 

peneliti akan secara tekun melakukan pengambilan data di 

lapangan dan peneliti membuat catatan kronologis tentang 

implementasi model pembelajaran kognitife style dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran fiqih 

siswa kelas XI di MA Taqwal Ilah Semarang. 

3) Triangulasi 

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu 

(Sugiyono, 2006: 372). Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu 

untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

Hal ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, karena 

peneliti mengambil data dari beberapa sumber, yaitu dari kepala 

madrasah, guru mata pelajaran Fiqih, dan siswa mengenai 

implementasi model pembelajaran kognitife style dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran fiqih 
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siswa kelas XI di MA Taqwal Ilah Semarang. 

4) Member check 

Menurut Sugiyono (2006: 375) member check merupakan 

proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi 

data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa 

jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh 

pemberi data, yaitu kepala madrasah, guru, dan staf tata usaha 

mengenai implementasi model pembelajaran kognitife style 

dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

fiqih siswa kelas XI di MA Taqwal Ilah Semarang. 

b. Uji Transferability 

Dalam uji transferability menunjukkan adanya derajat 

ketepatan dan sejauh mana suatu hasil penelitian tersebut dapat 

dilanjutkan dan diterapkan (Sugiyono, 2006: 376). Untuk itu, maka 

hasil laporan harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, 

dan dapat dipercaya. 

c. Uji Dependability 

Uji dependability dilaksanakan dengan melakukan audit 

terhadap keseluruhan proses penelitian yang dimulai dari 

menentukan masalah atau fokus penelitian, memasuki lapangan, 

menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji 

keabsahan data sampai membuat kesimpulan penelitian. 
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d. Uji Confirmability 

Menurut Sugiyono (2006: 377) untuk menguji confirmability 

berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang 

dilakukan. Uji confirmability dapat dilaksanakan bersama saat 

melaksanakan uji dependability.Jika hasil penelitian merupakan 

fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian 

tersebut telah memenuhi standar confirmability. 

 

6. Teknik Analisis Data dan Interprestasi 

Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan secara 

sistematis terhadap transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

bahan yang terkumpul untuk meningkatkan pemahaman tentang data 

serta menyajikan apa yang telah ditemukan kepada orang lain (Bogdan 

and Biklen, 1992: 145).Dalam penelitian kualitatif, analisis data yang 

digunakan adalah analisi data induktif. 

Goetz dan Le Compte (1984: 4) mengemukakan “inductive 

researchstarts with examination of a phenomena and then, from 

successive examinations of similar and dissimilar phenomena, develops a 

theory to explain what was studied”. Penelitian induktif dimulai dengan 

pengujian fenomena  dan  kemudian dari pengujian fenomena yang sama 

dan berbeda mengembangkan teori untuk menjelaskan apa yang telah 

dipelajari. Sedangkan Patton (1990: 390) mengemukakan 
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“Inductiveanalysis means that the patterns,themes, and categories of 

analysis come from the data ; they emerge out of the data rather than 

being imposed on them prior to data collection and analysis”.Analisis 

induktif meliputi pola-pola, tema-tema, dan kategori-kategori  analisis 

yang berasal dari data bukan di tentukan sebelum pengumpulan dan 

analisis data. Dengan demikian, analisis data adalah tahapan pembahasan 

terhadap data dan informasi yangt elah terkumpul agar bermakna baik 

berupa pola-pola, tema-tema, maupun kategori. 

Adapun kegiatan yang dilakukan adalah menyusun data 

memasukkannya ke dalam unit-unit secara teratur, mensitesiskannya,  

mencari pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang harus 

dipelajari, dan memutuskan apa yang akan dikemukakan kepada orang  

lain.  Menurut Nasution (1998: 129) langkah-langkah  yang  peneliti  

lakukan  dalam analisis data antara lain: 

a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai 

sumber wawancara, observasi, maupun dokumentasi dan juga foto-

foto kegiatan yang berkaitan dengan implementasi model pembelajaran 

kognitife style dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran fiqih siswa kelas XI di MA Taqwal Ilah Semarang. 

b. Mengadakan reduksi data: data yang diperoleh di lapangan ditulis 

dalam bentuk karangan atau laporan terinci, disusun lebih sistematis, 

ditonjolkan pokok-pokok yang penting dan dibuat susunan yang lebih 

sistematis. 
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c. Display data:  untuk dapat  melihatgambaran gambaran keseluruhan 

atau bagian tertentu dari penelitian diusahakan peneliti membuat tabel 

atau diagram yang berupa pedoman penelitian baik dokumentasi, 

wawancara maupun observasi. Peneliti melihat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) mata pelajaran fiqih.  

d. Membuat kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu 

dengan jalan mengumpulkan fakta-fakta khusus untuk diambil 

kesimpulan yang bersifat umum. Setelah dilakukan reduksi data dan 

penyajian data yang peneliti lakukan kemudian peneliti 

menyimpulkan dari hasil temuan data tentang implementasi model 

pembelajaran kognitife style dalam meningkatkan motivasi siswa pada 

mata pelajaran fiqih siswa kelas XI di MA Taqwal Ilah Semarang. 

 

F. Sistematika Pembahasan Tesis 

1. Bagian Muka 

Padabagian muka memuat: Halaman Judul, Pernyataan, Nota 

Persetujuan Pembimbing, Pengesahan Tesis, Motto dan Persembahan, 

Abstrak, Pedoman Transliterasi, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, 

Daftar Gambar, dan Daftar Lampiran. 

2. Bagian Isi  

Bagian isi memuat 5 (lima) bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub 

bab dengan sistematika sebagai berikut: 
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Bab I : Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang: Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan Tesis. 

Bab II : Kajian Pustaka 

Bab ini berisi tentang: Kajian Riset Terdahulu, Kajian 

Teori terdiri dari Pembelajaran Kognitif, Model Pembelajaran 

Kognitif, Motivasi Belajar, Konsep Motivasi Belajar, 

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 Tahun 2019 

Mata Pelajaran Fiqih dan Kerangka Berpikir.  

Bab III : Paparan Data dan Hasil Penelitian 

Bab ini berisi tentang:A. Gambaran Umum Lokasi 

Penelitian, yang meliputi; Sejarah berdirinya MA Taqwal Ilah 

Semarang, Letak Geografis MA Taqwal Ilah Semarang, Visi, 

Misi, dan Tujuan MA Taqwal Ilah Semarang, Struktur 

Organisasi MA Taqwal Ilah Semarang, Keadaan Guru dan 

karyawan serta siswa MA Taqwal Ilah Semarang, dan Sarana 

dan prasarana MA Taqwal Ilah Semarang, dan B. Hasil 

Penelitian yang meliputi; 1. Model pembelajaran cognitive 

style di MA Taqwal Ilah Semarang 2. Implementasi model 

pembelajaran Cognitive style dalam pembelajaran mata 

pelajaran Fiqih kurikulum di MA Taqwal Ilah Semarang. 3. 
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Implikasi Model pembelajaran cognitive style pada mata 

pelajaran fiqih di MA Taqwal Ilah Semarang. 

Bab IV : Analisis Hasil Penelitian 

Bab ini berisi tentang: A. Analisis Desain model 

pembelajaran cognitive Style dalam meningkatkan motivasi 

belajar pada mata pelajaran fiqih siswa kelas XI di MA 

Taqwal Ilah Semarang B. Analisis Implementasi Model 

pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih dalam 

Pemahaman dan Penguasaan Materi Fiqih di MA Taqwal Ilah 

Semarang C. Analisis Implikasi Model pembelajaran 

cognitive style pada mata pelajaran fiqih dalam Pemahaman 

dan Penguasaan Materi Fiqih di MA Taqwal Ilah Semarang. 

Bab V : Penutup 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi Simpulan 

dan Saran. 

3. Bagian Akhir 

Pada bagian akhir terdiri dari: Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, 

dan Daftar Riwayat Hidup. 
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BAB II 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Kajian Riset Terdahulu 

Dalam penyusunan sebuah tesis, kajian pustaka sangatlah 

penting dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang 

akan dibahas oleh penulis, dan sebelum penulis melakukan langkah 

yang lebih jauh yang berguna untuk memastikan orisinilitas bahwa 

ada beberapa tesis yang menggunakan implementasi model 

pembelajaran kognitife style dan motivasi belajar dalam 

meningkatkan prestasi siswa pada mata pelajaran fiqih siswa kelas XI 

di antaranya adalah: 

1. Penelitian Jean Sarita dan Dian Agustia, meneliti “pengaruh gaya 

kepemimpinan situasional, motivasi kerja dan Locus of control 

terhadap kepuasaan kerja dan prestasi kerja auditor.” Penelitian ini 

untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan situasional, motivasi 

kerja dan Locus of control terhadap kepuasaan kerja dan prestasi kerja 

auditor. Didalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian 

pertama (H) membuktikan bahwa gaya kepemimpinan situasional, 

motivasi kerja dan locus of control berpengaruh terhadap kepuasaan 

kerja auditor. Sedangkan penelitian kedua (H) bahwa gaya 

kepemimpinan, motivasi kerja dan locus of control berpengaruh 

terhadap prestasi kerja auditor. Sedangkan (H) membuktikan bahwa 

kepuasaa kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja auditor. 
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2. Penelitian Tri Achmad Budi Susilo, meneliti “Pengaruh Sikap Siswa 

Pada Matematika Terhadap Hasil Belajar Matematika di SMP  2 

Tanggulangin” . Penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh positif dan signifikan antara sikap siswa pada matematika 

terhadap hasil belajar matematika. Penelitian ini menggunakan metode 

Ex Post Facto, pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data 

menggunakan metode angket dan dokumentasi. Instrumen penelitian 

menggunakan lembar angket dan lembar nilai hasil belajar. Hasil 

penelitian menunjukkan, ada pengaruh positif dan signifikan antara 

sikap siswa pada matematika terhadap hasil belajar matematika 

sebesar 0,475 dan tergolong cukup tinggi dengan koefisien 

determinasi 0,2256, sehingga dapat dikatakan sikap siswa pada 

matematika berpengaruh 22,56% terhadap hasil belajar matematika, 

dan 77,44% dipengaruhi oleh faktor lain. 

3. Penelitian Muhammad Ihda Zulfikar, meneliti “Pengaruh Motivasi 

Kerja dan Kepemimpinan Situasinal Kepala Sekolah terhadap Kinerja 

Guru MA di Kabupaten Brebes”. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui : (1) tingkat motivasi kerja pegawai (2) tingkat 

kepemimpinan situasional (3) tingkat kinerja pegawai (4) pengaruh 

motivasi kerja terhadap kinerja guru, (5) pengaruh kepemimpinan 

situasioal kepala sekolah terhadap kinerja guru, dan (6) pengaruh 

motivasi kerja dan kepemimpinan situasional kepala sekolah terhadap 

kinerja guru. Didalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) 

tingkat motivasi kerja, kepemimpinan situasional kepala sekolah dan 
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kinerja guru rata-rata berkategori sangat baik pada kisaran 78,10%, 

92,20%, 99,20%. (2) motivasi kerja berpengaruh secara positif 

terhadap kinerja guru dengan kontribusi sebesar 7,20%. (3) 

kepemimpinan situasional kepala sekolah berpengaruh secara positif 

terhadap kinerja guru dengan kontribusi sebesar 15,20%, dan (4) 

motivasi kerja dan kepemimpinan situasional kepala sekolah secara 

bersama-sama akan mempengauhi kinerja guru sebesar 17,40% 

selebihnya kinerja guru ditentukan oleh faktor-faktor lain di luar 

penelitian ini. 

4. Penelitian Atti Yudiernawati, dkk, meneliti mengenai “ Pengaruh 

Strategi Pembelajaran dan Gaya Kognitif terhadap Prestasi Belajar 

Aplikasi Proses Keperawatan pada Pembelajaran Klinik 

Keperawatan Fakultas Kedokteran-Universitas Brawijaya” Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh strategi pembelajaran 

(problem based learning vs direct instruction) dan gaya kognitif 

terhadap prestasi belajar aplikasi proses keperawatan pada 

pembelajaran klinik. Dengan rancangan penelitian eksperimen 

semupada subjek mahasiswa Jurusan Keperawatan Malang, melalui 

teknik pengumpulan data berupa tes untuk gaya kognitif dan 

performance assessment untuk prestasi belajar, hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa (1) terdapat perbedaan prestasi belajar antara 

kelompok mahasiswa yang diajarkan dengan strategi PBL dan 

pembelajaran langsung, (2) terdapat perbedaan prestasi belajar pada 

mahasiswa dengan gaya kognitif yang berbeda, dan (3) tidak terdapat 
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interaksi penggunaan strategi pembelajaran dan gaya kognitif 

mahasiswa terhadap prestasi belajar pembelajaran. ( Sama-sama 

mengkaji cognitive style) Perbedaannya kajian fokus pada prestasi 

belajar  aplikasi proses keperawatan. Isi (orisinalitas penelitian) 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh strategi pembelajaran (problem 

based learning vs direct instruction) dan gaya kognitif terhadap 

prestasi belajar aplikasi proses keperawatan pada pembelajaran klinik. 

5. Zulkarnain, 2017. Pengaruh Sikap Siswa Tentang Pembelajaran Fiqih, 

Motivasi Belajar, dan Cognitive Style Terhadap Hasil Belajar Fiqih 

Siswa Kelas VIII di MTs Negeri Wonokromo Bantul Yogyakarta. 

Pendidikan merupakan suatu lembaga pendidikan yang mempunyai 

tugas untuk membentuk manusia berkualitas dalam pengetahuan, 

sikap, maupun keterampilan yang pencapaiannya dilakukan dengan 

terencana, terarah dan sistematis. Keberhasilan di satuan pendidikan 

madrasah Tsanawiyah dalam mengantar peserta didik tidak lepas dari 

aspek-aspek yang terkait di dalamnya. Pendidikan menunjukkan tinggi 

kemajuan bangsa, dan aspek-aspek pendidikan sebagai faktor yang 

sangat menentukan keberhasilan yang akan dicapai pada satuan 

pendidikan. Pada kemudiannya akan menentukan mutu pendidikan 

berkualitas yang maksimal oleh siswa, yaitu hasil belajar dalam 

bentuk kognitif, afektif maupun psikomotor. Tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui: (1) Pengaruh 

sikap siswa tentang pembelajaran fiqih siswa terhadap hasil belajar 

fiqih siswa kelas VIII MTs Negeri Wonokromo. (2) Pengaruh 
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motivasi belajar terhadap hasil belajar pelajaran Fiqih pada siswa 

kelas VIII MTs Negeri Wonokromo. (3) Pengaruh gaya kognitif 

terhadap hasil Belajar pelajaran Fiqih pada siswa Kelas VIII MTs 

Negeri Wonokromo. (4) Pengaruh antara sikap siswa tentang 

pembelajaran fiqih motivasi belajar dan gaya kognitif secara bersama-

sama terhadap hasil belajar pelajaran Fiqih siswa kelas VIII MTs 

Negeri Wonokromo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif dan asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian yang di deskripsikan di atas, 

memang ada tulisan ilmiah yang senada variabelnya dengan tema, 

motivasi belajar dan metode kognitif sehingga dapat saling 

melengkapi satu sama lain, akan tepati terdapat perbedaan dari segi 

obyek penelitiannya dan juga metode yang di gunakan dalam 

penelitian, maka sepanjang pengetahuan peneliti berdasarkan dari 

penelitian sebelumnya, penelitian yang akan dilakukan dapat 

dinyatakan berbeda. Akan tetapi penulis belum menemukan kajian 

secara khusus yang meneliti tentang implementasi model 

pembelajaran cognitive style dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran Fiqih siswa kelas XI di MA Taqwal Ilah 

Semarang. Dengan demikian, penelitian ini sangat penting untuk 

diterapkan kepada siswa dengan proses dan cara penerapan 

pembelajaraan serta pembinaan yang berlanjut sehingga menjadikan 

model pembelajaran kognitif (cognitive style) yang baik untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 
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B. Kajian Teori 

a. Teori Implementasi 

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari 

sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. 

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap 

sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara 

pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, 

implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang 

terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Nurdin Usman, 

2002:70) 

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya 

adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver 

policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada 

kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan 

kebijakan (Purwanto,1991:21) 

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah 

dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal 

dari kata bahasa Inggris Implement yang berarti melaksanakan (E. 

Mulyasa, 2013:56) Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah 

perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara 

tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan 

pelaksana birokrasi yang efektif (Setiawan, Guntur, 2004:39) Bahwa 

dapat disimpulkan implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, 
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bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh 

berdasarkan acuan norma- norma tertentu untuk mencapai tujuan 

kegiatan. Oleh karena itu, impelementasi tidak berdiri sendiri tetapi 

dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi 

kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas 

baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan 

perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang 

diharapkan. 

 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi 

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle 

dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of 

policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). 

Variabel isi kebijakan ini mencangkup: ( Merile S, Grindle 2002 : 21) sejauh 

mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan. 

1) jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai 

contoh, masyarakat di wilayah slumareas lebih suka 

menerima program air bersih atau perlistrikan daripada 

menerima program kredit sepeda motor. 

2) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah 

kebijakan. 

3) Apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel 

lingkungan kebijakan mencakup: 

a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi 
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yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam 

implementasi kebijakan. 

b. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa. 

c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. 

Van Meter dan van Horn menjelaskan bahwa tugas 

implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan 

tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi 

pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Van 

Meter dan Van Horn (dalam buku Winarno), menggolongkan 

kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni, jumlah 

perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut 

tujuan antara pemerentah serta dalam proses implementasi 

berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling 

penting setidaknya dalam dua (2) hal:  

1) Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan 

menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk 

hal ini, perubahan – perubahan inkremental lebih cenderung 

menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-

perubahan drastis (rasional), seperti dikemukakan 

sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada 

pembuatan keputusa secara inkremental pada dasarnya 

merupakan remidial dan diarahkan lebih banyak kepada 

perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata 

sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari 
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masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang 

didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi 

pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang 

terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku 

pembuat kebujakan akan sangat besar. 

2) Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah 

perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang 

efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana 

tidak diharuskan melakukan progenisasi secara derastis. 

Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari 

meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-

struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada. 

 

c. Teori Pembelajaran 

Teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan 

penemuan, didukung oleh data dan argumentasi ( Kamus Besar 

Bahasa Indonesia) Pendidikan Islam sebagai suatu rangkaian proses 

pengembangan potensi kreatifitas peserta didik, dalam pengertiannya 

tidaklah jauh berbeda dengan pengertian pendidikan secara umum 

yang telah kita kenal karena Islam memandang pendidikan itu sebagai 

wujud proses yang dapat membantu pertumbuhan, seluruh unsur 

kepribadian manusia secara seimbang kearah yang positif, maka 

pendidikan islam itu adalah sistem pendidikan dapat memberikan 

kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya yang sesuai 
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dengan cita-cita Islam. Karena nilai-nilai ke-Islam-an telah menjiwai 

dan mewarnai corak kepribadiannya. 

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pengertian pendidikan 

Islam tidaklah jauh berbeda dengan pengertian pendidikan itu sendiri, 

akan tetapi dalam penerapannya pendidikan Islam mengorientasikan 

dirinya sesuai dengan tujuan diturunkannya agama Islam yang tidak 

lain adalah untuk menjadi rahmat alam semesta. Oleh karena itu 

esensi pendidikan Islam itu sendiri adalah esensi dari pada potensi 

dinamis dalam setiap diri manusia itu yang terletak pada 

keimanannya, keyakinan, ilmu pengetahuan, akhlak (moralitas), dan 

pengamalannya. (Fadhil Al- Djali, 1996). Bilamana pendidikan kita 

artikan sebagai latihan mental, moral dan fisik (jasmaniah), yang 

menghasilkan manusia berbudaya tinggi untuk melaksanakan tugas, 

kewajiban, maka pendidikan berarti menumbuhkan kepribadian serta 

menanamkan rasa tanggung jawab. Pendidikan Islam dengan 

sendirinya adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh 

aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah oleh karena 

Islam mempedomani seluruh aspek kehidupan manusia muslim baik 

duniawi maupun ukhrawi. 

Abdurrahman Saleh Abdullah mengatakan bahwa teori dalam 

konteks pendidikan, dapat dipahami dalam dua perspektif, yaitu: 

Pertama, "teori" dipergunakan oleh para pendidik untuk menunjukkan 

hipotesis- hipotesis tertentu dalam rangka membuktikan kebenaran-
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kebenaran melalui ekspresimentasi dan observasi serta berfungsi 

menjelaskan pokok bahasannya. Kedua, "teori" menunjuk kepada 

bentuk asas-asas yang saling berhubungan yang mengacu pada 

petunjuk praktis. Dalam pengertian ini, bukan hanya mencakup 

pemindahan ekspalanasi fenomena yang ada, namun termasuk di 

dalamnya mengontrol atau membangun pengalaman ( Cipta, rineka, 

2005:15) 

Hamzah B. Uno menerangkan bahwa teori merupakan 

seperangkat proposisi yang di dalamnya memuat tentang ide, konsep, 

prosedur, dan prinsip yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang 

saling berhubungan satu sama lainnya dan dapat dipelajari, dianalisis, 

dan diuji serta dibuktikan kebenarannya ( Uno, Hamzah B, 2008:27) 

Pembelajaran secara etimologi berasal dari kata belajar yang 

berarti sebuah proses penambahan bagian demi bagian informasi baru 

terhadap informasi yang telah mereka ketahui dan kuasai sebelumnya 

serta upaya memahami dan memaknainya (Abdul Majid, 2012:107)  

Dengan mendapat awal “pen” dan akhiran “an” sehingga 

terbentuk kata pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai 

sebuah usaha memengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang 

agar mau belajar dengan kehendaknya sendiri ( Abuddin Nata, 

2009:85) Melalui pembelajaran akan terjadi proses pengembangan 

moral keagamaan, aktivitas, dan kreativitas peserta didik melalui 

berbagai interaksi dan pengalaman belajar. 
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Dari defenisi-defenisi yang telah dipaparkan di atas dapat 

dipahami bahwa yang dimaksud dengan teori pembelajaran adalah 

ide/pendapat yang didasarkan pada penelitian tentang usaha 

memengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau 

belajar dengan kehendaknya sendiri sehingga terjadi pengembangan 

moral keagamaan, aktivitas, dan kreativitas peserta didik melalui 

berbagai interaksi dan pengalaman belajar. 

Istilah belajar adalah sebagai upaya perubahan tingkah laku 

dengan serangkaian kegiatan, seperti membaca, mendengar, 

mengamati, meniru dan lain sebagainya. Atau dengan kata lain, 

belajar sebagai kegiatan psikofisik untuk menuju ke perkembangan 

pribadi seutuhnya. Adapun yang dimaksud pembelajaran adalah usaha 

kondusif agar berlangsung kegiatan belajar dan menyangkut transfer 

of knowledge, serta mendidik (Sudirman AM, 2000:53). Dengan 

demikian, belajar dan pembelajaran adalah dua kegiatan yang tidak 

dapat dipisahkan, di mana keduanya merupakan interaksi edukatif 

yang memiliki norma -norma. 

Istilah belajar dan pembelajaran dapat diartikan sebagai konsep 

taklim dalam Islam. Taklim berasal dari kata 'allama – yu'allimu – 

ta'līman. Istilah taklim pada umumnya berkonotasi dengan tarbiyyah, 

tadrīs dan ta'dīb, meskipun bila ditelusuri secara mendalam maka 

istilah tersebut akan terjadi perbedaan makna. Perintah untuk taklim 

sangat banyak dalil yang menerangkan, baik dari sumber Al-qur’an 
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maupun hadis Rasulullah  diantaranya yaitu: 

1)  Surat Al-Alaq 1-5 

 َورَبَُّك ٱۡۡلَۡكَرُم 
ۡ
رَأ َن ِمۡن َعَلٍق ٱق ۡ نسََٰ  بِٱۡسِم رَبِ َك ٱلَِّذي َخَلَق َخَلَق ٱۡۡلِ

ۡ
رَأ ٱق ۡ

َن َما ََلۡ يَ ۡعَلمۡ  نسََٰ  ٱلَِّذي َعلََّم بِٱۡلَقَلِم َعلََّم ٱۡۡلِ

Artinya: "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

menciptakan (1), Dia telah menciptakan manusia 

dari segumpal darah (2), Bacalah, dan 

Tuhanmulah Yang Maha Mulia(3), Yang mengajar 

(manusia) dengan pena (4), Dia mengajarkan 

manusia apa yang tidak diketahuinya (5)." (QS. Al-

Alaq: 1-5) 

1) Surat Al-Mujadilah: 11 

ُ ٱلَِّذيَن َءاَمُنواْ ِمنُكۡم َوٱلَِّذيَن أُوتُواْ ٱۡلِعۡلَم َدَرجََٰت    َخِبري تَ ۡعَمُلونَ  ِبَا َوٱَّللَُّ  ۚ  ٖ  يَ ۡرَفِع ٱَّللَّ

Artinya: Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-

orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 

yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah 

Maha Teliti apa yang kamu kerjakan. (Al 

mujadilah 11) 

2)  Surat Al-Baqarah: 31 

وِن ِبَِۡۡسَآِء  َوَعلََّم َءاَدَم ٱۡۡلَۡۡسَآَء ُكلََّها ُُثَّ َعَرَضُهۡم َعَلى ٱۡلَملََِٰٓئَكِة فَ َقاَل أَۢنبِ 
ِدِقنَي   ُؤََلِٓء ِإن ُكنُتۡم صََٰ  هََٰٓ

Artinya: Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama 

(benda) semuanya, kemudian Dia perlihatkan 

kepada para malaikat, seraya berfirman, 

“Sebutkan kepada-Ku nama semua (benda) ini, 

jika kamu yang benar (QS. Al-Baqarah: 31) 

3)  Surat Al-Anbiya’: 80 

َعَة لَُبوس  ِسُكۡم   مِ نۢ  لُِتۡحِصَنُكم لَُّكمۡ  ٖ  َوَعلَّۡمنََُٰه َصن ۡ
ۡ
ِكُرونَ   أَنُتمۡ  فَ َهلۡ  َِب    شََٰ

Artinya: Dan Kami ajarkan (pula) kepada Dawud cara 

membuat baju besi untukmu, guna melindungi 

kamu dalam peperangan. Apakah kamu bersyukur 

(kepada Allah)? 
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4)  H.R Ibnu Majah 

 طََلُب اْلِعْلِم َفرِْيَضٌة َعَلى ُكلِ  ُمْسِلمٍ 

Artinya: Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim.” (HR. 

Ibnu Majah no. 224) 

5)  H.R Tirmidzi 

 َسِبْيِل هللِا َحَّتَّ يَ ْرِجعَ َمْن َخرََج ِِف طََلِب اْلِعْلِم فَ ُهَو ِِف 

Artinya: "Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, 

maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang." 

 

6)  H.R Tobroni 

  (تَ َعلَُّمْواَوَعلِ ُمْواَوتَ َواَضُعْواِلُمَعلِ ِمْيُكْم َولَيَ َلْوا ِلُمَعلِ ِمْيُكْم ) َرواُه الطَّْْبَاِنْ 

 Artinya: "Belajarlah kamu semua, dan mengajarlah kamu 

semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku 

baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu." 

(HR Tabrani) 

 

Secara umum pengertian pembelajaran adalah suatu kegiatan 

yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku 

siswa menjadi berubah ke arah yang lebih baik. (Dimyati : 2001) 

Sedangkan secara khusus pembelajaran dapat diartikan  sebagai 

berikut: 

a. Teori Behavioristik, mendefinisikan pembelajaran sebagai 

usaha guru 

membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan 

menyediakan lingkungan (stimulus). Agar terjadi hubungan 

stimulus dan respon (tingkah laku yang diinginkan) perlu 
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latihan, dan setiap latihan yang berhasil harus diberi hadiah 

dan atau reinforcement (penguatan). 

b. Teori Kognitif, menjelaskan pengertian pembelajaran sebagai 

cara guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berfikir agar 

dapat mengenal dan memahami apa yang sedang dipelajari. 

c. Teori Gestalt, menguraikan bahwa pembelajaran merupakan 

usaha guru untuk memberikan materi pembelajaran 

sedemikian rupa, sehingga siswa lebih mudah 

mengorganisirnya (mengaturnya) menjadi suatu gestalt (pola 

bermakna). 

d. Teori Humanistik, menjelaskan bahwa pembelajaran adalah 

memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih bahan 

pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan 

kemampuannya. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri 

pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut. 

a. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncana secara 

sistematis 

b. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi 

siswa dalam belajar 

c. Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik 

dan menantang bagi siswa 
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d. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang 

tepat dan menyenangkan bagi siswa 

e. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman 

dan menyenangkan bagi siswa 

f. Pembelajaran dapat membuat siswa menerima pelajaran, baik 

secara fisik dan psikologis. 

Salah satu yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran adalah 

hasil belajar yang optimal. Menurut Dimyati dan Mudjiono faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah : 

a. Kesiapan belajar, adalah kondisi awal kegiatan belajar baik 

fisik maupun psikologis. 

b. Perhatian, merupakan pemusatan tenaga psikis tertentu pada 

suatu objek. 

c. Motivasi, adalah kekuatan dalam diri yang mendorongnya 

melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. 

d. Keaktifan siswa. Kegiatan belajar adalah kebutuhan siswa, 

oleh karena itu siswa harus aktif di dalamnya. 

e. Mengalami sendiri. Pemahaman yang mendalam diperoleh 

siswa jika konsep tidak hanya disampaikan secara teori 

melainkan juga secara praktis. 

f. Pengulangan. Materi akan tetap diingat oleh siswa jika guru 

memberikan latihan, artinya siswa mengulangi materi yang 

telah dipelajari. 
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g. Materi pelajaran yang menantang akan mendorong rasa ingin 

tahu siswa sehingga motivasi siswa akan meningkat. 

h. Balikan dan penguatan. Balikan adalah masukan yang sangat 

penting untuk siswa dan guru. Sedangkan penguatan adalah 

tindakan menyenangkan untuk siswa yang berhasil 

melakukan sesuatu dalam kegiatan belajar. 

i. Perbedaan individual. Tiap individu mempunyai perbedaan, 

baik fisik, tingkat kemampuan maupun minat belajar. Aspek-

aspek ini membutuhkan perhatian agar perkembangannya 

dapat berlangsung baik sesuai kemampuan masing-masing. 

Proses pembelajaran akan berjalan lancar jika komponen di 

dalamnya saling mendukung, baik guru, siswa, kurikulum, 

pendekatan, sarana dan lingkungan. 

 

d. Metode Musyawaroh 

Secara etimologi, istilah metode berasal dari bahasa Yunani 

“metodos”. Kata ini terdiri dari dua suku kata yaitu “metha” yang 

berarti melalui atau melewati dan “hodos” yang berarti jalan atau cara. 

Metode berarti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Dalam 

bahasa arab metode disebut dengan Thariqat, dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, “metode” adalah: cara yangh teratur dan terpikir 

bak-baik untuk mencapai maksud. Sehingga dapat dipahami bahwa 

metode berarti suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahab 

pelajaran agar tercapai tujuan pengajaran (Armai Arief : 40) 
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Istilah musyawarah berasal dari kata اوزةمش  . Ia adalah masdar 

dari kata kerja syawara-yusyawiru, yang berakar kata syin, waw, dan 

ra‟ dengan pola fa‟ala. Struktur akar kata tersebut bermakna pokok 

“menampakkan dan menawarkan sesuatu” Dari makna terakhir ini 

muncul ungkapan syawartu fulanan fi amri (aku mengambil pendapat 

si Fulan mengenai urusanku (Abu Husayn Ahmad bin Faris bin 

Zakariyya, 1972:226) 

Pendapat senada mengemukakan bahwa musyawarah pada 

mulanya bermakna “mengeluarkan madu dari sarang lebah”. Makna 

ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang 

dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). 

Karenanya, kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk 

hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, musyawarah diartikan sebagai: pembahasan 

bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian 

masalah bersama. Selain itu dipakai juga kata musyawarah yang 

berarti berunding dan berembuk. 

Kata “syura” atau dalam bahasa Indonesia menjadi 

“Musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang diambil atau 

dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperolah 

kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian yang mengeluarkan 

madu yang berguna bagi manusia (Shihab, 469). 
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Metode musyawarah atau dalam istilah lain bahtsul masa’il 

merupakan metode pembelajaran yang lebih mirip dengan metode 

diskusi dan seminar. Beberapa orang santri dengan jumlah tertentu 

membentuk halaqah yang dipimpin langsung oleh kiyai ata ustadz, 

atau mungkin juga santri senior untuk membahas atau mengkaji 

persoalan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, 

para santri dengan bebas mengajukan pertanyaan- pertanyaan atau 

pendapatmya. Denga demikian metode ini lebih menitik beratkan pada 

kemampuan perseorangan dalam menganalisis dan memecahkan suatu 

persoalan dengan argumen logika yang mengacu pada kitab-kitab 

tertentu. Musyawarah dilakukan juga untuk membahas materi- materi 

tertentu dari sebuah kitab yang dianggap rumit untuk memahaminya. 

Musyawarah dalam bentuk kedua ini bisa digunakan oleh santri 

tingkat menengah atau tinggi untuk membedah topik materi tertentu. 

Perintah Musyawaroh dalam Al-Qur’an di antaranya yaitu : 

1) Al-Qur’an surat Asy-Syura ayat 38 

وَ  ِلَرّبِ ِْم  اْسَتَجابُ ْوا  ُهْم  َوالَِّذْيَن  َرَزقْ ن َٰ َوِمَّا  بَ يْ نَ ُهْم   ُشْورَٰى  َواَْمرُُهْم  الصَّلَٰوَة   اَقَاُموا 
 ي ُْنِفُقْوَن  

Artinya : ” Dan (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) 

orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 

Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan 

urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah 

di antara mereka. Mereka menginfakkan 

sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan 

kepada mereka “ 
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2) Al-Qur’an surat Ali Imron ayat 159 

ََلن ْ  اْلَقْلِب  َغِلْيَظ  َفظًّا  َوَلْو ُكْنَت  ََلُْم    لِْنَت  اَّلل َِٰ  مِ َن  َرْْحٍَة  ِمْن  فَِبَما  َفضُّْوا 
َحْوِلَك   َفاْعُف َعنْ ُهْم َواْستَ ْغِفْر ََلُْم َوَشاِوْرُهْم ِِف اَْلَْمرِ  َفِاَذا َعَزْمَت فَ تَ وَكَّْل  

ِلنْيَ   َعَلى اَّلل َِٰ ۗ ِانَّ اَّلل ََٰ ُيُِبُّ اْلُمتَ وَكِ 
Artinya: “ Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi 

Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap 

mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan 

berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari 

sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, 

mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan 

bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala 

urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah 

membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang 

bertawakal. 

 

 

e. Teori Pembelajaran Kognitif 

Belajar dalam Presfektif teori Kognitif terdapat banyak 

pandangan tentang belajar, sehingga muncul berbagai teori belajar 

antara teori yang satu dengan teori lainnya berbeda-beda dalam 

mendefinisikan belajar, teori belajar hadir dan muncul pada dasarnya 

disebabkan oleh para ahli Psikologi belum puas dengan penjelasan 

teori-teori yang terdahulu tentang belajar, di antara teori belajar yang 

sangat terkenal adalah teori behaviordan teori kognitif. 

Menurut teori behavior, segala kejadian di lingkungan sangat 

mempengaruhi prilaku seseorang dan akan memberikan pengalaman 

tertentu dalam dirinya. Oleh karena itu, belajar menurut teori behavior 

adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi individu 

dengan lingkungannya, interaksi tersebut merupakan hasil dari 

conditioning melalui S-R (stimulus-respons) (Purwanto Ngalim, 2004 
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: 91). Seseorang dikatakan telah belajar, apabila menunjukkan 

perubahan tingkah laku dari stimulus yang diterimanya. 

Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono mengemukakan, 

perubahan tingkah laku tersebut dapat diamati dengan indera manusia 

dan langsung tertuang dalam tingkah lakuknya (Ahmad Abu, 1991 : 

121). Individu belum dikatakan belajar, apabila belum terjadi 

perubahan tingkah laku individu. Berbeda denga teori kognitif, belajar 

bukan hanya sekedar melibatkan hubungan stimulus dan respon, tetapi 

belajar pada hakekatnya melibatkan proses berfikir yang sangat 

kompleks. 

Belajar adalah usaha mengaitkan pengetahuan baru ke dalam 

struktur berfikir yang sudah dimiliki individu, sehingga membentuk 

struktur kognitif baru yang lebih mantap sebagai hasil belajar (Yusuf, 

1993 :49). Teori kognitif juga beranggapan bahwa, tingkah laku 

seseorang selalu didasarkan pada kognisi, yaitu suatu perbuatan atau 

tingkah laku individu ditentukan oleh persepsi atau pemahamannya 

tentang diri dan situasi yang berhubungan dengan tujuan yang ingin 

dicapai (Muhaimin, 2012 : 198). 

Gaya kognitif salah satu ide baru dalam kajian psikologi 

perkembangan dan pendidikan. Menurut Charles bahwa, gaya kognitif 

adalah suatu konstruk yang merupakan cara-cara berbeda dari 

seseorang dalam menghadapi dan mengambil strategi suatu belajar. 

(Charles) Witkin mengemukakan bahwa gaya kognitif sebagai ciri 
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khas siswa dalam belajar. 

Sedangkan Messich mengemukakan bahwa gaya kognitif 

merupakan kebiasaan seseorang dalam memproses informasi. (keefe, 

1987: 132) Lebih rinci keefe mengemukakan bahwa gaya kognitif 

merupakan bagian dari gaya belajar yang menggambarkan kebiasaan 

berperilaku yang relatif tetap dalam diri seseorang dalam menerima, 

memikirkan, memecahkan masalah maupun dalam menyimpan 

informasi. (Messich, 1976: 145) dikemukakan oleh Jerold bahwa, 

gaya kognitif merupakan karakteristik cara seseorang dalam 

memproses informasi, merasakan, dan perilaku dalam situasi belajar 

Kemudian dikemukakan oleh Weber bahwa gaya kognitif adalah 

kecenderungan pendekatan pemecahan masalah yang menjadi ciri 

perilaku seseorang dalam menghadapi berbagai situasi dan isi domain. 

Sementara Keefe mengemukakan bahwa gaya kognitif 

merupakan bagian gaya belajar yang menggambarkan kebiasaan 

berperilaku yang relatif tetap dalam diri seseorang dalam menerima, 

memikirkan, memecahkan masalah maupun dalam menyimpan 

informasi. 

Dengan demikian, gaya kognitif merupakan bagian dari gaya 

belajar, yakni sifat-sifat fisiologis, kognitif, dan afektif yang relatif 

tetap, yang menggambarkan bagaimana peserta didik menerima, 

berinteraksi dan merespons lingkungan belajar, atau semacam 

kecenderungan umum, sengaja atau tidak, dalam proses informasi 
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dengan menggunakan cara-cara tertentu. 

Menurut Woolfoolk gaya kognitif terdapat sesuatu cara yang 

berbeda untuk melihat, mengenal, dan mengorganisir informasi. 

Setiap individu akan memilih cara yang lebih disukai dalam 

memproses dan mengorganisasi informasi sebagai respons terhadap 

stimuli lingkungannya. (Desmita, 2009: 146) Berdasarkan pendapat di 

atas, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan cognitive style 

adalah suatu perilaku, pilihan atau strategi yang secara stabil 

menentukan cara siswa dalam aktivitas kegiatan belajar, cara 

seseorang atau siswa dalam memproses, menyimpan, maupun 

menggunakan informasi untuk menanggapi suatu tugas atau 

menanggapi berbagai jenis situasi lingkungannya. 

Gaya kognitif siswa dapat memperlihatkan variasi individu 

dalam hal persepsi, penerimaan informasi, memperlihatkan variasi 

individu dalam hal persepsi, penerimaan informasi, pemecahan 

masalah dan proses ingatan yang muncul dari diri siswa, sehingga 

gaya kognitif terbentuk dengan cara siswa dalam memproses 

informasi. 

Dimensi gaya kognitif dalam menerima informasi meliputi 1) 

perceptual modality preference, yaitu gaya kognitif yang berkaitan 

dengan kebiasaan dan kesukaan seseorang dalam menggunakan 

indranya. Khususnya kemampuan melihat gerakan secara visual atau 

spasial, pemahaman auditory atau verbal; 2) field dependence-field 
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independence, yaitu gaya kognitif yang mencerminkan cara analisis 

seseorang berinteraksi dengan lingkungan; kecenderungan seseorang 

dalam menitik beratkan perhatian pada informasi. Dimensi gaya 

kognitif yang termasuk dalam pembentukan konsep dan retensi terdiri 

dari dua gaya kognitif yaitu: 1) breath of categorization, yang 

berkaitan dnegan kesukaan seseorang dalam menyusun kategori 

konsep secara luas atau sempit; 2) leveling sharpening, berkaitan 

dengan perbedaan seseorang dalam pemrosesan ingatan yaitu 

kesukaan mengingat dengan menyamakan pada hal-hal yang telah 

diingat. Gaya kognitif merupakan salah satu karakteristik siswa yang 

masuk dalam variabel kondisi pembelajaran, di samping karaktersitik 

siswa lainnya seperti motivasi, sikap, minat maupun kemampuan 

berpikir. 

Dalam proses pembelajaran Peran gaya kognitif menentukan 

keberhasilan pembelajaran. Seorang siswa yang memiliki gaya 

kognitif field indepedence, akan mempersepsi suatu permasalahan 

secara analitis, dapat memisahkan stimuli dalam konteksnya tetapi 

persepsinya lemah ketika terjadi perubahan konteks. Individu field 

indepedence menggunakan faktor-faktor internal sebagai arahan 

dalam mengolah informasi dan mengerjakan tugas secara tidak 

berurutan dan merasa efisien bekerja sendiri. Sedangkan  menurut  

Witkin  individu  yang  memiliki  karakteristik  ketika belajar 

berdasarkan psikologis dibedakan menjadi dua jenis, (Witkin & dkk, 

1979: 8) yaitu : gaya kognitf field dependent dan gaya kognitif field-



49 
 

 
 

independent. 

Siswa yang memiliki gaya kognitif field independence memiliki 

karakteristik antara lain: 1) memiliki kemampuan dalam menganalisis 

untuk memisahkan obyek dari lingkungannya; 2) memiliki 

kemampuan mengorganisasikan obyek-obyek yang menjadi 

pengkajiannya;3) memiliki orientasi interpersonal; 4) memilih profesi 

bersifat individual 5) mendefinisikan tujuan sendiri; 6) mengutamakan 

motivasi instrinsik dan penguatan internal. Siswa yang memiliki gaya 

kognitif field dependence memiliki karakteristik antara lain: 1) 

cenderung untuk berpikir global; 2) cenderung menerima struktur 

yang sudah ada, 3) memiliki orientasi sosial, 4) cenderung memilih 

profesi yang menekankan pada keterampilan sosial, 5) cenderung 

mengikuti tujuan yang sudah ada, dan 6) cenderung bekerja dengan 

motivasi eksternal serta lebih tertarik pada penguatan eksternal. 

Kedudukan gaya kognitif dalam proses pembelajaran penting 

diperhatikan guru sebab rancangan pembelajaran yang disusun dengan 

mempertimbangkan gaya kognitif berarti memiliki kemampuan 

menyajikan materi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan 

potensi yang dimiliki siswa. Gaya kognitif memainkan peranan 

penting di dalam cara siswa menentukan pilihan-pilihan akademik. 

Baik siswa maupun guru, menunjukkan cara pendekatan yang berbeda 

dalam menerima atau memberikan pengajaran sesuai gaya kognitif 

yang dimiliki. 
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Dalam teori kognitif, belajar pada prinsipnya adalah perubahan 

persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat dilihat sebagai 

perubahan tingkah laku yang kongkrit. Di sisi lain, teori belajar 

kognitif lebih menekankan bahwa, belajar merupakan suatu proses 

yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Seperti diungkapkan oleh 

Winkel bahwa “belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang 

berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang 

menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, 

ketrampilan, nilai dan sikap, perubahan itu bersifat relatif dan 

berbekas” (Wingkel, WS, 1996 : 53). 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa 

belajar menurut teori kognitif adalah suatu proses atau usaha yang 

melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai 

akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk 

memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, 

tingkah laku, keterampilan, nilai dan sikap yang bersifat relatif dan 

berbekas. Misalnya, seseorang mengamati sesuatuketika dalam 

perjalanan, dalam pengamatan tersebut terjadi aktifitas mental 

kemudian ia menceritakan pengalaman tersebut kepada temannya. 

Ketika dia menceritakan pengalamannya selama dalam perjalanan, dia 

tidak dapat menghadirkan objek-objek yang pernah dilihatnya selama 

dalam perjalanan itu, dia hanya dapat menggambarkan semua objek 

itu dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Maka dengan demikian, telah 

terjadi proses belajar, dan terjadi perubahan terutama terhadap 
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pengetahuan dan pemahaman, jika pengetahuan dan pemahaman 

tersebut mengakibatkan perubahan sikap, maka telah terjadi 

perubahan sikap, dan seterusnya. 

 

f. Konsep Motivasi Belajar 

1. Pengertian Motivasi Belajar  

Motivasi berasal dari verba Latin movere (to move) yang 

berarti “ menggerakkan (R, 2002 : 5) Istilah ini menggambarkan 

adanya kekuatan yang mendorong individu bergerak melakukan 

kegiatan tertentu. Konsep gerakan disini tercermin dalam konsep 

umum tentang motivasi sebagai suatu yang mendorong kita 

melakukan sesuatu secara terus menerus, mendorong kita terus 

bergerak, dan membantu kita menyelesaikan tugas. Saat ini 

motivasi telah dikonseptualisasikan ke dalam berbagai cara, 

meliputi dorongan dari dalam (inner forces), keadaan yang 

berlangsung terus menerus (enduring traits), respon perilaku 

terhadap rangsangan (behavioral responses to stimuli) dan 

seperangkat kepercayaan atau penilaian (a sets of beliefs and 

affects). 

Pada pengertian dasar motivasi ialah keadaan internal 

organism baik manusia atau hewan yang mendorongnya untuk 

berbuat sesuatu. Dalam pengertian ini motivasi berarti pemasok 

daya (energizer) untuk bertingkah laku secara arah.  (Syah, 2000: 

136) MC. Donald (dalam pengantar psikologi umum) salah 
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seorang psikologi pendidikan memberikan sebuah definisi tentang 

motivasi sebagai suatu perubahan tenaga di dalam diri manusia 

yang ditandai oleh dorongan afektif dan reaksi-reaksi dalam usaha 

mencapai tujuan. (Malik, 2011: 94) 

Menurut Ngalim Purwanto motivasi adalah “pendorong” 

suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku 

seseorang agar ia tergerak hatinya untuk bertindak melakukan 

sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. (Purwanto 

& Ngalim, 2007: 71) Sedangkan menurut Hamzah B.Uno, hakikat 

motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada 

siswa yang sedang belajar untuk mengadakan tingkah laku. (Uno 

H. B., 2008: 31) Dalam konteks belajar, motivasi dapat dikatakan 

sebagai keseluruhan daya gerak di dalam diri peserta didik yang 

menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari 

kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, 

sehingga tercapai tujuan yang dikehendaki. Dikatakan 

“keseluruhan“, karena biasanya ada beberapa motif yang 

bersama-sama menggerakkan peserta didik untuk belajar. 

Sedangkan yang dimaksud motivasi dalam penelitian ini 

adalah motivasi dalam belajar fiqih. Jadi motivasi sangat penting 

bagi seorang siswa dalam proses pembelajarannya untuk 

mendorong siswa dapat melaksanakan proses pembelajaran yang 

baik dan menentukan ke arah perbuatan guna mencapai tujuan 
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dan dapat menyeleksi perbuatan–perbuatan ke arah ya ng sesuai 

dengan pencapaian tujuan. Motivasi terdiri dari Motivasi Intrisik 

dan Motivasi Ekstrinsik. 

Motivasi belajar dibagi menjadi dua macam berdasarkan 

psikologis, yaitu jenis motivasi intrinsik dan jenis motivasi 

ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi 

aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena 

dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan 

sesuatu, yang berhubungan dengan minat, kebutuhan, kenikmatan 

dan rasa ingin tahu. Motivasi dalam bentuk yang seperti ini dalam 

bahasa agama sering disebut hidayah, ia akan bergerak dan 

berubah dengan menunjukkan ekspresinya untuk meraih sebuah 

tujuan. Sebagaimana firman Allah SWT  dalam Al-Qur’an Surat 

Al An’am Ayat 125 

ُ َاْن ي َّْهِديَه   ََيَْعلْ  ٖ  يُِّضلَّه َانْ  يُّرِدْ  َوَمنْ  ِلْْلِْسَْلمِ   ٖ  َصْدرَه  َيْشرَحْ  ٖ  َفَمْن يُّرِِد اَّلل َٰ
َا  َحَرًجا َضيِ ًقا ٖ  َصْدرَه ُ الر ِْجَس َعَلى الَِّذْيَن  َيصَّ  َكاَّنَّ ِلَك ََيَْعُل اَّلل َٰ عَُّد ِِف السََّمۤاءِۗ َكذَٰ

 ََل يُ ْؤِمنُ ْونَ 
Artinya : “Maka, siapa yang Allah kehendaki mendapat hidayah, 

Dia akan melapangkan dadanya untuk menerima 

Islam. Siapa yang Dia kehendaki menjadi sesat, Dia 

akan menjadikan dadanya sempit lagi sesak seakan-

akan dia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah 

menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak 

beriman. 

Motivasi intrinsik disini akan berjalan, juga selain karena 

ada dorongan pada dirinya yang pada akibatnya akan mengalami 

perubahan baik dirasakan oleh diri sendiri maupun sekitarnya. 
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Pada QS. Al-An’am: 125 diatas, menunjukkan bahwa motivasi 

intrinsik juga terdapat andil robbaniyyah yang mendorong 

pemilik hati manusia sehingga mengakibatkan panca indera 

menafsirkan tentang perubahan diri terdapat semangat dalam 

belajar dengan cara apapun gaya belajarnya. Selain berangkat dari 

faktor hidayah (Allah Swt), motivasi intrinsik juga berangkat dari 

faktor genetik. Misalnya karena ayahnya dikenal oleh masyarakat 

orang yang gemar belajar sehingga keluarganya memiliki latar 

belakang pendidikan yang tinggi-tinggi, maka tak heran apabila ia 

juga gemar membaca, mengoleksi beberapa buku, punya daya 

tahan belajar yang kuat dan sebagainya. Juga tidak heran jika 

melihat di dunia pesantren, ada hubungan persaudaraan antar kyai 

atau lintas pesantren karena menjaga nasab yang dianugerahi oleh 

Allah Swt dengan cara menikahkan anaknya dengan anak kyai 

lain. 

Motivasi instrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk 

motivasi yang didalamnya aktivitas belajar dimulai dan 

diteruskan berdasarkan suatu dorongan dari dalam diri dan secara 

mutlak berkait dengan aktivitas belajarnya. Motivasi ekstrinsik 

adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya 

perangsangan dari luar. Seperti pujian, tekanan sosial dan 

hukuman. (Suryabrata, 2014: 68) 

Oleh karena itu motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan 
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sebagai bentuk motivasi yang didalamnya aktivitas belajar 

dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak 

secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Sedangkan 

menurut Sardiman motivasi belajar merupakan faktor psikis yang 

bersifat non-intelektual. Peranannya yang khas adalah dalam hal 

penumbuhan gairah, merasa senang dan semangat untuk belajar. 

(AM, 2011: 75)  

Menurut Hamzah B Uno Motivasi belajar dapat timbul 

karena faktor intrinsik, berupa hasrat dan keinginan berhasil dan 

dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. Sedangkan 

faktor ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, lingkungan 

belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik. (Uno 

H. B., Perencanaan pembelajaran, 2006: 23) Tetapi harus diingat, 

kedua faktor tersebut disebabkan oleh rangsangan tertentu, 

sehingga seseorang berkeinginan untuk melakukan aktivitas 

belajar yang lebih giat. (Sardiman, Interaksi & Motivasi belajar 

:belajar mengajar, 2007: 73) Hakikat motivasi belajar adalah 

dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang 

belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada 

umumnya dengan beberapa unsur yang mendukung. 

Berdasarkan dipaparkan diatas, bahwa peran internal dan 

eksternal memiliki peranan yang sangat besar dalam proses 

pembelajaran, maka sub indicator motivasi belajar dapat 
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diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Adanya hasrat dan keinginan berhasil. 

b. Adanya dorongan dan kebutuhan belajar. 

c. Adanya harapan dan cita cita masa depan. 

d. Adanya penghargaan dalam belajar. 

e. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. 

f. Adanya lingkungan belajar yang kondusif. 

Seseorang  akan  berhasil  dalam  belajar,  kalau  pada  

dirinya  sendiri  ada keinginan untuk belajar. Keinginan atau 

dorongan inilah yang disebut dengan motivasi. Ciri-ciri orang 

yang memiliki motivasi sebagai berikut : 

a. Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus 

dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum 

selesai). 

b. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). 

c. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah 

untuk orang dewasa (misalnya masalah pembangunan 

agama, politik, ekonomi, keadilan, pemberantasan korupsi, 

penentangan terhadap setiap tindakan kriminal, amoral, 

dan sebagainya). 

d. Lebih senang bekerja mandiri. 

e. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang 

bersifat mekanis, berulang-ulang begitu saja, sehingga 

kurang kreatif) 
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f. Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin 

akan sesuatu). 

g. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu. 

h. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 

(AM, 2011: 83) 

Tentu  motivasi  belajar  kondisi  psikologis  yang  

mendorong  siswa  untuk belajar dengan senang dan belajar 

secara sungguh-sungguh, yang pada gilirannya akan terbentuk 

cara belajar siswa yang sistematis, penuh konsentrasi dan dapat 

menyeleksi kegiatan-kegiatannya. Dengan motivasi peserta didik 

akan terdorong untuk belajar mencapai sasaran dan tujuannya 

karena yakin dan sadar akan kebaikan, kepentingan dan 

manfaatnya. Bagi siswa motivasi sangat penting karena dapat 

menggerakkan perilaku siswa kearah yang positif sehingga 

mampu menghadapi segala tuntutan, kesulitan serta akan 

mempermudah dalam belajar. 

 

2. Teori Motivasi Belajar  

Teori merupakan suatu pendapat yang didasarkan pada 

penlitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi 

yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, 

metodologi, argumentasi asas dan hukum umum, yang menjadi 

dasar ilmu pengetahuan. Dalam psikologi dikenal ada beberapa 



58 
 

 
 

teori motivasi, mulai dari teori motivasi fisiologis, teori 

aktualisasi diri dari Maslow, teori motivasi dari Murray, teori 

motivasi hasil, teori motivasi dari psikoanalisis dan teori motivasi 

intrinsik dan teori motivasi belajar. 

Berikut akan dijelaskan sebagian dari sekian teori motivasi 

tersebut: 

a. Teori Motivasi Fisiologis Teori ini dikembangkan oleh 

Morgan dengan sebutan Central Motive State (CMS) atau 

keadaan motif sentral. Teori ini bertumpu pada proses 

fisiologis yang dipandang sebagai dasar dari perilaku 

manusia atau pusat dari semua kegiatan manusia. Ciri-ciri 

CMS adalah bersifat tetap, tahan lama bahwa motif sentral 

itu ada secara terus menerus tanpa bisa dipengaruhi oleh 

faktor luar maupun dalam diri individu yang bersangkutan. 

b. Teori Aktualisasi Diri dari Maslow Abraham Maslow 

adalah psikolog humanis yang berpendapat bahwa manusia 

dapat bekerja ke arah kehidupan yang lebih baik. Maslow 

mengemukakan adanya lima tingkatan kebutuhan pokok 

manusia. Kelima tingkatan kebutuhan pokok inilah yang 

kemudian dijadikan pengertian kunci dalan mempelajari 

motivasi manusia. 
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Adapun kelima tingkatan kebutuhan pokok yang dimaksud 

adalah sebagai berikut: 

1) Kebutuhan fisiologis, kebutuhan ini merupakan kebutuhan 

dasar yang bersifat primer dan vital, yang menyangkut 

fungsi-fungsi biologis dasar dari organisme manusia seperti 

kebutuhan akan pangan, sandang dan papan, kebutuhan 

fisik, dsb. 

2) Kebutuhan rasa aman dan perlindungan (safety and scurity) 

seperti terjaminnya keamanannya, terlindung dari bahaya 

dan ancaman penyakit, perang,kemiskinan, kelaparan, 

perlakuan tidak adil, dsb. 

3) Kebutuhan sosial (social needs) yang meliputi antara lain 

kebutuhan akan dicintai, diperhitungkan sebagai pribadi, 

diakui sebagai anggota kelompok, rasa setia kawan, kerja 

sama. 

4) Kebutuhan akan penghargaan (esteem needs) termasuk 

kebutuhan dihargai karena prestasi, kemampuan, kedudukan 

atau status, pangkat, dsb. 

5) Kebutuhan akan aktualisasi diri (self actualization) seperti 

antara lain kebutuhan mempertinggi potensi-potensi yang 

dimiliki, pengembangandiri secara maksimal, kreatifitas dan 

ekspresi diri. Adapun teori motivasi belajar yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teori motivasi belajar yang 

dikembangkan oleh Hamzah B. Uno. Beliau mengatakan 
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bahwa motivasi belajar dibedakan atas dua kelompok, yakni 

motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Adapun ciri-ciri (yang 

selanjutnya dalam tesis ini disebut sebagai indikator) dari 

masing-masing kelompok motivasi ini adalah: (a) adanya 

hasrat dan keinginan untuk berhasil, (b) Adanya dorongan 

dan kebutuhan dalam belajar, (c) Adanya harapan dan cita-

cita masa depan, (d) adanya penghargaan dalam belajar, (e) 

Adanya keinginan yang menarik dalam belajar, dan (f) 

Adanya lingkungan belajar yang kondusif. Tiga indikator 

pertama masuk dalam motivasi intrinsik, sedangkan tiga 

yang terakhir termasuk dalam motivasi ekstrinsik. 

 

3. Ciri-ciri Motivasi Belajar 

Adapun beberapa ciri-ciri untuk mengetahui motivasi dalam 

diri seseorang sebagaiman dijelaskan oleh Sardiman A.M., yaitu : 

a) Tekun menghadapi tugas, tak berhenti sebelum selesai. 

b) Ulet menghadapi kesulitan, tak putus asa. 

c) Lebih senang belajar sendiri. 

d) Cepat bosan pada tugas rutin (berulang-ulang begitu saja) 

e) Dapat mempertahankan pendapatnya kalau sudah yakin 

akan sesuatu 

f) Senang memecahkan masalah atau soal. 

Apabila siswa memiliki ciri-ciri seperti diatas, maka siswa 

tersebut memiliki motivasi yang kuat dalam belajarnya. Motivasi 
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belajar yang kuat mutlak dimiliki oleh siswa yang menginginkan 

kesuksesan belajar. Di sini guru dituntut untuk membangkitkan 

motivasi belajar siswa dengan berbagai cara dengan inovasi yang 

menarik minat siswa untuk belajar. 

 

4. Fungsi motivasi Belajar  

Dalam suatu kegiatan belajar mengajar pasti akan 

ditemukan siswa yang malas untuk berpartisipasi dalam belajar. 

Peristiwa ini sering dialami oleh siswa, misalnya ada siswa yang 

aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan belajar, dan ada juga siswa 

yang malas dan enggan untuk mengikuti pelajaran dan tidak 

berminat terhadap mata pelajaran yang disajikan oleh guru. Maka 

perlu diselidikan dan adanya tindak lanjut mengenai sebab 

mengapa siswa tersebut tidak berminat dan kurang adanya 

semangat dalam dirinya. Keadaan seperti ini perlu adanya upaya 

yang dapat mendorong agar siswa tersebut mau berpartisispasi 

dan mengikuti pelajaran tersebut. Dengan kata lain, siswa perlu 

untuk diberikan rangsangan agar tumbuh motivasi dalam dirinya 

dan siswa terebut menjadi semangat untuk belajar. 

Beberapa fungsi motivasi terhadap diri seseorang (siswa), 

sebagai berikut: 

1) Mendorong manusia untuk berbuat, jadi motivasi sebagai 

penggerak atau motor yang melepaskan energi. 
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2) Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang 

hendak dicapai. 

3) Menyelesaikan perbuatan, yakni menentukan perbuatan-

perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna 

mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan 

yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.  

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa fungsi motivasi 

memiliki posisi yang penting dalam pembelajaran. Karena 

motivasi dapat mendorong dan mengarahkan bagaimana 

perbuatan seseorang (siswa) supaya dapat terarah dalam kegiatan 

yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

Menurut Fudyartanto sebagaimana dikutip oleh Purwa 

Atmaja, fungsi-fungsi motivasi sebagai berikut: 

1) Motif bersifat mengarahkan dan mengatur tingkah laku 

individu. 

2) Motif sebagai penyeleksi tingkah laku individu. 

3) Motif memberi energy dan menahan tingkah laku individu 

Disamping itu, ada juga fungsi-fungsi lain. Motivasi dapat 

berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. 

Seseorang melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. 

Adanya motivasi yang bak dalam belajar akan menunjukkan hasil 

yang baik. dengan kata lain, dengan adanya usaha yang tekun dan 

turitama didasari adanya motivasi, maka seseorang yang belajar 

itu akandapat melahirkan prestasi yang baik. intensitas motivasi 
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seorang siswa akan sangat menentukan tingkat pencapaian 

prestasi belajar. 

g. Mata Pelajaran Fiqih 

1) Pengertian Fiqih 

Dilihat dari sudut bahasa, fiqih berasal dari kata faqaha 

yang berarti “memahami” dan “mengerti”.Sedangkan ilmu fiqih 

menurut istilah syara‟ adalah pengetahuan tentang hukum-hukum 

syara‟ yang praktis, yang diambil dari dalil-dalilnya secara 

terinci, atau dengan kata lain, ilmu fiqih adalah kompilasi hukum-

hukum syara‟ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-

dalilnya secara terinci.Sedangkan orang yang ahli fiqih disebut 

faqih (Abdul Wahab Khallaf, 1994: 1). 

Ibn Khaldun dalam Syafaul Mudawam (2012: 412) 

mendefinisikan fiqih sebagai "pengetahuan tentang aturan Allah 

menyangkut tindakan orang-orang yang memiliki dirinya terikat 

untuk mematuhi hukum, dan menghormati apa yang diharuskan 

(wajib), dilarang (haram), diperbolehkan (mandub), ditolak 

(makruh) atau netral (mubah)". Ia merupakan ilmu yang 

mempelajari syari’at Islam baik dalam konteks asal hukum 

maupun praktek dari syari’at Islam itu sendiri. Pengertian ini 

merupakan penjabaran firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 

122: 
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 َوَما َكاَن ٱْلُمْؤِمُنوَن لَِينِفُرو۟ا َكآفًَّة   فَ َلْوََل نَ َفَر ِمن ُكلِ  ِفْرَقٍة مِ نْ ُهْم طَآئَِفٌة ل ِيَ تَ َفقَُّهوا۟ 
 قَ ْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعٓو۟ا إِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم َُيَْذُرونَ ِِف ٱلدِ يِن َولِيُنِذُرو۟ا 

Artinya : Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi 

semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak 

pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka 

beberapa orang untuk memperdalam 

pengetahuan mereka tentang agama dan untuk 

memberi peringatan kepada kaumnya apabila 

mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka 

itu dapat menjaga dirinya. 

 َمْن يُرِِد هللاُ ِبِه َخرْيًايُ َفقِ ْهُه ِفْ الدِ ْينِ 

Artinya “Barangsiapa yang Allah inginkan kebaikan 

padanya, Allah akan faqihkan ia dalam masalah 

agama.“ (HR. Al-Bukhari dan Muslim) 

 

2) Tujuan dan Ruang Lingkup Mata Pelajaran Fiqih Madrasah 

Aliyah Kurikulum 2019 

Mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah adalah salah satu 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang merupakan 

peningkatan dari fikih yang telah dipelajari oleh peserta didik di 

Madrasah Tsanawiyah. Peningkatan tersebut dilakukan dengan 

cara mempelajari, memperdalam serta memperkaya kajian fikih 

baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah, yang 

dilandasi oleh prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah usul fikih serta 

menggali tujuan dan hikmahnya, sebagai persiapan untuk 

melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan untuk hidup 

bermasyarakat. Secara substansial, mata pelajaran Fikih memiliki 
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kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik 

untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, 

keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah 

SWT,dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk 

lainnya ataupun lingkungannya. Komponen tujuan Kurikulum 

dari Mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah mengacu pada 

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 Tahun 2019, mata 

pelajaran fikih dapat dilihat sebagai berikut:  

a) “Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-

kaidah dan tatacara pelaksanaan hukum Islam baik yang 

menyangkut aspek ibadah maupunmuamalah untuk 

dijadikan pedoman hidup dalamkehidupan pribadi 

dansosial”. 

b) “Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum 

Islam dengan benardan baik, sebagai perwujudan dari 

ketaatan dalam menjalankan ajaranagama Islam baik 

dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan 

dirimanusia itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk 

lainnya maupunhubungan dengan lingkungannya” 

Sedangkan Ruang lingkup mata pelajaran Fikih di 

Madrasah Aliyah meliputi: prinsip-prinsip ibadah dan syari’at 

dalam Islam; hukum Islam dan perundang-undangan tentang 

zakat dan haji dan tata cara pengelolaannya; hikmah dari 



66 
 

 
 

melaksanakan kurban dan akiqah; ketentuan hukum Islam tentang 

pengurusan jenazah, kepemilikan; konsep perekonomian dalam 

Islam dan hikmahnya; hukum Islam tentang pelepasan dan 

perubahan harta beserta hikmahnya; hukum Islam tentang 

wakaalah dan sulhu beserta hikmahnya; hukum Islam tentang 

daman dan kafaalah beserta hikmahnya; riba, bank dan asuransi; 

ketentuan Islam tentang jinaayah, Huduud dan hikmahnya; 

ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya; hokum Islam 

tentang keluarga, waris; ketentuan Islam tentang siyaasah 

syar’iyah; sumber hukum Islam dan hukum taklifi; dasar-dasar 

istinbaath dalam fikih Islam; kaidah-kaidah usul fikih dan 

penerapannya. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan kajian pustaka diatas, gambaran penelitian ini yang 

akan dilakukan dapat digambarkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan model kognitife style dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran fiqih khususnya kelas XI di MA Taqwal Ilah 

Semarang. Melalui Pembelajaran dengan model kognitife style diharapkan 

juga siswa dapat lebih semangat dalam beribadah dengan benar sesuai 

syari’at Islam. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa tidak hanya 

pembelajaran konvensional saja akan tetapi dengan model kognitif style 

juga mampu meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

Fiqih. Tetapi mata pelajaran Fiqih juga dapat mempengaruhi motivasi 
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belajar dalam pembelajaran. Hal tersebut bisa terjadi pada siswa yang 

kurang faham terhadap pelajaran fiqih, tetapi siswa tersebut mampu 

mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan semangat pada mata 

pelajaran Fiqih. 

Model pembelajaran kognitife style diharapkan mampu membantu 

siswa yang kurang paham dengan materi yang diajarkan di kelas serta 

sebagai penjelas dan pelengkap mata pelajaran fiqih, ketika model 

pelajaran fiqih dirasa kurang dalam beberapa teori dan praktek, maka 

model pembelajaran kognitife style menjadi jawabannya. 
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Gambar 1.1 

Bagan Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

4 FAKTOR KEBERHASILAN 

IMPLEMENTASI 

KOMUNIKASI 

❖ menentukan 

keberhasilan 

pencapaian tujuan 

dari implementasi 

kebijakan publik. 

❖ variabel penting 

yang mempengaruhi 

sebuah implementasi 

kebijakan publik 
 

 

SUMBER DAYA 

Setiap 

kebijakan harus 

didukung oleh 

sumber daya 

yang memadai, 

baik sumber 

daya manusia 

maupun 

sumberdaya 

bentuk 

finansial. 

DISPOSISI PELAKSANAAN 

Jika para pelaksana 

mempunyai kecenderungan 

atau sikap positif atau 

adanya hanya dukungan 

terhadap implementasi 

kebijakan maka terdapat 

kemungkinan yang besar 

dalam implementasi 

kebijakan yang akan 

terlaksana sesuai dengan 

keputusan awal. Demikian 

sebaliknya, jika para 

pelaksana bersikap negatif 

atau menolak terhadap satu 

implementasi kebijakan 

karena konflik kepentingan 

maka implementasi 

kebijakan akan menghadapi 

kendala yang serius. 

STRUKTUR BIROKRASI 

Menurut Mulyadi 

(2015:29) struktur 

birokrasi menekankan 

bahwa struktur birokrasi 

menjadi penting dalam 

implementasi kebijakan. 

Aspek struktur birokrasi 

ini mencakup dua hal 

penting; pertama 

mekanisme, dan 

struktur organisasi 

pelaksana sendiri. 

PEMBELAJARAN  

COGNITIVE STYLE 

KONDISI IDEAL 

❖ Dapat Memahami 

pelaja  ran fiqih dengan 

mudah 

❖ Meningkatnya  motivasi 

belajar siswa 

❖ Mudah mempraktekan 

teori yang sudah di 

ajarkan 

IDENTIFIKASI 

MASALAH 

❖ Kurangnya Pemahaman 

Siswa dalam memahami 

materi 

❖ Kurangnya Motivasi 

siswa dalam Pelajaran 

Fiqih 

❖ Kurangnya Teori dan 

Praktek dalam proses 

Pembelajaran 
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BAB III 

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 

 

Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang mencakup pemaparan data. 

Hasil penelitian pada dasarnya merupakan data yang diperoleh melalui metode 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Sebelum pemaparan hasil penelitian 

terlebih dahulu disampaikan gambaran umum mengenai MA Taqwal Ilah Kota 

Semarang. 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah berdirinya MA Taqwal Ilah Kota Semarang 

Yayasan Taqwal Ilah Meteseh Tembalang Semarang adalah suatu 

yayasan yang bergerak dibidang keagamaan, kemanusiaan, dan 

pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun non formal yang ditata 

dan dikelola sesuai dengan jenjang pendidikannya masing-masing. 

Berdirinya Yayasan Taqwal Ilah Meteseh Tembalang Semarang 

karena diilhami akan suatu keadaan masyarakat yang masih sangat 

minim akan ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum serta 

adanya keinginan yang besar dari masyarakat untuk mempelajari atau 

mendalami ilmu agama dan ilmu umum. Pada waktu itu di Meteseh telah 

berdiri Pondok Pesantren Taqwal Ilah Meteseh Tembalang Semarang 

yang diprakarsai oleh Kyai Haji Syaichun. Nantinya akan membawa 

manfaat baik di dunia maupun di akhirat serta untuk disalurkan pada 
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generasi berikutnya. Akan tetapi beliau mengingatkan santri-santrinya 

bukan Cuma mempelajari ilmu agama saja, tapi juga mempelajari ilmu 

pengetahuan umum. 

Berdasarkan pemikiran untuk turut serta mencerdaskan kehidupan 

bangsa, maka pada tahun 1970 beliau mendirikan Madrasah Ibtidaiyyah 

Nashrul Fajar, yang mana sekolah ini merupakan sekolah yang sangat 

dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat dan sekolah ini menjadi satu-

satunya yang ada di Meteseh pada waktu itu. 

Melihat kondisi masyarakat yang menganggap dimana sekolah 

pendidikan kanak-kanak masih belum perlu, maka pada tahun 1990 

beliau mendirikan Roudhotul Atfal terpadu untuk menepikan anggapan 

dimasa kanak-kanak masih perlu, kemudian karena banyaknya siswayang 

tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi setelah lulus dari 

Madrasah Ibtidaiyyah karena alasan lokasi sekolah yang jauh dan faktor 

ekonomi, maka pada tahun 1992 beliau beserta putranya mendirikan 

Madrasah Tsanawiyah Taqwal Ilah Meteseh Tembalang Semarang dan 

dilanjutkan dengan mendirikan Madrasah Aliyah Taqwal Ilah  pada tahun 

2002 dan pada tahun 2007 beliau mendirikan Play Group. 

2. Letak Geografis MA Taqwal Ilah Kota Semarang 

Secara Geografis MA Taqwal Ilah terletak di Jl. Tunggu Raya No. 

10 Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa 

Tengah. Luas tanah MA Taqwal Ilah 1.750 m2 dengan luas bangunan 

1.500 m2, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 
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a. Batas sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sendang Mulyo 

b. Batas sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Rowosari 

c. Batas sebelah selatan berbatasan dengan Perumahan Dinar Mas 

d. Batas sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Bulusan 

3. Visi, Misi, dan Tujuan MA Taqwal Ilah Kota Semarang 

Pada pendirian lembaga sekolah atau madrasah tidak lepas dari visi 

dan misi sebagai paradigma yang merupakan tujuan dari sekolah atau 

madrasah tersebut. Visi dan Misi dari MA Taqwal Ilah adalah: 

a. Visi 

Bertaqwa, berilmu, berakhlakul karimah. 

b. Misi  

1) Menyediakan pelayanan penuh tanggungjawab untuk 

mengantarkan siswa menjadi berkualitas dalam ilmu dan 

akhlaknya. 

2) Mewujudkan keteladanan kehidupan masyarakat yang islami. 

c. Tujuan 

1) Menyebarluaskan ajaran syariat Islam 

2) Ikut berpartisipasi mewujudkan cita-cita bangsa untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya dan umat Islam 

paada khususnya. 
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KEPALA MADRASAH 

H. Ulil Albab, M. Pd 

WAKA KESISWAAN 

H. Muh Rodli, S.HI 

WAKA KURIKULUM 

Hj. Munifah, M. Pd 

WAKA HUMAS 

Subkhi 

WAKA SARPRAS 

Muhlasin, S.Ag 

BENDAHARA 

Satini 

4. Struktur Organisasi MA Taqwal Ilah Kota Semarang 

Pada suatu lembaga sekolah atau madrasah harus memiliki struktur 

organisasi dengan tujuan untuk mengetahui struktur kepemimpinan dan 

tugas yang jelas pada masing-masing jabatan. Adapun Bagan struktur 

Organisasi di MA Taqwal Ilah sebagai berikut: 

 

Strukur Organisasi MA Taqwal Ilah 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Job Description: 

a. Kepala sekolah 

1) Menyusun perencanaan. 

2) Mengorganisasikan kegiatan. 

3) Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan. 

4) Mengkoordinasikan kegiatan. 
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5) Melaksanakan pengawasan. 

6) Menentukan kebijaksanaan. 

7) Mengadakan rapat mengambil keputusan. 

8) Mengatur proses belajar mengajar. 

9) Melakukan evaluasi 

b. Waka Kesiswaan 

1) Mengatur pelaksanaan program bimbingan dan konseling 

2) Mengatur dan mengkoordinasikan serta membina program 

kegiatan OSIS meliputi, kepramukaan, PMR, UKS, PKS, 

PASKIBRAKA sekolah. 

3) Mengatur dan menkoordinasikan pelaksanaan 9 K. 

4) Mengatur penyelenggaraan kegiatan-kegiatan olah raga prestasi, 

class meeting dan kesenian 

5) Menyeleksi calon siswa untuk diusulkan mendapat bea siswa. 

6) Menyusunlaporan pelaksanaan kegiatan kesiswaan secara 

berkala 

c. Waka Kurikulum 

1) Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan. 

2) Menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran. 

3) Mengatur penyusunan program pengajaran atau perangkat KBM, 

penjabaran dan penyesuaian kurikulum. 

4) Mengatur pelaksanaan kegiatan kurikuler, ekstra kurikuler dan 

kegiatan pengembangan diri. 



74 

5) Mengatur pelaksanaan program penilaian, kriteria kenaikan 

kelas, kriteria kelulusan,laporan kemajuan siswa dan ijazah. 

6) Mengatur pengembangan MGMP dan koordinator mata 

pelajaran. 

7) Membantu melakukan supervisi administrasi dan akademik 

8) Menyusun laporan pelaksanaan belajar 

d. Waka Humas 

1) Mengatur dan mengembangkan hubungan sekolah dengan 

Komite dan peran komite. 

2) Menyelenggarakan bakti sosial, karyawisata. 

3) Menyelenggarakan pameran hasil pendidikan sekolah dan 

brosur-brosur sekolah. 

4) Mengatur dan mengembangkan hubungan dengan masyarakat 

dan instansi terkait. 

5) Menyusun laporan 

e. Waka Sarpras 

1) Merencanakan kebutuhan sarana prasarana untuk menunjang 

proses belajar mengajar. 

2) Merencanakan program pengadaannya 

3) Mengatur pemanfaatan sarana prasarana. 

4) Mengelola perawatan, perbaikan dan pengisian. 

5) Pengaturan pembukuannya. 

6) Menyusun laporan. 
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f. Bendahara 

1) Mengelola keuangan 

2) Mengatur dan membelanjakan keuangan 

3) Membuat laporan kepada kepala sekolah 

5. Keadaan Guru dan Karyawan serta siswa MA Taqwal Ilah Kota 

Semarang, dan Sarana dan prasarana MA Taqwal Ilah Kota Semarang 

a. Keadaan Guru dan Karyawan  

Guru merupakan pelaksana utama dalam pembelajaran yang 

bertanggungjawab penuh terhadap keberhasilan pendidikan. Dalam 

hal ini, guru yang dituntut untuk menjalankan tugasnya secara 

profesional sebagai pengajar dan pendidik. Sedangkan karyawan 

merupakan elemen pembantu yang menyediakan administrasi 

maupun kebutuhan lain penunjang pembelajaran di sekolah. 

Sesuai hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, jumlah 

pendidik dan tenaga kependidikan ada 30 guru yang terdiri dari PNS, 

guru tetap yayasan, guru tidak tetap yayasan dan 3 karyawan. 

Adapun gambaran keadaan guru dan karyawan MA Taqwal Ilah 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

Keadaan Guru dan Karyawan 

No Uraian Jumlah 

1 Guru PNS 1 

2 Guru Tetap Yayasan 23 
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3 Guru Tidak Tetap 3 

4 Tenaga Kependidikan 3 

Jumlah 30 

 

 

b. Keadaan Siswa MA Taqwal Ilah 

Keadaan siswa yang ada di MA Taqwal Ilah pada tahun Ajaran 

2020/2021 berjumlah 284 siswa yang terdiri dari kelas X, XI dan 

XII. Sedangkan data siswa sesuai rombel pada masing-masing kelas, 

sebagai berikut : 

 

Data Siswa MA Taqwal Ilah 

No Kelas Nama 

Rombel 

Jumlah Siswa 

L P Jumlah 

1 X X. IPS 1 13 13 26 

X. IPS 2 13 14 27 

X. IPS 3 14 13 27 

X. Agama 14 19 33 

2 XI XI.IPS.1 13 14 27 

XI.IPS.2 13 12 25 

XI.IPS.3 10 14 25 

XI. AGAMA 14 12 26 
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3 XII XII.IPS.1 10 9 19 

XII.IPS.2 10 9 19 

XII.1PS.3 9 3 12 

XII.AGAMA 12 6 18 

Total 145 139 284 

 

 

Tabel di atas menunjukkan jumlah keseluruhan siswa MA 

Taqwal Ilah Semarang adalah sebanyak 284 siswa. Kelas X terdiri 

dari empat rombel dengan jumlah siswa laki-laki sebanyak 54 orang 

dan perempuan sebanyak 59 orang. Kelas XI terdiri dari empat 

rombel dengan jumlah siswa laki-laki sebanyak 50 orang dan 

perempuan sebanyak 52 orang. Begitu juga dengan kelas XII terdiri 

dari empat rombel kelas dengan jumlah siswa laki-laki sebanyak 41 

orang dan perempuan sebanyak 27 orang siswi. 

Sebagian besar siswa yang belajar di MA Taqwal Ilah 

Semarang berasal dari lingkungan sekitar Tembalang dan dukuh-

dukuh terdekat sebesar 80%, tetapi ada juga siswa yang berasal dari 

luar Tembalang yang mana mereka selain belajar formal di MA 

Taqwal Ilah Semarang juga menempuh pendidikan non formal di 

pondok sebesar 20%. 
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c. Keadaan sarana dan Prasarana MA Taqwal Ilah 

Sarana dan Prasarana merupakan komponen pendukung utama 

dalam pembelajaran di MA Taqwal Ilah Semarang. Keadaan sarana 

dan prasarana dapat digambarkan pada tabel di bawah ini: 

 

 

Keadaan Sarana dan Prasarana MA Taqwal Ilah 

No Jenis Prasarana Jumlah 

Ruang 

Ruang 

Baik 

Ruang 

Rusak 

Kategori Kerusakan 

Ringan Sedang Berat 

1 Ruang Kelas 12 9 3 1 2 - 

2 Perpustakaan 1 - 1 - 1 - 

3 R. Lab. IPA - - - - - - 

4 R. Lab. Biologi - - - - - - 

5 R. Lab. Fisika - - - - - - 

6 R. Lab. Kimia - - - - - - 

7 R. Lab. 

Komputer 

1 - - - - - 

8 R. Lab. Bahasa 1 - - - - - 

9 R. Pimpinan 1 - - - - - 

10 R. Guru 1 - - - - - 

11 R. Tata Usaha 1 - - - - - 

12 R. Konseling 1 - - - - - 

13 Tempat Ibadah 1 - - - - - 
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14 R. UKS 1 - - - - - 

15 Jamban 8 - - - - - 

16 Gudang 1 - - - - - 

17 R. Sirkulasi 1 - - - - - 

18 R. OSIS 1 - - - - - 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 12 ruang kelas 

yang ada di MA Taqwal Ilah Semarang dengan kategori 9 ruangan 

dinyatakan dalam keadaan baik, 2 ruangan rusak ringan, dan 1 

ruangan rusak sedang. Terdapat 1 ruangan perpustakaan dan dalam 

keadaan rusak sedang. Selain ruang kelas dan perpustakaan terdapat 

juga ruangan laboratorium komputer dan ruangan lain yang dapat 

dilihat pada tabel di atas. 

 

B. Hasil Penelitian 

1. Model Pembelajaran Cognitive style dalam meningkatkan motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran fiqih siswa kelas XI di MA 

Taqwal Ilah Semarang 

Keberhasilan dalam sebuah pembelajaran ditentukan oleh banyak 

faktor, salah satunya yakni desain pembelajaran yang dirancang oleh 

guru. Desain pembelajaran memang berperan penting dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran, hal ini dimungkinkan karena 

dengan merancang desain pembelajaran, seorang desainer (dalam hal ini 
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guru) memiliki peran vital dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai.  

Begitu juga Pembelajaran Cognitive style dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran fiqih siswa kelas XI di MA 

Taqwal Ilah Semarang memiliki desain pembelajaran dalam pemahaman 

dan penguasaan materi Fiqih, karena pembelajaran cognitive style 

memiliki peranan yang sangat penting dalam pemahaman dan 

penguasaan materi fiqih. Guru pengampu mata pelajaran fiqih memiliki 

kesadaran akan pentingnya tujuan pembelajaran, maka guru akan 

berupaya untuk melakukan berbagai aktifitas dalam rangka mewujudkan 

tujuan pembelajaran, seperti merumuskan bahan instruksional, memilih 

strategi instruksional, memilih media dan alat pembelajaran, merancang 

alat evaluasi, dan lain sebagainya. Model pembelajaran diidentifikasikan 

sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar yang meliputi pendekatan yang 

digunakan termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-

tahap dalam kegiatan pembelajaran, serta pengelolaan kelas.  

Perencanaan merupakan proses penyusunan sesuatu yang akan 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pelaksanaan 

perencanaan tersebut dapat disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka 

tertentu sesuai dengan keinginan pembuat perencanaan. Namun yang 

lebih utama adalah perencanaan yang dibuat harus dapat dilaksanakan 

dengan mudah dan tepat sasaran.  
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Begitu pula dengan perencanaan pembelajaran, yang direncanakan 

harus sesuai dengan target pendidikan. Guru sebagai subjek dalam 

membuat perencanaan pembelajaran harus dapat menyusun berbagai 

program pengajaran sesuai dengan materi yang akan disampaikan.   

Model pembelajaran yang diterapkan di MA Taqwal Ilah Semarang 

adalah model pembelajaran cognitive style. Model pembelajaran 

cognitive style adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berfikir agar dapat mengenal dan memahami apa 

yang sedang dipelajari serta bersifat fisiologis, kognitif, dan afektif yang 

relatif tetap, yang menggambarkan bagaimana siswa menerima, 

berinteraksi dan merespons lingkungan belajar, atau semacam 

kecenderungan umum, sengaja atau tidak, dalam proses informasi dengan 

menggunakan cara-cara tertentu. Kelas disetting sedemikian rupa sesuai 

dengan aspek yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran tersebut. 

Proses pembelajarannya dilaksanakan dengan duduk melingkar yang 

secara efektif memungkinkan siswa menciptakan makna serta 

pemahaman akan sebuah obyek pelajaran. Suatu model pembelajaran 

memberikan pengalaman belajar dan bergaul secara kooperatif yang 

merupakan elemen penting dalam dunia kerja sebenarnya. 

Pembelajaran cognitive style memberikan kesempatan pada siswa 

untuk berinteraksi dan merespon sebuah pelajaran dengan cara-cara 

tertentu sesuai pribadi siswa masing-masing. Dengan terciptanya 

pembelajaran yang memberikan keleluasaan untuk berfikir tentang suatu 
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obyek secara langsung dan memproses informasi dengan menggunakan 

cara-cara tertentu, maka pembelajaran akan lebih bermakna dan mengena 

di hati siswa yang berbeda karakter. 

Pembelajaran cognitive style adalah sebuah model pembelajaran 

yang di pakai di MA Taqwal Ilah sebagai metode pembelajaran. Di 

Madrasah tersebut lebih di tonjolkan atau lebih ditekankan pada model 

cognitive style dikarenakan adanya perbedaan mengenai cara memproses 

informasi dan mengorganisasi kegiatan pada setiap siswa, sebagaimana 

yang disampaikan oleh Bapak Samsul Ma’arif, S. HI, selaku  Guru Fiqih 

di MA Taqwal Ilah Semarang: 

“…Begini Pak, MA Taqwal Ilah ini dalam proses pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran cognitive style dan sudah 

diterapkan sejak lama. Model pembelajaran cognitive ini 

merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa yang 

dilaksanakan melalui pendekatan personal secara aktif dan kreatif 

di dalam maupun di luar pembelajaran dengan menggunakan basis 

pijakan untuk pengembangan diri seoptimal mungkin sesuai 

dengan kemampuan, dan potensi siswa. Secara garis besar begitu 

pak…” 

 

Pelaksanaan merupakan tahap implementasi atau tahap penerapan 

atas desain perencanaan yang telah dibuat guru. Hakikat dari tahap 

pelaksanaan adalah kegiatan operasional pembelajaran itu sendiri. Dalam 

tahap ini, guru melakukan interaksi pembelajaran melalui penerapan 

berbagai strategi, metode dan teknik pembelajaran.  

Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran langkah baiknya 

guru perlu memberikan motivasi semangat agar siswa itu tidak merasa 
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lemah dan malas dalam menerima materi, dikarenakan pembelajaran 

cognitive style merupakan model pembelajaran yang membutuhkan 

strategi dan pemikiran untuk merespon materi yang di berikan oleh guru.  

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan bapak Samsul 

Ma’arif S. HI, selaku guru fiqih beliau mengatakan:  

“…Ya sebelum mengajar pastilah guru harus mempersiapkan diri 

baik dari segi materinya, metodenya sehingga membuat guru itu 

merasa percaya diri di depan siswa dan tidak ada halangan bagi 

guru. Ada sebagian guru tidak persiapan diri dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran kerana dia sudah berpengalaman luas dalam 

kegiatan pembelajaran dan bisa membuat keadaan di kelas itu 

nyaman dan tidak ada halangan apapun baginya…” 

  

Mengenai hal ini peneliti telah melakukan wawancara dengan 

bapak Samsul Ma’arif S. HI  sebagai guru fiqih sekaligus observasi 

secara langsung yang hasilnya sebagai berikut:  

“…Guru memberikan motivasi atau dorongan kepada siswa sekitar 

5-15 menit sebelum mengajar, karena hal itu dapat membangun 

semangat  siswa dalam menerima materi yang akan disampaian…” 

 

Dalam kegiatan belajar mengajar, tidak lepas dari yang namanya 

tujuan. Karena tujuan pembelajaran memiliki pengaruh yang besar 

terhadap keberhasilan pembelajaran. Tujuan merupakan pedoman 

sekaligus sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. 

Mengenai hal ini peneliti telah melakukan interview dengan bapak 

Ulil Albab, M, Pd selaku Kepala Madrasah, beliau mengatakan:  

“…Menyampaikan tujuan pembelajaran sangat penting sekali, 

setidaknya ketika kita menyampaikan tujuan pembelajaran kepada 

siswa mereka menjadi tahu tentang pentingnya mempelajari materi 
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yang akan disampaikan sehingga timbul motivasi atau semangat 

dalam belajar…” 

 

Terkait dengan strategi atau Model Pembelajaran Cognitive style 

dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran fiqih 

siswa kelas XI yang di gunakan di MA Taqwal Ilah, peneliti telah 

melakukan interview dengan ibu Munifah, M. Pd selaku Waka. 

Kurikulum yang hasilnya sebagai berikut:  

“…Metode yang sering digunakan dalam pembelajaran di kelas 

adalah metode cognitive style, di mana guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berfikir agar dapat mengenal dan 

memahami apa yang sedang dipelajari bagaimana siswa menerima, 

berinteraksi dan merespons pelajaran, metode tersebut dapat 

membuat siswa itu aktif dalam pembelajaran, yang mana setelah 

diberikan materi guru pun buka waktu untuk siswa itu bertanya dan 

banyak juga siswa itu tanya berarti siswa itu juga berfikir apa 

maksudnya materi pembelajaran yang guru sampaikan dan metode 

ini selalu membuat otak siswa itu dalam keadaan berfikir sehingga 

membuat siswa itu paham apa yang di sampaikan…” 

 

Pendekatan yang dilakukan seorang guru juga memiliki arti penting 

dalam penerapan model pembelajaran, karena pendekatan itu adalah 

salah satu cara untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan 

efisien. Guru yang memandang siswa sebagai peribadi yang berbeda 

dengan siswa lainnya akan berbeda dengan guru yang memandang siswa 

sebagai makhluk yang sama dan tidak ada perbedaan dalam segala hal, 

maka sangat penting meluruskan kekeliruan dalam memandang setiap 

siswa, dalam memandang siswa sebaliknya dipandang bahwa setiap 

siswa mempunyai kepribadian yang berbeda-beda, sehingga guru dapat 

dengan mudah melakukan pendekatan pengajaran.  
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Mengenai pendekatan ini peneliti juga melakukan interview dengan 

bapak Moh Rodli, S. HI yang hasilnya sebagai berikut:  

“…..Tugas seorang guru bukan hanya mengajar saja sudah gitu, 

akan tetapi lebih dari itu seorang guru juga harus melakukan 

pendekatan terhadap siswanya baik secara individual ataupun 

sosial. Guru merupakan orang tua yang kedua bagi setiap murid, 

perlakuan terhadap murid ibaratnya memerlakukan seperti anak 

sendiri. Hal tersebut akan berguna sekali ketika seorang guru 

melakukan kerjasama dengan orang tua wali. Hal tersebut akan 

mendukung dalam pemantauan belajarnya juga perkembangan 

sosialnya sehingga tidak sampai terjerumus dalam tindakan yang 

merugikan..…” 

 

Pengelolaan kelas bukanlah suatu hal yang mudah dan ringan. 

Banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya kerumitan dalam 

pengelolaan kelas. Dari sini peneliti telah melakukan interview dengan 

bapak Samsul Ma’arif, S. HI guru fiqih yang hasilnya sebagai berikut:  

“…Hidup tidaknya kondisi di kelas sebenarnya tergantung dari 

gurunya, kalau gurunya mampu menciptakan suasana kelas yang 

hidup, maka dengan sendirinya para murid akan fokus pada materi 

yang disampaikan sehingga tidak sempat untuk berbuat gaduh. 

Terkadang juga jumlah siswa yang melebihi kapasitas akan 

cenderung terjadi keributan dan sulit sekali untuk dikendalikan. 

Oleh karena itu jumlah siswa tidak boleh lebih dari 32 siswa, jika 

itu diterapkan maka kondisi kelas akan kondusif, berbagai upaya 

yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana kelas yang 

kondusif, diantaranya ya masalah penempatan siswa, 

pengelompokan siswa, jumlah siswa dalam kelas juga berpengaruh, 

keberhasilan kelas yang harus diperhatikan dengan begitu akan 

tercipta suasana belajar yang menyenangkan…” 

 

Model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih 

mendapatkan alokasi waktu sebanyak dua jam setiap minggunya pada 

masing-masing lokal kelas. Untuk menunjang proses pembelajaran sesuai 

dengan kebijakan dari madrasah seorang guru harus mempersiapkan hal-
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hal yang berkaitan dengan pembelajaran tersebut seperti RPP, buku 

absen, buku nilai dan sebagainya. Sementara itu pihak madrasah 

menyediakan alat-alat dan media penunjang pembelajaran seperti 

proyektor, Google meet (kondisi pandemic) dan lain sebagainya. 

Kemudian juga fasilitas untuk menunjang praktikum ibadah ataupun 

praktik yang lain seperti alat peraga untuk praktik pemulasaraan jenazah, 

sholat dan sebagainya yang bertujuan siswa dapat tertarik dan fokus 

dalam pembelajaran. Proses pembelajaran Fiqih dipaparkan oleh Bapak 

Ulil Albab, M, Pd selaku Kepala Sekolah di MA Taqwal Ilah Semarang : 

“…Proses pembelajarannya seperti biasa bermula dari silabus yang 

di perinci menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Untuk 

mempermudah Guru dalam menerangkan, kami telah menyediakan 

alat dan media seperti proyektor, Google meet (kondisi pandemic) 

dan beberapa alat peraga untuk praktik…” 

 

Hal ini senada dengan yang dipaparkan oleh Bapak Samsul 

Ma’arif, S.HI, selaku guru fiqih di MA Taqwal Ilah Semarang : 

“…..Model Pembelajaran Fiqih, seperti biasa Guru membaca, 

siswa menyimak, kemudian diterangkan, setelah itu di buka sesi 

musyawarah agar siswa tetap aktif dalam menyampaikan suatu 

gagasan yang mereka terima sesuai kemampuan masing-masing 

siswa. Hal tersebut sesuai dengan RPP, terkadang saya 

menggunakan metode Praktik yang disesuaikan dengan materinya, 

untuk praktik sudah disediakan oleh pihak Madrasah fasilitas dan 

alat peraganya jadi sangat membantu…..” 

 

Model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih 

sudah dipersiapkan sedemikian rupa dengan faktor pendukungnya agar 

siswa bisa focus dan tetap termotivasi dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Berkaitan dengan model pembelajaran cognitive style 
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pada mata pelajaran fiqih dalam kelas ada langkah-langkah yang 

dilakukan oleh Bapak Samsul Ma’arif, S. HI, yaitu: 

“…..Pertama-tama mengucapkan salam, kemudian menanyakan 

tentang materi sebelumnya kepada siswa, lalu membaca dan 

menerangkan, siswa memperhatikan kemudian membuka sesi 

musyawarah atau dalam istilah lain bahtsul masa’il, merupakan 

metode pembelajaran yang lebih mirip dengan metode diskusi dan 

seminar. Beberapa orang siswa dengan jumlah tertentu membentuk 

halaqah yang dipimpin langsung oleh Guru, untuk membahas atau 

mengkaji persoalan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam 

pelaksanaannya, para siswa dengan bebas mengajukan pertanyaan- 

pertanyaan atau pendapatmya. Dengan demikian metode ini lebih 

menitik beratkan pada kemampuan perseorangan dalam 

menganalisis dan memecahkan suatu persoalan dengan argumen 

logika yang mengacu pada kitab-kitab serta buku-buku 

tertentu.tanya jawab terkait materi yang sudah di terangkan. Nah 

biasanya siswa akan lebih tertarik apabila diterangkan 

menggunakan proyektor dan alat peraga, karena tidak jarang siswa 

bosan dengan pembelajaran yang pasif, jadi saya harus menyiapkan 

konsep pembelajaran dengan baik….” 

 

Hal tersebut senada dengan pemaparan Bapak Ulil Albab, M, Pd 

selaku Kepala Sekolah mengenai model pembelajaran cognitive style: 

“…..Seorang guru hendaknya mempunyai konsep pembelajaran 

yang baik agar siswa bisa fokus dan termotivasi dalam mengikuti 

setiap pembelajaran, salah satunya dengan cara memberi 

kesempatan siswa untuk berfikir dan mengeluarkan unek-unek 

sesuai dengan kemampuannya serta di tunjang dengan alat bantu 

seperti proyektor dan alat peraga juga harus masuk dalam konsep 

karena itu adalah alat yang bisa membantu guru dalam proses 

pembelajaran…..” 

 

Untuk mengkondusifkan siswa dan membuat siswa fokus dalam 

pembelajaran itu guru harus melibatkan siswa untuk berfikir dan 

menuangkan pendapatnya sesuai kemampuan yang mereka miliki agar 

suasana proses pembelajaran tetap hidup dan siswa tetap semangat dalam 

mengikuti pelajaran, serta harus menggunakan konsep pembelajaran 
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yang matang, memanfaatkan semua fasilitas yang ada disesuaikan 

dengan materi. Karena sudah disediakan tempat praktikum, alat peraga, 

dan proyektor.  

Selain itu, hal penting lain yang dapat mendukung keberhasilan 

dalam pembelajaran yaitu tersedianya media pendukung, media dapat 

berupa audio, visual bahkan dapat pula berupa audio visual. 

Berhubungan dengan media peneliti telah melakukan wawancara dengan 

bapak Muhlasin, S. Ag beliau mengatakan: 

“….Dalam setiap kelas disediakan media pembelajaran untuk 

menunjang proses dalam keberhasilan belajar mengajar, khususnya 

pembelajaran Fiqih. Media pembelajaran tersebut seperti LCD, 

google meet (situasi pandemi), layar dll, Sedangkan media seperti 

buku itu sudah disediakan oleh MA Taqwal Ilah melalui 

perpustakaan Madrasah, sehingga siswa tidak perlu membeli di luar 

Madrasah….” 

 

Untuk sarana dan prasarana di dalam proses pembelajaran Fiqih 

guru mempersiapkan sendiri alat peraga yang berkaitan dengan materi 

yang diajarkan, dan pihak madrasah juga menyediakan atau 

memfasilitasi. Sebagaimana penjelasan dari Bapak Muhlasin, S. Ag 

sebagai berikut:  

“…..Terdapat dukungan dari pihak madrasah memfasilitasi 

tercapainya kegiatan pembelajaran, tercukupinya alat peraga, 

keaktifan dan antusias siswa dalam mengikuti pelajaran…..”  

 

Model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih yang 

diterapkan di MA Taqwal Ilah Semarang, diharapkan siswa dapat 

merespon materi yang di sampaikan oleh guru sesuai kapasitas siswa 
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masing-masing dan paham pada materi yang telah disampaikan oleh 

guru, dikarenakan model pembelajaran ini melibatkan sepenuhnya 

keaktifan siswa dalam berfikir dan merespon suatu obyek tertentu dalam 

hal ini materi yang di sampaikan oleh guru sesuai kemampuannya 

masing-masing, sehingga motivasi untuk memahami dan menguasai 

materi Fiqih dapat meningkat dikarenakan adanya pembelajaran model 

cognitive style. Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan 

dengan bapak Ulil Albab, M, Pd selaku Kepala Sekolah MA Taqwal Ilah 

beliau menyatakan bahwa : 

“…..Model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih 

memang sudah diterapkan di Madrasah sudah sejak lama, 

permbelajaran tersebut bertujuan untuk membantu siswa 

memahami syari’at Islam serta dapat membantu siswa dalam 

pemahaman dan penguasaan materi fiqih, sehingga diharapkan 

model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih dapat 

membantu siswa meningkatkan motivai belajar dalam memahami 

dan menguasai materi fiqih.....” 

 

Pernyataan bapak Kepala MA Taqwal Ilah Semarang didukung 

oleh pernyataan ibu Munifah, M. Pd, selaku Waka Kurikulum. Beliau 

menyatakan bahwa : 

“.....Pembelajaran Fiqih dengan model cognitive style yang 

diterapkan di MA Taqwal Ilah Semarang ini diharapkan siswa 

dapat termotivasi untuk mengikuti setiap proses pembelajaran serta 

paham pada materi yang telah disampaikan oleh guru, dikarenakan 

model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih ini 

lebih dari 70% siswa di libatkan dalam pembahasan serta di beri 

kesempatan oleh guru untuk memaparkan argumentasinya sesuai 

kemampuan masing-masing siswa tanpa membeda-bedakan, 

sehingga motivasi siswa akan terbangun untuk dapat memahami 

dan menguasai materi Fiqih yang di berikan oleh guru …” 
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Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil penelitian melalui 

wawancara dengan bapak Samsul Ma’arif, S. HI, selaku guru pengampu 

mata pelajaran Fiqih dengan model cognitive style, bahwa : 

“…..diterapkannya model pembelajaran cognitive style pada mata 

pelajaran fiqih adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa 

serta mengenalkan siswa terhadap syari’at Islam dan bagaimana 

cara beribadah kepada Allah SWT serta memudahkan siswa dalam 

memahami dan menguasai materi fiqih yang diajarkan ditingkat 

madrasah aliyah.....” 

 

Hasil observasi dan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

sebelum guru menyampaikan materi kepada siswa, guru selalu 

memberikan motivasi atau dorongan agar siswa merasa semangat dalam 

menerima materi yang akan guru sampaikan. Dalam kegiatan 

pembelajaran guru menggunakan metode yang sesuai dengan materi agar 

siswa mudah paham dan mengerti secara benar terkait materi yang telah 

disampaikan serta termotivasi untuk selalu mengikuti pembelajaran fiqih.  

Guru tidak hanya mementingkan aspek kognitif siswa saja, tetapi 

guru juga memikirkan aspek efektif dan psikomotorik siswa yang 

terbukti dari jalinan kerjasama yang dilakukan dengan orang tua siswa 

untuk mengetahui tingkah laku siswa ketika di rumah (luar sekolah). 

Segala aspek yang mendukung keberhasilan model pembelajaran 

cognitive style pada mata pelajaran fiqih mulai dari guru yang menguasai 

tentang variasi mengajar, penggunaan metode dan media, pengelolaan 

kelas, pendekatan terhadap siswa, sarana dan prasarana yang mendukung 
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serta lingkungan belajar yang kondusif yang terlihat dari antusias siswa 

dalam mengikuti pembelajaran. 

 

2. Implementasi model pembelajaran cognitive Style pada mata 

pelajaran fiqih siswa kelas XI di MA Taqwal Ilah Semarang 

MA Taqwal Ilah Semarang merupakan salah satu Madrasah 

Aliyah, yang melaksanakan sistem pembelajaran berdasarkan Kurikulum 

Kemenag dan Kurikulum Lokal salah satunya pembelajaran Fiqih dengan 

metode cognitive style. 

Model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih di 

MA Taqwal Ilah Semarang tersebut diampu oleh Bapak Samsul Ma’arif, 

S.HI, sebagaimana yang di jelaskan oleh bapak Ulil Albab, M. Pd, selaku 

Kepala Madrasah, bahwa : 

“.....Yang mengampu model pembelajaran cognitive style pada 

mata pelajaran fiqih di MA Taqwal Ilah Semarang adalah bapak 

Samsul Ma’arif, S. HI,....” 

 

Model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih di 

MA Taqwal Ilah Semarang mendapat alokasi waktu sebanyak 2 jam x 45 

menit atau 90 menit pelajaran, dengan rincian 1 jam pelajaran sebanyak 

45 menit. Sebagaimana yang dijelaskan bapak Ulil Albab, M. Pd, selaku 

Kepala Madrasah, bahwa : 

“.....Alokasi jam pelajaran untuk pembelajaran Fiqih dengan  model 

cognitive style sebanyak 2 jam pelajaran x 45 menit.....” 
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Pernyataan tersebut di dukung oleh Ibu Munifah, M. Pd, selaku 

Waka Kurikulum, beliau menyatakan bahwa : 

“.....Alokasi waktu jam pelajaran 2x 45 menit, jadi waktu untuk 

Model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih itu 

90 menit.....” 

 

Adapun implementasi (penerapan) model pembelajaran cognitive 

style pada mata pelajaran fiqih yang dilaksanakan oleh bapak Samsul 

Ma’arif, S. HI, dalam proses pembelajaran melalui tiga tahapan, yaitu 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Sebagaimana hasil observasi, 

dokumentasi dan wawancara peneliti adalah sebagai berikut : 

a. Perencanaan 

Perencanaan model pembelajaran cognitive style pada mata 

pelajaran fiqih di MA Taqwal Ilah Semarang meliputi 

mempersiapkan silabus pembelajaran, prota (program tahunan), 

promes (program semester), pembuatan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) pada awal semester dan menyiapkan media 

pembelajaran. Bapak Samsul Ma’arif, S. HI, menyatakan bahwa : 

“.....Sebelum melaksanakan pembelajaran bagi siswa di kelas 

terlebih dahulu mempersiapkan perencanaan seperti 

perencanaan pada mata pelajaran fiqih dengan model cognitive 

style, yakni membuat silabus, prota, promes, dan RPP di awal 

semester, namun untuk RPP yang sudah disusun sebelumnya 

bisa berubah sesuai dengan kondisi yang ada.....” 

 

Pada tahap perencanaan ini, sebelum melaksanakan proses 

pembelajaran, bapak Samsul Ma’arif, S. HI, menyusun langkah–
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langkah yang sesuai dengan komponen yang ada dalam materi fiqih 

yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan, yakni sebagai berikut : 

1) Tujuan pembelajaran  

Tujuan pembelajaran menggambarkan bentuk tingkah laku atau 

kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki siswa setelah proses 

pembelajaran. Adapun tujuan model pembelajaran cognitive 

style pada mata pelajaran fiqih bagi siswa adalah Meningkatkan 

motivasi belajar siswa.  

2) Materi  

Materi pembelajaran atau materi ajar adalah pengetahuan, sikap 

dan keterampilan yang harus dipelajari siswa dalam rangka 

mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan.  

3) Metode  

Metode pembelajaran dapat digunakan guru untuk 

mengkreasikan lingkungan belajar dan mengkhususkan kegiatan 

guru dan siswa pada keterlibatannya dalam proses pembelajaran.  

4) Media  

Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan menyalurkan 

pesan/ilmu pengetahuan dari pengirim dan penerima sehingga 

dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian minat serta 

perhatian siswa sehingga proses belajar dapat berjalan.  

Media pembelajaran yang digunakan dalam model pembelajaran 

cognitive style pada mata pelajaran fiqih bagi siswa di MA 

Taqwal Ilah Semarang adalah menggunakan media proyektor  

google clasroom, google meet (kondisi pandemic) dan alat 

peraga.  

 

Dari langkah-langkah di atas, dirangkum dalam bentuk RPP 

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). 

 

b. Pelaksanaan pembelajaran 

Pelaksanaan model pembelajaran cognitive style pada mata 

pelajaran fiqih  oleh bapak Samsul Ma’arif, S. HI, berpedoman pada 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sudah dibuat 
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sebelumnya. Tetapi itu bisa berubah sesuai dengan situasi dan 

kondisi yang ada. 

Sebagaimana yang telah bapak Samsul Ma’arif, S. HI,  lakukan 

dalam melaksanakan model pembelajaran cognitive style pada mata 

pelajaran fiqih, bapak Samsul Ma’arif, S. HI, menyatakan bahwa : 

“.....Pada awal masuk kelas, pertama yang saya lakukan adalah 

mengucapkan salam dan mengecek kehadiran siswa dan 

membaca basmallah bersama sebelum menjelaskan materi 

pelajaran. Setelah itu, saya mengadakan pretest dengan 

memberi beberapa pertanyaan untuk siswa. Kemudian, setelah 

selesai melaksanakan pretest, saya menjelaskan tentang materi 

dengan bantuan media, seperti proyektor google meet (kondisi 

pandemic), media peraga, media cetak, white board, dan 

spidol. Kemudian saya memberi sebuah pertanyaan kepada 

siswa untuk dimusyawarahkan. Musyawarah selesai, saya 

mengadakan sesi tanya jawab sebagai evaluasi. Dimana saya 

ingin mengetahui seberapa jauh pemahaman mereka.....” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Samsul Ma’arif, 

S. HI, peneliti melakukan observasi dengan melihat langsung proses 

model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih di MA 

Taqwal Ilah Semarang. 

Proses model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran 

fiqih dapat dirinci sebagai berikut : 

1) Kegiatan pendahuluan (apersepsi) 

a) Bapak Samsul Ma’arif, S. HI, masuk kelas dengan 

mengucapkan salam. “Assalamu’alaikum Warahmatullahi 

Wabarokatuh”. 
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b) Bapak Samsul Ma’arif, S. HI, mengecek kehadiran siswa. 

c) Berdoa bersama-sama sebelum pelajaran dimulai. 

Adapun doa yang dilafalkan adalah sebagai berikut : 

يممِ  الرْحمَنِ  هللا بسمِ   الرح 
2) Kegiatan Inti 

a) Eksplorasi 

1. Bapak Samsul Ma’arif, S. HI, menyuruh siswa untuk 

membuka buku paket dan lks. 

2. Bapak Samsul Ma’arif, S. HI, membaca buku paket dan 

lks  dan menyuruh siswa untuk mendengarkan dengan 

seksama 

b) Elaborasi 

1. Siswa menyimak apa yang diajarkan guru. 

2. Siswa mendengarkan penjelasan guru. 

3. Siswa dengan seksama mencoba menjawab soal yang 

diberikan oleh bapak Samsul Ma’arif, S. HI, 

c) Konfirmasi 

1. Bapak Samsul Ma’arif, S. HI, memberi kesempatan 

kepada siswa yang kurang jelas untuk bertanya. 

2. Bapak Samsul Ma’arif, S. HI, melakukan umpan balik 

kepada siswa terhadap pembelajaran yang telah 

dilakukan. 
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3) Kegiatan Penutup 

a) Bapak Samsul Ma’arif, S. HI, bersama siswa 

menyimpulkan materi yang telah diajarkan. 

b) Bapak Samsul Ma’arif, S. HI, menyampaikan materi yang 

akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 

c) Pembelajaran diakhiri dengan bacaan hamdalah. 

“Alhamdulillahirobbil Alamiin”. 

d) Bapak Samsul Ma’arif, S. HI, mengucapkan salam. 

“Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh”.60 

 

c. Evaluasi Pembelajaran 

Saat diadakan observasi model pembelajaran cognitive style 

pada mata pelajaran fiqih, bapak Samsul Ma’arif, S. HI, 

menggunakan evaluasi dengan cara mengerjakan soal yang telah 

dibuat, pretest dan tanya jawab diakhir pembelajaran. Evaluasi 

model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih yang 

telah dilakukan oleh bapak Samsul Ma’arif, S. HI, sebelum diadakan 

observasi, beliau menjelaskan bahwa dalam evaluasi pembelajaran 

mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

1) Pada ranah kognitif, menggunakan evaluasi jenis : 

a) Tes pretest: evaluasi dengan jenis pretest merupakan 

evaluasi yang  dilaksanakan di awal pembelajaran dengan 

tujuan untuk mengetahui sejauh mana materi pelajaran yang 
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akan disampaikan dapat dikuasai oleh siswa atau bagaimana 

respon siswa terhadap materi pelajaran. 

b) Tes formatif : tes formatif merupakan tes hasil belajar yang 

bertujuan mengetahui sejauh manakah siswa memahami 

materi pelajaran setelah siswa mengikuti proses 

pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Tes formatif ini 

dilaksanakan setiap kali materi pelajaran berakhir. Bapak 

Samsul Ma’arif, S. HI, dalam melaksanakan evaluasi harian 

berbentuk tes lisan dengan cara tanya jawab. Bapak Samsul 

Ma’arif, S. HI, juga mengevaluasi siswa dengan cara tes 

tertulis, tes tertulis ini dengan cara mengerjakan soal-soal 

yang dibuat oleh bapak Samsul Ma’arif, S. HI, 

c) Tes sumatif : tes sumatif merupakan tes hasil belajar yang 

dilaksanakan setelah sekumpulan materi pelajaran selesai 

diajarkan. Tes Sumatif untuk mata pelajaran fiqih dengan 

model cognitive style berbentuk Penilaian Tengah Semester 

(PTS) dan Penilaian Akhir Semester (PAS) yang 

dilaksanakan secara serentak bagi siswa di MA Taqwal Ilah 

Semarang. 

2) Pada ranah afektif, bapak Samsul Ma’arif, S. HI, menilai dengan 

melihat sikap saling menghargai pendapat teman, sikap 

demokratis. 
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3) Pada ranah psikomotorik, bapak Samsul Ma’arif, S.HI, melatih 

psikomotorik siswa seperti keaktifan siswa di dalam 

musyawarah, ketepatan menjawab pertanyaan. Semua yang 

dilakukan oleh bapak Samsul Ma’arif, S. HI, dalam model 

pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih, untuk 

meningkatkan kualitas pemahaman dan penguasaan materi fiqih  

di MA Taqwal Ilah Semarang. 

Pelaksanaan model pembelajaran cognitive style pada mata 

pelajaran fiqih dapat berjalan dengan baik, terbukti dengan nilai 

ulangan harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir 

semester di atas KKM, serta meningkatnya motivasi belajar siswa, 

terbukti dengan jumlah rata–rata yang di dapat di atas 75. Kemudian 

kami bandingkan hasil nilai dari pelajaran lainnya ternyata nilai 

siswa juga ada korelasinya. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Munifah, M. Pd, 

selaku Waka. Kurikulum, mengenai pelaksanaan model 

pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih. Beliau 

menyatakan bahwa : 

“…..Sudah bagus, terbukti dengan semangat dan nilai-nilai 

siswa yang sudah mencapai KKM. Nilai tersebut kami 

bandingkan dengan nilai mata pelajaran Fiqih kurikulum tidak 

jauh berbeda…..” 
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Data di atas dapat diperkuat dengan keterangan dari Bapak Ulil 

Albab, M. Pd, selaku kepala Madrasah mengenai langkah model 

pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih dapat 

terangkum sebagai berikut :  

1) Menciptakan suasana kondusif untuk memulai pembelajaran. 

Dalam hal ini, bukan hanya aspek fisik siswa akan tetapi aspek 

psikis atau perasaan siswa juga diperhatikan. Supaya siswa mau 

dan siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran.  

2) Menghubungkan materi yang akan dipelajari dengan 

pengetahuan siswa. Dalam hal ini, isi materi pembelajaran harus 

sesuai dengan tujuan yang hendak dicapainya.  

3) Memberikan gambaran besar materi yang akan disajikan. 

Gambaran besar kemudian mengkerucut ke gambaran kecil. 

Dalam hal ini siswa sendiri yang membuat gambaran tersebut 

sehingga membuat siswa dapat berfikir, berbicara dan 

menyimpulkan  

4) Menetapkan tujuan. Dalam hal ini, merumuskan kemampuan 

apa yang harus dimiliki siswa.  

5) Memberikan informasi. Dalam hal ini, guru mengajar dalam 

menyampaikan informasi gaya mengajarnya disesuaikan dengan 

gaya belajar.  

6) Siswa melakukan aktivasi baik secara kelompok ataupun 

individu. Tujuannya tahap ini untuk ketingkat pemahaman yang 

lebih dalam.  

7) Melakukan demonstrasi. Dalam hal ini, siswa mampu 

melakukan sehingga siswa menunjukkan dan membuktikan 

kalau mereka telah mengerti apa yang dipelajari.  

8) Tahap yang terakhir adalah meninjau ulang materi yang telah 

dipelajari siswa. Mengevaluasi hasil belajar. Dalam hal ini, 

evaluasi berfungsi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman 

siswa. Evaluasi ini melalui tanya jawab, mengerjakan soal yang 

guru buat sendiri. 

 

Model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih 

termasuk dalam pembelajaran yang mendukung pelajaran fiqih 

kurikulum, dengan demikian Model pembelajaran cognitive style 

pada mata pelajaran fiqih mempunyai tujuan pembelajaran seperti 
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Mata Pelajaran lainnya yang tidak boleh diabaikan, berikut ini 

adalah pemaparan dari Bapak Samsul Ma’arif, S. HI, selaku Guru 

pengampu mata pelajaran fiqih, bahwa: 

“…..Untuk metode saya memakai tiga macam, yaitu Metode 

Ceramah, Demonstrasi dan Praktik. Kalau menggunakan 

metode ceramah saja mungkin akan membosankan sehingga 

siswa tidak akan fokus  dalam pembelajaran, oleh karena itu 

saya selalu menggunakan media Google meet ketika 

menggunakan metode ceramah. Hal tersebut berguna untuk 

menarik minat siswa….. “ 

 

Fiqih kurikulum juga terbantu oleh model pembelajaran 

cognitive style pada mata pelajaran fiqih sebagaimana yang di 

utarakan oleh Bapak Samsul Ma’arif, S. HI, selaku Guru Pengampu 

Mata Pelajaran Fiqih bahwa: 

 “…..Kita terbantu oleh model pembelajaran cognitive style 

pada mata pelajaran fiqih yang dimana banyak materi yang 

tidak ada di buku paket,  disamping itu keterbatasan waktu 

juga bisa tertolong oleh lamanya pembelajaran model 

cognitive style…..” 

 

Keberhasilan suatu pembelajaran bisa diukur dengan Evaluasi, 

berikut ini adalah pemaparan Bapak Samsul Ma’arif, S.HI, tentang 

evaluasi mata pelajaran fiqih, yaitu: 

“…..Untuk evaluasi selain PTS (Penilaian Tengah Semester) 

dan PAS (Penialaian Akhir Semester) saya juga menerapkan 

ulangan harian dan ulangan mingguan. Ulangan harian 

biasanya lisan, dengan format setelah pembelajaran saya 

menunjuk anak secara acak untuk saya tanyai materi yang baru 

saja saya sampaikan, hal tersebut sebagai pengukur 
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keberhasilan pembelajaran yang barusan saya lakukan. 

Ulangan mingguan biasanya memakai soal (tertulis) tetapi 

untuk mengantisipasi kejenuhan siswa biasanya saya ganti 

dengan ulangan praktik…..” 

 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

pembelajaran Mata Pelajaran Fiqih di MA Taqwal Ilah Semarang, 

hal tersebut ialah: 

a. Keuletan Guru dalam memanajemen kelas 

b. Sarana dan Media yang mendukung 

c. Pemilihan metode yang tepat 

d. Minat siswa dalam pembelajaran 

e. Motivasi Guru terhadap siswa 

f. Menggunakan media sebagai pemicu motivasi 

g. Sistem evaluasi yang baik 

 

3. Implikasi Model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran 

fiqih di MA Taqwal Ilah Semarang 

Berdasarkan hasil penelitian yang dapat penulis lakukan 

mengenai model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih 

dalam pemahaman dan penguasaan materi Fiqih di MA Taqwal Ilah 

Semarang melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka sudah 

terbukti signifikan bahwa model pembelajaran cognitive style pada mata 
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pelajaran fiqih dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar serta 

memberikan kemudahan dalam meningkatkan motivasi belajar di MA 

Taqwal Ilah Semarang. 

Model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih 

sudah berlangsung lama di MA Taqwal Ilah Semarang, tentu 

memberikan kesan yang sangat mendalam bagi guru dan siswa, sehingga 

pembelajaran seperti ini tetap diterapkan.  

Ada beberapa hal penting yang diambil terkait model 

pembelajaran cognitive style di MA Taqwal Ilah diantaranya adalah : 

a). Siswa dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri  

Yang menjadi titik pusat dari model pembelajaran  

kognitif di MA Taqwal Ilah Semarang adalah individu siswa 

mampu mengalami kemajuan tingkat perkembangan motivasi 

serta kognitif atau pengetahuan ke tingkat yang lebih tinggi. 

Maksudnya adalah pengetahuan yang dimiliki oleh setiap 

individu siswa dapat dibentuk dan dikembangkan oleh  

individu siswa itu sendiri melalui interaksi dengan lingkungan 

sekolah dalam hal ini kelas yang terus-menerus dan selalu 

berubah. Dalam berinteraksi dengan lingkungan tersebut, 

individu siswa mampu beradaptasi dan mengorganisasikan 

lingkungannya, sehingga terjadi perubahan dalam struktur 

kognitifnya, pengetahuan, wawasan dan pemahamannya 
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semakin berkembang. Atau dengan kata lain, individu lebih 

termotivasi dan dapat pintar dengan belajar sendiri dari 

lingkungannya. 

Walaupun demikian, pengetahuan yang diperoleh 

individu siswa MA Taqwal Ilah melalui interaksi dengan 

lingkungan sekolah, adakala  tidak persis sama dengan apa 

yang diperoleh dari lingkungan sekolah MA Taqwal Ilah . 

Individu mampu mengembangkan pengetahuannya sendiri, 

mampu memodivikasi pengalaman yang diperoleh dari 

lingkungan sekolah, sehingga melahirkan pengetahuan atau 

temuan- temuan baru. Hal ini terbukti banyak siswa yang 

menghasilkan temuan-temuan baru yang selama ini tidak 

dipelajari di bangku sekolah. Oleh karena itu, proses 

pendidikan bukan hanya sekedar transfer of knowledge, tetapi 

juga bagaimana merangsang struktur kognitif inadividu 

sehingga mampu melahirkan pengetahuan dan temuan-temuan 

baru. 

b). Individualisasi siswa dalam pembelajaran 

Dalam proses pembelajaran di MA Taqwal Ilah, 

perlakuan terhadap individu siswa didasarkan pada 

perkembangan kognitifnya. Atau dengan kata lain, dalam 

proses pembelajaran disesuaikan dengan tingkat perkembangan 

individu siswa tersebut, sehingga belajar lebih berhasil karena 
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disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Hal ini 

di karenakan setiap tahap perkembangan kognitif memiliki 

karakteristik berbeda-beda dan susunan saraf siswa semakin 

kompleks seiring dengan bertambahnya umur. Hal ini 

menjadikan kemampuannya semakin meningkat. Oleh karena 

itu, dalam proses belajar di MA Taqwal Ilah mengikuti pola 

dan tahap perkembangan tertentu sesuai dengan 

kemampuannya. Penjenjangan ini bersifat hirarki, yaitu melalui 

tahap-tahap tertentu sesuai dengan kemampuannya. 

Hal ini sesuai dengan pengertian dan tujuan Pendidikan islam, 

Menurut Burlian Somad Pendidikan Islam adalah pendidikan yang  

bertujuan membentuk tujuan individu menjadi makhluk yang bercorak 

dari, berderajat tinggi menurut ukuran Allah dan isi pendidikannya 

adalah mewujudkan pendidikan itu, yaitu ajaran Allah. Menurut 

Muhammad Fadhil al- Jamaliy mendefinisikan Pendidikan Islam sebagai 

upaya pengembangan, mendorong serta mengajak peseta didik hidup 

lebih dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan 

yang mulia ( Samsul Nizar, 2002:31 )  

Menurut Haidar Putra Daulay Pendidikan Islam adalah pendidikan 

yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, 

mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk 

jasmaniyah maupun rohaniyah, menumbuh suburkan hubungan yang 
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harmonis setiap pribadi manusia dengan Allah, mausia dan alam semesta 

( Daulay, 2009:6 ). 

Menurut H.M. Arifin Pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap 

pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah 

mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi 

berlakunya ajaran Islam ( Arifin, 2008:29 ). 

Menurut Ahmad D. Marimba sebagiamana dikutib oleh 

Djamaluddin dan adbullah Aly pendidikan Islam adalah bimbingan 

jasmani dan rohani berdasarkan hukum- hukum agama Islam menuju 

terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran- ukuran Islam dengan 

pengertian lain, seringkali beliau menyatakan kepribadian utama dengan 

istilah kepribadian muslim yaitu kepribadian yang mempunyai nilai-nilai 

agama Islam, memilih, dan memutuskan serta berbutat berdasarkan nili-

nilai Islam, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam 

(Djamaluddin & Abdullah, 1998:9). 

Menurut Yusuf al-Qadhawi pendidikan Islam adalah suatu 

pendidikan manusia seutuhnya, akal, dan hatinya, rohani dan jasmaninya, 

akal dan keterampilannya. Karena itu, pendidikan Islam menyiapakan 

manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai dan menyiapkan untuk 

menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahtannya, manis 

dan pahitnya. Menurut al-Syaibaniy sebagiamana dikutib oleh Al-

Rasyidin dan Samsul nizar Pendidikan Islam adalah proses mengubah 
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tingkahlaku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, mastarakat 

dan alam sekitarnya, proses terasebut dilakukan dengan cara pendidikan 

dan pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan profesi diantara sekian 

banyak profesi asasi dalam masyarakat ( Rasyidin & Samsul, 2005:31 ). 

Dari pendapat tokoh pendidikan tersebut dapat ditarik kesimpulan 

yaitu Pendidikan Islam adalah upaya membimbing, mengarahkan, dan 

membina peserta didik yang dilaksanakan secara sadar dan terencana 

agar terbina sutu  kepribadian yang utama sesuai dengan nilai-nilai ajaran 

Islam dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nantinya. 

Tujuan pendidikan Islam secara umum adalah untuk mencapai 

tujuan hidup muslim, yakni menumbuhkan kesadaran manusia sebagai 

makhluk Allah Swt., agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi 

manusia yang berakhlak mulia dan beribadah kepada-Nya. Tujuan 

pendidikan bukanlah suatau benda yang berbentuk tetap dan statis, tetapi 

pendidikan merupakan suatu keseluruhan dari kepribadian seseorang, 

berkenaan dengan seluruh aspek kehidupan seperti yang di ungkapakn 

oleh Al-Ghazali menyebutkan bahwa tujuan pendidikan Islam yaitu 

membentuk manusia menjadi Insan paripurna, baik didunia maupun di 

akhirat ( Sri Minarti, 2013:37 ). 

Jika kita melihat kembali pengertian Pendidikan Islam, akan 

terlihat dengan jelas satu yang di harapkan terwujud setelah orang 
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mengalami Pendidikan Islam secara keseluruhan sesuai dengan firman 

Allah Swt., dalam surat Ali Imran ayat 104 yaitu :  

َواُِو َِويَ ن مَهومَنَِعن ِالمُمنمَكر ِِۗ لمَمعمُرومف  ْيم َِوََيمُمُرومَنِِب  ُعومَنِا ََلِاْلَم يَّدم ِم  نمُكممِاُمَّةٌِ َكَِِولمَتُكنم ىِٕ
ٰۤ
ل 

ل ُحومنَِ  ُهُمِالمُمفم
Artinya : “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang 

yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) 

yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan 

mereka itulah orang-orang yang beruntung” (Q.S. Ali 

Imran: 104) 

 

Dari ayat diatas cukup jelas tujuan Pendidikan Islam yaitu 

menjadikan kepribadian seseorang yang membuatnya menjadi insan 

kamil, dengan pola takwa kepada Allah Swt., insan kamil artinya 

manusia utuh rohani dan jasmani, dapat hidup dan berkembang secara 

wajar dan normal karena takwa kepada Allah Swt., serta menjadi 

hamba Allah yang bertakwa dan berkpribadian yang mulia serta sehat 

jamani dan rohani ( Beni & Hendra, 2009:147 ). 

Dari beberapa pernyataan menunjukkan bahwa model 

pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih di MA Taqwal 

Ilah Semarang sangat signifikan di terapkan di MA Taqwal Ilah dan 

sesuai dengan pengerrtian dan tujuan pendidikan islam serta memiliki 

kontribusi yang cukup baik dalam meningkatkan motivasi belajar 

siswa serta meningkatkan motivasi belajar. Hal tersebut diperkuat 

dengan pernyataan dari bapak Samsul Ma’arif, S. HI, selaku guru mata 

pelajaran fiqih, sebagai berikut:  
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“…..Untuk mengajarkan mata pelajaran fiqih membutuhkan 

tenaga yang ekstra, yaitu guru harus bisa mengajarkan dari buku 

panduan, setelah itu dituangkan dalam arti keseharian siswa, 

setelah itu baru memberikan pemahaman dan penguasaan 

terhadap materi yang diajarkan. Harapan dari kami adalah supaya 

siswa dapat mengetahui hukum Islam, sehingga ibadah yang 

mereka dilakukan dalam kesehariannya sesuai dengan syari’at 

Islam. Selain itu harapan besar kami adalah siswa dapat terbantu 

motivasinya dalam belajar serta pemahaman dan penguasaan 

dalam memahami fiqih kurikulum yang diajarkan di MA Taqwal 

Ilah Semarang.....” 

 

Dari pernyataan bapak Samsul Ma’arif, S. HI, menjelaskan 

bahwa model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih 

memberikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan motivasi 

siswa serta meningkatkan motivasi belajar. Pernyataan tersebut senada 

dengan pendapat bapak Ulil Albab, M. Pd, selaku kepala MA Taqwal 

Ilah Semarang, sebagai berikut :  

“…..Dampak dari model pembelajaran cognitive style pada mata 

pelajaran fiqih adalah meningkatnya motivasi belajar siswa 

sehingga dapat memahami dan mendalami ilmu agama Islam 

yang tertuang dalam bukun ajar siswa, sehingga ketika siswa 

beribadah sudah sesuai dengan ajaran Islam, lebih-lebih harapan 

kami adalah siswa dapat terbantu dalam memahami dan 

menguasai materi yang ada dalam fiqih kurikulum......” 

 

Kemudian Ibu Munifah, M. Pd, selaku Waka. Kurikulum 

menambahi sebagai berikut ;  

“…..Model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran 

fiqih yang diajarkan di MA Taqwal Ilah Semarang sangat penting, 

dikarenakan dapat melatih siswa berfikir, merespon informasi 

yang mereka terima sesuai kemampuan individu masing-masing, 

selain itu juga siswa merasa tidak di beda-bedakan dalam 

mengungkapkan suatu pendapat yang mereka lakukan, yang 

paling utama adalah siswa dapat memahami dan menguasai 
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materi yang diajarkan guna memotivasi siswa dalam belajar serta 

membantu meningkatkan motivasi belajar yang diajarkan…..” 

 

Bapak Samsul Ma’arif, S. HI, selaku guru Fiqih juga 

menambahkan mengenai dampak model pembelajaran cognitive style 

pada mata pelajaran fiqih, sebagai berikut ;  

“…..Dampak positif dari model pembelajaran cognitive style 

pada mata pelajaran fiqih adalah siswa sedikit banyak sudah 

memahami materi yang ada, mulai dari hukumnya, larangan, dan 

penjelasan lainnya. Dengan hal ini membuat saya sangat terbantu 

dalam pemahaman dan penguasaan materi fiqih…..” 

 

Fiqih sendiri merupakan suatu ilmu yang menerangkangkan 

berbagai hukum syara’, hal ini tentunya berkenaan dengan berbagai 

amal atau hukum dari segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia. 

Bapak Samsul Ma’arif, S. HI, mengungkapkan bahwa isi materi 

pelajaran fiqih kelas XI memiliki beberapa bab sebagai berikut: 

a. Bab I tentang Jinayat ( Pembunuhan, Qishas, Diyat, dan 

Kafarat) 

Dalam bab I ini membahas tentang perilaku tindak kejahatan 

beserta sanksi hukuman yang berkaitan dengan pembunuhan 

yang meliputi qishas, diyat, dan kafarat  

b. Bab II tentang Hudud dan Hikmahnya  

Dalam bab II ini membahas tentang hukuman-hukuman tertentu 

yang di tetapkan oleh syara’ sebagai sangsi hukum terhadap 

perbuatan kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan, 

seperti hukuman berzina, mencuri, minum-minuman hamr, 

merampok, bughat. 

c. Bab III tentang Peradilan Islam 

Dalam bab III ini membahas tentang pemutusan, 

penyempurnaan, penetapan suatu perkara dengan adil 

berdasarkan hukum yang berlaku. 

d. Bab IV tentang Pernikahan dalam Islam 

Dalam bab IV ini membahas terkait dengan pernikahan dalam 

islam. Mulai dari hukum nikah, syarat dan rukunnya. Jenis-jenis 
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nikah yang terlarang, mahar, walimah, serta hak dan kewajiban 

suami istri.  

e. Bab V tentang Hukum Waris dalam Islam 

Dalam bab V ini membahas tentang beberapa hal terkait 

permasalahan warisan. Diantaranya, sebab seseorang 

mendapatkan warisan, siapa saja yang berhak mendapatkan 

warisan, berapa harta warisan yang berhak didapatkan ahli waris 

dalam berbagai keadaannya, serta hal-hal yang dirasa perlu 

diangkat dalam permasalahan warisan. 

 

Bapak Ulil Albab, M. Pd, selaku Kepala MA Taqwal Ilah juga 

menjelaskan peran model pembelajaran cognitive style pada mata 

pelajaran fiqih dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di MA 

Taqwal Ilah Semarang adalah:  

“…..Peran model pembelajaran cognitive style pada mata 

pelajaran fiqih selain meningkatkan motivasi belajar siswa, juga 

memberikan pemahaman dan penguasaan siswa terhadap materi 

fiqih kurikulum, serta membentuk karakter siswa yang Islami, 

siswa dibekali dengan pengetahuan agama berasaskan 

ahlussunnah wal jama’ah sebagai pedoman mereka dalam 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan hukum agama 

Islam…..” 

 

Di MA Taqwal Ilah Semarang memasukan model pembelajaran 

cognitive style pada mata pelajaran fiqih ke dalam kelas untuk 

mendorong motivasi siswa agar lebih dapat memahami secara 

mendalam hukum dan ajaran Islam, yang mana nanti akan memiliki 

hukum dan ajaran Islam yang kokoh untuk mengarungi kehidupan ini.  

Berbicara tentang dampak model pembelajaran cognitive style 

pada mata pelajaran fiqih di MA Taqwal Ilah terhadap motivasi serta 

meningkatkan motivasi belajar siswa, model pembelajaran cognitive 

style pada mata pelajaran fiqih diharapkan juga mampu memberikan 
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pemahaman dan penguasaan siswa terhadap materi fiqih serta 

menjadikan karakter siswa sesuai dengan tujuan, visi, misi sekolahan 

yaitu berbudi luhur, berakhlak karimah, memiliki pengetahuan Agama 

yang berhaluan Ahlussunnah Wal Jama’ah.  

Model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih 

sangat penting dalam meningkatkan motivasi belajar siswa serta 

membentuk siswa menjadi pribadi yang dibangun atas dasar keyakinan 

yang kokoh dan berlandaskan ajaran ahlussunnah waljama’ah. Semua 

itu terbukti dengan adanya model pembelajaran cognitive style pada 

mata pelajaran fiqih memberikan dampak terhadap siswa menjadikan 

motivasi belajar siswa meningkat dan juga mampu memberikan 

pemahaman dan penguasaan siswa terhadap materi fiqih yang lebih 

Islami sesuai dengan Tujuan dari MA Taqwal Ilah yaitu membentuk 

manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, 

berakhlaqul karimah, cerdas, dan berpengetahuan luas, cakap dan 

terampil, serta melaksanakan faham Ahlussunnah Waljama’ah, 

bertanggung jawab, berguna bagi agama, nusa dan bangsa.  

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih dapat 

membantu meningkatkan motivasi belajar siswa serta memberikan 

pemahaman dan penguasaan siswa terhadap materi fiqih di MA 

Taqwal Ilah Semarang. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

Setelah peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian, yang diperoleh 

dari wawancara, observasi dan dokumentasi maka selanjutnya peneliti akan 

melakukan analisa data untuk menjelaskan lebih lanjut dari hasil penelitian. 

Sesuai dengan teknik analisa data yang dipilih oleh peneliti yaitu peneliti 

menggunakan analisis kualitatif deskriptif (pemaparan) dengan menganalisa 

data yang telah dikumpulkan selama peneliti menagadakan penelitian dengan 

lembaga terkait. 

Data yang telah di peroleh dan dipaparkan oleh peneliti akan dianalisa 

oleh peneliti sesuai dengan hasil penelitian yang mengacu pada beberapa 

rumusan masalah di atas: 

 

A. Analisis Desain model pembelajaran cognitive Style pada mata pelajaran 

fiqih siswa kelas XI di MA Taqwal Ilah Semarang  

Setelah peneliti mengadakan penelitian di MA Taqwal Ilah Semarang 

dengan melalui beberapa metode yang ditempuh, akhirnya diperoleh data-data 

yang ada. Berdasarkan data hasil penelitian, di bawah ini akan dianalisis 

dengan metode kualitatif: 

Diterapkannya desain model pembelajaran cognitive Style dalam 

meningkatkan motivasi belajar pada mata pelajaran fiqih di MA Taqwal Ilah 
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Semarang tidak terlepas dari aturan pendidikan yang memberikan kesempatan 

kepada Madrasah untuk mengembangkan progam pendidikannya. 

Pembelajaran merupakan upaya untuk belajar siswa, yang secara 

otomatis dalam pengajaran terdapat kegiatan memilih, menetapkan dan 

mengemabangkan model untuk mencapai hasil pengajaran sesuai dengan 

tujuan madrasah. 

Proses pembelajaran dapat berjalan dengan optimal dan berkualitas yang 

sesuai dengan kompetensi siswa tergantung bagaimana kualitas guru dalam 

mendesain program pengajaran. Desain diartikan sebagai proses merancang 

tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pengalaman belajar, sumber-

sumber belajar, dan evaluasi pembelajaran berdasarkan karakteristik siswa agar 

siswa mau dan mampu untuk belajar. Untuk itu, mendesain pembelajaran harus 

diawali dengan kegiatan menganalisis perkembangan siswanya (Novan Ardy 

Wiyani, 2013: 19). Selain itu pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal 

manakala seperangkat kompetensi sebagai rumusan dari tujuan pembelajaran 

dapat tercapai. Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu adanya desain 

pembelajaran atau merancang proses pembelajaran. 

Adanya guru yang berkompeten dalam mendesain pembelajaran akan 

memberikan distribusi bagi siswa, terkhusus dalam mendesain model 

pembelajaran cognitive Style pada mata pelajaran fiqih  ini hasilnya akan 

membuat siswa dapat memahami dan menguasai materi fiqih kurikulum, selain 

itu juga di dalam kelas suasana kondusif dan menyenangkan, semakin antusias 
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dan aktif dalam proses pembelajaran, memahami materi yang akan diajarkan 

dan terlebih-lebih bisa mempraktekkan dan mengamalkan dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Dengan meperhatikan upaya reformasi pembelajaran yang sedang 

berkembang di Indonesia, saat ini para guru atau calon guru banyak ditawari 

dengan aneka pilihan model pembelajaran yang kadang-kadang untuk 

kepentingan penelitian (penelitian akademik maupun penelitian tindakan) 

masih sulit menemukan sumber-sumber literaturnya. Namun jika para guru 

(calon guru) telah memahami konsep atau teori dasar pembelajaran yang 

merujuk pada proses (beserta konsep dan teori) pembelajaran, maka pada 

dasarnya guru pun dapat secara kreatif untuk mencoba dan mengembangkan 

model pembelajaran tersendiri yang khas, sesuai dengan kondisi nyata di 

tempat kerja masing-masing, sehingga pada gilirannya akan muncul model-

model pembelajaran versi guru yang bersangkutan, yang tentunya semakin 

memperkaya khasanah model pembelajaran yang telah ada (Abdul Majid, 

2013:1). 

Kurikulum yang berorientasi pada materi dan tujuan sekarang tampaknya 

sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Perlu ditambahkan satu 

pemikiran lain, yaitu bagaimana memproses hasil belajar berupa konsep dan 

fakta yang diperoleh untuk mengembangkan diri (Hamzah B. Uno, Nurdin 

Mohamad, 2014 : 209). 
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Model pembelajaran cognitive Style pada mata pelajaran fiqih  di MA 

Taqwal Ilah Semarang sudah di dukung dengan alat pembantu yang modern 

serta pemilihan materi lalu dijadikan konsep pembelajaran agar siswa kondusif 

dan bisa fokus dalam pembelajaran. 

Berikut adalah penjabaran pelaksaan model pembelajaran cognitive Style 

pada mata pelajaran fiqih dari Bapak Samsul Ma’arif, S. HI,  selaku Guru 

pangampu mata pelajaran fiqih: model pembelajaran cognitive Style pada mata 

pelajaran fiqih  di MA Taqwal Ilah Semarang sudah di dukung dengan alat 

bantu yang modern serta pemilihan materi lalu dijadikan konsep pembelajaran 

agar siswa kondusif dan bisa fokus dalam pembelajaran. Guru mempraktekan 

dengan alat peraga, siswa memperhatikan dan merespon apa yang di praktekan 

guru, kemudian diterangkan. Dalam pembelajaran fiqih saya menggunakan 

metode Musyawarah, atau dalam istilah lain bahtsul masa’il merupakan 

metode pembelajaran yang lebih mirip dengan metode diskusi dan seminar. 

Beberapa orang siswa dengan jumlah tertentu membentuk halaqah yang 

dipimpin langsung oleh Guru, untuk membahas atau mengkaji persoalan yang 

telah ditentukan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, para siswa dengan bebas 

mengajukan pertanyaan- pertanyaan atau pendapatmya. Dengan demikian 

metode ini lebih menitik beratkan pada kemampuan perseorangan dalam 

menganalisis dan memecahkan suatu persoalan dengan argumen logika yang 

mengacu pada kitab-kitab serta buku-buku tertentu.  
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Istilah musyawarah berasal dari kata مشاوزة . Ia adalah masdar dari kata 

kerja syawara-yusyawiru, yang berakar kata syin, waw, dan ra‟ dengan pola 

fa‟ala. Struktur akar kata tersebut bermakna pokok “menampakkan dan 

menawarkan sesuatu” Dari makna terakhir ini muncul ungkapan syawartu 

fulanan fi amri (aku mengambil pendapat si Fulan mengenai urusanku (Abu 

Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariyya, 1972:226) 

Pendapat senada mengemukakan bahwa musyawarah pada mulanya 

bermakna “mengeluarkan madu dari sarang lebah”. Makna ini kemudian 

berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau 

dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Karenanya, kata musyawarah 

pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna 

dasarnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah diartikan 

sebagai: pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas 

penyelesaian masalah bersama. Selain itu dipakai juga kata musyawarah yang 

berarti berunding dan berembuk. 

Kata “syura” atau dalam bahasa Indonesia menjadi “Musyawarah” 

mengandung makna segala sesuatu yang diambil atau dikeluarkan dari yang 

lain (termasuk pendapat) untuk memperolah kebaikan. Hal ini semakna dengan 

pengertian yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia (Shihab, 469) 
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Perintah Musyawaroh dalam Al-Qur’an di antaranya yaitu : 

1) Al-Qur’an surat Asy-Syura ayat 38 

ُهْم ي ُْنِفقُ   ْوَن   َوالَِّذْيَن اْسَتَجابُ ْوا ِلَرّبِِِْم َواََقاُموا الصَّٰلوَةَۖ َواَْمرُُهْم ُشْوٰرى بَ يْ نَ ُهْمَۖ َوِمَّا َرَزقْ ن ٰ

Artinya : ” Dan (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-

orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan 

melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka 

(diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. 

Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami 

anugerahkan kepada mereka “ 

 

2) Al-Qur’an surat Ali Imron ayat 159 

َن اّللِِٰ لِْنَت ََلُْم   َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِلْيَظ اْلَقْلِب ََلنْ َفضُّْوا ِمْن َحْوِلَك َۖ   فَِبَما َرْْحٍَة مِِ
َ  َفاْعُف َعنْ ُهْم َواْستَ ْغِفْر ََلُْم َوَشاِوْرُهْم ِِف اَْلَْمرِ  َفِاَذا َعزَ  ْمَت فَ تَ وَكَّْل َعَلى اّللِِٰ ۗ ِانَّ اّللِٰ

 ُيُِبُّ اْلُمتَ وَكِِِلْيَ 
Artinya “ Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) 

berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya 

engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah 

mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, 

maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk 

mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam 

segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau 

telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang 

bertawakal. 

 

Model pembelajaran cognitive Style pada mata pelajaran fiqih sudah 

dipersiapkan sedemikian rupa dengan faktor pendukungnya agar siswa bisa 

fokus dalam pembelajaran. Seperti ketika menggunakan metode ceramah dan 

praktik, guru menyiapkan google meet sebagai media penunjang.  
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Metode ceramah yang memiliki banyak kelemahan karna dianggap 

sebagai metode yang membosankan, jika guru kurang memiliki kemampuan 

bertutur yang baik. Sering terjadi, walaupun secara fisik siswa ada di dalam 

kelas, tetapi secara mental siswa tidak mengikuti jalannya proses 

pembelajaran; pikirannya melayang kemana-mana, atau siswa mengantuk yang 

disebabkan oleh gaya bertutur guru tidak menarik (Abdul Majid, 2013:197).  

Hal ini diantisipasi guru dengan menggunakan google meet sebagai penunjang, 

seperti mempersiapkan materi dalam format google clasroom dan menyiapkan 

gambar-gambar yang dicontohkan di buku paket maupun lks. 

Akan tetapi metode ceramah bisa di maksimalkan dengan cara berikut 

ini: 

1. Membangun minat siswa: 

a. Awali dengan cerita atau gambar/ilustrasi menarik 

b. Ajukan kasus atau masalah 

c. Ajukan pertanyaan 

2. Memaksimalkan pemahaman dan ingatan/kesan siswa 

a. Berikan kata-kata kunci 

b. Beri contoh dan analogi 

c. Gunakan multimedia visual/audio visual atau media lain 

3. Melibatkan siswa 

a. Beri kesempatan siswa menjawab pertanyaan dan member contoh 

b. Selingi penyajian dengan aktivitas singkat (kondisional) 
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4. Memperkuat pembelajaran 

a. Terapkan materi pembelajaran pada masalah 

b. Minta siswa mengkaji ulang materi yang disampaikan (Ismail SM, 

2008:95). 

Selain metode ceramah, metode lain yang diterapkan dalam Model 

pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih adalah metode 

demonstrasi, Demonstrasi merupakan salah satu metode yang cukup efektif 

karena membantu siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri 

berdasarkan fakta atau dasar yang benar. Metode demonstrasi merupakan 

metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan 

kepada siswa tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya 

atau hanya sekedar tiruan (Abdul Majid, 2013: 197). 

Metode musyawarah juga diterapkan dalam Model pembelajaran 

cognitive style pada mata pelajaran fiqih. Musyawarah adalah metode 

pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Tujuan 

utama metode ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab 

pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk 

membuat suatu keputusan. Oleh karena itu, musyawarah bukanlah debat yang 

bersifat argumentasi. Musyawarah lebih bersifat bertukar pengalaman untuk 

menentukan keputusan tertentu secara bersama-sama. Sedangkan jenis metode 

yang diterapkan pada Model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran 

fiqih adalah musyawarah kelompok kecil, musyawarah jenis ini dilakukan 

dengan membagi siswa dalam kelompok-kelompok. Jumlah anggota kelompok 
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antara 5-7 orang. Pelaksanaannya dimulai dengan guru menyajikan 

permasalahan secara umum, kemudian masalah tersebut dibagi-bagi ke dalam 

sub-masalah yang harus dipecahkan oleh setiap kelompok kecil. Setelah selesai 

musyawarah dalam kelompok kecil, ketua kelompok menyajikan hasil 

musyawarahnya (Abdul Majid, 2013:202). 

Penempatan jam suatu mata pelajaran juga mempengaruhi minat siswa 

dalam pembelajaran, seperti penempatan jam belajar sebelum istirahat/sebelum 

pulang akan membuat gaduh para siswa yang ingin segera istirahat/pulang. 

Dengan demikian diperlukan guru yang handal dalam mengkondusifkan kelas. 

Kurangnya jumlah sarana juga harus disiasati guru, seperti memberikan print 

out google clasroom yang akan diajarkan ketika tidak mendapati google meet 

yang kosong. 

Tugas utama seorang pengajar atau guru adalah untuk memudahkan 

pembelajaran para siswa. Untuk memenuhi tugas ini, pengajar atau guru bukan 

saja harus menyediakan suasana pembelajaran yang menarik dan harmonis, 

tetapi mereka juga menciptakan pembelajaran yang berkesan. Hal ini bermakna 

bahwa guru perlu mewujudkan suasana pembelajaran yang dapat merangsang 

minat siswa di selain senantiasa memikirkan kebajikan dan keperluan siswa. 

(Hamzah B. Uno, Nurdin Mohamad, 2014: 213). 

Melakukan kegiatan yang sama secara terus menerus bisa menimbulkan 

kebosanan dan dapat menurunkan semangat belajar. Siswa yang bosan 

biasanya cenderung akan mengganggu proses belajar. Variasi adalah salah satu 
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cara yang membuat siswa tetap konsentrasi dan termotivasi, sehingga kegiatan 

pembelajaran senantiasa berjalan dengan dinamis, artinya selalu terjadi 

berbagai variasi dan inovasi (Abdul Majid, 2013: 261). 

Peran seorang guru sangat penting dalam pembelajaran, yaitu membantu 

siswauntuk mengetahui maksud dan memahami materi yang diberikan. Dalam 

hal ini, tentunya seorang guru harus lebih kreatif dan inovatif dalam mendesain 

sebuah pembelajaran dan tugas seorang guru disini adalah membuat suasana 

yang menyenangkan selama proses pembelajaran berlangsung.  

Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Model pembelajaran 

cognitive style pada mata pelajaran fiqih di MA Taqwal Ilah Semarang, hal 

tersebut ialah: 

1. Keuletan Guru dalam menerapkan variasi mengajar 

2. Ditunjang pembelajaran Kitab Bulughul marom 

3. Sarana dan Media yang mendukung 

4. Pemilihan metode yang tepat 

5. Minat siswa dalam pembelajaran 

6. Motivasi Guru terhadap siswa 

7. Menggunakan media youtube sebagai pemicu motivasi 

8. Sistem evaluasi yang baik 

Menurut Mulyasa dalam Suwarna, dkk (2006:95) menyebutkan tujuan 

dari mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1. Menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa terhadap pembelajaran; 
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2. Memupuk tingkah laku yang positif bagi guru dan sekolah dengan cara 

mengajar yang lebih hidup serta suasana/lingkungan belajar yang lebih 

baik; 

3. Meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar. 

Dengan perhatian penuh yang diberikan oleh seorang guru, diharapkan 

siswa akan mampu menguasai materi yang diberikan guru. Perhatian siswa 

dalam kegiatan pembelajaran sangat penting, karena dengan perhatian yang 

diberikan siswa terhadap materi pelajaran akan mendukung tercapainya tujuan 

pembelajaran. Apabila perhatian siswa berkurang, apalagi kalau tidak 

memerhatikan sama sekali, maka akan sulit untuk mengerti dan memahami apa 

yang disampaikan oleh guru. Oleh karena itu, berbagai penjelasan, saran, 

bimbingan dan tugas yang diberikan guru akan menarik perhatian para siswa 

jika berbagai hal yang diberikan oleh guru dilakukan dengan berbagai variasi 

(Abdul Majid, 2013: 263). 

Setiap individu siswamemiliki berbagai macam minat dan potensi, secara 

konseptual, Suhartini (2001:23) mengkategorikan minat siswamenjadi tiga 

dimensi besar. 

1. Minat Personal 

Minat personal terkait erat dengan sikap dan motivasi atas mata pelajaran 

tertentu, apakah dia tertarik atau tidak, apakah dia senang atau tidak 

senang, dan apakah dia mempunyai dorongan keras dari dalam dirinya 
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untuk menguasai mata pelajaran tersebut. Minat personal siswajuga dapat 

diartikan dengan minat siswadalam pilihan mata pelajaran. 

2. Minat Situasional 

Minat situasional menjurus pada minat siswayang tidak stabil dan relative 

berganti-ganti tergantung dari factor rangsangan dari luar dirinya. 

Misalnya suasana kelas, cara mengajar guru, dorongan keluarga. Minat 

situasional ini merupakan kaitan dengan tema pelajaran yang diberikan. 

3. Minat Psikologikal 

Minat psikologikal erat kaitannya dengan adanya sebuah interaksi antara 

minat personal dengan minat situasional yang terus menerus dan 

berkesinambungan.jika siswamemiliki pengetahuan yang cukup tentang 

mata pelajaran, dan dia memiliki cukup punya peluang untuk 

mendalaminya dalam aktivitas yang tersruktur (kelas) atau pribadi (di luar 

kelas), serta punya penilaian yang tinggi atas mata pelajaran tersebut maka 

dapat dinyatakan bahwa siswamemiliki minat psikologikal terhadap mata 

pelajaran tersebut (Euis Karwati, Donni Juni Priansa, 2014: 149). 

Menurunnya motivasi dan munculnya kebosanan di kelas dapat 

mengarah pada masalah kedisiplinan. Siswa yang tidak tertarik pada apa yang 

mereka pelajari atau tidak melihat adanya relevansi di dalamnya bisa menjadi 

gangguan di kelas karena adanya perbedaan nilai dan tujuan antara siswa dan 

sistem (guru). Sepertinya bukan kejadian yang luar biasa mendengar guru 

mengeluhkan anak didiknya “malas” atau “nakal”. Namun coba pikirkan anak 

didik yang Anda beri label ini di kelas. Sangat mungkin mereka ini adalah anak 



124 
 
 

 
 

yang tidak memiliki motivasi untuk belajar. Mungkin mereka “malas” atau 

“nakal” karena alasan tertentu. 

Guru yang baik menerapkan metode positif untuk memotivasi siswa 

sehingga mereka bersemangat untuk belajar dan merasa dihargai, mau bekerja 

giat, mengikuti peraturan, terus tinggal dan menyelesaikan pendidikan 

dasarnya serta mempelajari nilai-nilai positif dan keterampilan hidup. Tidak 

ada formula ajaib untuk memotivasi siswa. Banyak faktor yang memengaruhi 

motivasi siswa untuk bekerja dan belajar. Ketertarikan pada mata pelajaran, 

persepsi tentang manfaat yang diperoleh, keinginan untuk berprestasi, rasa 

percaya diri, gender, status sosio-ekonomi serta kesabaran dan ketekunan 

(Abdul Majid, 2013: 305).  

Desain model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih 

diterapkan di MA Taqwal Ilah Semarang sudah lama. Hal tersebut 

dilaksanakan karena mengacu pada visi dari Madrasah yaitu Bertaqwa, 

berilmu, berakhlakul karimah. 

Adapun alasan diterapkannya desain model pembelajaran cognitive style 

pada mata pelajaran fiqih dalam memberikan pemahaman dan penguasaan 

terhadap materi fiqih kurikulum serta meningkatkan motivasi belajar siswa di 

MA Taqwal Ilah Semarang, yaitu : 

1. Adanya kebijakan dari Kepala Madrasah yang memberi kebebasan dalam 

mendesain sebuah pembelajaran dengan model pembelajaran modern saat 

diadakannya rapat dewan guru. 
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2. Desain model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih adalah 

model pembelajaran yang menyenangkan, karena di dalam pembelajaran ini 

terdapat pretest. Dalam pretest digunakan untuk mengetahui student 

achievement, yaitu apa yang sudah diketahui dan apa yang belum diketahui 

tentang rencana pokok bahasan yang akan diajarkan, sehingga dengan 

adanya pretest tersebut dapat membuat siswamenjadi lebih aktif. 

3. Tersedianya sarana prasarana yang mendukung proses model pembelajaran 

cognitive style pada mata pelajaran fiqih, seperti : ruang kelas yang 

berukuran 8 x 9 m, Kitab Bulughul marom, google meet, whiteboard, dan 

spidol. 

Motivasi serta Pemahaman dan penguasaan materi fiqih kurikulum di 

MA Taqwal Ilah Semarang di pengaruhi oleh model pembelajaran cognitive 

style pada mata pelajaran fiqih. Karena pembahasan yang ada dalam Kitab 

Bulughul marom tersebut lebih mendalam sehingga banyak ditemukan 

definisi-definisi, contoh-contoh serta khilafiyah para Ulama’ juga diterangkan 

di dalamnya sehingga dapat menunjang keberhasilan pembelajaran mata 

pelajaran Fiqih kurikulum. 

Tersedianya sarana / fasilitas dan media dalam pembelajaran juga bisa 

mempengaruhi keberhasilan model pembelajaran cognitive style pada mata 

pelajaran fiqih di madrasah ini. Sarana/fasilitas sangat diperlukan karena 

kebanyakan materi pelajaran fiqih menggunakan praktik, sedangkan media 

untuk memudahkan seorang guru dalam menerangkan benda asing dan 

sebagainya. 
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Data di atas diperkuat lagi dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti 

pada saat guru mata pelajaran fiqih melaksanakan pembelajaran ternyata 

kebanyakan siswayang berperan aktif dalam pembelajaran dengan adanya 

pretest yang dilaksanakan secara lisan. Dan di dalam kelas tersedia beberapa 

media, seperti whiteboard, spidol, dan google meet. 

Sementara itu pembelajaran berdasar masalah unggul untuk mengajarkan 

keterampilan bernalar dan berpikir tingkat tinggi. Cara belajar siswa juga 

berbeda antara satu siswa degan siswa yang lain. Ada yang belajar lewat 

mendengar, yang lain lewat membaca, sementara yang lain lagi baru dapat 

belajar bila melakukan ( Hamzah B. Uno, Nurdin Mohamad, 2014: 311). 

Berdasarkan hal tersebut, maka guru dituntut selektif dalam menerapkan 

metode pembelajaran pada model pembelajaran cognitive style pada mata 

pelajaran fiqih yang kompleks isinya. 

Pada umumnya sebagian guru terbiasa menilai kemampuan siswa dengan 

menggunakan tes tulis. Padahal sebaik apapun tes tulis tidak akan pernah 

mampu menilai seluruh kompetensi siswa pada suatu mata pelajaran. Oleh 

sebab itu, penggunaan teknik penilaian selain tes tulis mutlak perlu dikuasai 

oleh guru-guru. 

Penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk menentukan pencapaian 

kompetensi siswa terhadap suatu mata pelajaran. Diawali dengan melakukan 

pengumpulan data, pengumpulan contoh, dan pencatatan amatan yang 

dilakukan secara sengaja, sistematis, dan berkelanjutan, serta digunakan untuk 
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mengetahui penguasaan siswa. Selanjutnya guru membuat simpulan, 

pemaknaan, pengambilan keputusan berdasarkan data, contoh dan hasil 

pengamatan. Langkah terakhir, guru harus membuat laporan yang merupakan 

hasil pensintesaan, penerjemahan, dan pengomunikasian hasil penilaian. 

Penilaian memiliki beberapa manfaat dan memberikan umpan balik 

mengenai kemajuan belajar siswa. Selain itu, penilaian juga membantu guru 

untuk membuat keputusan-keputusan mengenai kebutuhan-kebutuhan siswa 

dan perencanaan program pembelajaran selanjutnya. Oleh sebab itu, penilaian 

harus menjadi bagian yang tidak terpisah dari program pembelajaran itu 

sendiri. (Abdul Majid, 2013: 335). 

 

B. Analisis Implementasi Model pembelajaran cognitive style pada mata 

pelajaran fiqih dalam Pemahaman dan Penguasaan Materi Fiqih di MA 

Taqwal Ilah Semarang   

Dalam manajemen kelas, guru melakukan sebuah proses atau tahapan 

kegiatanyang dimulai dari merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi, 

sehingga apa yang dilakukannya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling 

terkait. Kegiatan manajemen kelas (pengelolaan kelas) meliputi dua kegiatan 

yang secara garis besar terdiri dari pengaturan siswaserta pengaturan fasilitas. 

Berbagai aktivitas lainnya yang dilakukan guru diruang kelas antara lain 

berkenaan dengan mengecek presensi Siswa; mengumpulkan, memeriksa dan 

menilai hasil belajar Siswa; pendistribusian bahan dan alat; mengumpulkan 

informasi dari Siswa; mencatat data; pemeliharaan arsip; menyampaikan 
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materi pelajaran; serta memberikan tugas/PR ( Euis Karwati, Donni Juni 

Priansa, 2014: 42). 

Proses pembelajaran yang dapat membuat siswa menjadi lebih aktif, 

bersemangat dalam belajar sehingga siswa memperoleh hasil yang maksimal 

apabila siswa ikut andil dalam proses pembelajaran, secara otomatis suasana di 

dalam kelas tidak pasif dan siswa pun tertarik dan berusaha mendalami apa 

yang sedang dialaminya. 

Dalam pengelolaan program pembelajaran ada beberapa tahapan yang 

harus dijalani oleh seorang guru, yaitu : tahap perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. 

MA Taqwal Ilah Semarang pada mata pelajaran fiqih menggunakan 

kurikulum 13. Adapun langkah-langkah model pembelajaran cognitive style 

pada mata pelajaran fiqih oleh Bapak Samsul Ma’arif, S. HI, sebagaimana hasil 

observasi, dokumentasi dan wawancara peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Perencanaan 

Keberhasilan suatu proses pembelajaran diawali dengan 

perencanaan. Perencanaan yang dilakukan dengan baik, maka setengah 

keberhasilan sudah dapat tercapai, setengahnya lagi adalah 

pembelajarannya. Perencanaan pembelajaran adalah ketepatan perumusan 

tujuan pembelajaran, kesesuaian bahan materi dengan tujuan 

pembelajaran, pemilihan metode yang sesuai dengan materi pelajaran. 

Pemakaian media pembelajaran, dan pemakaian alat evaluasi yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. 
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Perencanaan model pembelajaran cognitive style pada mata 

pelajaran fiqih meliputi mempersiapkan progam tahunan (prota), porgam 

semester (promes), silabus pembelajaran, pembuatan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada awal semester dan menyiapkan 

media pembelajaran. 

Guru mata pelajaran fiqih di MA Taqwal Ilah Semarang dalam 

pembelajaran menjadikan waktu pembelajaran dalam satu tahun pelajaran 

menjadi dua semester. Untuk itu, dalam satu semester itu, guru mata 

pelajaran fiqih harus mempersiapkan Seperangkat perencanaan sebagai 

berikut: 

a. Pembuatan silabus yang berisi tentang Kompetensi Dasar, Materi 

Pembelajaran, Kegiatan Pembelajaran, Indikator, Penilaian, Alokasi 

Waktu dan Sumber Belajar. 

b. Pembuatan prota yang berisi tentang Identitas Madrasah, Kompetensi 

Dasar, Indikator, Alokasi Waktu, dihitung satu tahun karena dua 

semester. 

c. Pembuatan promes yang berisi tentang tentang Identitas Madrasah, 

Kompetensi Dasar, Indikator, Alokasi Waktu, dihitung satu semester 

karena enam bulan, tercantum setiap menyelesaikan satu kompetensi 

dasar diadakan ulangan harian, tercantum beberapa pelaksanaan ujian. 

d. Pembuatan RPP yang berisi tentang Identitas, mata pelajaran, Standar 

Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), Indikator pencapaian 
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kompetensi, Tujuan pembelajaran, Materi ajar, Alokasi waktu, 

Metode pembelajaran, Kegiatan pembelajaran (Pendahuluan, Inti, 

Penutup), Penilaian hasil belajar. 

Pada tahap perencanaan, sebelum melaksanakan proses model 

pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih, bapak Samsul 

Ma’arif, S. HI, menyusun langkah-langkah yang sesuai dengan komponen 

yang ada dalam RPP yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan, yakni sebagai berikut : 

a. Merumuskan sebuah tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, 

merumuskan kemampuan apa yang harus dimiliki siswauntuk 

memahami ketentuan dan hukum Islam. 

b. Menentukan isi materi. Dalam hal ini, isi materi pembelajaran harus 

sesuai dengan tujuan yang hendak dicapainya dalam model 

pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih yaitu siswa 

dapat memahami dan menguasai materi yang ada dalam materi buku 

fiqih. 

c. Penilaian Kemampuan Awal Siswa(pretest). Dalam hal ini, berfungsi 

untuk memperoleh informasi tentang kemampuan awal siswadalam 

pelajaran, sebelum mendapat materi yang sudah disiapkan oleh 

seorang guru. Pretest ini dilakukan di awal sebelum menjelaskan 

materi. 

d. Menentukan strategi. Dalam hal ini,harus menentukan stretegi yang 

tepat, karena pemilihan strategi yang tepat sangat membantu 
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siswamemahami materi yang disampaikan oleh guru dengan 

menggunakan metode ceramah, musyawarah, penugasan, dan tanya 

jawab. 

e. Pengelompokkan belajar. Dalam hal ini, agar dapat melatih 

siswaberkomunikasi yang baik dan bekerjasama dengan 

kelompoknya. 

f. Menentukan pembagian waktu. Disini mengalokasikan waktu sesuai 

dengan strategi yang dipilih. 

g. Menentukan ruang. Dalam hal ini, proses pembelajaran memerlukan 

ruangan agar siswadapat berinteraksi dengan siswalain dan juga 

dengan guru. Di Madrasah tersedia ruangan berukuran 8 x 9m. 

h. Memilih media. Pemilihan media harus sesuai dengan materi yang 

akan diajarkan, karena media dapat membantu dan memudahkan   

silabus, dan RPP, namun untuk RPP yang sudah disusun sebelumnya 

bisa berubah sesuai dengan kondisi yang ada. 

Data di atas berimplikasi bahwa dalam perencanaan model 

pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih tahun ajaran 

2020/2021 yang diampu oleh guru yang sama yaitu Bapak Arizal 

Amrullah, S. HI, namun dalam perencanaan pembelajaran sistematikanya 

adalah sama, yang terbagi ke dalam perencanaan prota, promes, silabus, 

dan RPP, dan isi dari perencanaan pembelajarannya pun disamakan serta 

tidak ada perencanaan pembelajaran secara khusus bagi siswa di masing-

masing kelas. Dan perencanaan memang harus benar-benar disiapkan oleh 
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guru pada proses pembelajaran demi tercapainya pembelajaran yang 

efektif dan efisien. 

Guru dituntut untuk berusaha sedapat mungkin agar pembelajaran 

berhasil. Salah satu faktor yang bisa membawa keberhasilan itu ialah guru 

senantiasa nembuat perencanaan mengajar sebelumnya. Menurut 

(Hamalik, 2001:135) pada dasarnya perencanaan mengajar yang dibuat 

oleh guru berfungsi untuk:  

a. Memberi guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan 

dan hubungannya dengan pengajaran yang dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan tersebut. 

b. Membantu guru dalam rangka mengenal kebutuhan-kebutuhan siswa, 

minat siswa, dan mendorong motivasi belajar. 

c. Mengurangi kegiatan yang bersifat trial dan error dalam mengajar. 

d. Memberikan kesempatan bagi guru-guru untuk memajukan 

pribadinya dan perkembangan profesionalnya. 

2. Pelaksanaan pembelajaran 

Tugas guru dalam kegiatan pembelajaran tidak hanya berperan 

sebagai model atau teladan bagi siswayang diajarnya. Tetapi juga sebagai 

pengelola pembelajaran. Oleh karena itu, keberhasilan dari kegiatan 

pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas dan kompetensi seorang 

guru. 
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Guru dalam kegiatan pembelajaran memegang peran yang sangat 

penting. Peran guru, tidak dapat digantikan dengan perangkat lain seperti 

televisi, radio dan komputer. Tugas guru dalam kegiatan pembelajaran 

tidak hanya berperan sebagai model atau teladan bagi siswa yang 

diajaranya. Tetapi juga sebagai pengelola dalam pembelajaran. Oleh 

karena itu keberhasilan dari kegiatan pembelajaran sangat ditentukan oleh 

kualitas dan kompetensi seorang guru. 

Langkah-langkah model pembelajaran cognitive style pada mata 

pelajaran fiqih bapak Samsul Ma’arif, S. HI, berpedoman pada RPP yang 

sudah dibuat sebelumnya. Tetapi itu bisa berubah sesuai dengan situasi 

dan kondisi yang ada. Sebagaimana yang telah bapak Samsul Ma’arif, S. 

HI, lakukan dalam melaksanakan pembelajaran : Pada awal masuk kelas, 

pertama yang dilakukan adalah mengucapkan salam dan mengecek 

kehadiran siswadan membaca basmallah bersama sebelum menjelaskan 

materi pelajaran. Setelah itu, mengadakan pretest dengan memberi 

beberapa pertanyaan untuk Siswa. Kemudian, setelah selesai 

melaksanakan pretest, menjelaskan tentang materi dengan bantuan media, 

seperti proyektor, alat peraga, google classroom, google meet (situasi 

pandemic), media cetak, white board, dan spidol. Dan setelah menjelaskan 

materi, membagi siswamenjadi beberapa kelompok untuk 

bermusyawarah. Kemudian memberi sebuah pertanyaan kepada setiap 

kelompok untuk dimusyawarahkan. Musyawarah selesai, mengadakan 

sesi tanya jawab sebagai evaluasi. Dimana bapak Samsul Ma’arif, S. HI, 
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ingin mengetahui seberapa jauh pemahaman dan penguasaan materi yang 

siswa tangkap dalam pembelajaran. 

Bapak Samsul Ma’arif, S. HI, dalam langkah-langkah model 

pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih selalu 

memperhatikan komponen proses pembelajaran yang mencakup tujuan 

pembelajaran, materi, Siswa, metode, media, evaluasi  pembelajaran, 

faktor administrasi dan finansial. 

a. Tujuan pembelajaran 

Tujuan pembelajaran menggambarkan bentuk tingkah laku 

atau kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki siswasetelah proses 

pembelajaran. Adapun tujuan model pembelajaran cognitive style 

pada mata pelajaran fiqih bagi siswaadalah untuk meningkatkan 

motivasi belajar serta menguasai dan memahami prinsip–prinsip, 

kaidah-kaidah dan tata cara pelaksanaan hukum Islam baik yang 

menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan 

pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial, melaksanakan 

dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, 

sebagai perwujudan dan ketaatan dalam menjalankan ajaran 

agamaIslam baik dalam hubungan manusia denga Allah SWT, dengan 

diri manusia itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainnya 

maupun hubungan dengan lingkungannya. 
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b. Materi 

Materi pembelajaran merupakan komponen kedua dalam 

proses pembelajaran. Materi pembelajaran atau materi ajar adalah 

pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus dipelajari siswa 

dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. 

Secara rinci materi model pembelajaran cognitive style pada 

mata pelajaran fiqih di MA Taqwal Ilah Semarang sebagaimana yang 

termuat dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) kelas XI 

pada tahun pelajaran 2020/2021 adalah sebagai berikut : 

1) Bab I tentang Jinayat (Pembunuhan, Qishas, Diyat, dan Kafarat) 

2) Bab II tentang Hudud dan Hikmahnya. 

3) Bab III tentang Peradilan Islam. 

4) Bab IV tentang Pernikahan dalam Islam 

5) Bab V tentang Hukum Waris dalam Islam 

c. Siswa 

Siswa adalah bagian penting dalam pembelajaran. Tanpa 

adanya Siswa, proses pembelajaran tidak akan berjalan. Saat 

observasi dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2021, siswadapat 

mengikuti model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran 

fiqih dengan baik, seperti mengerjakan soal dari guru, siswasangat 

aktif saat diadakannya pretest secara lisan, dapat bekerjasama dengan 

kelompok, dapat menerima materi dengan baik. Hal ini dibuktikan 
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oleh siswadengan menjawab pertanyaan saat diadakannya umpan 

balik/tanya jawab diakhir pembelajaran. 

d. Metode 

Metode pembelajaran dapat digunakan guru untuk 

mengkreasikan lingkungan belajar dan mengkhususkan kegiatan guru 

dan siswapada keterlibatannya dalam proses pembelajaran. Banyak 

metode yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran, seperti 

metode ceramah, musyawarah, tanya jawab, dan demontrasi.  

Penggunaan metode ceramah ini sebenarnya ada kelebihan 

dan kekurangannya. Kelebihan dari metode ceramah yaitu:  

1) Merupakan metode yang murah dan mudah. Murah dalam arti 

proses ceramah tidak memerlukan peralatan-peralatan yang 

lengkap, sedangkan mudah yaitu hanya mengandalkan suara guru 

dan tidak memerlukan persiapan yang rumit. 

2) Dapat menyajikan materi pelajaran yang luas. 

3) Dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditonjolkan. 

4) Guru dapat mengontrol keadaan kelas karena kelas sepenuhnya 

merupakan tanggung jawab guru. 

5) Organisasi kelas dapat diatur menjadi lebih sederhana. 

Sedangkan kelemahan metode ceramah yaitu:  

1) Terbatas pada apa yang dikuasai guru. 
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2) Dapat mengakibatkan terjadinya verbalisme, yaitu 

ketidakpahaman siswa akan materi yang disampaikan oleh guru. 

3) Guru yang kurang memiliki kemampuan bertutur kata yang baik, 

ceramah sering dianggap sebagai metode yang membosankan. 

4) Sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh siswa sudah 

mengerti apa yang dijelaskan atau belum (Saekan Muchith, 2010: 

30). 

Dalam kegiatan belajar mengajar, guru sebaiknya 

menggunakan metode yang bervariasi agar jalannya pengajaran tidak 

membosankan tetapi menarik perhatian siswa sehingga siswa dapat 

belajar seoptimal mungkin. Disinilah kompetensi guru diperlukan 

dalam pemilihan metode yang tepat. Pemilihan dan penggunaan 

metode yang bervariasi tidak selamanya menguntungkan bila guru 

mengabaikan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaannya. 

Winarno dalam Djamarah dan Zain (2002:54) disebutkan faktor-

faktor yang mempengaruhi penggunaan metode mengajar yaitu:  

1) Tujuan yang berbagai jenis dan fungsinya. 

2) Anak didik yang berbagai tingkat kematangannya. 

3) Situasi yang berbagai keadaannya. 

4) Fasilitas yang berbagai kualitas dan kuantitasnya. 

5) Pribadi guru serta kemampuan profesionalnya yang berbeda-

beda. 
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e. Media 

Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan 

menyalurkan pesan/ilmu pengetahuan dari pengirim dan penerima 

sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian minat serta 

perhatian siswasehingga proses belajar dapat berjalan. 

Media pembelajaran yang digunakan oleh bapak Samsul 

Ma’arif, S. HI, dalam model pembelajaran cognitive style pada mata 

pelajaran fiqih bagi siswadi MA Taqwal Ilah pada saat peneliti 

melakukan observasi pada tanggal 05 Mei 2021, adalah menggunakan 

media, seperti proyektor, alat peraga, google classroom, google meet 

(situasi pandemic), media cetak, white board, dan spidol. 

f. Faktor administrasi dan finansial 

Termasuk dalam komponen ini yaitu jadwal pelajaran, kondisi 

ruang belajar. Pada saat peneliti melakukan observasi di MA Taqwal 

Ilah pada tanggal 05 Mei 2021, model pembelajaran cognitive style 

pada mata pelajaran fiqih diberikan satu kali pertemuan dalam satu 

minggu, kondisi ruang kelas tergolong sangat baik. 

Untuk lebih lengkapnya, peneliti menjelaskan langkah-

langkah desain model pembelajaran cognitive style pada mata 

pelajaran fiqih sudah mencakup delapan lingkaran sukses dalam 

pembelajaran, yaitu diawali dengan guru mempersiapkan siswa 

dengan suasana yang kondusif untuk memulai pelajaran, 
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menghubungkan materi yang akan dipelajari dengan pengetahuan 

siswa, memberikan gambaran besar materi yang akan disajikan, 

menetapkan tujuan, memberikan informasi, siswa melakukan aktivasi 

baik secara kelompok ataupun individu, melakukan demostrasi, dan 

tahap yang terakhir adalah meninjau ulang materi yang telah dipelajari 

siswa (Adi W. Gunawan, 2004: 334). 

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat dianalisis bahwa 

langkah-langkah pada proses pembelajaran model pembelajaran 

cognitive style pada mata pelajaran fiqih di MA Taqwal Ilah 

Semarang berimplikasi pada rencana pelaksanaan pembelajaran. 

Dari apa yang telah dilakukan guru mata pelajaran fiqih dalam model 

pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih sudah sesuai 

dengan pendapat dari Saekan Muchith, (2010:25) bahwa ada empat pokok 

masalah yang harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar supaya sesuai dengan yang diharapkan, yaitu: 

a. Spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku yang diinginkan 

sebagai hasil belajar yang dilakukan. 

b. Memilih cara pendekatan belajar mengajar yang dianggap paling tepat 

dan efektif untuk mencapai sasaran. 

c. Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan tekhnik belajar 

mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif. 
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d. Menetapkan norma-norma atau kriteria keberhasilan sehingga guru 

mempunyai pegangan yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai. 

Dari pengertian di atas tentunya pelaksanaan pembelajaran yang di 

lakukan di MA Taqwal Ilah sudah sesuai dengan teori pedagogik, yang 

merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru atau dosen 

sebagai modal utama dalam menjalankan profesinya. Mudahnya, konsep 

dasar pedagogik atau pedagogic terkadang disebut pedagogika pula 

merupakan pengetahuan dan kemampuan untuk mendidik dan 

menyelenggarakan pembelajaran.  

Definisi pedagogik telah tertuang dalam undang-undang No.14 

tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mengemukakan bahwa 

kompetensi pedagogik adalah “kemampuan mengelola pembelajaran 

Siswa”. Secara yuridis definisi pedagogik tampaklah cukup jelas dan 

singkat. Namun, mengelola pembelajaran itu sangatlah kompleks dan 

tidak mengenai kegiatan pengajaran dan belajar semata. 

Menurut Payong (2011, hlm. 28-20) pedagogi berarti segala usaha 

yang dilakukan oleh pendidik untuk membimbing anak muda menjadi 

manusia yang dewasa dan matang. Di sini tampak jelas bahwa ternyata 

pedagogik justru lebih mengutamakan pembimbingan karakter anak untuk 

menjadi lebih dewasa. 

Hal ini juga sesuai dengan teori pendidikan islam. Menurut Burlian 

Somad Pendidikan Islam adalah pendidikan yang  bertujuan membentuk 



141 
 
 

 
 

tujuan individu menjadi makhluk yang bercorak dari, berderajat tinggi 

menurut ukuran Allah dan isi pendidikannya adalah mewujudkan 

pendidikan itu, yaitu ajaran Allah. Menurut Muhammad Fadhil al- Jamaliy 

mendefinisikan Pendidikan Islam sebagai upaya pengembangan, 

mendorong serta mengajak peseta didik hidup lebih dinamis dengan 

berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia ( Samsul 

Nizar, 2002:31 )  

Dapat di simpulkan bahwa, pelaksanaan pembelajaran yang di 

terapkan di MA Taqwal Ilah sudah sesuai pedagogik dan teori pendidikan 

islam yang bertujuan membentuk individu siswa menjadi makhluk yang 

bercorak diri serta mengajak siswa hidup lebih dinamis yang tidak hanya 

mengelola pembelajaran saja akan tetapi juga bagaimana seorang pendidik 

mampu mengidentifikasi karakter-karakter masing-masing individu siswa 

yang begitu fariatif. 

 

3. Evaluasi pembelajaran 

Evaluasi merupakan proses sistematis untuk memperoleh informasi 

tentang keefektifan proses pembelajaran dalam membantu siswamencapai 

tujuan pengajaran secara optimal. Dalam hal ini untuk mengetahui berapa 

banyak hal-hal yang telah dimiliki oleh siswadari hal-hal yang telah 

diajarkan oleh guru. 

Evaluasi model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran 

fiqih bagi siswadi MA Taqwal Ilah Semarang, sebagaimana hasil 



142 
 
 

 
 

wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan peneliti 

memperoleh hasil bahwa : 

Evaluasi model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran 

fiqih, sebagaimana yang dilakukan oleh bapak Samsul Ma’arif, S. HI, 

adalah menggunakan evaluasi dengan jenis tes formatif yaitu dengan 

mengerjakan soal–soal yang dibuat oleh guru, menggunakan evaluasi 

dengan jenis tes pretest secara lisan dan tanya jawab diakhir pembelajaran.  

Tujuan utama adanya tanya jawab ini adalah menolong siswa untuk 

dapat mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berpikir 

dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga mendapatkan 

jawaban atas dasar rasa ingin tahu mereka (Wina Sanjaya, 2007: 195). 

Dengan pemberian tanya jawab ini menempatkan siswa lebih banyak 

belajar sendiri, mengembangkan kekreatifan dalam pemecahan masalah. 

Siswa betul-betul ditempatkan sebagai subyek yang belajar. Peranan guru 

adalah pembimbing dan fasilitator dalam belajar (Nana Sudjana, 2000: 

154). 

Sebagaimana bapak Samsul Ma’arif, S. HI, menjelaskan bahwa 

dalam evaluasi model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran 

fiqih yang telah dilakukan sebelum diadakan observasi, beliau 

menjelaskan bahwa dalam evaluasi pembelajaran mencakup aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. 
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a. Pada ranah kognitif, menggunakan evaluasi jenis : 

1) Tes Pretest : evaluasi dengan jenis pretest merupakan evaluasi 

yang dilaksanakan di awal pembelajaran dengan tujuan untuk 

mengetahui sejauh mana materi pelajaran yang akan disampaikan 

dapat dikuasai oleh siswaatau bagaimana respon siswa terhadap 

materi pelajaran. 

2) Tes Formatif : tes formatif merupakan tes hasil belajar yang 

bertujuan mengetahui sejauh manakah siswamemahami materi 

pelajaran setelah siswamengikuti proses pembelajaran dalam 

jangka waktu tertentu. Tes formatif ini dilaksanakan setiap kali 

materi pelajaran berakhir. Bapak Samsul Ma’arif, S. HI, dalam 

melaksanakan evaluasi harian berbentuk tes lisan dengan cara 

tanya jawab. Bapak Samsul Ma’arif, S. HI, juga mengevaluasi 

siswadengan cara tes tertulis, tes tertulis ini dengan cara 

mengerjakan soal-soal yang dibuat oleh guru sendiri. 

3) Tes Sumatif : tes sumatif merupakan tes hasil belajar yang 

dilaksanakan setelah sekumpulan materi pelajaran selesai 

diajarkan. Tes Sumatif untuk mata pelajaran fiqih berbentuk 

Penilaian Tengah Semester (PTS) dan Penialaian Akhir Semester 

(PAS) yang dilaksanakan secara serentak bagi siswadi MA 

Taqwal Ilah Semarang. 
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Jadi, dapat dianalisis bahwa evaluasi yang dilakukan yang 

pertama, Hasil dalam pre-test bahwa setelah mengamati proses 

pembelajaran, pre-test dilakukan dengan cara umpan balik (feed back) 

bahwa siswa semakin antusias ketika ada pertanyaan dari gurunya 

artinya siswa semakin aktif ketika diterapkan model pembelajaran 

cognitive style pada mata pelajaran fiqih. Selain itu, ketika siswa 

disuruh untuk mengomentari materi yang diajarkan siswa bisa 

berpendapat dan bertukar pikiran dengan teman dan bisa 

menyimpulkan dari materi yang diajarkan.Yang Kedua, tes formatif 

bisa dicapai dengan ulangan tertulis dan praktek, siswa dapat 

menjawab pertanyaan-pertanyaaan dan hasilnya melebihi standar 

kompetensi/KKM.  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah desain model 

pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih suasananya 

kondusif. Pada akhirnya dapat terciptanya lingkungan pembelajaran 

yang positif dan kondusif. 

b. Pada ranah afeksi, bapak Samsul Ma’arif, S. HI, menilai dengan 

melihat sikap saling menghargai pendapat teman, sikap demokratis. 

c. Pada ranah psikomotorik, bapak Samsul Ma’arif, S. HI, melatih 

psikomotor siswaseperti keaktifan siswadidalam musyawarah, 

ketepatan menjawab pertanyaan. Semua yang dilakukan oleh bapak 

Samsul Ma’arif, S. HI, dalam model pembelajaran cognitive style 
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pada mata pelajaran fiqih, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa 

serta kualitas pembelajaran di MA Taqwal Ilah Semarang. 

Peran sekolah sebagai suatu institusi yang mengemban visi dan 

misi moral (agama) tentunya sangat penting dan dominan dalam 

memberikan klarifikasi pemahaman secara proporsional mengenai 

berbagai masalah keagamaan di sekolah. Berkaitan dengan hal 

tersebut, seorang guru harus memodifikasi model-model 

pembelajaran agar tidak terkesan kaku dan sempit. Peran strategis ini 

tentunya tidak terlepas dari peran istitusi utama dalam pendidikan 

agama. Posisi sekolah harus mengambil peran dalam 

mengembangkan lebih lanjut tentang pembelajaran ritus formal dan 

berbagai pemahaman serta pengalaman keagamaan, lebih baik dalah 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik (Mukhtar, 2003: 16). 

Hal tersebut akan menunjukkan pada hasil saat guru menggunakan 

model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih yaitu bisa 

dilihat dari ketiga ranah tersebut.  

Sebagaimana melalui observasi, wawancara dengan Bapak Samsul 

Ma’arif, S. HI, dan dokumentasi mengenai hasil belajar siswa setelah 

digunakannya model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran 

fiqih yaitu nilai dapat dilihat dari segi aspek kognitif, aspek afektif, dan 

aspek psikomotorik. Pertama, Aspek kognitif diperoleh dari tes terulis 

(ulangan harian), penilaian tengah semester (PTS), dan penilaian akhir 
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semester (PAS). Kedua, Aspek afektif/sikap siswa diperoleh dari respon 

siswa ketika peneliti mengamati pada proses pembelajaran. Ketiga, aspek 

psikomotorik diperoleh dari keterampilan siswa yaitu tes praktek. 

Soemiarti Patmonodewo mengatakan bahwa penilaian adalah 

penggunaan sistem evaluasi yang bersifat menyeluruh untuk menentukan 

kualitas dari suatu program atau kemajuan dari seorang anak (Soemiarti 

Patmonodewo, 2003: 138). 

Sistem evaluasi yang dikembangkan dalam Al-Qur’an oleh Allah 

SWT dan Rasul-Nya berimplikasikan paedagogis sebagai berikut (Abdul 

Mujib & Jusuf Mudzakir, 2008: 163-164): 

1. Untuk menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap 

berbagai macam problema kehidupan yang dihadapi. Seperti 

tercantum dalam QS. Al-Baqarah: 155 

ِر  َن اَْلَْمَواِل َواَْلَنْ ُفِس َوالثََّمٰرتِۗ َوَبشِِ َن اْلَْْوِف َواْْلُوِْع َونَ ْقٍص مِِ َولَنَ بْ ُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء مِِ
ِبِْينَ   الصِٰ

Artinya: “dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, 

dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan 

harta, jiwa dan buah- buahan. dan berikanlah berita 

gembira kepada orang-orang yang sabar” 

 

2. Untuk mengetahui sejauhmana hasil pendidikan wahyu yang 

telah diaplikasikan Rasulullah SAW kepada umatnya. Seperti 

tercantum dalam QS. An-Naml: 40: 
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َن اْلِكٰتِب اَََن۠ ٰاتِْيَك ِبه  ٗ  َقاَل الَِّذْي ِعْنَده  فَ َلمَّا    ٗ  ِعْلٌم مِِ
قَ ْبَل َاْن ي َّْرَتدَّ اِلَْيَك َطْرُفَكۗ

ْۗ لِيَ بْ ُلَوِنْْٓ َءَاْشُكُر اَْم اَْكُفُرۗ َوَمْن َشَكَر   ٗ  رَٰاُه ُمْسَتِقرًّا ِعْنَده َقاَل ٰهَذا ِمْن َفْضِل َربِِ
َا َيْشُكُر لِنَ ْفِسه ْ َغِِنٌّ َكِريٌْ ٗ  َفِاَّنَّ  َوَمْن َكَفَر فَِانَّ َربِِ

 ۚ 
Artinya: “berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari AI 

Kitab: “Aku akan membawa singgasana itu kepadamu 

sebelum matamu berkedip”. Maka tatkala Sulaiman 

melihat singgasana itu terletak di hadapannya, iapun 

berkata: “Ini Termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba 

aku Apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan 

nikmat-Nya). dan Barangsiapa yang bersyukur Maka 

Sesungguhnya Dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya 

sendiri dan Barangsiapa yang ingkar, Maka 

Sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia” 

 

 

3. Untuk menentukan klasifikasi atau tingkat hidup 

keislaman atau keimanan seseorang, seperti pengevaluasian 

Allah Swt terhadap Nabi Ibrahim yang menyembelih Ismail 

putera yang dicintainya. Seperti tercantum dalam QS. As-Shaffat 

ayat 103-107: 

بْ ٰرِهْيُم ۙ َقْد َصدَّْقَت الرُّْءَّي  ِاَنَّ َكٰذِلَك ََنْزِى لِْلجَ   ٗ  فَ َلمَّآْ َاْسَلَما َوتَ لَّه  ِبْيِ  َوََنَديْ ٰنُه َاْن ّيِِْٰٓ
ؤُا اْلُمِبْيُ َوَفَديْ ٰنُه ِبِذْبٍح َعِظْيمٍ 

ٰۤ
 اْلُمْحِسِنْيَ ِانَّ ٰهَذا ََلَُو اْلبَ ٰل

Artinya: “tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim 

membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah 

kesabaran keduanya). Dan Kami panggillah dia: “Hai 

Ibrahim, Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. 

Sesungguhnya Demikianlah Kami memberi Balasan 

kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini 

benar-benar suatu ujian nyata. Dan Kami tebus anak itu 

dengan seekor sembelihan yang besar. 
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Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa, evaluasi 

pembelajaran yang di lakukan di MA Taqwal Ilah sudah sesuai dengan 

evaluasi Pendidikan islam yang sama-sama mengevaluasi sejauh mana 

hasil Pendidikan yang di lakukan pendidik terhadap siswa. 

 

C. Analisis Implikasi Model pembelajaran cognitive style pada mata 

pelajaran fiqih dalam Pemahaman dan Penguasaan Materi Fiqih di MA 

Taqwal Ilah Semarang 

MA Taqwal Ilah Semarang merupakan sebuah madrasah di bawah 

naungan Yayasan Taqwal Ilah yang mengusung dan mengkolaborasi 

pembelajaran fiqih dan kurikulum kementrian Agama dalam materi 

pelajarannya. Dalam kebijakannya sendiri MA Taqwal Ilah Semarang 

menerapkan model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih 

sebagai upaya untuk memberikan pemahaman dan penguasaan terhadap materi 

fiqih kurikulum. 

Model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih sudah 

berlangsung lama di MA Taqwal Ilah Semarang, tentu memberikan kesan yang 

sangat mendalam bagi guru dan siswa, sehingga pembelajaran seperti ini tetap 

diterapkan. 

Model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih memang 

berbeda dengan pembelajaran fiqih kurikulum yang menggunakan buku 

Kemenag. Apabila model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran 
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fiqih menggunakan berbagai macam metode takutnya nanti makna inti dari isi 

materi tersebut menjadi kurang tersampaikan.  

Desain metode cognitive style yang di terapkan di MA Taqwal Ilah sudah 

sesuai dengan  teori pengertian pendidikan islam  seperti yang di kemukakan 

oleh Burlian Somad Pendidikan Islam adalah pendidikan yang  bertujuan 

membentuk tujuan individu menjadi makhluk yang bercorak dari, berderajat 

tinggi menurut ukuran Allah dan isi pendidikannya adalah mewujudkan 

pendidikan itu, yaitu ajaran Allah. Menurut Muhammad Fadhil al- Jamaliy 

mendefinisikan Pendidikan Islam sebagai upaya pengembangan, mendorong 

serta mengajak peseta didik hidup lebih dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai 

yang tinggi dan kehidupan yang mulia ( Nizar, Samsul, 2002:31 )  

 Menurut Haidar Putra Daulay Pendidikan Islam adalah pendidikan yang 

bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan 

seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmaniyah maupun rohaniyah, 

menumbuh suburkan hubungan yang harmonis setiap pribadi manusia dengan 

Allah, mausia dan alam semesta ( Daulay, H,P, 2009:6 ). 

 Menurut H.M. Arifin Pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap 

pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah 

mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya 

ajaran Islam ( Arifin, H,M, 2008:29 ). 

Menurut Ahmad D. Marimba sebagiamana dikutib oleh Djamaluddin dan 

adbullah Aly pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani 
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berdasarkan hukum- hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian 

utama menurut ukuran- ukuran Islam dengan pengertian lain, seringkali beliau 

menyatakan kepribadian utama dengan istilah kepribadian muslim yaitu 

kepribadian yang mempunyai nilai-nilai agama Islam, memilih, dan 

memutuskan serta berbutat berdasarkan nili-nilai Islam, dan bertanggung 

jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam ( Djamaluddin&Abdullah, A, 1998:9 ). 

 Menurut Yusuf al-Qadhawi pendidikan Islam adalah suatu pendidikan 

manusia seutuhnya, akal, dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akal dan 

keterampilannya. Karena itu, pendidikan Islam menyiapakan manusia untuk 

hidup baik dalam keadaan damai dan menyiapkan untuk menghadapi 

masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahtannya, manis dan pahitnya. 

Menurut al-Syaibaniy sebagiamana dikutib oleh Al-Rasyidin dan Samsul nizar 

Pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkahlaku individu siswapada 

kehidupan pribadi, mastarakat dan alam sekitarnya, proses terasebut dilakukan 

dengan cara pendidikan dan pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan 

profesi diantara sekian banyak profesi asasi dalam masyarakat ( 

Rasyidin&Samsul, N, 2005:31 ). 

Dari pendapat tokoh pendidikan tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu 

Pendidikan Islam adalah upaya membimbing, mengarahkan, dan membina 

siswayang dilaksanakan secara sadar dan terencana agar terbina satu  

kepribadian yang utama sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam dan 

mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nantinya. 



151 
 
 

 
 

Tujuan pendidikan Islam secara umum adalah untuk mencapai tujuan 

hidup muslim, yakni menumbuhkan kesadaran manusia sebagai makhluk Allah 

Swt., agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berakhlak 

mulia dan beribadah kepada-Nya. Tujuan pendidikan bukanlah suatau benda 

yang berbentuk tetap dan statis, tetapi pendidikan merupakan suatu 

keseluruhan dari kepribadian seseorang, berkenaan dengan seluruh aspek 

kehidupan seperti yang di ungkapakn oleh Al-Ghazali menyebutkan bahwa 

tujuan pendidikan Islam yaitu membentuk manusia menjadi Insan paripurna, 

baik didunia maupun di akhirat ( Minarti, Sri, 2013:37 ). 

Jika kita melihat kembali pengertian Pendidikan Islam, akan terlihat 

denganjelas satu yang di harapkan terwujut setelah orang mengalami 

Pendidikan Islam secara keseluruhan sesuai dengan firman Allah Swt., dalam 

surat Ali Imran ayat 104 yaitu :  

ِِبْلَمعْ  َوََيُْمُرْوَن  اْلَْْْيِ  ِاََل  يَّْدُعْوَن  اُمٌَّة  ْنُكْم  مِِ ُهُم  َوْلَتُكْن  َك  ىِٕ
ٰۤ
َواُوٰل اْلُمْنَكِر ۗ  َعِن  َويَ نْ َهْوَن  ُرْوِف 

 اْلُمْفِلُحْونَ 
Artinya : “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, 

dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-

orang yang beruntung” (Q.S. Ali Imran: 104) 

 

Dari ayat diatas cukup jelas tujuan Pendidikan Islam yaitu menjadikan 

kepribadian seseorang yang membuatnya menjadi insan kamil, dengan pola 

takwa kepada Allah Swt., insan kamil artinya manusia utuh rohani dan jasmani, 

dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena takwa kepada 
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Allah Swt., serta menjadi hamba Allah yang bertakwa dan berkpribadian yang 

mulia serta sehat jamani dan rohani ( Beni, A, S & Hendra, A, 2009:147 ). 

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih di MA Taqwal Ilah 

Semarang berpengaruh sangat signifikan di terapkan di MA Taqwal Ilah dan 

juga memiliki kontribusi yang cukup baik dalam meningkatkan motivasi dan 

pemahaman serta penguasaan materi fiqih serta sesuai dengan teori dan tujuan 

pendidikan, kontribusi tersebut terdapat pada kemampuan guru serta wawasan 

guru yang luas sehingga mudah dalam menyampaikan materi pada siswa. Serta 

terdapat lingkungan yang mendukung terselenggaranya model pembelajaran 

cognitive style pada mata pelajaran fiqih. Hal tersebut dikarenakan 

pembelajaran atau pengajaran adalah upaya untuk membelajarkan siswa. 

Dalam pengertian ini secara implisit dalam pengajaran terdapat kegiatan 

memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai hasil 

pengajaran yang diinginkan. Pemilihan, penetapan dan pengembangan metode 

ini didasarkan pada kondisi pengajaran yang ada (Hamzah B. Uno, 2009: 2).  

Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Samsul Ma’arif, S. HI, 

bahwa dalam model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih 

yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, siswaaktif dan merespon 

dengan baik, dengan tersedianya fasilitas yang menunjang sehingga membantu 

berlangsungnya proses pembelajaran. Disisi lain siswa dapat membantu siswa 

dalam memahami dan menguasai materi fiqih, sehingga model pembelajaran 
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cognitive style pada mata pelajaran fiqih memang diutamakan untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa dan menunjang pengetahuan agama 

siswa serta menambah pemahaman dan penguasaan materi fiqih. 

Hal di atas diperkuat dengan hasil observasi peneliti pada saat 

melaksanakan observasi pada tanggal 05 Mei  2021. Menurut peneliti Model 

pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih di MA Taqwal Ilah 

Semarang memiliki ruang kelas yang nyaman serta luas ruang tersebut sesuai 

dengan jumlah siswa, terdapat papan tulis yang digunakan guru untuk 

menerangkan materi, masing-masing siswa sudah mempunyai buku pegangan 

berupa buku paket dan lks, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan 

dengan lancar. Setelah membacakan materi, guru menerangkan menggunakan 

peta konsep yang mudah dipahami siswa. Hal tersebut dilaksanakan supaya 

siswa dapat memahami dan menguasai materi yang diajarkan.  

Model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih yang 

dilaksanakan di MA Taqwal Ilah Semarang memiliki tujuan khusus yang 

sangat berkembang sehingga pembelajarannya dikolaborasikan dengan 

kurikulum sekolah. 

Dalam kegiatan model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran 

fiqih yang berlangsung telah terjadi interaksi yang bertujuan. Guru dan siswa 

yang menggerakkannya. Interaksi yang bertujuan itu tercipta oleh guru yang 

memaknainya dengan menciptakan lingkungan yang bernilai edukatif demi 

kepentingan anak didik dalam belajar. guru ingin memberikan layanan dan 



154 
 
 

 
 

bimbingan yang terbaik bagi anak didik, dengan menyediakan lingkungan yang 

menyenangkan dan menggairahkan untuk belajar.  

Pembelajaran adalah jika interaksi terjadi antara kedua belah pihak yakni 

pendidik/guru dan Siswa/siswa. Dalam proses belajar mengajar, seorang 

pendidik harus sedapat mungkin memahami hakikat Siswanya 
sebagai subjek 

dan objek pendidikan (Abdul Mujib, 2006: 104). Hal itu berarti siswabukan 

hanya sebagai objek atau pasif dan hanya menerima apa yang diberikan 

pendidik melainkan juga sebagi subjek atau pelaku yang berperan aktif dalam 

berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Siswa yang aktif dan bisa diajak 

kerjasama (kooperatif) dalam pembelajaran akan sangat membantu lancarnya 

proses pembelajaran. Katakana saja jika siswa pasif dalam pembelajaran maka 

pendidik pun akan bingung ini sebenarnya diam karena sudah paham atau 

malah tidak mengerti sama sekali. Begitu pula dengan siswa jika aktif tetapi 

tidak kooperatif atau tidak bisa diajak kerjasama malah main seenaknya maka 

hal itu pun juga akan merepotkan pendidik dan bisa berimbas pada realisasi 

menejemen waktu yang terganggu. Hal itu pun akan mengganggu lancar dan 

sesuainya proses pembelajaran yang berlangsung dengan rencana 

pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. Siswayang lebih aktif dalam 

memberikan berbagai umpan balik, menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan, meningkatkan motivasi dan suasana belajar, mengajak 

siswauntuk menghargai hasil dan kreasi materinya, membuat siswamenjadi 

lebih aktif sejak dimulainya pembelajaran, melatih rasa peduli, perhatian dan 
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kerelaan untuk berbagi, meningkatkan rasa penghargaan terhadap orang lain, 

meningkatkan kecerdasan emosional, mengutamakan kepentingan kelompok 

dibandingkan kepentingan pribadi, melatih kemampuan bekerjasama (team 

work), melatih kemampuan mendengarkan pendapat orang lain, siswatidak 

malu bertanya kepada temannya sendiri. 

Berdasarkan analisis, siswa menjadi lebih tertarik dan aktif dalam 

kegiatan model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih, hal ini 

akan menyebabkan interaksi edukatif yang tinggi dengan sesama siswa sendiri 

atau dengan guru tentunya. Hal ini akan mengakibatkan suasana kelas menjadi 

kondusif, karena setiap siswa dapat terlibat dalam interaksi edukatif tersebut 

dengan melibatkan kemampuan yang dimilikinya dengan semaksimal 

mungkin. Aktivitas yang terjadi pada siswaini secara tidak langsung akan 

membentuk pemahaman dan penguasaan materi yang diajarkan mengarah pada 

meningkatnya motivasi siswa dan meningkatnya pemahaman serta penguasaan 

materi fiqih. Selain itu, keaktifan siswa dalam kegiatan belajar mengajar dapat 

menimbulkan dan mengembangkan bakat yang dimiliki oleh Siswa, dimana 

siswaberlatih untuk berfikir kreatif, memecahkan masalah-masalah. Dan guru 

dapat membuat variasi dalam proses pembelajaran sehingga akan merangsang 

keaktifan siswadalam pembelajaran.  

Pemahaman dan penguasaan siswa terhadap model pembelajaran 

cognitive style pada mata pelajaran fiqih sangat berdampak besar terhadap 

pemahaman dan penguasaan materi fiqih kurikulum. Hal tersebut dikarenakan 
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materi yang diajarkan hampir sama persis dengan materi fiqih kurikulum. 

Materi dari pelajaran fiqih, yaitu; 

1) Bab I tentang Jinayat (Pembunuhan, Qishas, Diyat, dan Kafarat) 

2) Bab II tentang Hudud dan Hikmahnya. 

3) Bab III tentang Peradilan Islam. 

4) Bab IV tentang Pernikahan dalam Islam 

5) Bab V tentang Hukum Waris dalam Islam 

 

Dari materi model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih 

dan fiqih kurikulum terdapat persamaan materi, dari adanya kesingkronan 

materi tersebut pemahaman dan penguasaan siswa pada materi sangat besar 

pengaruhnya dalam pembelajaran fiqih kurikulum. 

Pemahaman dalam model pembelajaran cognitive style pada mata 

pelajaran fiqih dibagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu: 

1. Tingkat Rendah: Pemahaman terjemah mulai dari terjemahan dalam arti 

sebenarnya semisal, bahasa jawa, dan bahasa Indonesia. 

2. Tingkat Menengah: Pemahaman yang memiliki penafsiran, yakni 

menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan diketahui beberapa 

bagian dari materi yang telah diajarkan. 

3. Tingkat Tinggi: Pemahaman ekstrapolasi, dengan ekstrapolasi yang 

diharapkan seseorang mampu melihat di balik, yang tertulis dapat 

memperluas resepsi dalam arti waktu atau masalahnya. 
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Untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap pelajaran yang 

disampaikan guru dalam proses belajar-mengajar, maka diperlukan adanya 

empat prinsip untuk meningkatkan pemahaman siswa: 

1. Perhatian: menarik dengan cara menggunakan metode pembelajaran yang 

bervariasi, menggunakan media yang relevan, tidak monoton dan tidak 

tegang serta melibatkan seluruh siswa dalam berinteraksi. 

2. Relevansi: mengemukakan relevansi pelajaran dengan kebutuhan dan 

manfaat setelah mengikuti pelajaran dalam hal ini kita menjelaskan 

terlebih dahulu tujuan instruksional. 

3. Percaya diri: menumbuhkan dan menguatkan rasa percaya diri pada siswa, 

hal ini dapat disiasati dengan menyampaikan pelajaran secara runtut dari 

yang mudah ke sukar. Tumbuh kembangkan kepercayaan siswa dengan 

pujian atas keberhasilannya. 

4. Kepuasan: memberi kepercayaan kepada siswa yang telah menguasai 

ketrampilan tertentu untuk membantu teman-temannya yang belum 

berhasil dan gunakan pujian secara verbal dan umpan balik atas 

prestasinya terebut. 

Jadi didalam memberikan pemahaman materi kepada siswa di atas dapat 

disimpulkan bahwa setiap siswa mengerti serta mampu untuk menjelaskan 

kembali dengan kata-katanya sendiri materi pelajaran yang telah disampaikan 

oleh guru. 
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Berdasarkan dokumentasi dan observasi di MA Taqwal Ilah Semarang 

pada tanggal 05 Mei 2021. Untuk melihat seberapa jauh siswa menguasai 

materi model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih, guru 

biasanya memberikan tugas, dan melakukan beberapa tes diantaranya tes lisan 

maupun tes tertulis. Dan juga dilihat dari aktifitas atau kegiatan keagamaan 

siswa di sekolahan. Siswa sudah dianggap menguasai materi fiqih ketika 

siswatidak hanya mampu memahami materinya saja melainkan mampu 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Penguasaan materi pelajaran artinya adalah siswa tidak hanya memahami 

materi pelajaran saja melainkan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Jadi penguasaan materi pelajaran itu sangat penting di dalam 

pembelajaran guna sebagai keberhasilan proses pembelajaran. Keberhasilan 

suatu pengajaran diukur dari sejauh mana siswa dapat menguasai materi 

pelajaran yang disampaikan guru. Materi pelajaran itu sendiri adalah 

pengetahuan yang bersumber dari mata pelajaran yang diberikan di sekolah. 

Sedangkan, mata pelajaran itu sendiri adalah pengalaman-pengalaman manusia 

masa lalu yang disusun secara sistematis dan logis kemudian diuraikan dalam 

buku-buku pelajaran dan selanjutnya isi buku itu yang harus dikuasai siswa 

(Wina Sanjaya, 2006: 98).  

Indikator penguasaan materi menurut Bloom adalah sebagai berikut :  

4. Mengetahui, yakni mencakup ingatan akan hal-hal yang pernah dipelajari 

dan disimpan dalam ingatan.  
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5. Memahami, yakni mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan 

arti dari bahan yag dipelajari.  

6. Menerapkan, yakni mencakup kemampuan untuk menerapkan suatu 

kaidah atau metode bekerja pada suatu kasus atau problem yang kongkret 

dan baru.  

7. Menganalisis, yakni mencangkup kemampuan untuk merinci suatu 

kesatuan ke dalam bagian-bagian, sehingga struktur keseluruhan atau 

organisasinya dapat dipahami dengan baik.  

8. Sintesis, yakni mencangkup kemampuan untuk membentuk suatu kesatuan 

atau pola baru.  

9. Mengevaluasi, yakni mencakup kemampuan untuk membentuk suatu 

pendapat mengenai sesuatu atau beberapa hal, bersama dengan 

pertanggungjawaban pendapat itu, yang berdasarkan kriteria tertentu 

(W.S. Winkel, 1996: 274). 

Pembelajaran tidak hanya melibatkan siswa saja melainkan juga yang 

memegang peranan penting adalah guru. Seorang guru dapat dikatakan berhasil 

dalam pembelajaran hal yang dilakukan pertama oleh guru tersebut adalah guru 

tersebut harus mampu memahami dan menguasai materi apa yang akan 

disampaikan kepada Siswa, dengan begitu maka pembelajaran akan berjalan 

dengan lancar.  

Materi pembelajaran merupakan isi pembelajaran yang dibawakan untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Sulit dibayangkan, jika seorang guru mengajar 

tanpa menguasai materi pembelajaran. Bahkan lebih dari itu, agar dapat 
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mencapai hasil yang lebih baik, guru perlu menguasai bukan hanya sekedar 

materi pembelajaran tertentu yang merupakan bagian dari suatu mata pelajaran 

saja, tetapi penguasaan yang lebih luas terhadap materi pembelajaran itu sendiri 

dapat menuntun hasil yang lebih baik (Muhammad Ali, 2004: 7). Materi 

pelajaran adalah isi atau bahan yang akan dipelajari oleh siswaharus 

dipersiapkan dengan baik untuk disampaikan kepada Siswa. Mata pelajaran 

harus disusun secara sistematis serta melihat garis besar program pembelajaran 

untuk mata pelajaran yang bersangkutan.  

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

cognitive style pada mata pelajaran fiqih memiliki dampak yang sangat baik 

bagi sisiwa. Dampak tersebut adalah meningkatkan motivasi belajar siswa serta 

mudah memahami dan menguasai materi yang diajarkan. Pemahaman dan 

penguasaan materi tersebut menjadi tolok ukur bagi pemahaman dan 

penguasaan materi fiqih kurikulum. Diharapakan dengan adanya model 

pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih, motivasi belajar siswa 

dapat meningkat serta lebih cepat memahami dan menguasai materi yang 

diajarkan serta dapat mengamalkan atau mengaplikasikan materi atau nilai-

nilai yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari dan dalam ibadah. 

Bahkan bisa dikatakan bahwa Model pembelajaran cognitive style pada mata 

pelajaran fiqih yang terdapat di MA Taqwal Ilah Semarang sama pentingnya 

dengan pembelajaran fiqih Kurikulum Kementerian Agama.  
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil analisis penelitian Implementasi metode 

pembelajaran cognitive Style dalam meningkatkan motivasi belajar pada mata 

pelajaran fiqih siswa kelas XI di MA Taqwal Ilah Semarang yang telah 

dilakukan dalam bab IV, dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Desain model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih di 

MA Taqwal Ilah Semarang adalah  menggunakan metode musyawaroh, 

guru menyampaikan materi kemudian membagi kelompok yang 

kemudian di musyawarohkan, siswa bebas berfikir dan menuangkang ide 

pendapat serta gagasan sesuai individu masing-masing, selain itu juga 

menerapkan metode-metode lain yang bervariasi disesuaikan dengan 

materinya. Pembelajarannya tersebut juga di dukung dengan alat bantu 

yang modern serta pemilihan materi lalu dijadikan konsep pembelajaran 

agar siswa  semangat, kondusif dan dapat fokus dalam pembelajaran. 

Guru mata pelajaran fiqih juga membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Diharapkan guru mata pelajaran fiqih dapat 

memetakan materi dan dapat menerapkan metode yang tepat sehingga 

siswa dapat tertarik dan fokus dalam pembelajaran. Penggunaan media 

dan fasilitas sekolah juga dimaksimalkan oleh Guru mata pelajaran fiqih 
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dalam menerapkan model pembelajaran cognitive style agar siswa dapat 

lebih  memahami materi sehingga mempengaruhi motivasi belajar serta 

keberhasilan pembelajaran. 

2. Implementasi model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran 

fiqih di MA Taqwal Ilah Seamarang  adalah melalui tiga tahapan, yaitu 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pertama, Perencanaan model 

pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih di MA Taqwal 

Ilah Semarang meliputi mempersiapkan silabus pembelajaran, prota 

(program tahunan), promes (program semester), pembuatan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada awal semester dan menyiapkan 

media pembelajaran. Kedua, Pelaksanaan model pembelajaran cognitive 

style pada mata pelajaran fiqih berpedoman pada Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang sudah dibuat sebelumnya. Tetapi itu bisa 

berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Ketiga, Evaluasi 

model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih mencakup 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik 

3. Implikasi model pembelajaran cognitive style pada mata pelajaran fiqih 

di MA Taqwal Ilah Seamarang adalah memiliki dampak yang sangat baik 

bagi sisiwa. Dampak tersebut adalah siswa termotivasi untuk belajar 

mata pelajaran fiqih yang pada dasarnya di rasa sulit bahkan 

membosankan serta mudah memahami dan menguasai materi yang 

diajarkan. Meningkatnya motivasi siswa akan pembelajaran fiqih serta 

pemahaman dan penguasaan materi tersebut menjadi tolok ukur bagi 
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keberhasilah penerapan model pembelajaran cognitive style pada mata 

pelajaran fiqih. Diharapakan dengan adanya model pembelajaran 

cognitive style pada mata pelajaran fiqih di MA Taqwal Ilah Seamarang 

siswa lebih termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran serta cepat 

memahami dan menguasai materi yang diajarkan serta dapat 

mengamalkan atau mengaplikasikan materi atau nilai-nilai yang telah 

dipelajari dalam kehidupan sehari-hari dan dalam ibadah. 

 

B. Saran-saran 

Sehubungan dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan, kiranya  itu 

penulis mengharapkan: 

1. Bagi kepala sekolah dan guru MA Taqwal Ilah Semarang setelah 

penelitian ini dilakukan, diharapkan model pembelajaran cognitive style 

pada mata pelajaran fiqih lebih ditingkatkan dan di perhatikan, karena 

tanpa model pembelajaran cognitive style motivasi belajar dan 

pengetahuan siswa tentang hukum-hukum tidak akan terpenuhi. Khusus 

untuk guru, penulis berharap bisa lebih meningkatkan kualitasnya baik 

secara personal, profesional, maupun secara sosial dalam pembelajaran 

cognitive style. Dengan demikian diharapkan akan memberikan iklim 

pembelajaran yang harmonis dan berkualitas baik secara akademik 

maupun non akademik. 

2. Bagi  orang  tua  harus  menyadari  bahwa  anak  membutuhkan  motivasi 

dan perhatian  serta bimbingan dalam melaksanakan dan mengamalkan 
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ketentuan hukum Islam dengan benar dalam melaksanakan ibadah kepada 

Allah dan ibadah sosial. Bagi para orang tua disarankan untuk mengontrol 

ibadah anak, sehingga orang tua bisa memberikan arahan positif bagi 

kemajuan spiritual anak. 

3. Bagi siswa MA Taqwal Ilah Semarang, hendaknya mengikuti kegiatan 

pembelajaran fiqih dengan sungguh-sungguh dan rajin serta berusaha 

untuk membantu kelancaran belajar mengajar dengan cara menjalankan 

hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku di MA Taqwal 

Ilah Semarang. 

C. Penutup 

Alhamdulillah wasyukurulillah, kami panjatkan kepada Allah SWT atas 

taufuiq serta hidayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul ”Implementasi metode pembelajaran cognitive Style dalam 

meningkatkan motivasi belajar pada mata pelajaran fiqih siswa kelas XI di 

MA Taqwal Ilah Semarang”. 

Peneliti menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak kekurangannya, 

oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik yang membangun demi 

perbaikan tesis ini. 

Kepada semua pihak yang memberikan dorongan dan bantuan atas 

tersusunnya tesis ini, kami ucapkan banyak terima kasih, dan hanya Allah 

SWT yang mempunyai kuasa untuk memberikan balasan kepada semuanya 

yang tak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. 
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Harapan kami, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kami sendiri 

pada khususnya dan bagi seluruh pembaca juga masyarakat pada umumnya 

serta dapat menjadikan suatu kontribusi bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan pada umumnya, serta menjadi bekal kebaikan ilmu pengetahuan. 

Amien 
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